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Előszó 

Az Anyanyelvoktatás sorozat nyolcadik kötetének tanulmányai a romániai 
magyar anyanyelvű középiskolások és tanárképzős egyetemi hallgatók probléma-
megoldó képességének vizsgálatára, illetve a teljesítmények és a háttérváltozók 
(kognitív, affektív tényezők; tanulási környezet, családi háttér) közötti kapcsolatok 
feltárására irányuló, két évesre tervezett kutatás előkészítő anyagából keletkeztek. 

Az empirikus vizsgálat témájának időszerűsége kapcsolatban áll azokkal a 
változásokkal, amelyek szükségessé tették a tudásfogalmak átalakítását. A közok-
tatás egyik hangsúlyos kérdésévé vált, hogy a tanulók milyen feltételek között és 
milyen széles körben tudják hasznosítani az iskolában szerzett tudást. A közokta-
tás által közvetített tudás alkalmazhatóságának a kérdésköre előtérbe állította a 
diszciplináris és procedurális tudásfelfogások közötti különbségeket. Az elmúlt év-
tizedekben kibontakozó paradigmaváltás következményeként az oktatáskutatók 
(tervezők és fejlesztők) figyelme egyre inkább a tudás minőségi jellemzői felé for-
dult. A tudáskoncepció változása (az új, életszerű helyzetekben alkalmazható tudás 
az értékes) szemléletváltást eredményezett az empirikus vizsgálatok tervezésében: 
fő irányelvvé vált, hogy a konkrét ténytudás helyett a diákok tényleges, alkalmaz-
ható, minőségi tudását célszerű vizsgálni. Az alkalmazás-centrikus szemlélet 
(PISA 2000; 2003) térnyerése a különböző tantárgyakat átfogó komplex probléma-
megoldóképesség-vizsgálatokban konkretizálódott. 

Azok a nemzetközi kutatások, amelyek előtérbe állították a gazdaságilag érté-
kes tudás fejlettségének a vizsgálatát, arra hívják fel a figyelmet, hogy az iskolának 
mint társadalmi intézménynek a munkaerő-piac új kihívásaira megfelelő válaszo-
kat kell adnia. A diákok akkor rendelkeznek versenyképes tudással, ha kellőkép-
pen megvalósul a tudástranszfer, vagyis ha a megszerzett tudást új helyzetekben is 
alkalmazni tudják. Úgy gondoljuk, hogy a magyar tannyelvű oktatás számára élet-
bevágóan fontos az iskolában szerzett tudás alkalmazhatóságának a kérdése, hi-
szen az anyanyelvű oktatás végzettjeinek a többségi munkaerő-piacon kell elhe-
lyezkedniük. 

Empirikus vizsgálatunkkal ahhoz a nemzetközi és magyarországi gyakorlat-
hoz (Csapó 2001) szeretnénk kapcsolódni, amely mérések sorával bizonyította, 
hogy a kereszttantervi képességek vizsgálata olyan információkat szolgáltat a ta-
nulók fejlődéséről, a fejlődést meghatározó tényezőkről és az oktatási rendszerről, 
amelyeket a hagyományos tudásszintmérés nem tud megmutatni. 
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Korábbi gyakorlatunknak megfelelően, ebben a vizsgálatban is érvényesíteni 
kívánjuk a multidiszciplináris megközelítést annál is inkább, mert a probléma-
megoldó képesség fejlettségi szintjét műveltségterületeken átívelő (szövegértés, 
szövegalkotás, matematikai/ számítógépes gondolkodás) komplex feladatokkal 
mérjük. Kiemelten kezeljük az olvasási és szövegértési képesség vizsgálatát, mert 
előző méréseink egyik tanulsága éppen az volt, hogy az olvasási képesség befolyá-
soló hatása jelentős a problémamegoldó teljesítményben. A szövegértési képesség 
vizsgálatát kiterjesztettük az idegen nyelvű szövegre is a tanárképzős egyetemi 
hallgatók körében. 

A vizsgálat két célpopulációjának megfelelően kutatásunk átfogja a középis-
kolai oktatás és a mérnöktanár-képzés területeit. Távlati célként fogalmaztuk meg 
a tanárképzős hallgatók felkészítését az oktatásban jelentkező új elvárásokra: azokat 
a kognitív képességeket kell fejleszteni, amelyek segítik a tudás új helyzetekben 
való alkalmazását, az egyik kontextusból a másikba való transzferálását; illetve a 
problémamegoldó feladatsorokkal való értékelés gyakorlatának meghonosítását a 
középiskolai tanárok praxisában. 

A kutatócsoport tagjai szakterületük függvényében tárgyalták a kutatás nagy 
témaköreit: az anyanyelvoktatást érő kihívások; a család segítő hatása a tanulók 
iskolai teljesítményére; a középiskolások affektív és kognitív tanulási tényezőinek 
vizsgálata; a problémamegoldó képesség fejlesztése az informatikaoktatásban; a 
problémaalapú tanítás szerepe a tanárképzésben; oktatási stratégiák az idegen 
nyelvű szöveg feldolgozásában; a pályával való azonosulás folyamata és a szak-
mai szerep elsajátítása. 

Az előmérés eredményeit ismertettük egy szakmai fórum keretében (2017. 
november 24.), az ezt követő műhelyszemináriumon, amelyen az ország különbö-
ző megyéiből meghívott pedagógusok vettek részt, megbeszéltük a vizsgálat tanul-
ságait tágabb összefüggésekben (ténytudás vs. minőségi tudás: a tudástranszfer 
problematikája). 

A tanári visszajelzések igazolták az empirikus vizsgálat időszerű és szükséges 
voltát, a középiskolai tanárok megfogalmazták, hogy munkájukat segítik azok a 
vizsgálatok, amelyek egyszerre helyzetfeltárók, a problémákat bemutatók, illetve 
amelyek a magyar tannyelvű oktatás igényeit térképezik fel. A kötetet azoknak a 
tanároknak ajánljuk, akik nehéz körülmények között hivatásként vállalják a peda-
gógusi munkát, akik tudatában vannak a szemléletváltás szükségességének, fogé-
konyak az önképzésre, és mindazoknak, akik fontosnak tartják a magyar tannyelvű 
oktatás ügyét. 

 

Marosvásárhely, 2018. április 17. 
Pletl Rita 
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Az anyanyelvoktatást érő kihívások 
(Pletl Rita) 

Az anyanyelvi nevelés intézményes oktatásban betöltött kulcsszerepe funkci-
óinak sokrétűségéből származik. Ideális esetben ötvözi a nemzeti kulturális örök-
ség áthagyományozását és megalapozza, kialakítja azt a kulturális eszköztudást, 
amely a sikeres társadalmi szocializáció záloga. Az anyanyelvi örökség hagyomá-
nyozásával, az orientáló nyelvi minták felmutatásával kultúrát és értékeket közvetít. 
Az anyanyelvi kompetencia fejlesztésével felvértezi az anyanyelvi beszélőt azzal a 
nyelvi tudással, amely képessé teszi a különböző kommunikációs helyzetekben 
nyelvi közlemény szituáció szerinti létrehozására, illetve megértésére. Alakítja a 
társas érintkezés nyelvi magatartásformáit úgy, hogy kulturált nyelvi viselkedésre 
nevel; az anyanyelvi műveltség iránti igény kialakításával a nyelvhasználat iránt 
érzett felelősségtudatot növeli, ezáltal az önazonosságtudatot erősíti. A tanulási 
képességek kialakításával, az ismeretfeldolgozás kulturális technikáinak átadásá-
val fejleszti az önálló ismeretszerzés és önművelés képességét; az önkifejezés bá-
torításával az önnevelés iránti igényt erősíti. Széleskörű szerepköréből fakadóan, 
az anyanyelvoktatás hatékonysága alapvetően befolyásolja a többi műveltségi te-
rület tanítását, döntően hat a különböző szakdiszciplínákban rendszerezett ismeret-
anyag elsajátításának színvonalára. 

Tanulmányomban azt vizsgálom, hogy a kisebbségi helyzetben megvalósuló 
anyanyelvi nevelés, amelynek működését a többségi oktatási rendszer adottságai 
szabályozzák, és egyben behatárolják lehetőségeit, milyen válaszokat tud adni az 
őt érő külső (társadalmi) és belső (szakmai) kihívásokra. Ez a kérdéskör azért fon-
tos, mert az anyanyelvoktatás csak akkor tudja ellátni funkcióit (kisebbségi hely-
zetben – küldetésének megfelelni), ha az őt érő kihívásokra megfelelő válaszokat 
tud adni. 

1. A kisebbségi anyanyelvoktatást meghatározó tényezők1 
Az anyanyelvi nevelés világát meghatározó tényezők egyrészt külsők: a tá-

gabb (Európai Unió) és szűkebb (Románia) politikai-társadalmi háttér, másrészt 
belsők: a magyar anyanyelvű közösség társadalmi-kulturális meghatározottsága. 
                                                           
1 Az anyanyelvoktatást meghatározó tényezők vizsgálatában támaszkodtam A fogalmazási képesség 
fejlesztésének iskolai kontextusa című fejezetre (5-22), In Kulturális mintázatok a tizenévesek szö-
vegműveiben. 
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1.1. A külső tényezők közül meghatározóak azok az általános irányelveket 
megfogalmazó európai jogi dokumentumok, amelyeket minden tagállam köteles 
saját jogrendszerébe átültetni. A Román Parlament 2007-ben ratifikálta a Regioná-
lis vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartáját (Strasbourg 1992), amely a Pream-
bulumban megfogalmazza, hogy Európa történelmi regionális vagy kisebbségi 
nyelveinek védelme hozzájárul Európa kulturális gazdagságának és hagyományai-
nak megőrzéséhez és fejlesztéséhez, illetve hangsúlyozza, hogy a kulturális köl-
csönhatás és többnyelvűség érték, amelyet védelmi és ösztönző intézkedések meg-
hozatalával fenn kell tartani. Ennek alapján az új oktatási törvény (Legea 1/2011)2 
nemzeti kisebbségek oktatását szabályozó részében a 45. cikkely 11. bekezdése 
megerősíti az alkotmányban garantált jogot, hogy a nemzeti kisebbségekhez tarto-
zó személyeknek joguk van ahhoz, hogy anyanyelven tanuljanak és joguk van ah-
hoz, hogy anyanyelven oktassák őket (Románia Alkotmánya 32. cikkely, 3. be-
kezdés). 

1.2. A külső tényezők közül az egyik leghangsúlyosabb, hogy a romániai ma-
gyar tannyelvű oktatás a román oktatás rendszerébe ágyazott. Helyzetét és lehető-
ségeit alapvetően meghatározzák a létét és működését biztosító, illetve szabályozó 
jogi keretek, amelyek kijelölik helyét a román oktatási rendszer egészében. 

Hivatalos értelmezés szerint a magyar kisebbségi oktatás a romániai kisebb-
ségi oktatás egyik formája. A tanügyi törvény rendelkezései három intézményes 
formát biztosítanak a nemzeti kisebbségek számára: anyanyelvű oktatás, részben 
anyanyelvű oktatás (az anyanyelv mellett vokacionális tantárgyak taníthatók anya-
nyelven), illetve román tannyelvű oktatás, amelyben önálló tantárgy keretében vá-
lasztható módon tanulható az anyanyelv. Az erdélyi magyar közösség értelmezése 
szerint a magyar kisebbségi oktatás a magyarság számarányából, társadalmi hely-
zetéből, történelmi és oktatási hagyományaiból adódóan sajátos részrendszere a 
román oktatásnak. 

A kisebbségi oktatás rendszerbeli státusának az értelmezésében ellentét van a 
többségi és kisebbségi szemlélet között. A többség a szigorúan központosított ok-
tatási rendszer egészébe olvasztott elemként értelmezi a kisebbségi oktatást, 
amelyre a rendszerszintű egységes rendelkezések érvényesek. Tehát a kisebbségi 
oktatást nem becsatolni, beilleszteni kívánja a rendszer egészébe, hanem beolvasz-
tani, hozzáidomítani a többségi oktatás rendszeréhez. Ez az egységesítő szemlélet 
eleve kizárja, hogy a kisebbségi oktatás sajátos szempontjai érvényesülhessenek. 
A kisebbségi tannyelvű oktatásban felértékelődik a szociokulturális tényező, hi-
szen az iskolai és tanulói környezet tájegységenként jelentős mértékben különböző, 
melynek forrása szintén külső tényező: a magyarság Romániában nagy területen 
                                                           
2 Învățământul pentru persoanele aparținând minorităților naționale 
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szétszórtan, különböző földrajzi régiókban él, számaránya pedig tájegységenként 
változó (szórvány, tömb, illetve átmeneti formák). Ebből következik, hogy az ok-
tatást alakító szociokulturális háttér a dominánsan anyanyelvű környezettől a két-
nyelvűség különböző változatain át az erőteljes szórványlétig nagyfokú változatos-
ságot mutat. Nyilvánvaló, hogy mindez egy differenciáltabb, az adott viszonyokhoz 
rugalmasan illeszkedő tanítás- és tanulásszervezési módokat és eszközöket kíván 
meg. A kisebbség ezért azt tartaná célravezetőnek, hogy oktatása autonóm rész-
rendszerként integrálódjon a román közoktatási rendszerbe, amely lehetővé teszi a 
változatos nyelvi közeg sajátosságaihoz igazodó anyanyelvi nevelést. 

1.3. A tannyelv státusából (regionális nyelv) következik, hogy a magyar ki-
sebbségi oktatás kétnyelvű oktatás, amely kétféle intézményi formában működik: 
önálló, illetve román tannyelvű intézmények keretében magyar tagozatként. 

Ami a kétnyelvűséget illeti, többség és kisebbség véleménye megegyezik ab-
ban, hogy a kisebbségi tanulóknak meg kell adni a lehetőséget a többségi nyelv is-
kolai elsajátításához. Viszont a kétnyelvűséget, mint oktatási célt a kisebbség és a 
többség máshogy értelmezi. (Skuntnabb-Kangas 1997, 16) A többség elsődleges-
nek az államnyelv tanítását tartja és csak másodlagosnak a kisebbségi anyanyelv 
oktatását, mind a kettőnek a tanítását részletekbe menő pontossággal szabályozza 
olyan rendelkezésekkel, amelyek szubsztraktív nyelvtanulási helyzetet teremtenek. 

A kisebbség úgy véli, hogy elsődleges az anyanyelv tanítása, és fontos képzé-
si cél, hogy a kisebbségi tanulók megtanulják a hivatalos nyelvet, mint második 
nyelvüket; az additív nyelvtanulási helyzetet tartják kívánatosnak, amely biztosít-
ja, hogy az anyanyelv elvesztése nélkül új nyelv vagy nyelvek kerüljenek az anya-
nyelvi beszélő nyelvi repertoárjába. Ez feltételezi a többséginél nyelvileg és kultu-
rálisan is differenciáltabb oktatási helyzetek megfelelő kezelését. 

1.4. A kisebbségi anyanyelvoktatást alakító belső tényezők a kettős kötődés-
ből fakadnak: a közös nyelv és kulturális hagyományok a magyar nemzeti kultúrá-
hoz, kibontakozása és megvalósulása a román oktatási rendszer jogi, adminisztra-
tív és gazdasági kereteihez kapcsolja. 

A nemzeti kultúrával való kapcsolatát alapvetően meghatározza az erdélyi 
magyar kisebbség önmeghatározása: nem regionálisan, hanem történetileg határozza 
meg önmagát. Kozma Tamás kutatásai szerint ez jellemző Európa keleti térségeire. 
„A történeti önmeghatározások historizálók és szimbolikusak; jellegzetes rendező-
elvük a történeti nemzetfogalom (nemzeti identitás); a kisebbségi oktatás szerepe 
ezért a keleti térségekben a nemzeti identitás megőrzése.” (Kozma 2005, 180) 

A kisebbségi oktatás vállalt szerepéből következik, hogy azokhoz az oktatási 
hagyományokhoz kapcsolódik erőteljesen, amelyeket a kulturális paradigma alakí-
tott ki. A magyar anyanyelvi nevelésben uralkodó kultúraközpontú műveltségképre 
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jellemző, hogy hangsúlyos szerepet kap az irodalmi tájékozottság és anyanyelvi 
igényesség. Erdélyi vonatkozásban ez úgy módosul, hogy az elsőnek a jelentése 
kitágul: magába sűríti a nemzeti kultúrában való tájékozottságot; a másodiknak a 
jelentése szűkül: az anyanyelvhez való ragaszkodást és hűséget, az irodalmi 
nyelvváltozat szabályrendszeréhez való igazodási törekvést, de nem feltétlenül a 
művelt köznyelv birtoklását jelenti abban az értelemben, hogy a legkülönbözőbb 
kommunikációs élethelyzetekben azt funkcionálisan alkalmazni tudja. Az a tény, 
hogy kisebbségi helyzetben felértékelődik az anyanyelvi nevelésnek a kultúraát-
adó, önazonosságtudatot erősítő funkciója, hozzájárult ahhoz, hogy a tanítás ha-
gyományaiban megőrződjön az a gyakorlat, amely fő eszközének az irodalmi min-
ták bemutatását és irodalmi szövegek elemzését tartja. Ennek következménye, 
hogy az anyanyelvoktatás alárendelődik az irodalomolvasásnak, a nyelvi ismeretek 
„csak pótlékai az irodalomoktatásnak.” (Péntek 1999) 

A kisebbségi léthelyzet körülményei között a nemzethez tartozás erős kötelé-
ke a nyelv, hiszen az erdélyi beszélőközösségeket a magyar nyelvhasználat kap-
csolja a nemzeti nyelvközösséghez. A nyelvbe való megkapaszkodás, mint a nem-
zeti megmaradás esélye, felértékeli az anyanyelv szerepét: a nyelv „szimbolikusan 
felmagasztosul, eszközből szent céllá válik”. (Péntek 2012, 262) A magyar tan-
nyelvű oktatás választása is szimbolikus gesztusként értelmeződik, amely kifejezi 
a nemzeti önazonossághoz való ragaszkodást, a nemzeti kultúra melletti elkötele-
ződést. 

2. Az anyanyelvoktatást érő kihívások 
2.1. Külső (társadalmi, kulturális jellegű) kihívások 
2.1.1. Az anyanyelvoktatás iránti igény fenntartása szempontjából fontos a 

magyar nyelv és irodalom tantárgy presztízsének a kérdése. A tantárgy helyzetét 
sajátos kettősség és ebből fakadó ellentmondások jellemzik. A román oktatási 
rendszerben alárendelt státusú, ezt sugallja a tanügyi törvény szellemisége, ezt 
nyomatékosítják a törvényt gyakorlatba ültető rendelkezések (kerettantervek köte-
lező óraszámai, az állami vizsgák szervezésének metodológiája, a helyi tantervi 
tervezés behatárolt lehetőségei). Az alárendelt státus ellensúlyozására a nyelvi jo-
gok szimbolikusan fontossá válnak, „ez fejeződik ki abban, hogy a közösség jog-
igénye határozott és erős, pragmatikusan viszont már kevésbé fontosak, és ez 
gyengévé teszi a jogérvényesítést, közömbösséget, igénytelenséget eredményez a 
nyelvhasználatban.” (Péntek 2012, 264) 

A tantárgynak a magyar tannyelvű oktatásban elméletileg kitüntetett helye 
van a műveltségterületek között. A pedagógiai gyakorlat mindennapjai viszont, 
miközben az anyanyelvoktatás fontosságát senki sem kérdőjelezi meg, azt a 
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megváltozott helyzetet tükrözik, hogy a tantárgy presztízse csökkenőben van, és 
nehezen birkózik meg a rá háruló feladatokkal, illetve az őt érő kihívásokra nem 
tud minden esetben megfelelő válaszokat adni. Ennek helyzetéből származó okai 
vannak, amelyek belső ellentmondásokat generálnak, olyanokat, amelyek részben 
az objektív körülményekből fakadnak, amelyeknek feloldására a megfelelő meg-
oldásokat a nyelvi kisebbségnek kell megtalálnia. 

Az egyik ilyen hangsúlyosan érvényesülő ellentmondás onnan származik, 
hogy a magyar tannyelvű oktatás választásának szimbolikus gesztusához társul az 
áldozatvállalásé is: általános vélekedés szerint a magyar diák többletterheket vállal 
azért, hogy anyanyelvén tanulhasson. Az áldozatvállalás gesztusában szintén egy 
sajátos kettősség húzódik meg: az iskoláé a felelősség, hogy a tanulót nyelvileg 
művelt emberré formálja, bevezesse a nemzeti kultúra hagyományaiba, megismer-
tesse vele a nemzeti kultúra értékeit; felvértezze mindazzal az elméleti és szociális 
tudással, amely a társadalmi érvényesülés garanciája; de ugyanakkor megfogalma-
zódik az elvárás is, hogy könnyítsünk a többletterhet vállaló diák helyzetén, a pe-
dagógus legyen elnézőbb vele szemben az anyanyelv oktatásában.3 Az anyanyelv-
oktatás irányában érvényesülő elvárások között feloldhatatlan ellentmondás van: a 
versenyképes tudás minőségi oktatást feltételez, az elnéző, a minőség követelmé-
nyeit nem betartató tanári magatartás éppen az oktatás hatékonyságát kérdőjelezi 
meg. 

A tantárgy presztízsének megítélésében jelentkező eltérések hangsúlyosak 
elméleti, illetve gyakorlati vonatkozásban. A diákok által kedvelt tantárgyak kö-
zött valóban kiemelkedő helyet foglal el a magyar nyelv és irodalom (ámbár figye-
lemre méltó, hogy leggyakrabban magyar irodalomként jelenik meg); az életben 
való boldogulást segítő tantárgyaknál viszont szinte a sor végére kerül, megelőzi 
az államnyelv, az idegen nyelv (főleg az angol), az informatika, műszaki tantár-
gyak (2009-2010-es országos mérés adatai alapján). Tehát: a tantárgyhoz való ér-
zelmi viszonyulásban kifejeződik a nemzeti kultúrához való ragaszkodás, a hasz-
nosság megítélése pedig azt fedi fel, hogy az anyanyelvi neveléshez nem társul a 
nyelv megismerésben, nyelvi szocializációban betöltött kulcsfontosságú szerepe. 
A felismerés hiánya jelentkezik a tanulási motivációban: hasznos lenne, ha az ér-
zelmi alapú kötődést (a tantárgyat kedveli, szereti), erősítené a racionális alapú 
megközelítés (a megfelelő anyanyelvi tudás az alapja a különböző szakdiszciplí-
nákban megszerezhető tudás minőségének). 

2.1.2. A gyermek-, illetve ifjúkori szocializációs folyamatok módosulásában, 
változásában meghatározó szerepet játszanak a tömegkommunikációs eszközök, 
mert nemcsak a szabadidő eltöltésének hagyományos struktúráját változtatják 
                                                           
3 Erről a problémáról részletesebben: Péntek 2012, 263. 
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meg, hanem átalakítják a kultúraelsajátítás formáit is. Ezek a tendenciák több vo-
natkozásban is érintik az anyanyelvoktatást, kihívást jelentenek mind a kulturális 
eszköztudás (szövegalkotás, szövegértés) fejlesztésében, mind a kulturális örökség 
áthagyományozásában (irodalomtanítás). 

A szabadidő hagyományos modelljében az olvasásnak kitüntetett szerepe 
volt, ez megváltozott, ami nemcsak azt jelenti, hogy háttérbe szorult, hanem azt is, 
hogy jelentős mértékben megváltoztak az olvasási szokások (mit, mikor, milyen 
céllal és hogyan, milyen olvasási stratégiákat alkalmazva olvasnak a diákok). 

Felméréseink szerint (2005-2006; 2009-2010; 2015-2016) maguk a diákok is 
jól érzékelik az olvasás szocializációban betöltött fontos szerepét. Úgy vélik, hogy 
az olvasás hegemóniája a tanulásban megmarad, annak ellenére, hogy az informá-
ciószerzés más lehetőségei is megjelentek (a televízió ismeretterjesztő adásaira és 
az internetre hivatkoznak a leggyakrabban). Fontosnak tartják az információszer-
zés céljával történő olvasást, ennek kapcsán hangsúlyozzák az elektronikus anya-
gok szerepét. Az iskolai tananyaghoz kapcsolódó olvasmányaikban inkább az 
elektronikus, a szabadon választottban a papíralapú van túlsúlyban. Saját bevallá-
suk szerint szépirodalmat keveset olvasnak, főleg a kötelező olvasmányokon rág-
ják át magukat; de, ha hozzájutnak az irodalmi mű alapján készült filmhez, akkor 
inkább azt nézik meg. Előnyben részesítik azokat a médiatermékeket, amelyekkel 
vagy szakmai tudásukat gyarapíthatják, vagy amelyekből azonnal hasznosítható, 
illetve érdekes információhoz juthatnak. 

Az iskola mindig is épített, és ma is alapoz arra, hogy a tanulók önálló módon 
olvasással tanuljanak. Országos hatókörű olvasási és szövegértési vizsgálatunk 
eredményadatai szerint mélyül a szakadék az iskolai elvárások és a tanulói telje-
sítmények között. Az iskolai olvasástanítás éppen az önálló tanulás hatékonysága 
szempontjából nem eredményes: az általános közoktatás kötelező szakaszában a 
tanulók majdnem felénél csak az olvasáskészség alakul ki, ami Nagy József kon-
cepciója szerint (2006) csak a mondatok szintjéig jelenti az írott információ meg-
értését, tovább nem. Ez pedig azt eredményezi, hogy ezek a diákok magolásra 
kényszerülnek (felszínes tanulás), hiszen a szövegnek csak a felszíni rétegét tudják 
megközelíteni, ezért a szöveg információi közötti kapcsolatok rejtve maradnak; az 
így megszerzett tudás pedig használhatatlan tudás (Csapó 2001). A szövegbeli fo-
galmak jelentésének és kapcsolatainak a felépítése, ezek alapján következtetések 
megfogalmazása, állítások igazságtartalmának eldöntése, reflektálás a szöveg for-
mai, nyelvi megformáltságára csak a szöveg-értelmezés és -feldolgozás képessége-
ivel valósulhat meg. (Nagy 2006). Csak azok a diákok alkalmasak arra, hogy a 
szövegből kinyert pontos információkat szervesen kapcsolják a már meglévő tudá-
sukhoz, biztosítva ezzel a megszerzett tudás alkalmazhatóságát, akiknek a szöveg-
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értési és -feldolgozási képessége megfelelő színvonalú. Ezek az eredmények egy-
beesnek a magyarországi tapasztalatokkal: az „iskolai olvasástanítás a közelmúltig 
explicit, közvetlen segítséget csak az olvasáskészség kialakulásához adott, közve-
tettet pedig csak a szépirodalmi szövegekhez.” (Molnár 2006, 43) 

2.1.3. A mai művészetnek a hármas (klasszikus, avantgárd és populáris kultú-
ra)4 feszültségektől, átfedésektől sem mentes univerzuma alakítja azt a kulturális 
hátteret, amelyben a tanulók szocializációja megvalósul. Az iskola által orientáló 
kulturális mintaként közvetített műveltségeszmény a mai művészet hármas univer-
zumából kettőhöz kapcsolódik: a klasszikus művészethez, illetve ennek a klasszi-
kus modernségben megújult formáihoz és a tömegízlés uralmát elutasító avant-
gárdhoz. Az iskola mint oktatási intézmény azokat a hagyományokat kívánja 
folytatni, amelyekben az információk szűrésének elrendezésének feladatát a tudo-
mány és a művészet töltötte be. A tudás és műveltség közvetítésének centrumában 
az írásbeliség áll, és olyan kódra épít, amely alkalmas a különböző szakdiszciplí-
nákban rögzített, felhalmozott emberi tudás és műveltség átadására. A harmadik 
művészeti paradigma, a populáris kultúra viszont annak a környezetnek a kultúrá-
ját alakítja, amelyben a diák él. A populáris kultúra hatása erőteljes, mert a min-
dennapok világát uralja, az átlagos befogadó elvárásait veszi figyelembe, és olyan 
kódra épít, amely mindenki által érthető és élvezhető. 

Az iskola azt sem veszi figyelembe, hogy a populáris kultúra legfőbb médiu-
ma a képi kultúra (film, tévé, képes magazinok, video), amely a képi információk-
kal nemcsak a vizuális nyelv információátadásban betöltött szerepét növeli, hanem 
az ízlés formálásában is kivételes szerepet biztosít számára. Az iskola nem veszi 
tudomásul, hogy az információszerzés új lehetőségeinek a megjelenésével alapve-
tően megváltozik a szöveg és képi információ aránya. A diákok által kedvelt kép-
regényekben, a sajtótermékek közül a legtöbbször kézbevett képes magazinokban 
a szöveg már csak kiegészítője a vizuális információnak. 

Elméletileg ugyan kölcsönös átjárhatóság létezik a három szféra között, a 
gyakorlatban a megvalósulás a kialakult (kialakított) kulturális attitűdtől függ. A 
mindennapok gyakorlatában már a művészeti szférák bármelyikének szabad vá-
lasztása is problematikusnak bizonyul, hiszen a legnagyobb baj az, hogy „az 
egyenlet nem szimmetrikus” (Almási). A populáris kultúrán nevelkedett egyénben 
egyrészt nem alakul ki az igény a magas kultúrára, másrészt nem rendelkezik 
azokkal a képességekkel, amelyek lehetővé tennék a belépést a szentesített kultúra 
„rezervátumába” Az iskola az általa felkínált közműveltséggel éppen ezt az esélyt 
kívánja megadni inkább kevesebb, mint több sikerrel. A magas kultúra társadalmi 
presztízse magas a középiskolások körében, de a véleménynyilvánítás (az iskolai 
                                                           
4 Almási Miklós felosztása (2003) 
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elvárásoknak való megfelelés kényszere) és a tényleges gyakorlat (kulturális vi-
szonyulás az őket körülvevő környezethez) között nincs összhang. Az arányok el-
tolódtak: a három művészeti szféra közül a populáris kultúra vált győzelmes kö-
zeggé, amely éppen hozzáférhetősége révén tömegízlést alakító tényezővé vált. 

Az írásbeli kifejezőképesség színvonalának vizsgálata (2005-2006, országos 
hatókörű mérés), illetve a 2007-2010 közötti empirikus vizsgálat, amely az iskolai 
és környezeti hatásokra alakuló kulturális mintázatokat tárta fel a középiskolások 
szövegműveiben, azt tanúsítja, hogy az iskola nem tudja azt a művelődési trénin-
get biztosítani a középiskolásoknak, amely képessé tenné őket a más-más kódra 
működő művészeti paradigmák közötti biztos eligazodásra, felkészítve őket a tu-
datos választásra. Ily módon a középiskolások kulturális attitűdjét nem a kimun-
kált ízlésen és szerves tudáson alapuló választás szabadsága alakítja, hanem a két-
irányú (iskolai elvárások és környezeti hatások) igazodás kényszere: a szentesített 
és fogyasztható kultúra mintáinak egymás ellenében érvényesülő hatása. Ennek 
következményei a következő jelenségekben ragadhatók meg: a különböző kulturá-
lis minták egymásba csúszása és különböző kombinációik eklektikus jellegűvé 
formálják a diákok szövegműveit; nincs összhang a befogadói és szövegalkotói 
magatartás között; a kettő közötti ellentmondás kedvez a giccshatás erőteljes érvé-
nyesülésének; a giccsmagatartás kialakulása az iskolai minták ellenében hat. 

A középiskolások kulturális kompetenciája nem olyan színvonalú, hogy adott 
helyzetben a helyénvalóság követelménye alakíthatná a kulturális viszonyulást. Az 
önállóságot követelő, egyedi megoldásokat kívánó kommunikációs helyzetekben, 
amikor nem támaszkodhatnak a típusos írásbeli kommunikációs feladatokkal ki-
alakított jártasságra, az általuk alkotott szövegek jellemzőit a magas és populáris 
kultúra mintáinak egymásra csúszása és gyakori ötvöződése alakítja. Ugyanis az 
történik, hogy a szövegalkotók a magas kultúra öntőformáiba ömlesztik a populá-
ris kultúrából merített tartalmi elemeket (készen kapott építőanyag) és a tömegkul-
túra ízlésvilágában formálódott nyelvi kifejezési formákat. 

Az élményanyagot rendszerező befogadói magatartás és az ezeket formába 
szervező, szövegalkotást irányító minták közötti diszharmónia abból fakad, hogy a 
befogadói magatartást a populárissal átitatott környezeti kultúra, a szövegalkotást 
irányító mintákat az iskola formálja. Az iskola felkínálja a magas kultúra értékeit, 
támogatja annak a befogadói attitűdnek a kialakulását, amely önálló és értő módon 
képes viszonyulni a kulturális örökség áthagyományozott értékeihez, de azt már 
nem tudja elérni, hogy az általa közvetített tudás személyes értékké vált kompe-
tenciaként működjön az iskolán kívüli élethelyzetekben. A környezeti tényezők 
formálta kulturális minta hatása azért is érvényesülhet erőteljesebben, mert a mun-
kával szemben a szórakozást, a kikapcsolódást kínálja fel. Mindez kiegészül azzal, 
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hogy a diák olvasóként az azonnal használható információhoz jutást részesíti 
előnyben, amelyhez könnyen és gyorsan, gyakran egyszerre, egymással párhuza-
mosan használt médiumokon keresztül jut el. A tömegkommunikációs eszközök 
közvetítésével megvalósuló ismeretszerzésben nem jön létre autentikus „átélt él-
mény”, kész információkat kapnak, amelyeket nem hitelesít a megszerzett tapasz-
talat. Ha a befogadói magatartásból hiányzik az a szellemi erőfeszítés, amellyel az 
új információkat, új ismereteket integrálni lehet a már meglévő tudáshoz, akkor a 
kreatív tevékenységből (például szövegalkotás) éppen az átélt élmény hitelesítő és 
egységet teremtő ereje fog hiányzani. Ezeknek a tendenciáknak a káros hatása az 
ismeretszerzés más szféráiban is érvényesül, csökkenti az elmélyült olvasás és az 
irodalmi művek tartós befogadásának esélyeit. 

A giccs diadalmas előrenyomulásával szemben tehetetlen az iskola, hatásának 
mérséklésére nem bizonyulnak hatásosnak az intelmek és tiltakozások. Pedig ha-
tékony stratégiák kidolgozására nagy szükség lenne, hiszen a giccsmagatartás ká-
ros következményeivel szembesül az intézményes oktatás. A giccsjelenség lénye-
ge a környezethez való viszony esztétikai módozat sajátosságában ragadható meg: 
a befogadás folyamatából éppen azt a „szellemi munkát” iktatja ki, amelyet a ma-
gas kultúra esztétikai beállítottsága megkövetel, vagyis a befogadó egybeveti a 
fikciót a valóság elemeivel, értékel és ítélkezik. A giccsjelenség az ember képzele-
ti és kreatív tevékenységét veszi célba. 

2.1.4. Az iskolán kívüli tanulási lehetőségek nagy arányú változása is kihívást 
jelent az iskola számára. A különböző médiumok, illetve az internet a tanköny-
veknél frissebb és érdekesebben feldolgozott tudást közvetítenek. (Csapó 2008) 
Ehhez a helyzethez az iskolának szintén alkalmazkodnia kell, ha meg kívánja tartani 
irányító szerepét az ismeretszerzésben. Az iskolának meg kell tanítania diákjait az 
információk szűrésének, ellenőrzésének a technikáira. A tanulókat fel kell készíte-
ni arra, hogy képesek legyenek a valós és hamis információ közötti különbségtétel-
re, a lényeges és kevésbé fontos információk közötti válogatásra; ki kell alakítani a 
kritikus értékelési módot, amelyet alkalmaznak a rendelkezésükre álló információk 
feldolgozásában. 

2.2. Belső (szakmai jellegű) kihívások 
2.2.1. Az anyanyelvoktatást érő szakmai jellegű kihívások sokrétű és szerte-

ágazó kérdésköréből az egyik legalapvetőbb a kulturális és a civilizatorikus para-
digma egyensúlyának a kérdése. A két paradigma küzdelme, amelynek hátterében 
a kultúra és civilizáció értelmezésbeli különbségei húzódnak meg, nem új keletű 
jelenség, a 20. században a posztindusztriális társadalmak oktatáspolitikai vitáinak 
középpontjában állt (Kerber 2002). A kisebbségi oktatás helyzetéből és vállalt sze-
repéből következik, hogy nehezen tudja kezelni a kulturális és civilizatorikus  



18 

paradigma küzdelméből adódó problémákat, mert összetetten jelentkezik a ha-
gyományokhoz való kötődés (a nemzeti hagyományok átörökítése önazonossági 
kérdésként jelentkezik) és az igény, hogy a tantárgy oktatása megfeleljen a változó 
társadalmi viszonyok új, iskolával szemben támasztott elvárásainak. A probléma 
megoldási kísérleteit az jellemezte, hogy a tantárgy korszerűsítését célzó törekvé-
sek irányultságukban kapcsolódtak a magyar nemzeti alaptanterv kulturális és civi-
lizatorikus paradigmák összhangját megteremteni kívánó törekvéseihez, de gya-
korlati megvalósulásuk különböző akadályokba ütközött, amelyek kapcsolatban 
vannak szakmai problémák egész sorával: tankönyvek, taneszközök korszerűsíté-
sének igénye; az ismeretátadás és a képességfejlesztést elősegítő problémamegol-
dó gyakorlatok megoszlásának mértéke; a tanárképzés és továbbképzés problémái. 

A modernizálódó társadalmi igényeket is figyelembe vevő tantervi célkitűzések 
megvalósításának gátló tényezőit viszont nem tudta az anyanyelvoktatás megfelelő-
en kezelni. Az akadályozó tényezők egy része magából az alapdokumentumból 
származott. Megalkotásakor a szerzők nem tudtak szabadulni a túlzott mennyiségű 
ismeretanyag átadásának a kényszerétől. Ez a gyakorlat a mai napig jelenlévő az 
irodalmi nevelésben. Az irodalomanyag nagy mennyisége miatt a magyartanárok 
gyakran a nyelvtanórák kárára növelik az irodalomra fordítható idő mennyiségét, 
ezzel a nyelvi nevelés lehetőségei szűkülnek, a gyakorlatban felborul az elméleti 
szinten megteremtett kívánatos egyensúly. Az irodalomtanításnak sem válik hasz-
nára a túlzott mennyiségű ismeretanyag- átadás, éppen a nagyon fontosnak tartott 
képességfejlesztésre nem jut elegendő idő. A tanárok küzdelme az anyag nagy 
mennyiségével hajszát, kapkodást eredményez. Pedig a magyartanárok egyik 
alapvető feladata éppen „az elidőzés tanítása” lenne. (Arató 2000) Elidőzés iro-
dalmi műveken (szövegértés, esztétikai érzékenység fejlesztése), elidőzés elkészült 
fogalmazásokon (szövegalkotási képesség fejlesztése, irodalmi, kritikai és logikai 
ítélőképesség mozgósítása a saját munkára vonatkozóan), elidőzés nyelvi jelensé-
geken (nyelvi tudatosság és stílusfejlesztés), elidőzés különböző problémahelyze-
tek megoldásán (szociális kogníció, tanulási képesség fejlesztése), és lehet sorolni. 
Az elidőzés tanítása a minőségi oktatás feltétele is egyben: „…az oktatás célja 
nem minél szélesebb, hanem minél mélyebb ismeretek átadása: általános elveket 
kell megtanítani vagy bemutatni, amelyeket a lehető legtöbb egyedi dolog tesz 
magától értetődővé.” (Bruner 2004, 9) 

A célkitűzések megvalósulása ellenében hatott az is, hogy az általános tanítási 
gyakorlatban továbbéltek olyan tanulásszervezési módok és pedagógiai módsze-
rek, amelyeket azért is át kell alakítani, mert ellentétben állnak a képességfejlesztő 
törekvésekkel. Az ismeretközpontú iskola hagyományos mintáinak áthagyomá-
nyozódása a tanári gyakorlatban negatív következményekkel járt: akadályozta a 
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fejlesztésközpontú szemlélet érvényesülését, és nem bizonyult hatékonynak a diá-
kok új típusú (külső, állami) vizsgákra való felkészítésében sem. 

2.2.2. Az anyanyelvoktatást érő szakmai jellegű kihívások között az egyik 
legfontosabb a tudás alkalmazhatóságának a kérdésköre. A közoktatás egyik alap-
kérdése, hogy a tanulók milyen feltételek között és milyen széles körben tudják 
hasznosítani az iskolában szerzett tudást. A diákok akkor rendelkeznek versenyké-
pes tudással, ha kellőképpen megvalósul a tudástranszfer, vagyis ha a megszerzett 
tudást új, életszerű helyzetekben is alkalmazni tudják. A tudás alkalmazhatóságá-
nak a vizsgálatára irányuló méréseink (2005-2006; 2009-2010; 2015-2016) adatai 
viszont azt mutatják, hogy az iskolai tudás alkalmazhatósága igen gyenge. A tanu-
lók teljesítménye minden olyan esetben, ha a megoldandó feladat csupán néhány 
tényezőben eltér a begyakorolt vagy megszokott típustól, zuhanásszerűen romlik. 
Több tényező együttes hatása felelős az aggasztó helyzetért. A tananyag túlzott 
mennyisége miatt nem jut elegendő idő a képességfejlesztésre. Nem hanyagolható 
el annak a szemléletnek a hatása sem, amely a tanultak reprodukciójára és nem a 
megértésre és alkalmazásra helyezi a hangsúlyt. A háttérkérdőívek adatai is alátá-
masztják ennek a szemléletnek a tanulást irányító hatását. Rákérdeztünk a diákok 
tanulási technikáira és arra is, hogy mit tartanak fontosnak, mikor tanulnak. A vá-
laszokból az körvonalazódik, hogy jelentős hányaduk a lecke „megtanulására”, 
vagyis a tananyag rögzítésére összpontosít; nem alkalmazzák azokat a technikákat, 
amelyek az értő tanulást segítik; fontosnak tarják a megfelelő érdemjegyek eléré-
sét, hiszen az egyes oktatási szakaszok záró pontjain a négyéves átlagoknak sze-
lekciós szerepe van a továbbtanulási lehetőségekben. 

Az oktatás szemszögéből a legfontosabb fejlesztendő képességek éppen azok, 
amelyek a tudás megszerzéséhez és alkalmazásához szükségesek. 

2.2.3. Nem sikerült megnyugtató módon rendezni az iskolai értékelés kérdé-
seit sem, pedig visszacsatoló funkciójánál fogva nagy mértékben előmozdíthatná a 
kerettanterv új szellemiségének érvényesülését. 

A magyarországi iskolai osztályozási gyakorlatot elemezve állapítja meg 
Csapó, hogy az osztályzatokat jelentős részben szubjektív, a tananyagtól független 
tényezők befolyásolják. A várhatónál kisebb szerepet játszik a tananyag tudása, az 
alkalmazható tudásnak és a képességek fejlettségének a szerepe pedig alig mutat-
ható ki. Következtetése az, hogy a jelenlegi osztályozási gyakorlat alkalmatlan arra, 
hogy a tanulókat jobb minőségű tudás megszerzésére ösztönözze. (Csapó 2008, 122) 

A jegyek és teszteredmények összefüggésének több szempontú elemzését még 
nem végeztük el, de a problémamegoldó képesség vizsgálatára irányuló előméré-
sünk adatfeldolgozásában már összevetettük a diákok által szolgáltatott átlag-osz-
tályzatokat (médiákat) a feladatsorokon elért eredményekkel. Nagyon távol állnak 
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egymástól. Az iskolai osztályzatok alapján a tanulók mintegy 10%-a található az 
elégséges értéksávban, 50%-uk a közepes, 30%-uk a jó és 10%-uk a jeles kategó-
riában, a teszteredmények alapján pedig a diákok 25%-ának teljesítménye nem ér-
tékelhető, 50%-nak a teljesítménye gyenge, a fennmaradó 25% teljesítménye osz-
lik a közepes, jó és jeles értéksávban. 
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A problémamegoldó képesség vizsgálata 
különböző műveltségi területeken 

(Pletl Rita) 

A kutatás elméleti, tudományos háttere, metodológiája 

A vizsgálat időszerűsége és szükségessége 
A kutatás témája a romániai magyar anyanyelvű középiskolások és tanárkép-

zős egyetemi hallgatók problémamegoldó képességének (szövegértés, szövegalko-
tás, matematikai/ számítógépes gondolkodás) vizsgálata, illetve a teljesítmények 
és a háttérváltozók (kognitív, affektív tényezők; tanulási környezet, családi háttér) 
közötti kapcsolatok feltárása. 

A téma időszerűsége kapcsolatban áll azokkal a változásokkal, amelyek szük-
ségessé tették a tudásfogalmak átalakítását. A közoktatás egyik hangsúlyos kérdé-
sévé vált, hogy a tanulók milyen feltételek között és milyen széles körben tudják 
hasznosítani az iskolában szerzett tudást. A közoktatás által közvetített tudás al-
kalmazhatóságának a kérdésköre előtérbe állította a diszciplináris és procedurális 
tudásfelfogások közötti különbségeket. Az elmúlt évtizedekben kibontakozó para-
digmaváltás következményeként az oktatáskutatók (tervezők és fejlesztők) figyel-
me egyre inkább a tudás minőségi jellemzői (Csapó 2001) felé fordult. A tudás-
koncepció változása (az új, életszerű helyzetekben alkalmazható tudás az értékes) 
szemléletváltást eredményezett az empirikus vizsgálatok tervezésében: fő irány-
elvvé vált, hogy a konkrét ténytudás helyett a diákok tényleges, alkalmazható, mi-
nőségi tudását célszerű vizsgálni. Az alkalmazás-centrikus szemlélet (PISA 2000; 
2003) térnyerése a különböző tantárgyakat átfogó komplex problémamegoldó ké-
pesség-vizsgálatokban konkretizálódott. Az új tudásfelfogás már a PISA 2000 
vizsgálat területeinek a hagyományostól eltérő elnevezésében tükröződött: mate-
matikai műveltség, természettudományos műveltség, olvasáskultúra. Jelentős vál-
tozás a PISA mérések sorozatában, hogy a feladatlapokat összeállító csoportok az 
új műveltségfogalom keretében azt vizsgálták, hogy a kötelező oktatás végén (ti-
zenöt éves korosztály) a diákok rendelkeznek-e a tőlük várható tudással, kompe-
tenciákkal, amelyek szükségesek ahhoz, hogy eligazodjanak a mindennapokban. 
(Csapó 2004) 

Az első olyan nemzetközi empirikus kutatásban, amely a kereszttantervi (tan-
tárgyakat átfogó) kompetenciák felmérésére irányult, az első ilyen vizsgált képesség 
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nem véletlenül a komplex problémamegoldó képesség, hiszen az alkalmazhatóság 
vizsgálatának előretekintő felmérésére alkalmas az életszerű helyzetekben történő 
komplex problémamegoldó képesség vizsgálata. (Molnár 2008) 

Empirikus vizsgálatunkkal ahhoz a nemzetközi és magyarországi gyakorlat-
hoz szeretnénk kapcsolódni, amely mérések sorával bizonyította, hogy a kereszt-
tantervi képességek vizsgálata olyan információkat szolgáltat a tanulók fejlődésé-
ről, a fejlődést meghatározó tényezőkről és az oktatási rendszerről, amelyeket a 
hagyományos tudásszintmérés nem tud megmutatni. (Csapó 2001) 

A vizsgálat szükségességét több tényező is indokolja. Azok a nemzetközi ku-
tatások, amelyek előtérbe állították a gazdaságilag értékes tudás fejlettségének a 
vizsgálatát, azt jelzik, hogy az iskolának mint társadalmi intézménynek a munka-
erő-piac új kihívásaira megfelelő válaszokat kell adnia. A diákok akkor rendelkez-
nek versenyképes tudással, ha kellőképpen megvalósul a tudástranszfer, vagyis ha 
a megszerzett tudást új helyzetekben is alkalmazni tudják. A magyar tannyelvű ok-
tatás számára ez életbevágóan fontos, hiszen az anyanyelvű oktatás végzettjeinek a 
többségi munkaerő-piacon kell elhelyezkedniük. Ennek a felismerésnek az igazsá-
gát egyetlen gyakorló pedagógus sem kérdőjelezi meg, de mostanáig nem került 
sor átfogó, a romániai magyar tannyelvű iskolahálózatra kiterjedő, a komplex 
problémamegoldó képesség színvonalát vizsgáló felmérésre. Ezért a tervezett ku-
tatásunk helyzetfeltáró és hiánypótló. 

A vizsgálat egy két évesre tervezett empirikus kutatás nyitó szakasza. Előmé-
résként előkészítője az országos hatókörű vizsgálatnak. 

A kutatás előzményei 
Előzménynek tekinthetők a korábbi országos hatókörű empirikus anyanyelvi 

képességvizsgálatok, amelyeknek tapasztalatai a tervezésben, illetve a kialakított 
kapcsolathálók az adatfelvételben hasznosíthatók. 

Az empirikus vizsgálat korábbi előzménye két olyan kutatás (Pletl 2011; 
2014), amelyekben a megoldandó szövegalkotási feladat egy vagy több elemében 
eltért az iskolai feladattípusoktól. Az első nagymintás (országos, reprezentatív), 
nyolcadikosok körében végzett mérés eredményadatai azt mutatták, hogy a diákok 
teljesítménye a felére csökken, a tanórákon szerzett tudás hasznosíthatósága igen 
gyenge. A második kismintás (Maros megyei középiskolások; a minta minden év-
folyamot átfogott) mérés adatelemzéseinek legnagyobb tanulsága az volt, hogy az 
iskolaitól eltérő feladathelyzetben a teljesítményromlás hátterében az áll, hogy 
nem valósult meg a képzés során a fogalmazási képességet alkotó képességek in-
tegrációja (Bereiter képességintegrációs modellje). 

A tervezett kutatás közvetlen előzményének tekinthető Az anyanyelvű szak-
képzés helyzete, problémái kétnyelvű oktatási rendszerben az oktatás körülményei 
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és szereplői viszonylatában című (2015-2016)5 kutatás, amelyhez két vonatkozás-
ban kapcsolódik az empirikus vizsgálat. (1.) Tanárképzős mérnök-hallgatók köré-
ben (minta 121 hallgató) vizsgáltuk a szövegértési képesség és az algoritmikus 
gondolkodási képesség színvonalát műveltség-területeket átfogó problémamegol-
dó feladatokkal. Az adatok azt mutatták, hogy a két képesség fejlettségi színvonala 
között szoros összefüggés van. Az eredmények részletekbe menő elemzése olyan 
összefüggésekre (kapcsolat az algoritmikus és számítógépes gondolkodás, illetve 
az induktív gondolkodás és problémamegoldó képesség fejlettsége között) világí-
tott rá, amelyek a vizsgálatok folytatását és kiterjesztését igénylik. (2.) Szakközép-
iskolások körében (régiók, településtípusok, szakirányok szerint rétegzett repre-
zentatív minta, 1021 tanuló) vizsgáltuk a kulturális eszköztudás színvonalát 
szövegértési és szövegalkotási feladatokat összekapcsoló mérőeszközökkel. Az 
eredményadatok tanúsága szerint a teljesítmények országos szinten még az ötven 
százalékos hatásfok átlagot sem érték el. Bizonyíthatóan az olvasási képesség ala-
csony színvonala áll a gyenge teljesítmények hátterében. Magyarországi mérések 
(Csapó 2001; Molnár 2002; 2003; Csapó–Korom 1998) hasonló tapasztalatai: az 
olvasási képesség befolyásoló hatása jelentős a problémamegoldó képesség fejlő-
désére; a szakközépiskolások és gimnazisták teljesítménye között szignifikáns a 
különbség. Ezért terveztük a kutatás kiterjesztését két vonatkozásban: egyrészt a 
teljes középiskolás populációra (elméleti, szak- és felekezeti fenntartású középis-
kolák); másrészt a problémamegoldó gondolkodást befolyásoló tényezők vizsgála-
tára. 

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

maztunk. A következő közvetlen célokat tűztük ki: (1.) Felmérjük a középiskolá-
sok problémamegoldó képességének színvonalát szakirányok szerinti bontásban 
(szövegértés/szövegalkotás; szövegértés/matematikai gondolkodás; humán és reál 
szakirányokon) és vizsgáljuk a tanulási motivációt, illetve a tanulási stratégiákat. 
(2.) Felmérjük a tanárképzős hallgatók problémamegoldó képességének színvona-
lát szakirányok szerinti bontásban (műszaki szakirányok: szövegértés/számítógé-
pes gondolkodás; humán szakirányok: szövegértés/szövegalkotás) (3.) Az össze-
függések elemzésével vizsgáljuk a teljesítmények és háttérváltozók közötti 
kapcsolatokat különös tekintettel a régiókra és iskolatípusokra. Távlati célokat a 
tanítási gyakorlattal kapcsolatosan fogalmaztunk meg. Fontos feladat a tanárkép-
zős hallgatók felkészítése az oktatásban jelentkező új elvárásokra: életszerű hely-
zetekben is használható tudás kialakítására van szükség, ezért azokat a kognitív 
                                                           
5 Az adatok elemzése megjelent összefoglaló kötetben: Anyanyelvoktatás. Adottságok és lehetőségek 
a magyar tannyelvű szakképzésben. 
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képességeket kell fejleszteni, amelyek segítik a tudás új helyzetekben való alkal-
mazását, illetve az egyik kontextusból a másikba való transzferálását; a mérnök 
szakos tanárképzős hallgatók felkészítése a számítógéppel támogatott oktatás 
megvalósítására. (4.) Szükséges a problémamegoldó feladatsorokkal való értékelés 
gyakorlatának meghonosítása a középiskolai tanárok mindennapi praxisában. 

A mintavétel és a vizsgálat célpopulációi 
A minta összeállításában a fő szempontot a vizsgálat előmérés jellege jelen-

tette. A régiókat képviselő megyékből (szórvány: Brassó; átmeneti régió: Kolozs; 
tömb: Maros) sorsoltuk ki a középiskolákat úgy, hogy a minta rétegzettségét a te-
lepülés típusa (megyeszékhely, kisváros), az oktatási intézmény jellege (szak-, il-
letve elméleti középiskola) és az évfolyamok szakirányai biztosították. 

A kutatás témájának és céljainak megfelelően a vizsgálatnak két kijelölt cél-
populációja volt: középiskolás diákok és tanárképzős egyetemi hallgatók. A ke-
resztmetszeti módszer alkalmazásából következően a középiskola alsó szakaszá-
nak két évfolyamán mértünk (9. és 10. osztály), azért ezen a szinten, mert ezzel 
zárul a közoktatás kötelező szakasza. Az egyetemi mintát a tanárképzős hallgatók 
első évfolyamának diákjai alkották; a rétegzettséget a szakirányok szerinti váloga-
tás (műszaki, humán szakirányok) biztosította. 

A vizsgálat eszközei 
A mérőeszközök tartalmi keretének kidolgozásában a következő szempontot 

érvényesítettük: hozzuk összhangba a nemzetközi és magyarországi mérések ta-
pasztalatait a kisebbségi oktatás sajátos körülményeivel. 

Két típusú mérőeszközt alkalmazunk, a problémamegoldó képesség színvona-
lát mérő teszteket, illetve kérdőíveket. 

A feladatsorok összeállításában a PISA mérésekben érvényesített koncepció-
hoz igazodtunk, mely szerint az alkalmazható tudás vizsgálatának egyik eszköze, 
ha a diákok olyan problémákat oldanak meg, amelyek életszerű szituációra épül-
nek. Mintaként követtük a PISA mérések metodológiáját, illetve hasznosítottuk a 
magyarországi hasonló mérések (Molnár 2006; Revákné Markóczi 2001) tanulsá-
gait. 

A feladatsorok megszerkesztésében kiindulópontunk az volt, hogy az iskolai 
tananyaghoz közvetlenül nem kötődő, az iskolai feladattípusoktól különböző ké-
pességmérő feladatsorokat kell összeállítani, mivel a képesség jellegű, procedurá-
lis tudást szeretnénk mérni. A feladatokat tartalmilag a szakirányokhoz (hu-
mán/reál), nehézségi fokukat az életkorhoz (középiskola/egyetemi hallgatók) kell 
igazítani. Az olvasás teszt összeállításában szempontként érvényesítettük: álljanak 
összhangban a problémamegoldó tesztek szövegtípusaival, illetve közelítsék meg a 
PISA olvasásról alkotott definícióját (Az olvasási kompetencia írott szövegek 
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megértését, használatát jelenti, hogy a szövegek által céljainkat meg tudjuk valósí-
tani, ismereteinket tovább tudjuk fejleszteni és részesei legyünk a társadalom éle-
tének. – PISA 2001). Mivel a problémamegoldó képesség vizsgálatát célzó ma-
gyarországi mérések bizonyították, hogy az olvasási képesség befolyásoló hatása 
jelentős a problémamegoldó képesség fejlődésére, és korábbi vizsgálatunk (a szö-
vegértési képesség és az algoritmikus gondolkodási képesség színvonala közötti 
kapcsolat) is ezt jelezte, ezért a feladatok összeállításában kiemelten kezeltük a 
szövegértési képesség színvonalának vizsgálatát. 

A háttérkérdőívek megszerkesztésében a nemzetközi vizsgálatok gyakorlatát 
csak részben követtük, mert fontosnak tartottuk, hogy a kisebbségi oktatás sajátos-
ságaiból fakadó tényezőkre is rá kell kérdezni (a tanítási környezet nyelvi, kulturá-
lis háttere, az oktatás nyelvisége, a funkcionális nyelvhasználat tere a mindennapi 
kommunikációban). 

A középiskolások háttérkérdőíveinek kérdéseit a következő témák köré cso-
portosítottuk: az oktatási intézményhez való viszony; különböző tantárgyakhoz va-
ló attitűd; tanulási motiváció; továbbtanulási szándék, illetve pályaszocializáció; 
szülők iskolai végzettségére vonatkozó adatok; a tanulás nyelvi, kulturális körül-
ményei (kétnyelvű kisebbségi oktatásban fontos tényező). Az egyetemi hallgatók 
háttérkérdőíveinek témaköre kiegészült a következőkkel: tanulási stratégiák és 
technikák alkalmazásának tudatossága; a választott pályával kapcsolatos jövőel-
képzelések; a munkaerőpiacon való elhelyezkedés lehetőségei. 

A vizsgálat lebonyolítása és az értékelés megszervezése 
Az adatfelvételt a kutatócsoport tagjai személyesen bonyolították le a kivá-

lasztott helyszíneken. A személyes jelenlétet két szempontból tartottuk fontosnak. 
Egyrészt: első alkalommal került sor különböző műveltségi területeken átívelő 
komplex problémamegoldó tesztek megoldatására, ezért a tanulókat és tanáraikat 
tájékoztatni kellett a mérés jellegéről, céljairól. Másrészt a felügyelet biztosításá-
val a megoldásra szánt időkeret betartását is ellenőrizni akartuk. Az adatfelvétel 
két szakaszban bontakozott ki: első körben a tanárképzős egyetemi hallgatók kö-
rében végeztük el a felmérést; a második szakaszban a középiskolások körében. 
Mindkét vizsgálatra a 2016-2017-es tanév második félévében került sor, április, il-
letve május hónapokban. 

Az értékelést a már bevált gyakorlatunk alapján valósítottuk meg. A begyűlt 
kérdőíveket és feladatlapokat kódoltuk régiók, megyék, illetve a felmérés alanyai 
(tanulók, tanárképzős hallgatók) szerint. A középiskolások feladatlapjait nem kó-
doltuk évfolyamok szerint, a középfokú oktatás alsó szintjét a célpopuláció szem-
pontjából egyetlen egységként kezeltük. A problémamegoldó feladatok értékelését 
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tanárképzős egyetemi hallgatók végezték el, akik párban dolgoztak. A javítócso-
portokat feladattípus szerint készítettük fel az értékelés munkájára: a mérnök alap-
szakosok a matematikai és számítógépes színvonalat mérő feladatokat, a fordító 
alapszakos hallgatók a szövegértési és szövegalkotási feladatokat javították. A 
dolgozatok minősítése javítási útmutató és javítókulcs alapján történt. A javítás el-
lenőrzését a kutatócsoport tagjai (szakterületük függvényében) végezték el. A két 
javító által adott pontszámból számítottuk ki a zsűri osztályzatot. Az adatok számí-
tógépes betáplálása szintén tanárképzős hallgatók segítségével valósult meg. 

A tervezett és megvalósított minta 
A tervezett minta: szórvány: Brassó (két iskola, Áprily Lajos Főgimnázium, 

Zajzoni Rab István Elméleti Líceum, Négyfalu); átmeneti régió: Kolozs (két isko-
la, Kallós Zoltán Alapítvány, Mezőgazdasági Szakiskola, Válaszút, Kolozsvár, 
Apáczai Csere János Elméleti Líceum); tömb: Maros (két intézmény, Bolyai Farkas 
Elméleti Líceum, Marosvásárhely, Szent György Szakközépiskola, Erdőszent-
györgy). 

A megvalósított minta: a szórványban a részvétel 50%-os, a vidéki iskola 
nem vett részt a mérésben; az átmeneti régióban szintén 50%-os a részvétel, a ko-
lozsvári középiskola nem kapcsolódott be a mérésbe; tömbben sikerült megvalósí-
tani a 100%-os részvételt. A vizsgálatban összesen 505 középiskolás vett részt 
(szórvány: 167, átmeneti régió: 35, tömb: 303 tanuló). A tanárképzős első éves 
egyetemi hallgatók mintája: 89 hallgató. 

Az előmérés eredményei 
A kérdőívek adatai alapján a minta jellemzői: az átlagéletkor 16 év (50% ki-

lencedikes, 50% tízedikes); 46% fiú, 54% lány; a lakhely szerinti rétegzettség: a 
tanulók 49%-a falun lakik, 51%-a városon (ebből 15% megyeszékhelyen); az in-
gázók aránya jelentős (36%), a tanulók 12%-a kollégiumban lakik (az átmeneti ré-
gióra és szórványra jellemző), 1% albérletet jelölt meg. A tanulók 56%-a önálló, 
míg 44%-a vegyes tagozatú iskolában tanul. 

Mivel a problémamegoldó képességet az iskolai tananyaghoz közvetlenül 
nem kötődő, az iskolai feladattípusoktól különböző feladatsorokkal mértük, ezért 
minden feladattípus esetében sokatmondó az, hogy a tanulók hány százaléka kísér-
letezett a probléma megoldásával, illetve hány százaléka neki sem fogott a feladat-
nak. Ezek az arányok arra is utalnak, hogy a tanulók hogyan érzékelték a feladatok 
nehézségi fokát; ha túl nehéznek vélték a feladatot, neki sem fogtak; az is jelzésér-
tékű, hogy akik próbálkoztak, azok a probléma felismerésétől a megoldásig tartó 
folyamatban meddig jutottak el. A megoldási „kedv” a humán-reál szakirányok 
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szerint sajátosan alakult: a humán szakirányú osztályokban sokan neki sem fogtak 
olyan feladatnak, amelyet matematika vonatkozásúnak tartottak, illetve reál szako-
sok nem próbálkoztak irodalminak vélt, valójában kommunikációs helyzet megol-
dását igénylő szövegalkotási feladatnak. Ezt a jelenséget majd vizsgálni fogjuk a 
nagymintás mérésünkben, hogy felfedhessük, véletlenszerűen előforduló tanulói 
magatartásról, vagy általánosan jellemző attitűdről van szó. 

Mind a szövegértési, mind a problémamegoldó képesség fejlettségének álta-
lános színvonalát a teszteken elért pontszámok átlagával jellemezzük. 

Középiskolások eredményadatai 
Szövegértés és szövegalkotás 

Az 1. feladat szövegértést és szövegalkotást összekapcsoló feladatként arra 
épült, hogy a megadott kommunikációs helyzet megoldásaként keletkező szövegbe 
kellett beépíteni, rendszerezni a megadott szövegből kinyerhető lényeges informá-
ciókat (tartalom változó) és a feladat utasítását megértve és értelmezve kellett 
megszerkeszteni (szerkezet változó), illetve megfelelő nyelvi regisztert választva 
megfogalmazni (stílus változó) a mondanivalót. 

A diákok 60%-a próbálta megoldani a feladatot, 40%-a pedig neki sem fogott. 
A teszteredmény átlaga 31 pont. Ha az elérhető 100 ponthoz viszonyítunk, akkor 
az átlagosan megvalósított pontszám rendkívül gyengének minősíthető. Régiók 
szerint a következőképpen alakulnak az elért pontszámátlagok: szórvány: 33, az 
átmeneti régió 16, a tömb: 32 pont. A különbségek valójában nem régiós, hanem 
iskolatípus szerintiek, mert az átmeneti régióból csak szakközépiskola vett részt a 
mérésben, a szórványból viszont csak elméleti középiskola. A 2005-2006-os tan-
évtől kezdődően minden országos hatókörű mérésünk (írásbeli kifejező képesség, 
illetve olvasási és szövegértési képesség) azt mutatta, hogy a szakközépiskolások 
gyengébben teljesítenek, mint elméleti iskolába járó társaik. A másfélszeres telje-
sítmény-különbség pedig fokozatosan nőtt: 2009-2010-es tanévben már kétszeres 
volt az elméleti líceumban tanulók javára. Ez a különbség állandósulni látszik. A 
tömb, amelyből elméleti és szakközépiskolák egyaránt részt vettek a vizsgálatban, 
eredményei ugyanezt a jelenséget mutatják: a 32 pontszámátlag mögött az áll, 
hogy kétszer annyi elméleti líceumi osztály kétszer nagyobb teljesítménye ki-
egyenlíti a szakközépiskolások gyengébb teljesítményét. 

Vizsgáltuk a tartalom, szerkezet, stílus változók pontszámátlagait, hiszen ezek 
tükrözték a szövegértés és-alkotás összekapcsoltságát. A tartalom változó mérte a 
szövegértést és biztosította a szövegalkotás tartalmi elemeit. A szerkezet és stílus 
változó mérte a feladat szövegének az értését, illetve irányította a szöveg makro- 
és mikrostruktúrájának kiépülését; meghatározta a nyelvi regiszter megválasztását 
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és a nyelvi megformálás mikéntjét. Az eredmények elmaradnak az elvárttól: tarta-
lom: 7,94 (maximális pontszám 30); szerkezet: 4,46 (maximális pontszám 20); stí-
lus: 6,54 (maximális pontszám 20); nyelvhelyesség: 4,28 (maximális pontszám 
10); helyesírás: 4,61 (maximális pontszám 10); 2,95 (maximális pontszám 10). 

A szövegtervezés vizsgált változóinak adatai régiók szerinti lebontásban a 
következők: tartalom: szórvány 9, átmeneti régió 3, tömb 8 pont; a régióknak az 
előbbi sorrendjében: szerkezet: 5, 3, 4 pont; stílus: 7, 4, 7 pont. Az analitikus pont-
számátlagok is jól tükrözik az iskolatípus szerinti különbségeket. 

A szövegtervezés (tartalom, szerkezet, stílus) és szövegszerkesztés (nyelvhe-
lyesség, helyesírás, külalak) változóinak pontszám átlagai közötti eltérések ugyan-
azt a szabályosságot mutatják, amelyet már megállapítottunk előző országos méré-
seinkben is: a tanulók jóval gyengébben teljesítenek a szövegtervezés, mint a 
szövegszerkesztés műveleteiben. Ez a tendencia iskolatípustól függetlenül érvé-
nyesül. 

A 2. feladat Örkény egyik közismert egyperces novellájára alapozta a szöveg-
értést és értelmezést; ennek alapján kellett rövid elemző szöveget alkotni. A fel-
adat szövegének „használati útmutatója” helyes értelmezés esetén segítséget nyúj-
tott az értelmezés és elemzés irányának a meghatározásában. 

A diákok 32%-a próbálta megoldani a feladatot, 68%-a pedig neki sem fogott. 
Ezek az arányok nemcsak a feladat nehézségi fokára utalnak,hanem a megszokott 
feladattípustól eltérő problémamegoldás elutasítottságára is. 

A teszteredmény átlaga 14,36 pont. Régiók szerint a pontszám átlagok je-
lentős eltéréseket mutatnak: szórvány: 8,69; átmeneti régió: 2,02; tömb: 18,80. 
Akárcsak az előző feladat esetében a különbségek elsősorban nem régiós eltérések, 
hanem iskolatípus szerintiek. A különbség mértéke viszont nagyobb, a szakközép-
iskolások a nehezebb feladatban négyszer gyengébben teljesítenek, mint az elmé-
leti középiskolába járó társaik. Ha a tömb és szórvány eredményeit összevetjük, 
akkor már régiós különbségek is jelentkeznek, a tömb (elméleti és szakközépisko-
la) pontszám átlagai kétszer nagyobbak, mint a szórványé (csak elméleti középis-
kola). 

A pontszámátlagok közül a tartalom változó a és b pontjának átlagai lényege-
sek, mert a probléma megoldásának kulcsa az volt: ismerjék fel a cím jelentőségét; 
jöjjenek rá arra, hogy megváltoznak a szöveg értelmezésének szabályai: a hivata-
los stílusrétegbe tartózó szöveg átemelődik a szépirodalmiba. Eredmények: a pont: 
0,38 (maximális pontszám 5); b pont: 1,43 (maximális pontszám 15). Az ered-
mények tanúsága szerint a tanulóknak csak néhány százaléka jött rá arra, hogy mi-
lyen irányban kell elindulnia az értelmezésnek. Az elfogadható értelmezéshez még 
ezek a tanulók sem jutottak el, mert az utazást életút allegóriaként felfogva azzal 
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próbálkoztak, hogy a szöveg kiragadott elemeit megfeleltessék az emberi élet va-
lamilyen fordulópontjának. 

Egyetemi hallgatók 
Szövegértés és szövegalkotás 

Az 1. feladat esetében a hallgatók 91% kísérletezett a megoldással, 8% neki 
sem fogott. A teszteredmény pontszám átlaga 72,85 pont, kétszer nagyobb, mint a 
középiskolások átlaga. A vizsgált változók pontszám átlagai: tartalom: 17,98 (ma-
ximális pontszám 30); szerkezet: 13,44 (maximális pontszám 20); stílus: 16,56 
(maximális pontszám 20); nyelvhelyesség: 9,03 (maximális pontszám 10); helyes-
írás: 8,96 (maximális pontszám 10); külalak: 6,87 (maximális pontszám 10). A 
szövegtervezés és szövegszerkesztés változóinak pontszám átlagai közötti eltéré-
sek ugyanazt a szabályosságot mutatják, amelyet tapasztaltunk a középiskolások-
nál, a teljesítmény gyengébb a szövegtervezés, mint a szövegszerkesztés művelete-
iben. 

A 2. feladat megoldásával a hallgatók 69%-a próbálkozott, 31% neki sem fo-
gott. Az arányok arra utalnak, hogy a feladat szokatlansága növeli a probléma-
megoldás elutasítottságát. A teszteredmény pontszám átlaga 57,64, gyengébb, 
mint az első feladat átlaga, de háromszor magasabb értékű, mint a középiskolások 
eredményei. A tartalom változó a és b pontjának átlagai: a pont: 1,50 (maximális 
pontszám 5); b pont: 7,90 (maximális pontszám 15). 

Konklúziók 
Az első eredményadatok összefüggést mutatnak a szövegértési képesség 

színvonala és a problémamegoldó képesség fejlettsége között. Ez az összefüggés 
szorosabb a középiskolások eredményadatai között és gyengébb, de kimutatható 
az egyetemi hallgatók eredményei között is. Mind a szövegértési, mind a szöveg-
alkotási feladatok esetében jelentős a szövegértés befolyásoló hatása a probléma-
megoldásban. Azt, hogy milyen mértékben értették és értelmezték helyesen a fel-
adat utasításait, azt a leghitelesebben a szövegtervezés műveleteiben elért 
pontszám átlagok tükrözik. Az információk kikeresése és a jelentéstulajdonítás 
szerepe annál hangsúlyosabb, minél inkább nehéznek (valójában az iskolai felada-
toktól nagyobb mértékben eltérőnek) mutatkozik a feladat a tanulók számára. 

A szövegértési és problémamegoldó képesség színvonala közötti összefüggé-
sek vizsgálata a tervezett országos hatókörű mérésben is hangsúlyos, feltételezé-
sünk szerint ezen a területen a további elemzéseket a kutatás második szakaszában 
begyűlő adatok biztosítani fogják. 

Az eredmények és háttérváltozók közötti összefüggések alapján megállapít-
ható: 
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1) A régiók eredményei között nincs jelentős különbség sem a szövegértés 
színvonala sem a problémamegoldó képesség fejlettsége szempontjából. Ezek az 
eredmények egybehangzóak a korábbi (2005-2006; 2009-2010; 2015-2016) képes-
ségvizsgálataink (írásbeli kifejezőképesség, olvasási és szövegértési képesség) 
adataival, amelyek azt jelezték, hogy a 2000-es években elindult pozitív folyamat 
eredményeképpen fokozatosan mérséklődtek a régiók közötti különbségek, és az 
évtized végére kiegyensúlyozódtak. 

2) Az iskola típusa szerint az eredmények között jelentős a különbség. A 
szakközépiskolások eredményei kétszer gyengébbek, mint az elméleti líceumba já-
ró társaiké. Az iskola típusa szerinti szignifikáns teljesítménybeli különbségeket 
már jelezték a korábbi, már említett vizsgálataink is. A kulturális eszköztudás 
színvonalát vizsgáló 2015-2016-os empirikus kutatás adatai arról tanúskodnak, 
hogy a negatív folyamat, a szakközépiskolások teljesítményének fokozatos romlá-
sa tovább folytatódik. Ezen a területen a további vizsgálatok lehetőségét szintén az 
országos hatókörű mérés jelenti, mert a tervezett mintába elméleti, vokacionális és 
szakközépiskolákat egyaránt kisorsolunk. 

3) Az egyes oktatási intézményeken belül jelentős különbségek vannak a kü-
lönböző szakirányú osztályok között. Ezek az adatok inkább csak jelzésértékűek, 
ámbár a 2015-2016-s vizsgálatunk adatai utaltak arra, hogy a magasabb presztízsű 
szakirányok középiskolásai jobb teljesítményeket érnek el, mint a kevésbé vonzó 
szakirányú osztályban tanuló társaik. Feltételezésünk szerint a teljesítmények 
ilyenszerű megoszlásában a szelekció (a vonzóbb, mert keresettebb szakirányokra 
magasabb médiával lehet bejutni) és a tanulási motiváció áll. Ebben az esetben is a 
további elemzéseket, terveink szerint a nagymintás felmérés adatai teszik lehetővé. 

Az előmérés fontos feladata volt a mérőeszközök kipróbálása. A mérés ered-
ményeinek itemkihagyásos reliabilitás elemzése a rosszul mérő feladatok kiszűré-
sére irányult. 

A feladatok megoldásával kísérletező és a szellemi erőfeszítést nem vállaló 
középiskolás diákok közötti arányok nemcsak a feladatok nehézségi fokára utal-
nak, hanem arra is rávilágítanak, hogy milyen nagy az elutasítottsága az újszerű 
kontextushoz való alkalmazkodásnak. Az iskolai gyakorlatok mechanikus fel-
adatmegoldásra szocializálják a tanulókat. A tanult ismeretek gyakorlása oly mó-
don valósul meg, hogy kézhez kapják a megoldandó feladatokat, a megoldáshoz 
szükséges információkat, és alkalmazzák a feladattípusokhoz kapcsolt műveletso-
rokat. 

Mivel feltűnően magas azon diákok aránya, akik elutasítják az iskolai feladat-
helyzetektől eltérő jellegű feladatok megoldását, a nagymintás vizsgálatunkban arra 
is vállalkoznunk kell, hogy feltárjuk az elutasítottság okait. Reményeink szerint ez 
közelebb visz annak megértéséhez is, hogy miért nem működik a tudástranszfer. 
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A kisebbségi közösségek iskolái: A család segítő hatása 
a tanulók iskolai teljesítményének alakulására 

(Horváth Zsófia-Irén) 

1. Az anyanyelven tanulás és továbbtanulás sajátosságai 
A fiatalok erkölcsi fejlődését, önmagukhoz, családtagjaikhoz és a társaikhoz 

való viszonyulását, valamint a felnőtt társadalom magatartását az határozza meg, 
hogy milyen élet-értékeket követnek. Az erdélyi magyarságnak mindig megtartó 
erőt jelentett a szülőföld és embertársak szeretete, a nemzetiségi öntudat, a vallá-
sos hit (Gereben 2007). A kultúrának az emberek, közösségek életében értékköz-
vetítő szerepét hangsúlyozza Albert-Lőrincz (2011), hiszen értelmezésében a kul-
túra az ember és az emberi közösségek legmagasabb rendű teljesítménye. A 
kultúra mindaz, amit az ember vagy egy közösség valaha is alkotott, létesített, lét-
rehozott, saját képessége, hajlama, tehetsége, tudása és tapasztalata segítségével. 
„A kultúra hagyományozott köztudat, a társadalom vitalitását és önazonosságát 
szavatolja térben és időben. A kultúra a köztudatban testet öltő szellemiség, ame-
lyet adott korban adott közösség a magáénak tekint, és mint ilyen maghatározza 
közösségi identitásának arcélét”. (Székely János 1995 in Albert-Lőrincz 2011, 27) 

A kisebbségi létben az anyanyelvnek kiemelt szerepe van az identifikációs 
tényezők között. A Kárpát-medence több országát átfogó vizsgálati tapasztalatok 
alapján állapítja meg Gereben (2007, 28), hogy „… a magyar családok domináns 
nyelve túlnyomó többségben az anyanyelv, és ez többé-kevésbé a baráti körre is 
elmondható.” A szerző szerint a közép-európai magyar kisebbségek anyanyelve 
inkább csak a társadalmi élet szűkebb köreiben, a családban és a baráti körben ör-
vend széleskörű használatnak, míg a nyilvánosság egyéb fórumain, mint például a 
hivatalokban, munkahelyen már háttérbe szorul. Erdélyben ez a megállapítás ár-
nyaltabb értelmezést kap, amennyiben figyelembe vesszük a magyarul tanuló diá-
kok alapján elkülönített régiókat: szórvány, átmenet, tömb. Ugyanis csak a szór-
ványra érvényes ez a megállapítás, és az átmeneti régió egy részére. A tömbben 
élő magyarok a családon és baráti körön kívül a szomszédokkal és a munkahelyen 
is többnyire magyarul beszélnek (Pletl 2012). 

A 2009-2010-es tanévben végzett olvasási és szövegértés vizsgálat adatai azt 
mutatják, hogy a romániai magyarul tanuló hetedikes diákok 96,2%-a, a tizen-
egyedikesek 93,3%-a kizárólag a magyar nyelvet jelölte meg a családi kommuni-
káció nyelveként. A rokonokkal a hetedikesek 82,2%-a, a tizenegyedikesek 79,8%-a 
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beszél magyarul. A rokonokkal, a barátokkal és a szomszédokkal beszélt nyelv 
szignifikánsan összefügg a régiókkal. A román nyelv használatának aránya mind-
három esetben nő a tömbtől a szórvány fele haladva mind a hetedikesek, mind a ti-
zenegyedikesek körében (Gergely 2012). 

Az anyanyelvhasználat kérdése felveti az anyanyelven való tanulás és tovább-
tanulás kérdését. A 2006-2007-es tanévben lebonyolított országos hatókörű anya-
nyelvi képességvizsgálatokban összesen 2953 romániai magyar tanuló vett részt a 
negyedik, ötödik, nyolcadik és tizenkettedik évfolyamról. „A diákok nyelvi kör-
nyezetét illetően az adatok azt mutatják, hogy elsősorban azok tanulnak magyarul, 
akik eleve magyar családban élnek, a mintába került végzősök 93,8%-a ugyanis 
magyarul beszél a családban, és a tanulóknak mindössze 6,2%-a származik román, 
vagy kétnyelvű családból.” Gergely (2014:86). A rokonságra is érvényes, hogy 
nagyrészt a magyar a kommunikáció nyelve, a diákok több mint háromnegyede ki-
fejezetten magyarul beszél a rokonaival és kevesebb, mint egynegyede használja a 
román nyelvet is a rokonokkal való kommunikációban. Baráti körben a diákoknak 
több mint fele beszél magyarul, és 43,4%-uk kétnyelvű vagy egynyelvű román a 
baráti köre. A szomszédokkal való kommunikációban jelenik meg legnagyobb mér-
tékben a román nyelv használata. A hétköznapi interakciók nyelve és a továbbtanu-
lási szándék között nem mutathatók ki szignifikáns különbségek (Gergely 2014). 

Szentes (2012) a 2009-2010-es tanévben 743 tizenegyedik osztályos diák pá-
lyaválasztási és továbbtanulási szándékát vizsgálta. A megkérdezett diákok 78%-a 
fejezte ki továbbtanulási szándékát, 9% a dolgozást választotta, 4%-uk a továbbta-
nulást és a dolgozást is választotta. A továbbtanulni szándékozó diákok csoportjá-
ból 74% anyanyelvén, 18% román nyelven és 6% idegen nyelven akarta folytatni a 
felsőfokú képzést. A szerző adatai is az anyanyelven való tanulás jelentőségét tá-
masztják alá. 

2. Az iskola szerepe a gyermekek kulturális értékeinek kialakításában 
Az iskola mint kulturális és szocializációs intézmény csak a modernizáció so-

rán, az általános tankötelezettség bevezetése után vált tömegintézménnyé. Több 
funkcióval rendelkezik: társadalmi funkciók (kultúra, értékek őrzése, átadása); pe-
dagógiai funkciók (a személyiség fejlesztése, felkészülés a felnőtt életre); antropo-
lógiai funkciók (módosítja a gyermekkort, az egyéni gondolkodást) (Vajda–Kósa 
2005). Az oktatási rendszer működése politikai- ideológiai döntések függvénye, 
ugyanakkor az iskolarendszer működése alapvető és átfogó hatással van a társa-
dalmi-politikai viszonyokra. 

Az iskola legfontosabb szerepe, hogy átmenetet képez az egyén és közösség 
között, hiszen biztosítja az egyén számára, hogy fokozatosan kialakuljon a kapcsolat 
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az informális család és a bürokratikus és hierarchizált modern társadalom között. 
Vajda–Kósa (2005) szerint az iskola a szülőktől való leválás első intézményes 
eszköze. 

Serfőző–Somogyi (2005) az iskolát az intézményi jellege mellett szervezet-
nek is tekinti, mert a tagjai egy vagy több átfogó, közös cél érdekében működnek. 
Kozma (2001) szerint az iskolai szervezet a pedagógusi és tanulói szervezetek 
egybeépüléséből alakul ki. Ezen kívül tagjai között munka- és felelősség-megosz-
tás van, az alkalmazottaik együttműködve, összehangoltan tevékenykednek, a fel-
adatok és felelősség megosztása révén különböző szerepek alakulnak ki és struktú-
rájukban megragadhatók bizonyos hierarchikus viszonyok (beosztottak, vezetők). 

Az iskolai (és óvodai) szervezetek elsődleges szerepe a kulturális értékek át-
örökítése, áthagyományozása, ezért kulcsfontosságú a társadalmi és nyelvi szocia-
lizációban kifejtett pozitív hatásuk. Péntek (2004) szerint a nyelv eszköze, médiu-
ma a nevelésnek, a szocializációnak. Nem etnikai sajátosság, vagy kisebbségi 
„hóbort” az, hogy a nyelv az ismeretszerzés és ismeretközvetítés megkerülhetetlen 
eleme, és erre a legalkalmasabb a beszélő elsődleges nyelve, vagyis az anyanyel-
ve. A nyelv tárgya is a szocializációs folyamatnak, hiszen meg kell tanulni, abban 
is szocializálódni kell. A szerző szerint a nyelvbe való sikeres belenevelődés a si-
keres szocializálódás feltétele is. A nyelv maga is nevel, hiszen befolyásolja a 
gondolkodást, inspiráló, fejlesztő hatása van. A nyelv értékeket közvetít és cselek-
vésre ösztönöz, és ebben az intézményes oktatásnak meghatározó szerepe van. Az 
oktatás intézménye az első nyelvnek, az anyanyelvnek egy olyan változatát közve-
títi és követeli meg, amely szabályozottabb, formálisabb, mint a családban hasz-
nált nyelv (Péntek 2004). 

Az iskola intézményén belül a munkavégzés autonóm, elszigetelt, mivel a 
csoportszoba, az osztályterem ajtaján belül a pedagógusnak önállóan kell megol-
dania a helyzeteket. Más szervezetek sajátosságaitól eltér abban is, hogy a pedagó-
gusnak fontos „munkaeszköze” a saját személyisége, ezért külön figyelmet igényel 
ennek „karbantartása” is. Munkája során minden pedagógus vezető feladatokat is 
ellát, ezért fontos tényező a nevelési-oktatási intézményekben a vezetés minősége. 
Az iskolák szabadsága részben korlátozottabb, mint más szervezeteké, mert a tár-
sadalmi értékek és a mindenkori politika által erősen meghatározottak célkitűzései, 
funkciói. Más szempontból pedig nagyobb a szabadságuk, mert kevésbé függnek 
eredményeik minőségétől, kevésbé befolyásolja túlélési esélyeiket a piac, mint 
mondjuk egy termelő vállalatnál (Serfőző–Somogyi 2005). 

A pedagógus és a gyermek, a tanuló közötti viszony sok tekintetben eltér más 
szakemberek ügyféllel való kapcsolatától, így a nevelés-oktatás folyamán meg-
valósuló pedagógus–gyermek kölcsönhatás alapvetően befolyásolja a tanulók 
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eredményességét. A tanulók teljesítményét, valamint a tanár-diák kapcsolatot ked-
vezőtlenül befolyásolja az, ha túl gyakori a tanárok váltása. Széll (2014) szerint a 
tanári kar fluktuációja, az iskolát elhagyó pedagógusok magas aránya a tanulók 
teljesítményének jelentős romlásához vezet. „A tanári állomány nagy mozgása az 
esetek többségében arra utalhat, hogy valamilyen okból kifolyólag – alacsony 
presztízs, széthúzás stb. – a tanári kar nem teljesen egységes. Az új állomány meg-
felelő kialakításához, összecsiszolásához pedig idő kell, amely – jó esetben csak 
átmeneti – periódus alatt a pedagógiai munka eredményessége nagymértékben 
csökken.” (Széll 2014, 341). 

Az iskolai pályafutás alatt jelentős különbség tapasztalható a fiúk és lányok 
teljesítményében. Coleman (1974) több ezer középiskolás diák vizsgálata alapján 
kimutatta, hogy a lányok szignifikánsan többet olvasnak, mint a fiúk, tehát a kultu-
rális tőkéjük meghatározóbb értékkel bír. DiMaggio (1998) a kulturális tőkét mérő 
tevékenységek vizsgálataival arra hívta fel a figyelmet, hogy a lányok aktívabbak 
a fiúknál, ezért nagyobb kulturális tőkével rendelkeznek, és a kulturális reproduk-
ció jellemző rájuk, míg a fiúk nagyobb kulturális mobilitásra tehetnek szert, a kul-
turális tőke emelésével. A szerző a nemek közötti eltérések okát az különböző ne-
mi szerepfelfogásban látja, mivel a karrierszemlélet inkább a fiúkat jellemzi. A 
lányokra a kulturális újratermelődés jellemző, amely a házassági piacon történő si-
kerességüket segíti elő. 

Az iskola szerepe a gyermekek szocializációjában vitathatatlan, azonban az 
oktatási intézmény minőségi mutatói (szervezettség, ésszerű és rögzített működési 
szabályok, színvonalas oktatói, nevelői tevékenység) határozzák meg, hogy az is-
kola szocializációs szerepe milyen mértékben hatékony. A rosszul szervezett, kö-
vethetetlenül változó szabályok alapján működő oktatási rendszerben mind a tanár, 
mind a diák kiszolgáltatott, és menthetetlenül az iskola szereplői közötti kapcsolat 
kiüresedéséhez vezet. 

Nagy József (1995) az ember fejlesztő szocializációját, nevelését, oktatását, 
képzését a személyiségfejlődés segítésének nevezi. Ez megfelel a tág értelemben 
vett nevelés fogalmának, amely a személyiség fejlődésének segítése. A szerző sze-
rint a társadalomban tapasztalt gazdasági, kereskedelemi, értékrendi változások 
szükségessé teszik a nevelési feladatok újra fogalmazását, mivel a globalizációs 
folyamatok az egyes társadalmak sajátos kohéziós értékrendjének fellazulását idé-
zik elő. „A nevelés tartalmi feladatait hagyományosan a szituációkból, mintákból, 
tapasztalatokból, az ismeretekből, értékekből, a tanulást szolgáló tevékenységek-
ből származtatjuk. Az egyre bonyolultabbá váló, gyorsan változó világunkban ez a 
kiindulás egyre problematikusabbá válik. E helyett a személyes, a szociális és a 
kognitív kompetenciát, valamint a speciális kompetenciák alapját képező alkotó-
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képességet és tehetséggondozást jelöltük meg a nevelés alapvető tartalmi feladatá-
ul.” (Nagy 1995, 196) A segítő nevelés sajátosságai a gondoskodás, törődés, a 
gyermekszeretet, amelyek a tanuló védelmére, segítésére, a tanulóval való együtt-
működésre késztetnek. 

Tókos (2009) is azon társadalmi kihívásokra hívja fel figyelmet, amelyek az 
oktatást is érintik. A társadalmi változások az új pedagógiai paradigma kialakulá-
sát hozták magukkal, melynek jellemzői: a használható tudás szerepének a hangsú-
lyozása, a tanulási folyamat középpontba helyezése, az önállóan irányított tanulás-
szervezés prioritása, a tanuló felelősségvállalása saját tanulásáért, építés az 
élettapasztalatokra, olyan képesség- és készségtár megléte, amely elősegíti a min-
dennapi gyakorlati élethelyzetekben való eligazodást és a hatékony döntést, a sze-
mélyes célok elérését szolgálja, ugyanakkor szociálisan is értékes. „Mindennek 
alapját kétségtelenül egy sajátos önismereti kultúra képezheti, melynek legfonto-
sabb elemei az önfejlesztési képesség, az önmenedzsment, tudásmenedzsment 
alapjainak elsajátítása, hatékony önszabályozó stratégiák megismerése és alkalma-
zása, a sikeres önmegvalósítás és együttműködés képességének kialakítása.” 
(Tókos 2009, 178) 

A segítői nevelés egyik legfontosabb célja a tanulók reális önismeretének ki-
alakítása, amely a pedagógus, a szülő, a gyermek és az iskolapszichológus 
együttműködést feltételezi. Balogh és Gergencsik (1999) hangsúlyozza, hogy az 
oktatás mellett az iskolának az is a feladata, hogy az egészséges, kiegyensúlyozott 
személyiség kialakítását segítse, valamint a „szabad választásra” készítse fel a ta-
nulókat. Az iskolapszichológus feladata a szülőkkel és pedagógusokkal való 
együttműködés a pszichológiai kulturáltság megalapozása, az önelégedettség és 
önbizalom helyreállítása, növelése érdekében. 

3. A család segítő hatása a tanulók iskolai teljesítményének 
alakulására 
A család az egyén számára nevelési és szociális mikrokörnyezet, a szemé-

lyiség születésének bölcsője. Mint a társadalom legkisebb szerkezeti egysége, az 
emberi együttélés szükségességének alapján jött létre a legrégebbi időkben 
(Gherasim–Butnaru 2013). A család életünk legmeghatározóbb közege: az identi-
tásnak, az önazonosságunknak, az önértékelésének, valamint az önmagunkhoz és a 
világhoz való viszonynak a legfontosabb a forrása (Hegedűs 2006; Solymosi 2004; 
Vajda–Kósa 2005). 

A rendszerszemléleti felfogásnak megfelelően a családtagok közötti kapcsola-
tok folyamatosan változnak a tagok igényeinek, a felmerülő problémáiknak és fel-
adatainak, valamint a társadalmi változások függvényében. Az egyik családtagban 
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végbemenő bármely kognitív, érzelmi, viselkedésbeli változás kihat a többi család-
tagra is, és ezáltal a család együttes működésére is. Ez egyensúlytalanságot idézhet 
elő a család működésében és dinamikájában. Ugyanakkor minden családtagnak 
más-más időmennyiségre van szüksége az új helyzethez való alkalmazkodáshoz és 
egy új egyensúly kialakításához. A család megfelelő működésének biztosítéka a 
szülők és gyermekek közötti rendszeres, és hosszantartó fejlődőképes, rugalmas 
kapcsolat megléte. Ez a kapcsolati minta generációról generációra származódik át, 
azáltal, hogy két vagy több generáció él-e együtt (Gherasim–Butnaru 2013). 

A gyermekek megfelelő fejlődéshez szükséges fizikai és pszichikai kontak-
tust, az érzelmi foglalkozást és a kommunikációt a család biztosítja. A családi ne-
velés egész életünkön át hat, de életkoronként változik a hatása. A család legfonto-
sabb jellemzői a családtagok közötti érzelmi kötelék és a vér szerinti kapcsolat, 
valamint a jogi keret, melyet a házasságkötés biztosít. Szerkezetét tekintve lehet 
teljes, formálisan ép, csonka és mozaik család (Ranschburg 1993) 

A család szerkezete és a családtagok szerepe az emberi élet biológiai jellegé-
ből adódóan folyamatosan változik, ugyanakkor neveléslélektani szempontból a 
legösszetettebb és leghatásosabb nevelési színtér. Fő funkciója a gyermekről való 
gondoskodás, nevelés. A családi neveléssel szemben igény, hogy az adott társada-
lom céljainak megfelelő nevelési szemléletet valósítson meg nevelési gyakorlatá-
ban a gyermek személyiségét fejlesztő intézményekkel együttműködve. 

Gyermekkorban a szülő-gyerek kapcsolat általában aszimmetrikus és egyenlőt-
len erőviszonyok jellemzik, de folyamatos egyeztetés következtében fokozatosan 
kiegyensúlyozódik az erőviszony és szimmetrikussá válik a kapcsolat. A kiegyen-
súlyozódás létrejötte egy hosszan tartó folyamat, amelyben időleges egyensúlyta-
lanságok és konfliktusok jönnek létre. A család érzelmi légkörének milyenségéből 
és a kohézió jellegéből fakad a kölcsönös támasz, a segítés, az egymáshoz való tar-
tozás élménye. Ezek a serdülők több szociális és társas készségével is kapcsolat-
ban állnak (Wentzel–McNamara 1999). 

A családi élethez kapcsolódó leggyakoribb jelenség a szülők és a gyermek 
közötti konfliktus. A generációk közötti konfliktusok mértékét és erősségét legin-
kább értékrendbeli, attitűdbeli és az igények közötti különbségekkel hozták kap-
csolatba. Steinberg és Levine (1990) kutatása azonban arra mutat rá, hogy a konf-
liktusok létezése ellenére is, saját bevallásuk szerint, a fiatalok érzelmileg közel 
érzik magukat szüleikhez, tiszteletben tartják döntéseiket, és érzik, hogy szüleik 
szeretik őket. Conger (1977 idézi Gherasim–Butnaru) szerint a családi környezet 
értékrendje sokkal nagyobb hatással van a serdülők értékrendjének és attitűdjeinek 
formálódására, mint az életkoruk, mivel értékrendszerűk inkább hasonlít a szülei-
kéhez, mint a barátaikéhoz. A barátok és a kortárscsoport hatása inkább a divat 
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követésében, az aktuális igényekben, a személyes érdeklődési körökben mutatko-
zik meg. 

A család feladatai közé tartozik, hogy tudjon megfelelő anyagi, szociális kö-
rülményeket teremteni, és megfelelő kulturális színvonalat biztosítani. Továbbá 
fontos a gyermek személyiségfejlődése szempontjából a következetes szokásrend-
szer kialakítása, a családtagok közötti szeretetteljes, megbecsülésen alapuló kap-
csolattartás (Vajda–Kósa 2005). Ranschburg (1991) rámutat, hogy a család hatása 
több téren is megnyilvánul: a beszéd és a kommunikáció kialakításában, a szociá-
lis szerepek elsajátításában és a szociális viselkedés formálásában. A szülői mo-
dellhatás utánzás, illetve azonosulás által valósul meg. 

Baumrind (1991) szerint a szülői gondoskodás azoknak a magatartásbeli mó-
dozatoknak és viselkedéseknek az együttese, amelyet a szülők gyermekeik irányá-
ban tanúsítanak. Egy összetett viselkedésrendszer, amelyhez hozzátartoznak a szü-
lők és gyermekeik közötti interakciók is. A szülői megnyilvánulások formái: a 
többi családtag által érzékelhető kifejezések, viselkedési formák, szülői praktikák, 
valamint a gyermekneveléssel kapcsolatos olyan szubjektív átélések, mint: vá-
gyak, hitek, attitűdök, értékek. A szülői szerep gyakorlása révén a különböző ma-
gatartások és módozatok állandósulnak és nevelési stílussá alakulnak. 

Ranschburg (1993) két dimenzió mentén négy nevelési stílust különböztet 
meg. Az első dimenzió az érzelmi viszonyulás meleg vagy hideg pólusokkal. A 
második dimenzió a korlátozás mértékére vonatkozik. Ha a szülő szabálykövető, 
akkor a korlátozó, ha kevésbé szabálykövető, akkor az engedékeny szülők csoport-
jába sorolható. A négy nevelési stílus: meleg korlátozó, hideg korlátozó, meleg 
engedékeny, hideg engedékeny. 

A gyermek pszichés fejlődése szempontjából különösen fontos a családok se-
gítő és támogató szerepe. Vajda–Kósa (2005) szerint a segítő-támogató szerep 
számos területen nyilvánul meg. Az első ilyen terület az információk gyűjtése és 
értelmezése, amikor is az élmények megosztása, a tapasztalatok beépítése az élet-
stratégiákba segíti a véleményformálást, lényegkiemelést. A visszajelentő-útmu-
tató rendszer azt jelenti, hogy a családtagok minősítik, kommentálják egymás 
számára a többiek viselkedését. A biztonságot nyújtó családi légkörben természe-
tesebben fogalmazódnak meg a kritikák, és ezáltal könnyebben korrigálják maga-
tartásukat a családtagok. A család az identitás és az életfilozófia forrása, mert az 
életszervező célok, törekvések átadása elsősorban a család közvetítése által valósul 
meg, és az identitás azáltal formálódik, ahogyan az egyének önmagukat elhelyezik 
a szűkebb és tágabb szociális környezet lehetőségeinek, korlátainak, értékeinek, 
elvárásainak rendszerében. A szülők értékválasztása, életfilozófiája modellként 
vagy ellenpéldaként hat a gyermekek életszemléletére. 
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A család referencia- és kontrollcsoport szerepe abban nyilvánul meg, hogy a 
család működése hat az egyéni célok, értékek és vélemények megformálására és a 
társas kapcsolatok (rokonszenvi- és ellenszenvi kapcsolatok, baráti- és partnervá-
lasztás) alakulására. A gyakorlati támogatás és segítségnyújtás olyan szerep, amely 
szinte pótolhatatlan más kisközösségek révén, és megalapozza a gyermekek biz-
tonságérzetét a világgal és a közeli személyekkel kapcsolatban. A legfontosabb a 
támogatás a váratlan nehézségek, nehéz feladatok, exisztenciális problémák, vál-
ságos helyzetek (fiatal és idős szülők kölcsönös segítsége) esetében. A társada-
lomba való beilleszkedésre és érvényesülésre kedvezően hat a rokoni hálózatok 
segítsége is, hiszen gyakran tapasztalt jelenség, hogy nehéz helyzetekben a családi 
szolidaritás felerősödik (Vajda–Kósa 2005). 

A családok támogató, kulturális és vallásos értékeket közvetítő szerepére mu-
tatott rá Pusztai (2004). Azokban a családokban, ahol jelen van a vallásosság, ott a 
generációk között nem szakadék, hanem folytonosság van, és a több generáción 
keresztül homogén vallásos családok tudják a legnagyobb valószínűséggel vallás-
gyakorlatra nevelni gyermekeiket. A családtagokkal való kapcsolat közül az anyá-
nak van a legmeghatározóbb szerepe, mivel a tanulók vallásgyakorlatának alakulá-
sára az anyák imádkozási szokásai vannak legnagyobb hatással, és leginkább a 
vallásosság személyes, érzelmi oldalát örökítik át (Pusztai 2004). A vallásos csa-
ládok pozitív hatást gyakorolnak a tanulók tanulmányi eredményeire és továbbta-
nulási szándékaira: a vallását gyakorló közegből származó diákok továbbtanulási 
szándékai határozottabbak, mint nem vallásos társaiké (Pusztai 2004). 

A család szerepe a gyermekek életkorának függvényében változik. Csecse-
mőkorban és kisgyermekkorban a gondozó-gondoskodó funkció hangsúlyosabb. 
Az óvodáskorú gyermekeknél az első szabályok elsajátítása, a nemi szerepek ki-
alakítása, az első önállósodási próbálkozások megfelelő kezelése válik fontossá a 
szülői feladatkörben. Iskoláskortól kezdődően pedig az tanulás segítése, a kortár-
sakkal, a pedagógusokkal való kapcsolat alakítása kap hangsúlyt. Több kutatási 
eredmény is alátámasztja azt a tényt, hogy az iskolai sikerességet pozitívan befo-
lyásolja a szülői-családi háttér, és a szülői elvárások összefüggnek a gyermekek 
sikerességével. Ugyanakkor a házastársi konfliktusok, a szülők különélése gyakran 
csökkenti a motiváltságot és az iskolai teljesítményt (Vajda–Kósa 2005). „A szü-
lők a munkára serkentő elvárásokon kívül más módon is befolyásolják gyermekeik 
iskolai teljesítményét: a házi feladatokban, otthoni tanulásban való részvételük is 
jótékonyan hat a későbbi osztályzatokra.” (Vajda–Kósa 2005, 191). Az iskolába já-
rással egy időben nő a családon kívül töltött idő, a kortársak, barátok száma és jelen-
tősége a gyermekek életben, és csökken a szülők kontrollja a gyermekek felett. 

Az iskolai teljesítmény és a származás, a szocio-kulturális háttér közötti szo-
ros összefüggést hangsúlyozzák azok a kutatások, amelyek szerint a családi háttér 
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befolyásolja a továbbtanulást is, annak irányát és az elérhető legmagasabb iskolai 
végzettséget. (Gazsó 1976; Ferge 1980; Bourdieu 1998) A kulturális környezeti 
hatásnak és a családi származásnak meghatározó szerepe különösen a középfokú 
továbbtanulási döntésekben mutatkozik meg, mivel befolyásolja annak irányát 
(Bukodi 2000), ugyanakkor még a felnőttoktatásban is kitapinthatók ennek nyomai 
(Engler 2014; 2015). 

Vári (2003) a PISA 2000 vizsgálati eredményeket elemezve megállapítja, 
hogy Magyarországon a teszteredmények jelentős mértékben összefüggnek a diá-
kok családi hátterével, vagyis a kedvező családi háttér előnyt jelent a tanulási telje-
sítményre. Ez az összefüggés a többi vizsgált országhoz viszonyítva erősebb. A 
szociokulturális háttérváltozók közül vizsgálták a családszerkezet, a szülők végzett-
sége és foglalkozása, valamint az otthoni kulturális javak összefüggését a teljesít-
ménnyel. Az eredmények azt mutatják, hogy a magyarországi tanulók teljesítmé-
nyét átlagon felüli mértékben befolyásolja a szülők iskolai végzettsége és a családi 
kulturális javakhoz, értékekhez való hozzáférés. Ugyanakkor a szülők együttélése, 
valamint a foglalkozásuk kevésbé befolyásolja a tanulók teljesítményét. 

A PISA 2000 adatait vizsgálva hasonló következtetést állapít meg Róbert 
(2006) is. A szülői háttértényezők jellemzői minden vizsgált országban hatással 
vannak a tanulói teljesítményre, de a legjelentősebb hatás a magyarországi adatok-
ból mutatható ki, mivel itt a legmagasabb a korrelációs érték a szülők (az apa és az 
anya) iskolai végzettsége és a tanulók olvasási-szövegértési teljesítményértéke kö-
zött. „Magyarország azon országok egyike, ahol a tanulói háttér a leginkább össze-
függ az olvasási-szövegértési képességekkel, és ahol az alacsony státuszú és vég-
zettségű szülők gyermekei az átlagnál nagyobb valószínűséggel tartoznak abba a 
„kockázati csoportba”, amelynek alacsony kompetenciája miatt rosszabbak lehet-
nek majd a lehetőségei a munkaerőpiacon való érvényesülésre.” (Róbert 2006, 204) 

Imre (2002) szerint a szülők iskolai végzettsége és az iskolához és tanuláshoz 
való viszonyulásuk között összefüggés mutatkozik, ugyanis különbözőek az isko-
lával és gyermekeikkel szemben támasztott elvárások. Az alacsonyabb iskolai 
végzettségű szülők elsősorban azt várják el gyermekeiktől, hogy álljanak helyt az 
iskolában, tanuljanak meg írni-olvasni és sajátítsák el az alapismereteket. A köze-
pes végzettségű apák elsősorban az ismeretátadást, másodsorban a tanulási vágy 
felkeltését, majd a helytállást tartották fontosnak. A felsőfokú végzettségű apák 
leginkább azt várják el az iskolától, hogy gyermekeik tartsák fontosnak a tanulást 
és tanuljanak érdeklődéssel (tanulás iránti vágy felkeltése), másodsorban pedig 
hogy sajátítsanak el alapismereteket. 

A kutatás keretében vizsgálták a tanulásban nyújtott személyes segítségadás 
kérdését is. Az eredmények szerint a szülők kétharmada nyújt segítséget a tanulásban, 
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egyharmaduk pedig nem. A legtöbb személyes segítséget általában az értelmiségi 
szülők adják gyermekeiknek, a középfokú végzettségűek inkább szükség szerint 
segítenek, a nyolc általánost vagy annál kevesebbet végzett szülők ellenben, saját 
bevallásuk szerint, nem tudnak segíteni gyermekeiknek. A tanulmányi eredmé-
nyekről leggyakrabban a diplomás szülők tájékozódnak, míg a szakmunkás és ala-
csonyabb végzettségű szülők fele naponta, negyedük hetente tájékozódik (Imre 
2002). 

Az iskola és a család együttműködésének fontosságát hangsúlyozzák 
Podráczky és Hegedűs (2012). Az egyenrangú kapcsolat kialakítása a szülők és 
pedagógusok közötti konfliktusok enyhítésével, a pedagógusok megfelelő képzett-
ségével, valamint a családok szociokulturális jellemzői közötti különbségek ki-
egyensúlyozódásával válhat lehetségessé. 

A kisebbségi anyanyelvi oktatásban különös hangsúlyt kell fektetnünk azon 
erőforrások mozgósítására, amelyek segítik a tanulók iskolai előmenetelét. Ilyen a 
szülők támogató magatartásának aktivizálása, a gyermekeiknek nyújtott személyes 
segítés bátorítása, a szülők és a pedagógusok közötti együttműködés kialakítása. A 
család és iskola közös célja lehetne az azonos kulturális értékek átadása, a hasonló 
viselkedés és szabályrendszer kialakítása, a tudás, mint érték kialakítása. 
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Középiskolás tanulók affektív és kognitív 
tanulási tényezőinek vizsgálata 

(Horváth Zsófia Irén – Szentes Erzsébet) 

Napjainkban a különféle infokommunikációs tanulási eszközök használata, a 
tanulási módszerek és technikák elsajátítása segíti a tanulni akaró diákokat abban, 
hogy eredményesek legyenek az iskolában. A gyakorló pedagógusok azonban to-
vábbra is naponta találkoznak olyan diákokkal, akik a változatos eszközbeli hasz-
nálat és a hatékony ismeretelsajátítási módszerek létezése ellenére sem teljesítenek 
megfelelően. Az iskolai teljesítményt akadályozó tényezők egy része a családi 
környezet sajátosságaihoz köthető, hiszen a családban előforduló problémák csök-
kenthetik a tanulási motivációt. 

Vizsgáltunkban arra a kérdésre kerestük a választ, hogy a családi környezet 
jellemzői hogyan hatnak a tanulók iskolai teljesítményére és a különböző tanulási 
tényezőkre, vagyis arra, hogy a család szerkezete, valamint a családban előforduló 
problémák szempontjából van-e különbség a tanulási tényezők értékei között. Fel-
tételeztük, hogy a magas iskolai végzettséggel rendelkező szülők gyermekei job-
ban teljesítenek az iskolában, mint az alacsony iskolai végzettségű szülők gyerme-
kei, valamint a családban előforduló problémák közül a szülők rossz viszonya 
egymással, a lelki betegség és az alkoholizmus jelenléte hatással van a tanulók is-
kolai szorongására és az alulteljesítéstől való félelmet erősíti. 

A vizsgálat körülményei 
Vizsgálatunkat 9. és 10. évfolyamos romániai magyar középiskolások köré-

ben végeztük a 2016-2017-es tanév második felében. „A problémamegoldó képes-
ség vizsgálata különböző műveltségi területeken (szövegértés, szövegalkotás, ma-
tematikai / számítógépes gondolkodás)” empirikus kutatás (Pletl 2018) célja a 
középiskolás tanulók problémamegoldó képesség-színvonalának a felmérése, va-
lamint a családi környezet jellemzőinek és a tanulás körülményeinek feltárása volt. 
Tanulmányunkban a háttérkérdőív eredményeiből mutatunk be adatokat. 

A mintát 505 tanuló képezi, akik elméleti líceumi, szaklíceumi, illetve szakis-
kolai oktatásban vesznek részt. A diákok átlagéletkora 16,1 év volt. A minta elosz-
lása: nemek szerint 46,3% fiú, 53,87% lány; az állandó lakhely szerint: 48,69% fa-
lu, 51,31% város. Az iskola típusa szerint: 55,6%-a önálló magyar iskolában és 
44,4%-a vegyes tagozatú iskolában (román és magyar tagozat is van) tanul. 
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Az adatfelvételt a kutatás céljaira összeállított háttérkérdőívvel, valamint a 
Kognitív és Affektív Tanulási Tényezők (KATT) kérdőívvel (Taskó 2015) végez-
tük, az adatokat statisztikai elemzésnek vetettük alá (l. a Mellékletben). A háttér-
kérdőív öt témakörre fókuszál. Az anyanyelv/nemzeti identitás mutatók: anya-
nyelv, nemzeti identitás, beszélt nyelv a szűkebb és tágabb környezetben (család, 
barátok, rokonok, a szomszédok); szociodemográfiai mutatók: életkor, lakóhely, 
iskola; társadalmi helyzet: szülők végzettsége, családtagok száma, családban elő-
forduló problémák, kapcsolat a szülőkkel, testvérekkel, nagyszülőkkel; a tanulás 
körülményei: iskolán kívüli tanulás ideje, önálló tanulás, mit szeret vagy nem sze-
ret az iskolában, kedvelt, illetve nem kedvelt tantárgyak, kapcsolat a tanárokkal, 
osztálytársakkal; továbbtanulás: milyen intézményben, milyen nyelven tanul to-
vább. A Kognitív és Affektív Tanulási Tényezők (KATT) kérdőív ötös fokozatú 
Likert-típusú öndefiníciós kérdőív, amely 58 tanulásra vonatkozó állítást tartalmaz. 
Vizsgált tanulási tényezők: iskolai szorongás, tanulási motiváció, az alulteljesítés 
prediktorai, tanulási technikák, metakognitív tudás, önellenőrzés (Taskó 2015). 

Eredmények 
Az általunk megkérdezett tanulók 80%-a teljes családban él a két vér szerinti 

szülővel, 5,6%-a pedig újraszerveződött családban él egy vér szerinti és egy neve-
lőszülővel. Az egyik szülővel nevelkedő diákok aránya 11,25% (9,45% édesanyá-
val, 1,8% édesapával), a csak nagyszülőkkel vagy otthonban nevelkedő diákok 
aránya 3,2%. Vizsgálati adataink megegyeznek a Romániában felmért népszámlá-
lási adatokkal (Veres 2015), valamint a témában végzett korábbi kutatási eredmé-
nyekkel (Horváth 2016). 

Három családtípust különböztettünk meg a gyermekszám függvényében: az 
egy gyermekes családok (19%), a két gyermekes családok (59,6%) és a nagycsalá-
dok, amelyekben három vagy több gyermek nevelkedik (21,3%). Szignifikáns a 
különbség (ch2 = 8,719, p = 0,013) a falu és város között abban a tekintetben, hogy 
a különböző családtípusok milyen arányt képviselnek egy adott településtípuson. 
Az egy gyermekes családok aránya megegyezik (19,2% falu, 18,7% város), azon-
ban a két gyermekes családok aránya magasabb városon (64,9%), mint falun 
(54,6%), a nagycsaládok aránya pedig fordított: falun 26,8%, városon 17,3%. 

A családi környezet jellemzőinek egyik fontos mutatója az, hogy milyen 
problémák fordulnak elő a mindennapokban a családon belül. A rendszerszemléle-
tű családmodell szerint a család minden tagjának viselkedése kihat a többi család-
tag magatartására, valamint az egész rendszer működésére is (Jenkins 2006). Hét 
lehetséges problémát fogalmaztunk meg, amelyek gyakori előfordulása hatással 
lehet a diákok teljesítményére is. A nyolcadik válasznál lehetőségük volt általuk 
említett probléma megjelölésére is. A tanulók legmagasabb arányban a szülők 
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rossz viszonyát (15,66%), a szülők különélését (11,74%) és a családban előforduló 
lelki betegséget (10,2%) említették. Az alkoholizmust 8,82%-ban jelölték meg. A 
szegénység a családok 5,5%-nál okoz problémát. Igen kis arányban (2,54%) jelöl-
ték meg válaszként a rideg, szeretetlen családi légkört, ami arra utal, hogy a na-
gyobb arányban tapasztalt feszültségek ellenére is, a törődés, az odafigyelés jelen 
van az életükben. 

A szülők iskolai végzettségére a szakirodalomban (Pusztai 2004) ismertetett 
végzettségi szintek szerint kérdeztünk rá. Az iskolai képzettségi szinteket csopor-
tosítottuk és három alváltozót hoztunk létre6. Az anyák 10,55%-a nyolc vagy ennél 
kevesebb osztályt végzett, az apáknál 8,23% ez az arány. A szakmunkásképző 
végzettséggel rendelkező szülők aránya magas: apák 33,5%, anyák 24,34%. Ösz-
szességében igen magas az alacsony képzettségű szülők aránya: apák 42,9%, az 
anyák 34,9%. A középfokú végzettségűek csoportját az érettségivel rendelkező és 
a posztliceális diplomás szülők alkotják, ezek arányai az apáknál 29,7%, az 
anyáknál 36,5%. A felsőfokú végzettségű szülők főiskolai vagy egyetemi diplo-
mával rendelkeznek, és ide soroltuk az egyetem után képzéseket szerzett mesteri 
és doktori fokozatú szülőket is. A főiskolai vagy egyetemi diplomával rendelkező 
szülők aránya mind az apáknál, mind az anyáknál 20% körüli, míg az egyetem 
utáni képzettségűek aránya 6% körüli (1. ábra). 

 

 
1. ábra. Szülők iskolai végzettsége (%) 

A romániai magyar (erdélyi) diákok életében különösen fontos az a kérdés, 
hogy hol laknak tanév közben. A magyar tannyelvű iskolahálózat sajátosságai miatt, 
                                                           
6 Horváth Zsófia Irén – Szentes Erzsébet (2018): Romániai magyar középiskolás tanulók affektív és 
kognitív tanulási tényezőinek vizsgálata. In Karlovitz János Tibor (szerk.): Pedagógiai szakmódszer-
tani kutatások, 2018/2 szám, 5–14. 
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valamint a magyar nemzetiségű lakosság arányának igen nagymértékű szórásából 
adódóan nem ritka jelenség az, hogy a diák állandó lakhelyétől távol eső iskolában 
tanul. Ezért a lakhelytől távol eső iskolákban tanuló diákoknak és családjaiknak 
azt kell mérlegelniük, hogy a tizenéves fiatal naponta ingázik vagy kollégiumi 
bentlakó, esetleg albérletben lakó lesz. Ezen döntést meghatározó tényezők igen 
szerteágazók, erre jelen tanulmányunkban nem térünk ki, azonban a tanulási kö-
rülmények vizsgálatánál mindig fontos szempontként kezeljük. 

A válaszokból kitűnik, hogy a diákoknak nem egészen fele (45,8%) helybeli, 
vagyis azon a településen jár iskolába, ahol az állandó lakhelye van. Magas az ará-
nya (37,3%) a naponta bejáró (ingázó) diákoknak, akik gyakran busszal vagy vo-
nattal utaznak, és ez hajnali keléssel, illetve késő délutáni hazaéréssel jár együtt. A 
tanulók 11,1%-a kollégiumban, 1,4%-a rokonoknál, valamint 4,4%-a albérletben 
lakik. Ebben a kérdésben a legérintettebbek a falun élő tanulók, mivel közülük 
68,5% bejáró, 18,7%-a kollégiumban lakik. A városon lakók helyzete kedvezőbb, 
mivel 83,9%-uk helybeli és csak 8,7%-uk bejáró. A középiskolai tanulmányok 
szempontjából kedvezőtlenebb a helyzete a falun lakó diákoknak, hiszen a napi 
egy-két óra utazás az iskoláig és vissza megmutatkozik az eredményességben is 
(1. táblázat): a falun élő tanulók kevésbé eredményesek (45,8%), mint a városon 
élők (24,8%). Hasonlóan, szignifikáns a különbség az ingázó, a kollégiumban lakó 
és a helybeliek eredményei között: a bejáró és kollégiumban lakók kevésbé ered-
ményesek, mint a helybeliek (ch2 = 28,072, p = 0,000). Az eredmények arra mu-
tatnak rá, hogy ebben a változó életkorban a családi körben töltött tanulóévek ked-
veznek a tanulási eredményességnek. 

A tanulmányi eredményességet a tanulók által közölt előző évi teljesítmény-
átlagok alapján vizsgáltuk7. Arra kértük őket, hogy a megadott öt érték-inter-
vallum közül jelöljék meg azt, amelyikbe tartoznak eredményeik alapján (l. a Mel-
lékletben).8 Következőképpen oszlanak meg a tanulmányi eredmények: 4,2%-a 
ötös-hatos, 9,24%-a hatos-hetes, 22%-a hetes-nyolcas, 31,4%-a nyolcas-kilences 
és 30,1%-a kilenc-tízes. „A tanulmányi eredményességet három csoportba sorol-
tuk, annak megfelelően, hogy a mintánk tanulmányi átlagértékéhez (8-9 között) 
viszonyítva hogyan teljesítettek: az átlag alatti vagy kevésbé eredményes tanulók 8 
alatti médiával9 rendelkeznek; az átlagos tanulók 8 és 9 közötti tanulmányi átlag-
gal és az eredményes vagy átlag feletti tanulók 9-10-es média közöttiek.” (Horváth 
2016, 142) 
                                                           
7 A tanulmányi eredményeikről nem készülnek olyan országos összesítő adatbázisok, melyek az 
ilyen témában végzett kutatások forrásaként szolgálnának. 
8 Megjegyzendő, hogy az iskolai tanulmányi átlagok (médiák) és az egységesen szervezett záróvizs-
gák átlagai között jelentősek a különbségek. 
9 Romániában 1és 10 között osztályoznak az iskolában, az 5-ös átmenő jegy. 
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1. táblázat. Tanulói eredményesség százalékban 

tanulói eredményesség kevésbé eredményes 
(%) 

átlagos 
(%) 

igen eredményes  
(%) 

szülők iskolai  
végzettsége*** 
(p = 0,000) 

alacsony 57,2 27,4 16,8 
közepes 35,8 44,0 28,9 
felsőfokú 6,9 28,6 54,4 

nem*** 
(p = 0,000) 

fiúk 45,8 26,3 28,0 
lányok 24,8 40,9 32,0 

állandó lakhely** 
(p = 0,003) 

falu 45,8 34,2 20,0 
város 24,8 35,0 40,2 

 
A tanulmányi eredményességben jelentős különbségek mutatkoznak nemek, a 

szülők iskolai végzettsége és az iskolán kívül töltött idő mennyisége szerint is. A 
fiúk kevésbé eredményesek a tanulásban, mint a lányok (1. táblázat): 45,7%-uk át-
lagon alul teljesít, míg a lányoknál ez az arány csak 27,1%; az igen eredményes fi-
úk aránya 28,6%, a lányoké 32% (ch2 = 20,424, p = 0,000). 

Eredményeink összefüggést mutatnak a tanulói eredményesség és a szülők is-
kolai végzettsége között (1. táblázat). Mind az apák, mind az anyák alacsony isko-
lai végzettsége negatívan hat gyermekeik tanulmányi eredményeire (p = 0,000). 
Az átlagon alul teljesítő tanulók körében magas az alacsony végzettségű szülők 
aránya: 61,9% apa, 57,2% anya. Az átlag feletti tanulmányi eredménnyel rendel-
kező diákok körében a legnagyobb a magasan kvalifikált szülők aránya: 48,0% 
apa, 54,4% anya. 

Ahhoz, hogy pontosabb képet alkothassunk a kilenc-tízedik évfolyamos diá-
kok tanulási jellemzőiről, fontosnak tartottuk azt is megvizsgálni, hogy milyenek a 
tanulással kapcsolatos motivációik, az iskolai elvárásokkal szembeni félelmeik, il-
letve azt, hogy milyen tanulási technikákat alkalmaznak az elsajátítandó anyag 
feldolgozására. Serdülőkorban a tanulás hatékonyságát segíti a saját tanulási ké-
pességeiről való metakognitív tudás, vagyis az, hogy az önreflektív gondolkodás 
által a tanulók rá tudnak-e látni saját működéseikre. Például felismerik azt, hogy 
mennyire tudnak összpontosítani egy adott feladatra, milyen típusú információkat 
tudnak könnyebben elsajátítani/memorizálni, milyen a problémamegoldó képessé-
gük, megtervezik-e a saját tanulási tevékenységüket, mennyire tudatos a tanulásuk, 
kérnek-e segítséget, amikor elakadnak. A metakognitív tudás által az ember képes 
monitorizálni saját kognitív folyamatait, értelmezni és értékelni azt, így lehetővé 
válik az egyén saját tanulásának szabályozása és tudatos irányítása (Pintrich 2000). 

A metakognitív tudással szorosan összefügg az önellenőrző képesség fejlett-
sége is, hiszen amikor a tanulók felismerik, hogy elakadtak az anyag megértésében 
vagy a problémamegoldásban, akkor tudnak segítséget kérni. Az önellenőrző  
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képesség által meg tudják állapítani, hogy mennyire sikerült elsajátítani egy kije-
lölt anyagrészt, vagy megoldani egy problémát, és tisztán látják azt is, hogy ered-
ményességük erőfeszítéseik függvénye. A tanulási tényezők érzelmi és motivációs 
(affektív), illetve a kognitív tényezők vizsgálatára KATT (Taskó 2015) kérdőívet 
alkalmaztuk, amely alkalmas mérőeszköznek bizonyult a tanulási jellemzőkről al-
kotott átfogó kép kialakítására. 

A tanulói eredményesség alapján kialakított csoportokban vizsgáltuk a tanu-
lás affektív és kognitív tényezőit. Az átlagos teljesítményű (2. táblázat) és az igen 
eredményes tanulók (3. táblázat) szignifikánsan motiváltabbak a tanulásban, mint 
a kevésbé teljesítő tanulók, azaz érdeklődőbbek, és fontosabbnak tartják a tanulást. 

A tanulás kognitív tényezőinek értékei mind az átlageredménnyel rendelkező 
tanulók, mind az átlagon felüli tanulók esetében szignifikánsan jobbak, mint az át-
lagon aluli tanulók értékei (2. táblázat és 3. táblázat). Ez azt mutatja, hogy azok a 
tanulók, akik átlagos vagy annál magasabb eredménnyel rendelkeznek, iskolán kí-
vül is fordítanak időt és energiát a tanulásra, mivel jegyzetelnek, vázlatot, ábrát 
készítenek, és ez segíti az eredményes tanulást (Horváth–Szentes 2018). Hasonló-
an, ezek a tanulók inkább rálátnak saját tanulási szokásaikra és képességeikre, így 
a metakognitív és önellenőrző képességeik is fejlettebbek. 

2. táblázat. Tanulás tényezői és az iskolai eredményesség közötti  
összefüggések – kevésbé eredményes és átlagos tanulók 

Tanulási  
tényező 

Tanulmányi  
eredményesség N Átlag Szórás t-érték szign. 

iskolai  
szorongás 

kevésbé eredményes 157 35,82 11,157 0,783 p > 0,05 átlagos 160 34,84 11,229 
alulteljesítés kevésbé eredményes 158 27,71 5,410 –0,338 p > 0,05 átlagos 165 27,91 5,237 
vizuális  
technikák 

kevésbé eredményes 157 14,54 5,545 –3,994 p = 0,000 átlagos 169 16,96 5,409 
tanulási  
motiváció 

kevésbé eredményes 158 33,15 8,422 –2,773 p = 0,006 átlagos 160 35,76 8,369 
metakognitív  
tudás 

kevésbé eredményes 162 28,79 5,976 –4,926 p = 0,000 átlagos 163 31,82 5,063 
önellenőrzés kevésbé eredményes 158 22,54 5,864 –4,868 p = 0,000 átlagos 166 25,34 4,417 

 
Mindkét csoportnál magasabbak a tanulási motiváció értékek is, mint az átla-

gon aluli tanulók esetében, tehát a tanuláshoz való viszonyulásuk is más. Ehhez 
kapcsolódnak az iskolai szorongás, valamint az alulteljesítéssel kapcsolatos félel-
mek értékei is, amelyekben nincs különbség a kevésbé eredményes és az átlag-
eredménnyel rendelkező tanulók között (2. táblázat), azonban szignifikáns a  
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különbség az átlagon felül és az átlagon alul teljesítő tanulók értékei között. Jelen-
tősen magasabb a kevésbé eredményes tanulók iskolai szorongás értéke (35,82), 
mint az igen eredményes tanulóké (32,20), vagyis azok a tanulók, akik készülnek, 
és így megfelelnek az iskolai követelményeknek, kevésbé szorongnak a számon-
kéréssel (vizsgatesztek, felelések) kapcsolatosan (3. táblázat). Úgy tűnik, hogy a 
kevésbé eredményes tanulók motivációja csökkent, ugyanakkor az iskolai szoron-
gásuk és az alulteljesítéstől való félelmük nő annak következtében, hogy nem 
akarnak, vagy sok esetben nem tudnak tanulni. 

3. táblázat. Tanulás tényezői és az iskolai eredményesség közötti  
összefüggések – kevésbé eredményes és igen eredményes tanulók 

Tanulási 
tényező 

Tanulmányi  
eredményesség N Átlag Szórás t-érték Szign. 

iskolai  
szorongás 

kevésbé eredményes 157 35,82 11,157 2,681 p = 0,008 igen eredményes 143 32,20 12,269 
alulteljesítés kevésbé eredményes 158 27,71 5,410 3,870 p = 0,000 igen eredményes 146 25,15 6,113 
vizuális  
technikák 

kevésbé eredményes 157 14,54 5,545 –2,676 p = 0,008 igen eredményes 147 16,23 5,501 
tanulási  
motiváció 

kevésbé eredményes 158 33,15 8,422 –4,559 p = 0,000 igen eredményes 149 37,57 8,580 
metakognitív 
tudás 

kevésbé eredményes 162 28,79 5,976 –6,272 p = 0,000 igen eredményes 145 33,08 5,978 
önellenőrzés kevésbé eredményes 158 22,54 5,864 –3,351 p = 0,001 igen eredményes 147 24,68 5,255 

 
A tanulás tényezői és a szülők iskolai végzettsége között is találtunk összefüg-

géseket. A közepes iskolai végzettséggel rendelkező apák gyermekeinél a legmaga-
sabb az iskolai szorongás (36,06) és az alulteljesítéstől való félelem értéke (27,84). 
A különbség szignifikáns a felsőfokú végzettségűekhez képest (9. táblázat). 

4. táblázat. Tanulás tényezői és az apa iskolai végzettsége 

Tényező alacsony közepes felsőfokú A-K K-F A-F 
iskolai 
szorongás 34,25 36,06 32,74 p > 0,05 p = 0,028 p > 0,05 

alulteljesítés 26,69 27,84 26,90 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 
vizuális  
technikák 15,40 16,28 16,71 p > 0,05 p > 0,05 p = 0,044 

tanulási  
motiváció 36,59 34,13 34,43 p = 0,010 p > 0,05 p > 0,05 

metakognitív 
tudás 30,38 31,00 32,96 p > 0,05 p = 0,06 p = 0,000 

önellenőrzés 23,54 24,54 25,13 p > 0,05 p > 0,05 p = 0,013 
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A felsőfokú végzettségű apák gyermekeinél a vizuális technikák (16,71), a 
metakognitív tudás (32,96) és az önellenőrzés (25,13) a legmagasabb érték. Szig-
nifikáns a különbség mind az alacsony végzettségűekéhez, mind a közepes vég-
zettségűekéhez képest. Az eredmények azt mutatják, hogy a tanulóknál a vizuális 
technikák mutatói, a metakognitív tudás értékei és az önellenőrzés képessége az 
apák iskolai végzettségének függvényében nő. Az alacsony iskolai végzettségű 
apák gyermekeinél a legmagasabb a tanulási motiváció (36,59) és ez szignifikán-
san különbözik a közepes képzettségű apák gyermekeihez képest (9. táblázat). 

5. táblázat. Tanulás tényezői és az anya iskolai végzettsége 

Tényező alacsony közepes felsőfokú A-K K-F A-F 
iskolai  
szorongás 34,26 35,82 32,57 p > 0,05 p = 0,002 p > 0,05 

alulteljesítés 26,44 28,08 26,34 p = 0,007 p = 0,008 p > 0,05 
vizuális  
technikák 15,02 16,49 16,57 p = 0,015 p > 0,05 p = 0,002 

tanulási  
motiváció 36,06 34,42 36,42 p = 0,080 p = 0,040 p > 0,05 

metakognitív 
tudás 29,88 31,12 32,80 p > 0,05 p = 0,012 p = 0,000 

önellenőrzés 22,89 24,70 25,22 p = 0,02 p > 0,05 p = 0,000 
 
A közepes iskolai végzettséggel rendelkező anyák gyermekeinél a legmaga-

sabb az iskolai szorongás (35,82) és az alulteljesítéstől való félelem (28,08). Az 
iskolai szorongás értéke szignifikánsan magasabb, mint a felsőfokú végzettségű 
anyák gyermekeinél (5. táblázat). 

A felsőfokú végzettségű anyák gyermekeinél a legmagasabb a vizuális tech-
nikák (16,57), a metakognitív tudás (32,80) és az önellenőrzés értéke (25,22). 
Szignifikáns a különbség mind az alacsony végzettségűekéhez, mind a közepes 
végzettségűekéhez képest. A tanulási motiváció értéke magas mind az alacsony 
végzettségű (36,06), mind a magas iskolai végzettséggel rendelkező anyák (36,42) 
gyermekei körében (5. táblázat). 

Az eredmények arra mutatnak rá, hogy a szülők iskolai végzettsége egyaránt 
befolyásolja gyermekeik érzelmi, motivációs és kognitív tanulási tényezőit. Az 
alacsonyan képezett szülők gyermekei nehezebben tudnak megfelelni az iskolai 
elvárásoknak, ezért magasabb a szorongás szintjük és félnek attól, hogy nem tud-
nak teljesíteni. Ugyanakkor a magas tanulási motivációs érték azt jelzi, hogy ben-
nük van a hajtóerő a tanulásra, szeretnének képzettebbek lenni, mint szüleik. A 
gyakorló pedagógusok és az iskolában dolgozó szakemberek számára fontos, hogy 
ezekben a tanulókban benne van a vágy a tanulásra, de kevesebb konkrét segítséget 
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kapnak szüleiktől, mivel ők is kevés tanulási tapasztalattal rendelkeznek. A tanulás 
szempontjából mindenképpen előnyben vannak azok a diákok, akiknek szülei ma-
gasabb iskolai végzettséggel rendelkeznek. 

A tanulási tényezőket vizsgáltuk a családban előforduló problémák függvé-
nyében is, mivel szerettünk volna képet formálni arról, hogy ezek hogyan befolyá-
solják a tanulók érzelmi és motivációs lelki világát. A leggyakrabban előforduló 
problémák a szülők rossz viszonya egymással, a szülők különélése, a lelki problé-
mák a családban és az alkoholizmus. 

A szülők rossz viszonya elsősorban a gyermekeik érzelmi állapotára van ha-
tással, ugyanis ezeknél a tanulóknál magasabb az iskolai szorongás (36,42) és 
szignifikánsan magasabb az alulteljesítéstől való félelem (28,36), mint azoknál a 
diákoknál, akiknél nem fordul elő ilyen probléma (6. táblázat). Figyelemre méltó 
az, hogy ebben az életkorban már nincs olyan nagy hatása a tanulók iskolával kap-
csolatos szorongására, motivációjára és a tanuláshoz való viszonyulására annak, 
hogy a szülők külön élnek. Úgy tűnik, hogy a különélés egy hosszantartó konflik-
tusos helyzet megoldásának értelmeződik a serdülő fiatalok szempontjából, vagy 
ha már kora gyermekkorban bekövetkezett a válás, akkor ez már valamilyen szin-
ten rendeződött lelkükben (7. táblázat). 

6. táblázat. A szülők rossz viszonya és a tanulás tényezői 

Tanulási  
tényező 

Szülők rossz 
viszonya Átlag Szórás t-érték szign. 

iskolai  
szorongás 

igen 36,42 12,568 1,553 p > 0,05 nem 34,05 11,289 
alulteljesítés igen 28,36 5,811 2,159 p = 0,031 nem 26,77 5,587 
vizuális  
technikák 

igen 16,61 5,701 1,021 p > 0,05 nem 15,87 5,505 
tanulási  
motiváció 

igen 35,31 9,205 –0,135 p > 0,05 nem 35,46 8,524 
metakognitív  
tudás 

igen 32,18 5,681 1,351 p > 0,05 nem 31,13 5,881 
önellenőrzés igen 24,63 4,767 0,542 p > 0,05 nem 24,25 5,325 

 
Ezzel ellentétben a családban előforduló lelki problémák kihatással vannak az 

érzelmi világukra, hiszen mind az iskolai szorongás (35,02) mint az alulteljesítés-
től való félelem értékei (27,71) jelentősen magasabbak, mint azoknál a diákoknál, 
akiknél nem fordul elő ez a családban. A vizuális technikák értékei (16,23), a tanu-
lási motiváció (37,57), a metakognitív tudás (33,8) és az önellenőrzés értékei 
(24,68) is magasabbak, de ezek nem szignifikáns különbségek. Mégis jelző értéke 
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van az eredményeknek, hiszen azok a tanulók, akiknek a családjában van lelkileg 
beteg személy, egy sokkal súlyosabb feladattal kell hogy megküzdjenek a minden-
napokban, így természetes módon a tanulás háttérbe szorul (8. táblázat). 

7. táblázat. A szülők különélése és a tanulás tényezői 

Tanulási  
tényező 

Szülők 
különélése Átlag Szórás t-érték szign. 

iskolai  
szorongás 

igen 34,51 10,853 0,071 p > 0,05 nem 33,86 11,614 
alulteljesítés igen 26,46 5,831 –0,718 p > 0,05 nem 27,05 5,573 
vizuális  
technikák 

igen 15,91 5,105 –0,119 p > 0,05 nem 16,00 5,576 
tanulási  
motiváció 

igen 35,56 10,045 0,710 p > 0,05 nem 35,47 8,443 
metakognitív  
tudás 

igen 31,13 5,213 –0,269 p > 0,05 nem 31,36 5,908 
önellenőrzés igen 23,70 5,397 –0,946 p > 0,05 nem 24,42 5,219 

 

8. táblázat. A családban előforduló lelki problémák és a tanulási tényezők 

Tanulási  
tényező 

Lelki  
problémák Átlag Szórás t-érték szign. 

iskolai  
szorongás 

igen 35,82 11,157 3,025 p = 0,003 nem 32,20 12,269 
alulteljesítés igen 27,71 5,410 2,754 p = 0,006 nem 25,15 6,113 
vizuális  
technikák 

igen 14,54 5,545 0,583 p > 0,05 nem 16,23 5,501 
tanulási  
motiváció 

igen 33,15 8,422 –1,140 p > 0,05 nem 37,57 8,580 
metakognitív 
tudás 

igen 28,79 5,976 1,711 p > 0,05 nem 33,08 5,978 
önellenőrzés igen 22,54 5,864 1,063 p > 0,05 nem 24,68 5,255 

 
A családban előforduló egyik sajátos probléma az alkoholizmus. Mivel igen 

elterjedt jelenségről van szó, fontosnak tartottuk, hogy külön rákérdezzünk. Az 
eredmények azt mutatják, hogy valamely családtag alkoholizmusa és az ehhez 
kapcsolódó feszültségek és problémák jelenléte elsősorban szintén a serdülők ér-
zelmi életére van kihatással. Az alulteljesítéstől való félelem (28,83) értéke szigni-
fikánsan nagyobb és magasabbak az iskolai szorongás-értékeik (36,72) is. A tanulás 
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kognitív tényezőinél nem mutatkoznak szignifikáns különbségek, de mind a vizuá-
lis technikák, mind a metakognitív és önellenőrzés-értékek alacsonyabbak, mint 
azoknál, akiknél nem fordul elő ilyen a családban (9. táblázat). 

9. táblázat. Alkoholizmus a családban és a tanulás tényezői 

Tanulási  
tényező Alkoholizmus Átlag Szórás t-érték szign. 

iskolai  
szorongás 

igen 36,72 12,939 1,0142 p > 0,05 nem 34,18 11,372 
alulteljesítés igen 28,83 5,547 2,044 p = 0,042 nem 26,84 5,625 
vizuális  
technikák 

igen 15,70 5,405 –0,344 p > 0,05 nem 13,03 5,538 
tanulási  
motiváció 

igen 35,11 9,582 –0,243 p > 0,05 nem 35,48 8,550 
metakognitív  
tudás 

igen 32,03 5,570 0,788 p > 0,05 nem 31,23 5,890 
önellenőrzés igen 24,39 5,145 0,097 p > 0,05 nem 24,30 5,259 

Következtetések 
Vizsgálatunkban rámutattunk arra, hogy a szülők iskolai végzettsége, a család 

szerkezete és a családban előforduló problémák hatással vannak a tizenéves diá-
kok érzelmi, motivációs és kognitív tanulási tényezőire, és ezáltal iskolai eredmé-
nyességükre. Amikor gyakorló pedagógusként azon gondolkodunk, hogy miért 
nem tanulnak diákjaink, esetleg milyen tényezők akadályozzák őket a hatékony ta-
nulásban, akkor mindenképpen vegyük figyelembe a családi életükben zajló negatív 
jelenségeket is. Ezeket szem előtt tartva válik igazán lehetőség arra, hogy a pedagó-
gusok megfelelő megoldásokat találjanak a hatékony tanítás-nevelés érdekében. 
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A problémamegoldó képesség fejlesztése 
az informatikaoktatásban 

(Kátai Zoltán) 

Modern társadalmunk új kihívások elé állítja az oktatási rendszereket, és fo-
lyamatosan tartalmi, strukturális és oktatásmódszertani megújulásokat diktál. 
Mindez kiemelten igaz az informatikaoktatásra, amely, egyfelől alig néhány évti-
zednyi múltra tekint vissza a közoktatásban, másfelől az egyik legdinamikusabban 
fejlődő tudományághoz kapcsolódik, az informatika-számítástechnika területéhez. 
Az oktatásmódszertani megújulás olyan célokra fekteti a hangsúlyt, mint az isme-
retszerzés színtereinek kibővítése, a tanulóközpontú tanulási környezet megterem-
tése, az információs és kommunikációs technikák széleskörű alkalmazása, a tanulók 
önállóságának, öntevékenységének a középpontba állítása, és nem utolsó sorban 
gondolkodásuk fejlesztése (Tóth 2007). E kontextusban a problémamegoldó gon-
dolkodás fejlesztése az informatikaoktatás egyik központi célkitűzésének számít. 

Összehasonlítva más hagyományos elméleti tantárgyakkal, az informatikai 
tantárgyak tanulás-tanítási folyamatára nem annyira a lexikális tudás rögzítése és 
ennek visszakérdezése a jellemző, hanem sokkal inkább, ahogy fentebb is említet-
tük, a gyakorlatközpontúság és a problémamegoldás. Egy olyan tanulási környezet 
megteremtése a cél, amelyben a diákok szabad mozgásteret kapnak a tapasztalatok 
megszerzésére, a problémák felfedezésre, a kutatásra és a kísérletezésre (Beleznay 
2014). 

A Pólya általi megközelítésben problémamegoldáskor „olyan megfelelő ten-
nivalót keresünk tudatosan, amely alkalmas valamilyen világosan megfogalmazott, 
de közvetlenül meg nem közelíthető cél elérésére” (Pólya 2010). Pólya, folytatva 
fejtegetését, kijelenti, hogy a „tudatos gondolkodásunk nagyobb része problémák 
körül forog. Ha nemcsak álmodozunk vagy ábrándozunk, gondolataink valamilyen 
célra irányulnak... Márpedig a legjellemzőbb emberi tevékenység a problémamegol-
dás, a célratörő gondolkodás, eszközök keresése valamely kitűzött cél eléréséhez.” 

A terület másik jeles magyar szaktekintélye, Lénárd Ferenc szerint Pólya re-
dukálja a problémamegoldást a gondolkodási műveletek helyes használatára, és 
nincs tekintettel a problémamegoldás folyamatához elválaszthatatlanul kapcsolódó 
érzelmi töltetekre. „A problémamegoldó gondolkodás” című művében, Lénárd, 
részletezi a szóban forgó gondolkodási műveleteket és kibővíti definícióját a kap-
csolódó érzelmi töltetekkel és tulajdonságokkal (Lénárd 1984). Lénárd, Pólyával 
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ellentétben, világosan megkülönbözteti a feladatmegoldást és a problémamegol-
dást. A problémamegoldás alkotóelemeiként szolgáló gondolkodási műveletekhez 
(analízis, szintézis, elvonás, összehasonlítás, elvont adatok összehasonlítása, ösz-
szefüggések felfogása, kiegészítés, általánosítás, konkretizálás, rendezés, analógia) 
olyan érzelmi összetevőket társít, mint a csodálkozás, tetszés, bosszankodás, ké-
telkedés, a munka feladása stb. (Lénárd 1984). 

Beleznay (2014) úgy következtet, hogy akár Pólya, akár Lénárd szemszögé-
ből vizsgáljuk a problémamegoldást, az mindenképp összetett folyamat, amelyben 
teret kell biztosítani a kísérletezésre, a tapasztalatszerzésre, és a felfedezésre, majd 
végül egy megoldási rendszer felállítására, a problémamegoldás rekonstruálható-
ságára. Ez szembetűnően összecseng a fentebb vázolt, informatikaoktatáshoz kap-
csolódó problémamegoldó módszertannal. 

A problémamegoldás a kreatív és a kritikai gondolkodás 
perspektívájából 
A modern tanuláselméletek ahelyett, hogy szembeállítanák a kreatív és a kri-

tikai gondolkodásmódokat, inkább úgy tekintik a kognitív tevékenységeket, mint 
amelyek e kettő összefonódásában gyökereznek. Például az agyfélteke-modell új-
raértelmezése is azt hangsúlyozza, hogy a tanulás annál hatékonyabb, minél in-
kább szerepet kapnak benne mind a jobb („kreatív”, „művészi”), mind a bal („lo-
gikai”, „tudományos”) agyféltekéhez köthető folyamatok. 

Treffinger (1990) egymásra épülő szintekre bontja a produktív gondolkodást. 
Az alapszinten, mint a gondolkodás alapvető előfeltételei, szerepelnek olyan ele-
mek, mint (1) a meglévő tárgyi tudás; (2) a motiváció és a diszpozíció; (3) és a 
metakogníció. A középső szinten helyezkedik el a kreatív (divergens gondolkodás) 
és kritikai gondolkodás (konvergens gondolkodás). A problémamegoldás pedig a 
legfelső szinten kap helyet, mint ami az előbbiekre épül. 

Lipman (1991) szerint a kritikai és a kreatív gondolkodás hasonló elemekből 
áll, csak másként szerveződnek. Sőt a magasabb rendű gondolkodást e kettő köl-
csönhatásaként értelmezi, amelyek a tényleges kognitív tevékenység esetén nem 
összeadódnak, hanem megsokszorozódnak. Ezen összefonódás szemléltetéseként 
tekintsük az algoritmikus gondolkodás területét, amely központi szerepet kap az 
informatikaoktatásban. A kritikai gondolkodást előmozdítja az algoritmusok hasz-
nálata, s bár ezek visszaszorítják a kreatív ítéleteket, mégis fontosak a probléma-
megoldás folyamatában. Az érem másik oldala viszont az, hogy valahányszor nem 
az algoritmusok alkalmazásán van a hangsúly, hanem azok létrehozásán, előtérbe 
kerül a kreatív gondolkodás. 

Összegzésként kijelenthető, hogy a problémamegoldás, mint alkalmazott 
gondolkodás, olyan komplex kognitív folyamatként fogható fel, amelyben vállvetve 
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van jelen a meglévő tudás átszervezését irányító kritikai, és az új tudás megszerzé-
sét előmozdító kreatív gondolkodás. Ezt az egyensúlyt hangsúlyozza Tóth (2007), 
amikor mindkét oldalon három-három, egymással kéz a kézben járó kognitív 
komponenst emel ki: az analizálást, a kiértékelést és az összefüggések keresését a 
kritikai gondolkodás kapcsán, és a szintetizálást, a kidolgozást és az összefüggések 
felismerését a kreatív gondolkodáshoz kötötten. 

Zsakó és Szlávi (2010) vállalkozik rá, hogy csokorba szedje az informatikai 
kompetenciák lehetséges komponenseit: algoritmikus gondolkodás; adatmodelle-
zés; a valós világ modellezése; problémamegoldás; kommunikációs képesség; al-
kalmazói képesség; csoportmunka, együttműködő-képesség; alkotóképesség; in-
formációs tájékozódási és tájékoztatási képesség; rendszerszintű gondolkodás. E 
szerzők is külön kiemelik a problémamegoldás fejlesztésének fontosságát, specifi-
kusan az informatikaoktatás keretében. Külön említik az algoritmikus gondolko-
dást és alkotóképességet, ezzel is hangsúlyozva, hogy mennyire jelen kell hogy le-
gyen az informatikaoktatásban mind a kritikai, mind a kreatív gondolkodás. 
Hasonló töltete van Szlávi (2008) azon felsorolásának is, amelyben a programozás 
folyamatához kapcsolható fontosabb gondolkodási műveleteket foglalja össze: a 
nyelvi absztrakció, az analógiás gondolkodás, az algoritmikus absztrakció, a 
dekompozíció, szuperpozíció, az információ-konverzió, az intuíció, a variáció. 

Általános vs. informatikai problémamegoldás 
Az informatikai problémamegoldás gyakran a programozás oktatáshoz kap-

csolódik. A nemzetközi szakirodalomban újra és újra megjelenik, hogy mekkora 
kihívást jelent a sikeres programozás oktatás még elsőéves egyetemi hallgatók ese-
tében is, nem beszélve arról, ha erre korábban kerülne sor. Például Beaubouef,  
Lucas és Howatt (2001) megfigyelték, hogy hallgatóik csaknem felének nem sike-
rül megfelelő szinten elsajátítani a programozás alapjait az erre szánt idő alatt. Azt 
is észrevették, hogy ennek egyik alapvető oka a szegényes általános probléma-
megoldói képesség, amire az informatikai problémamegoldásnak épülnie kellene. 
Ebből kiindulva kidolgoztak egy ún. UNLOCK rendszert az általános probléma-
megoldói képesség oly módú fejlesztéséhez, amely megalapozza ezt a gondolko-
dásmódot a programozás oktatás keretén belül is. Az általános jelleggel az is 
együtt jár, hogy a szerzők igyekeztek elkerülni azt, hogy nagyon matematika vagy 
informatika hangulata legyen a feladatoknak. 

A rendszer úgy van egységekre bontva, hogy ezek mindegyike a probléma-
megoldás egy-egy sajátos elemét fejlessze. A diák addig szembesül újabb és újabb 
feladatokkal a megfelelő kategóriából, míg el nem sajátítja az illető egység képvisel-
te összetevőjét a problémamegoldásnak. Ha ez megtörtént, a diák kap egy „kulcsot”, 
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amelyet felhasználhat a következő szintek összetettebb feladatainál, amennyiben 
ezek az illető kulcs képviselte kompetenciát feltételeznék. Az összes egység végig-
járása után következik egy végső megmérettetés, amelynek nyomán megszerezhe-
tő az ún. „mester-kulcs”, ennek birtoklása, remélhetőleg, garanciát jelent valós 
problémák sikeres kezeléséhez. 

A következőkben ízelítőt nyújtunk abból, ahogy az UNLOCK rendszer bizo-
nyos egységei a problémamegoldás sajátos területeit előmozdítják. Például a 10-es 
kulcshoz kapcsolódó egyik probléma a következő: kössük össze az 1. ábrán látható 
pontokat négy egyenes szakasz által úgy, hogy nem emeljük fel a ceruzát a papírról. 

 

 
1. ábra. UNLOCK.10 feladvány 

Gyakori hiba problémamegoldáskor, hogy olyan megkötéseket gondolunk 
implicite hozzá a feladathoz, amelyek nem szerepelnek ennek szövegében. Ez na-
gyon gyakori probléma az informatikai problémamegoldásban is, és ezt a reflexet 
hivatott leépíteni az UNLOCK rendszer szóban forgó modulja. Ha a felhasználó 
nem jön rá a megoldásra, a rendszer azzal siet a segítségére, hogy felhívja a figyel-
mét arra, hogy a szakaszok nem kell, hogy föltétlen a pontokban végződjenek. A 
2. ábra egy lehetséges megoldást mutat be. 

 

 
2. ábra. Az UNLOCK.10 feladvány egy lehetséges megoldása 

Egy másik modul (a 47. kulcshoz kapcsolódó) arra teszi a hangsúlyt, hogy a 
fejlett problémamegoldási képességgel együtt jár az a képesség, hogy el tudunk 
vonatkoztatni a feladat szempontjából lényegtelen elemektől, miközben a fontos 
elemekre fokuszálunk. Ez különösen akkor jelent kihívást, ha egy matematika 
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vagy informatika feladatban lényegtelen számadatok is szerepelnek. Az egyik ide-
kapcsolódó feladata az UNLOCK rendszernek arról szól, hogy egy kislány virágot 
szeretne vinni a virágoskertjükből a beteg nagymamájának. Útközben egy méhecske 
oda-vissza repül a virágoskert és a kislány kezében levő virágcsokor között. A kér-
dés az, hogy mekkora távolságot repül be a méhecske. A feladat szövegébe bele van 
szőve, hogy mennyi ideig tart a kislány sétája a nagymama otthonáig, illetve, hogy 
mekkora állandó sebességgel repül a méhecske. Viszont e lényeges információk 
mellett számos egyéb, lényegtelen számadatot is tartalmaz a történet szövege. Pél-
dául azt, hogy miként változik a kislány irama, ahogy emelkedőhöz ér a nagyma-
ma házához vezető úton. Nem nehéz kizárni a feladat szövegéből, mint lényegtelen 
információt, azt hogy a kislány a nagymama kedvenc virágját választja a virágos 
kertjükből, de ennél már sokkal kevésbé nyilvánvaló, hogy az is lényegtelen a fel-
adat szempontjából, hogy milyen sebességgel halad a kislány. 

Egy másik szempont a problémamegoldáskor, hogy ne korlátozzuk gondol-
kodásunkat csak a tipikus esetekre, hanem körültekintően gondoljunk minden eshe-
tőségre. Például a programozás oktatásban gyakori feladat, hogy a diáktól prím-
tesztelő algoritmust kér a tanár. Általános probléma, hogy a diákok nem gondolnak 
olyan kivételes esetek kezelésére, amikor is a tesztelendő egész szám 0, vagy 1, 
vagy éppen negatív. Csak az általános esetre vonatkozó algoritmust implementál-
ják, amely viszont, csak az 1-nél nagyobb természetes számokra működik helye-
sen. Az UNLOCK rendszer idevágó egyik feladatában két földönkívüli leszáll 
bolygónkra, majd űrhajójuktól délre sétálnak 2 km-t. Ez 15 percbe telik nekik. Mi-
vel az egyik már unja társa szövegét, azt javasolja, hogy váljanak szét. Az egyikük 
haladjon keletre 2 km-t, majd északra ugyancsak 2 km-t, és végül nyugatra is 2 
km-t. A másik útvonala pedig a következő: nyugatra 2 km, északra 2 km, majd ke-
letre 2 km. Aki a javaslattal előállt, arra számít, hogy 45 percig csendben lesz 
(szétválás után tartják ugyanazt az ütemet, mint közös sétájuk alatt), de nagy meg-
lepetésére 30 perc után találkoznak. Mi a magyarázat? 

Az esetek többségében a diákok leragadnak annál, hogy négyzetben gondol-
kodnak, holott valós körülmények között, a földgömbön, a dél-kelet-észak-nyugat, 
vagy a dél-nyugat-észak-kelet útvonalak nem egy négyzetet zárnak be. 

Kollaboratív problémamegoldás 
A 21. századi munkaerő-piacra általában is jellemző, de az IT szektorra kie-

melten, hogy a modern munkahelyeken nélkülözhetetlen a kollaboratív probléma-
megoldó képesség. Miután éles különbséget tesz a kooperatív és kollaboratív prob-
lémamegoldás között, Pásztor-Kovács (2015) a következő definíciót fogalmazza 
meg: „Kollaboratív problémamegoldó képességnek azt a komplex képességet ne-
vezzük, amely az egyént alkalmassá teszi arra, hogy egy közös cél érdekében, 
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melynek elérése új, a csoporttagok eddig bevált stratégiáival nem kezelhető akadá-
lyok leküzdését igényli, egy vagy több személlyel együttműködő tevékenységet 
végezzen. Az együttműködő tevékenység megengedi, de nem írja elő a probléma 
részekre bontását, egyéni szerepek vállalását, a csoport-tagok egymás munkájáért 
nem vonhatók felelősségre”. A szerzők a kollaboratív problémamegoldást rendsze-
rint mind mozaik képességet közelítik meg, melynek elemei, mint részképességek, 
két fő, kognitív (vagy problémamegoldás) és szociális (vagy kollaboráció) kom-
ponens köré csoportosulnak (Hesse et al 2015; O’Neil et al 2003). Bár kétségtele-
nül hasznos e disztributív megközelítés, mégis fontos a kollaboratív probléma-
megoldást, mint önálló konstruktumot kezelni (Pásztor-Kovács 2016). 

Az informatikaoktatás főleg projekt munka révén igyekeznek fejleszteni e 
problémamegoldói képességet, amelynek jelenetős szakirodalma van (Thomas, 
2000). A tudatos odafigyelés annál is indokoltabb, mert nem magától értetődő, 
hogy egy csoport jobban fog teljesíteni, mint ahogy az egyének külön-külön telje-
sítettek volna. Például egy 2009-es kutatás feltárta, hogy amikor véletlenszerűen 
párosítottak programozókat egy munkára, a közös teljesítmény a két tag egyéni 
teljesítménye közé esett, mintha egy átlagot képviselt volna (Balijepally et al 
2009). Más szóval, a kollaboráció lehetősége nem hozott pluszt a jobbik tag telje-
sítményéhez képest. A szerzők kihangsúlyozzák, hogy ez az eredmény összecseng 
egyéb kutatásokkal, amelyet kis csoportokon végeztek. 

Oktatási környezetben, a projekt munka mellett, más módszerekkel is próbál-
kozhatnak az oktatók. Például az úgynevezett Think-Pair-Share (TPS) módszer is 
kooperatív/kollaboratív problémamegoldást mozdíthat elő. Egy 2014-es dolgozat-
ban a szerzők arról számoltak be, hogy azok az elsőéves hallgatók, akik a Progra-
mozás I. kurzust TPS módszerrel hallgatták, jobban elsajátították az anyagot, mint 
azon társaik, akikkel az információ előadás formájában lett megosztva (Kothiyal et 
al 2014). Ezt a módszert, amint lentebb látni is fogjuk, a Sapientia EMTE-n is ki-
próbáltuk. 

A problémamegoldás fejlesztése a Sapientián EMTE-n 
Az egyetemi oktatásra jelentkező diákok programozási tudásának differenci-

áltsága miatt vegyes tanulmányi csoportok alakulnak ki a programozás tárgyat ta-
nulók között. Az egyetemi közeg anyagi és elvi okokból kifolyólag nem teszi lehe-
tővé a differenciált oktatás lépéseinek teljes adaptálását vegyes hallgatói közösség 
esetén (Tomlinson 2001), mégis lehetséges volt egyes engedményeket tenni. Eb-
ben az alfejezetben egy Sapientiás kezdeményezést mutatunk be, amely a hallga-
tók problémamegoldó képességét hivatott előmozdítani (Vekov–Győrfi–Kátai 
2012). 
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„Challenge-based” problémamegoldás 
Első lépésben, az aktuális kezdő-haladó problémát megcélozva, létrejött a 

vertikálisan differenciált programozás-oktatás. A módszer két célcsoportot határoz 
meg, a kevéssé releváns ismeretekkel rendelkező (kezdő), valamint a programozá-
si technikákat már a középiskolai oktatás során vagy egyéb módon elsajátított (ha-
ladó) diákokat. A differenciálás lényege a kétféle felkészültség más és más módon 
történő kezelése a tananyag milyensége (tartalmi differenciálás) illetve a motivált-
ság növelésének módszertani alkalmazásában. Ez utóbbi figyelembe veszi a már 
meglévő kognitív struktúrákat, az ismeretszintnek megfelelően kiválasztott mód-
szereket alkalmazva adja át az elméleti ismeretanyagot (folyamat differenciálása) 
(Tomlinson 2001). 

Bár mindkét csoport esetében a kezdetek óta hangsúlyt fektetünk a problé-
mamegoldó képesség fejlesztésére, a programozást haladó szinten tanuló diákok 
számára, 2010 óta, egy sajátos implementáció, a „challenge-based” tanulási straté-
gia révén van jelen a problémamegoldás az előadásokon. A kihívás, melynek sze-
repe a motiváció erősítése is, feladatok formájában van megfogalmazva. Minden 
feladat a programozás alapjainak és a C programozási nyelv specifikus elemeinek 
egy-egy fejezetét vezeti fel. A felfedeztetés, mint módszer a modern pedagógia 
egyik alapvető összetevője. Alkalmazása során különös figyelmet kell fordítani a 
válaszreakciókra, mivel az egyetemi előadás hallgatóinak személyes megismerése, 
képességeik direkt felmérése nehezen kivitelezhető. A visszacsatoló funkció fi-
gyelmen kívül hagyása fokozhatja az esélyegyenlőtlenséget, előnyben részesítve 
azokat, akik már rendelkeznek a szükséges kognitív struktúrákkal vagy intuícióval, 
ami a megoldási folyamatot elősegíti (Falus 1998). 

A haladó programozás-előadás megszervezésének és lefolyásának a forgató-
könyve általánosan a következő. 

1. Az előadó felvet egy algoritmikailag kihívást jelentő feladatot. Az első 
előadás feladata (kétszemélyes játék): Adott egy 2n elemű természetes 
számsorozat. Két játékos felváltva választ számot a sorozat valamelyik 
végéről (3. ábra). Az nyer, aki a nagyobb összeget szedi össze. Implemen-
táljunk olyan stratégiát a számítógép részére, hogy, amennyiben ez kezd, 
semmiképpen ne veszítsen. 

 

 
3. ábra. Kétszemélyes játék: feladvány 
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2. Az esélykiegyenlítés miatt, a tulajdonképpeni megvitatás előtt pár perc 
szünet következik, amikor a hallgatók elgondolkodnak a feladat lehetséges 
megoldási algoritmusán. 2014-től, a TPS módszer szellemében, a hallga-
tók ösztönzést kaptak, hogy beszéljék meg ötleteiket a mellettük ülő tár-
sukkal. 

3. Irányított felfedeztetéssel (a TPS módszer „Share fázisában”) a diákok el-
juttathatók a megoldási algoritmushoz. Haladó programozóknál fontos 
kérdéskör a feladat megoldásaként meghatározott algoritmus optimalizálása, 
a diákok már meglevő ismeretei alapján. A példafeladat esetében a hallga-
tóknak arra az ötletre kell rájönniük, hogy a kezdő játékos megteheti, hogy 
csak a páros, vagy csak a páratlan pozíciókban lévő elemeket gyűjti össze. 
Nyilván azt a stratégiát választja, amelyik a nagyobb összeg megszerzésé-
hez vezet (4. ábra). E példafeladat szépsége abban is áll, hogy a hallgatók-
ban a kihívás érzés az előadáson túl is fenntartható, hiszen amennyiben 
nem csak a győzelem a cél, hanem a garantált maximális összeg (amelyet 
a kezdő, megfelelő stratégiával, bárhogy játszik is az ellenfele, garantáltan 
össze tud gyűjteni) meghatározása, akkor ez már egy újabb feladat, 
amelynek megoldásához az eszközöket majd a második félévben kapják 
meg a diákok (5. ábra). 

 

 
4. ábra. Kétszemélyes játék: első megoldás 

 

 
5. ábra. Kétszemélyes játék: második megoldás 

4. Az implementációs kérdéskör képezi az előadás azon részét, ahol fel lehet 
építeni a szükséges elméleti fogalomrendszert. A feladatokat úgy válasz-
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tottuk meg, hogy „árnyékukban” az előadó áttekinti a hallgatókkal a C 
nyelvet. Haladó ismeretekkel rendelkező hallgatókról lévén szó, ki lehet 
térni a C nyelv érdekességeire, különleges lehetőségeire. 

 

Az előadás sikerének esetén a laborfeladat, mely a már ismert feladat imple-
mentálása, nem támaszt különösebb nehézségeket a diákok számára. A kihívás 
fenntartása érdekében lehetőség van a személyes sikerélmény növelésére a labor-
gyakorlatokon is. Az előadáson felvetett feladat mellett minden alkalommal van 
legalább egy feladat, amely nem a beidegzett módszerek monoton gyakorlására, 
hanem sokkal inkább a problémamegoldó gondolkodásra hat serkentően. A kiegé-
szítő feladatok minden esetben pontjutalommal járnak. 

A fentebb bemutatott módszer olyan tanulási környezetet generál a „Progra-
mozás és programozási nyelvek I” előadásokon, amely teret biztosít a hallgatók 
problémamegoldáshoz kapcsolódó érzéseinek a megnyilvánulásaihoz is. A tanáron 
múlik, hogy mennyire tudja ügyesen kamatoztatni az tanítás-tanulás folyamatában 
az olyan, Lénárd (1984) által is felsorakoztatott érzéseket, mint: rácsodálkozás, 
tetszés, bosszankodás, kételkedés, stb. 

Az egyetemen minden év végén diákok között végzett felmérés képezi jelen-
leg a legbiztatóbb visszajelzést. Ennek értelmében a Matematika-Informatika Tan-
szék differenciált módszereket implementáló „Programozás és programozási nyel-
vek I” előadása a 2011/2012-es tanévben a legkedveltebb előadás volt a tárgyat 
tanuló diákok körében. (1,31-es értékelést kapott az 1 ... 5 skálán; 1: nagyon ked-
velt, 5: egyáltalán nem kedvelt). 

Kollaboratív problémamegoldás projektmunka keretében 
Amint a kollaboratív problémamegoldásra szánt fejezetben már érintettük, az 

informatikaoktatásban elsősorban a projektmunka keretében valósulhat ez meg.  
Ráhangolódva a munkaerőpiacról érkező sürgetésekre, a Sapienta-EMTE-n igyek-
szünk minél előbb bevezetni a projektmunkát. Miután az első félévben a hallgatók 
elsajátították a programozás alapjait, a második félévben egy fakultatív tantárgy 
keretében máris csapatokban dolgozhatnak egy gyakorlati élethez kapcsolódó 
egész félévre kinyúló projekten. A további félévekben, számos tantárgy keretében 
egyre hangsúlyosabban jelen van a projektmunka, és az ehhez kapcsolódó kollabo-
ratív problémamegoldás. 

Az alábbiakban az imént említett második féléves projektből adunk egy kis íze-
lítőt. Az első hetekben bevezetjük a hallgatókat a projektmunka, illetve a módszeres 
szoftverfejlesztés alapjaiba, majd kialakítunk 3-4 tagú csoportokat. A feladat, 
amellyel a csapatoknak meg kell birkózniuk, egy olyan szoftver fejlesztése, amely 
képes egy poszter kollekciót rangsorolni aszerint, hogy mennyire állnak közel 
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színösszetételükben egy szoba fényképéhez, amelynek falára potenciálisan felke-
rülhetnének (lásd a 6. képet). 

      

 
6. ábra. A „Poszter a falon” projekt: rangsor 

A Treffinger (1990) modellel összhangban a feladatot úgy választottuk ki, 
hogy alapszinten biztosítva legyen a szükséges tárgyi tudás (lásd fentebb). A pro-
jekt programozói szempontból való megvalósítása kizárólag első féléves ismereteket 
feltételez, de ezeket szinte teljes terjedelmükben felöleli. A szükséges motiváció biz-
tosításához tudatosan törekedtünk arra, hogy olyan témája legyen a projektnek, 
amelyet a legtöbb hallgató érdekesnek és gyakorlatiasnak talál majd. 

A csapatok szabadon választhatnak megoldásokat a közösen meghatározott 
részfeladatokra, amelyeken tanári felügyelet mellett laborgyakorlatokon kezdenek 
el dolgozni, amit majd folytatnak otthoni munka keretében is. Tudatosan figyelünk 
rá, hogy a szoftver fejlesztés időszaka alatt a Zsakó és Szlávi (2010) által felsora-
koztatott informatikai kompetenciák közül minél több előtérbe kerüljön. Olyan tanu-
lási környezet megteremtése a cél, amelyben a diákok, a tanári irányelvek keretei 
közt, jelentős szabad mozgásteret kapnak a tapasztalatszerzésre, a problémák be-
azonosítására, a kutatásra és a kísérletezésre (Beleznay 2014). Továbbá, oly módon 
próbáljuk ötvözni a tanári felügyeletet a hallgatók önálló munkájával, hogy a csa-
patok teret kapjanak mind a kritikai, mind a kreatív gondolkodáshoz. Ezen előz-
mények, reményeink szerint megalapozzák azt, hogy a Treffinger (1990) modell 
szerinti legfelső szinten megvalósulhasson az eredményes problémamegoldás. A 
félév végén mindenik csapat az osztály előtt mutatja be az általuk fejlesztett szoft-
vert, saját poszter kollekción és szoba fényképeken illusztrálva a működését. 
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Ebben a dolgozatban röviden áttekintettük a problémamegoldás olyan vetüle-
teit, amelyek közvetlenül kapcsolódnak az informatikaoktatáshoz, különös hang-
súlyt fektetve azon elemekre, amelyeket sikerült beépíteni az Sapientia-EMTE, 
Marosvásárhelyi Kara, Matematika-informatika Tanszéke felügyelete alatt zajló 
informatikaoktatásba. 
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A problémamegoldó képesség vizsgálata 
a középiskolások és a tanárképzős hallgatók körében 

(Harangus Katalin) 

Bevezetés 
Az utóbbi évtizedek dinamikusan fejlődő és digitalizálódó világában egyre 

nyilvánvalóbbá válik a szakemberek számára, hogy nagyobb hangsúlyt kell fektet-
ni a diákok körében a problémamegoldó gondolkodás fejlesztésére. Nemcsak a 
munkaerőpiac szempontjából elengedhetetlen az olyan tanulók képzése, akik élet-
szerű, összetett problémahelyzetekben képesek eredményesek lenni, hanem a digi-
tális világ működésének, az információs társadalom felszíne mögötti történések 
megértéséhez is szükséges e képesség fejlesztése. 

Egy jól működő iskolarendszerben mára már kulcsfontosságú a probléma-
megoldó gondolkodás fejlesztése. Az oktatási program szerves részét kell képez-
nie, hiszen a megfelelő készségekkel rendelkező diákok képzésében a konkrét tan-
anyag feldolgozása által nyílik lehetőség a kompetencia fejlesztésére. Mindehhez 
az iskolai oktatásnak kell biztosítani az alkalmas keretet, amelyben a kompetens 
tanárok meghatározó fontosságú szerepet játszanak. 

Mivel a problémamegoldó gondolkodás alapvető feladat a pedagógusi szak-
mában, a tanárképzés keretén belül szintén elengedhetetlen kellene hogy legyen a 
tanárjelöltek problémamegoldásának fejlesztése. Az oktatási rendszereknek tehát 
újabb és újabb kihívásoknak kell megfelelniük, és talán a leglényegesebb célkitű-
zésük, hogy az előírt tananyag mellett a logikus és a problémamegoldó gondolko-
dás tanítása is megfelelő hangsúlyt kapjon. Elsősorban a tanárképző intézeteknek 
kell felkészülniük egy olyan szakmai képzés kialakítására, amely igazodik az új 
kihívásokhoz, feladatokhoz. 

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemen 2013-ban indult a tanárkép-
zés. A Marosvásárhelyi Kar három műveltségi területhez tartozó alapképzést bizto-
sít: a Technológia műveltségterülethez az Informatika és a mérnöki szakirányok 
tartoznak, a Nyelv és kommunikáció műveltségterülethez a Fordító és tolmács szak, 
illetve az Ember és társadalom műveltségterülethez a Közegészségügyi szolgáltatá-
sok és szakpolitikák, valamint a Kommunikáció és közkapcsolatok szakok. 

A Technológia műveltségterülethez tartozó mérnök-tanárképzés több éves hi-
ányt pótol, hiszen a magyar tannyelvű szakképzésben komoly gondokat okoz a ma-
gyar anyanyelvű és a magyar szaknyelvet ismerő oktatók hiánya (Pletl 2015, 402). 
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A képzésre nagy feladat hárul, hogy végzősei, a szakmai tudáson túl, olyan tanári 
képességekkel és készségekkel rendelkezzenek, amelyeket alkalmazni tudnak a ta-
nulók kompetenciáinak fejlesztésében. A kialakított kompetenciák meg kell hogy 
alapozzák helytállásukat mind az anyanyelvű szakoktatás kihívásaival, mind a 
XXI. század támasztotta digitális igényekkel szemben (Kátai–Harangus 2017). A 
mérnöktanár szakképzésben elsajátított tudás alkalmas kell hogy legyen a problé-
mamegoldó gondolkodás fejlesztésére, a problémák algoritmikus megoldásának 
kifejtésére. A tanári pályát választóknak rendelkezniük kell azokkal az ismeretek-
kel, amelyek lehetővé teszik, hogy a szakmódszertani és szaktárgyi tudás terén ké-
pesek legyenek az oktatás folyamatában a problémamegoldó technikák átadására. 

Célkitűzések az EU-ban 
Eredményes oktatási és képzési rendszerek biztosítják Európa számára az in-

telligens, fenntartható növekedés és foglalkoztatás alapját. A magasan képzett 
szakemberek iránti kereslet folyamatosan növekszik, az előrejelzések szerint a 
2025-ig tartó időszak során a munkakörök betöltésének feléhez felsőfokú képesí-
tésre lesz szükség (EB 2017). Jelenleg az oktatás és a képzés terén érvényes euró-
pai együttműködés stratégiai keretrendszer (Oktatás és képzés 2020) célkitűzése, 
hogy 2020-ra a fiatalok 40%-a felsőfokú vagy azzal egyenértékű képesítéssel ren-
delkezzen (EB 2017). Ennek elérése érdekében a tagállamok számára prioritásként 
jelenik meg az oktatást az európai együttműködés terén. 

A célkitűzés elérésében a felsőoktatás egyedülálló szerepet játszik. A munka-
erőpiaci kihívásokra az oktatás, kutatás és innováció területén hatékonyan működő 
felsőoktatási intézmények és rendszerek segítségével lehet megoldást találni. A 
tagállamok feladata, hogy világszínvonalú oktatást és képzést teremtsen meg a fel-
sőoktatás megreformálása által, biztosítva a hallgatók számára a munkaalapú tanu-
lást, hogy gyakorlati tevékenységeken keresztül tudjanak készségeket elsajátítani és 
tapasztalatot szerezni. 

A hallgatók eredményes készségfejlesztése szempontjából nemcsak az olyan 
felsőoktatási programok és tantervek megtervezése elengedhetetlen, amelyek a 
megfelelő tanulási szükségletekre fokuszálnak, hanem az oktatók felkészítése is az 
oktatásban jelentkező új elvárásokra. 

Romániában a tanárok képzése kizárólag a felsőoktatási intézmények keretén 
belül működő Tanárképző Intézetek hatáskörébe tartozik. A képzés egységes krité-
riumrendszer mentén valósul meg az ország területén. A tanári pálya gyakorlásá-
hoz szükséges szaktudás és didaktikai kompetenciák elsajátítását teszi lehetővé kü-
lönböző szakos hallgatóknak. A képzés két szintre tagolódik: az I. szintű képzés az 
alapképzés befejeztével a közoktatás általános iskolai szakaszában, a II. szintű 
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képzés a szakirányú mesteri elvégzésével a középfokú oktatásban és a posztliceális 
képzésben biztosít lehetőséget a pedagógusi pálya betöltésére. 

Gondolkodási műveletek a problémamegoldásban 
A problémamegoldó gondolkodás mérése az utóbbi két évtized egyik legtöbbet 

kutatott képessége. Időről időre hazai és nemzetközi tanulói teljesítménymérések 
alkotóeleme. Már a 2003-as PISA felmérésben helyet kap az általános probléma-
megoldó képesség vizsgálata, majd ezt követően, a 2012-es mérési ciklus negye-
dik innovatív területeként újra a felmérés tárgya lesz. 

A problémamegoldó képességet mérő feladatok megoldásakor első lépésben 
értelmezni kell a feladat szövegét. Fel kell ismerni, hogy mi az, amit ismerünk és 
mi az, amit keresünk, azaz le kell fordítani az adott feladatot a matematika nyelvé-
re. Ezt követően az oktatás során elsajátított matematikai ismeretek révén meg kell 
oldani a feladatot, értelmezni a helyes megoldást, és meggyőződni a megoldás ér-
vényességéről. Utolsó lépésként fontos az eredmény érthető formában való kom-
munikálása. 

Pólya György (1969) négylépcsős problémamegoldó eljárást ajánl: (1) a fel-
adat megértése; (2) tervkészítés; (3) a terv végrehajtása; (4) a megoldás vizsgálata. 

(1) lépés a feladat felismerését és a megoldás céljának meghatározását jelenti. 
Vizsgáljuk, milyen adatok állnak a rendelkezésre, milyen feltételek és kikötések 
szerepelnek a feladatban, és mi a kérdés. A feladat és megoldás céljának meghatá-
rozásához megfelelő jelöléseket vezetünk be, ábrát, rajzot, táblázatot készítünk. 

(2) lépés a feladat értelmezését, reprezentációját és a megoldási stratégia ter-
vezését jelenti. Összefüggést keresünk az ismert és az ismeretlen változók között, 
felelevenítünk hasonló megoldási stratégiákat, módszereket, a szöveget kritikusan 
értékeljük és rajz, ábra vagy táblázat formájában megjelenítjük. 

(3) lépés a megoldási stratégia kiválasztását és végrehajtását jelenti, a terv 
végrehajtásakor minden lépés ellenőrzését: biztos, hogy a lépés helyes és lehet-e 
bizonyítani, hogy helyes? 

(4) lépés, a megoldás vizsgálata, az eredmény ellenőrzését jelenti: nem lehet-
e másképp megoldani a feladatot, nem lehet-e az eredményt vagy a módszert va-
lami más feladat megoldására használni? 

A feladatok megoldása különböző gondolkodási műveletek végrehajtását 
igényli, ezek összetettségük alapján csoportokba oszthatók. Mivel egy feladat több-
féle módon oldható meg, az egyes műveletek nem különíthetők el élesen egymás-
tól, átfedések vannak közöttük. A PISA felmérések során vizsgált problémameg-
oldó gondolkodás menetében (OECD 2010) négy művelettípust különböztetnek 
meg: (1) felfedezés és megértés; (2) ábrázolás és értelmezés; (3) tervezés és vég-
rehajtás; (4) megfigyelés és reflektálás. 



72 

(1) A felfedezés és megértés művelethez a szövegkörnyezetbe helyezett fel-
adatot kell felismerni és a megértéséhez az alapvető ismereteket felidézni. A prob-
lémamegoldás alapfogalmainak ismerete tartozik ide, mint az információk, adatok 
definiálása, ábráról, táblázatból, grafikonról való leolvasása, adott tulajdonságú 
objektumok (pl. alakzatok, számok, kifejezések) azonosítása, az adatok közötti 
kapcsolatok meghatározása. 

(2) Az ábrázolás és értelmezés művelet a szöveg feldolgozását és részletekig 
menő megértését jelenti. Ide tartozik a döntéshozatalhoz szükséges adatok, infor-
mációk kiválasztása és megjelenítése, ábrázolása grafikonon, táblázatban, diagra-
mon, rajzon stb., szabályok, összefüggések felismerése és leírása szövegesen vagy 
matematikai szimbólumokkal. 

(3) A tervezés és végrehajtás művelettípus a megoldás lépéseinek megterve-
zését és végrehajtását jelenti az ismert módszerek, műveletek, algoritmusok felis-
merése és kombinációinak alkalmazása, összekapcsolása által. A művelet elvégzé-
séhez szükség van a feladattól független tudásra is. 

(4) A megfigyelés és reflektálás elvégzéséhez a műveletek, algoritmusok al-
kalmazásával és végrehajtásával nyert adatok prezentálása, bemutatása tartozik 
grafikon, táblázat, diagram stb. által. A feladat eredményének reflektálásához vagy 
értékeléséhez kapcsolatot kell teremteni a feladat megértése és értelmezése között, 
majd azt össze kell vetni az előzetes tudással, illetve más feladatból szerzett in-
formációkkal. 

Problémamegoldó gondolkodást mérő feladatok 
A problémamegoldó gondolkodást mérő 2003-as PISA felmérésben Románia 

nem vett részt, így arról nem állnak rendelkezésünkre adatok. Ellenben a 2012-es 
mérésen már jelen volt, és az itt elért eredmények azt igazolták, hogy az iskolai 
oktatás során elsajátított tudás nem a legeredményesebb, a tanulók nem rendelkez-
nek elegendő információval ahhoz, hogy a feladatokat sikeresen oldják meg. Az 
elért eredmények jelentősen elmaradtak az OECD országok átlagpontszámaitól 
(MECS 2014). 

A 2006-os PISA vizsgálatoktól kezdődően magyar diákok is bekerültek a 
mintába10, de sem arányában, sem eloszlásában a romániai magyar közoktatás egé-
szére nem volt reprezentatív a minta (Kádár 2016). Az eredmények nyelv szerinti 
elemzésére egyáltalán vagy csak részben került sor (Papp 2012), így miközben a 
kompetencia-vizsgálatok országos eredményeiről tájékozódhatunk, a romániai  
                                                           
10 A magyar diákok mintáját azok a tanulók alkották, akik a családban magyarul beszélnek. A teszt 
nyelve szerint további csoportokra bonthatók: az anyanyelvi oktatásban részt vevőkre (a teszt nyelve: 
magyar), illetve azokra, akik az államnyelven tanulnak (Papp 2010). 
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iskolahálózatban tanuló magyar diákok tudásszintjéről nincs hiteles képünk 
(Harangus 2012). Ahhoz, hogy valós képet kapjunk a magyar anyanyelvű oktatás 
helyzetéről, több empirikus jellegű kutatást végeztünk (Pletl 2016, 2017), amelyek 
átfogták a középiskolai oktatás és a mérnöktanár-képzés területeit is. 

Jelenlegi kutatásunk a romániai magyar anyanyelvű középiskolás tanulók és a 
Sapientia Egyetem tanárképzős hallgatók problémamegoldó képességét vizsgálta. 
Felmérésünkkel előzetes visszajelzést akartunk kapni arról, hogy milyen problé-
mamegoldó képességgel rendelkeznek a tanulók és a hallgatók a számítógépes 
gondolkodás területén. A felmérés feladatai nem a tantervi követelmények kritéri-
umainak teljesítését mérték, hanem elsősorban azt, hogy mennyire képesek a diá-
kok feladatmegoldó tudásukat hasznosítani valós, életszerű helyzetek esetében. 

Oktatási rendszerünk a különböző iskolai értékeléseken olyan feladatok meg-
oldását igényli a diákoktól, amelyeket jól megtanult és sokat gyakorolt sémák 
alapján tudnak megoldani. Ennek következtében, mikor a diákok olyan feladatok-
kal találkoznak, amelyek megoldásához nem rutineljárásokat kell végrehajtaniuk, 
hanem problémamegoldást igényelnek, vagy meg sem próbálják megoldani azo-
kat, vagy ha kísérletet is tesznek a megoldásra, nem jutnak el a végső eredményig. 

A kísérlet eszközeként három feladatot állítottunk össze és a képesség méré-
sére feladatlapot használtunk, amely két-két feladatot tartalmazott. A feladatok az 
iskolai tananyaghoz közvetlenül nem kötődő, hanem szórakoztató, gondolkodtató 
feladványok voltak, amelyek megoldása strukturált és logikus gondolkodást igé-
nyelt. Mindegyik feladat a tanulók/hallgatók számára újszerű problémát vázolt fel, 
ellenben megoldásuk nem igényelte az összetettebb matematikai modell felállítást. 
Az összeállításuknál arra törekedtünk, hogy a problémamegoldáson belül a felada-
tok a számítógépes gondolkodást mérjék és szaktudástól, alkalmazásoktól függet-
lenek legyenek, így ugyanazzal a feladatsorral tudtuk mérni mind a középiskolás 
tanulók, mind az egyetemi hallgatók képességszínvonalát. A feladatok tervezése-
kor hasznosítottuk a PISA vizsgálatok és ennek módszereire épülő magyarországi 
mérések következtetéseit (Balázsi et al 2017; Molnár 2002, 2006a, 2006b, 2013). 

Az 1. feladat megoldásához egy algoritmust kellett felismerni, amelynek 
egymást követő lépései vezettek el a helyes eredményhez. A feladat első lépése-
ként a cellák ajtóinak állapotát kellett ábrázolni (zárt/nyitott). A szöveges részben 
is, mint megoldandó feladat szerepelt, hogy: „Ábrázold a cellák állapotát …”. A 
cellák ajtajának nyitott és zárt helyzetábrázolása a diákok képzelőerejére volt bíz-
va, jelölhették egy vonallal, számmal, szimbólummal, ábrával stb. Bármilyen áb-
rázolási forma használatára pontot kaptak (1 pont) és ha az ábrázolásban megkü-
lönböztették a zárt és a nyitott ajtók állapotát, további pontot kaptak (1 pont). A 
feladat megoldásához vezető út következő részét már a szövegkörnyezetből kellett 
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kiemelni és értelmezni: a börtönőr „oda-vissza sétál”, és „… minden séta alkalmá-
val megváltoztatja a séta sorszámával osztható sorszámú ajtók állapotát 
(zárt/nyitott).” Ehhez a tíz cella ajtóinak kezdeti állapotát kellett ábrázolni a meg-
felelő jelöléssel, ismerve: „Ha kezdetben minden ajtó zárva van…”, majd soron-
ként változtatni az adott sor sorszámának megfelelő számú ajtó állapotát. Minden 
sor helyes ábrázolásáért 0,75 pontot, helytelen ábrázolásáért 0,25 pontot lehetett 
kapni. Tíz séta után hány ajtó lesz nyitva kérdésre a válasz 5 ajtó volt (0,50 pont). 

A 2. feladat egy matematikai jellegű, szöveges feladat volt. A szövegből ki-
nyert információk alapján kellett megérteni a problémát és a megoldáshoz az egy-
mást követő gondolkodási műveletek végrehajtása során lehetett eljutni. Akárcsak 
Hód Hugó mosodájában, a feladatok elvégzéséhez is egy meghatározott sorrendre 
volt szükség a számítógépes gondolkodásban: „… mosás, szárítás, vasalás, melye-
ket csak ebben a sorrendben tehet meg.” A hódmamák elvégezhették a mosást úgy 
is, hogy, miután az első befejezte mindhárom műveletet, azután kezdi a következő 
(1. ábra), de ezt végezhették párhuzamosan is, hiszen a gépek egyidőben is mű-
ködhettek. Az első hódmamának mindhárom művelet elvégzéséhez 90 percre volt 
szüksége, de mikor a második műveletet, a szárítást elkezdte, a következő hód már 
nekiláthatott a mosásnak, és amikor a második hód fejezte be a mosást (60 perc 
telt el), a harmadik hód kezdhette el a mosógép használatát. Neki még egyszer 90 
percre volt szüksége az összes művelet elvégzéséhez, így ő 150 perccel a kezdés 
után tudta befejezni a feladatát (2. ábra). 

 

 
1. ábra 

 
2. ábra 

 
A 3. feladat algoritmikus gondolkodást igénylő logikai feladvány volt. Szin-

tén nem igényelt matematikai ismeretet, csupán egy kis kreatív gondolkodást. Arra 
kellett megoldási lehetőségeket találni, hogy egy gyorsvonat (A) hány féle módon 
tudja megelőzni az előtte haladó tehervonatot (B) abban az esetben, ha ehhez 
igénybe vehető egy mellékvágány is, amely a fővágányról ágazik el. Annak függ-
vényében, hogy mekkora a hossza a mellékvágánynak, a probléma megoldásának 
három esetét kellett elkülöníteni: (1) a mellékvágányon elfér a teljes B tehervonat; 



75 

(2) a mellékvágányon elfér a teljes A gyorsvonat; (3) a mellékvágányon csak a vo-
natok egy része fér el. Mindegyik helyesen megkülönböztetett válasz pontot ért 
(10 pont). Az első eset megoldása volt, hogy a B tehervonat kitolat a mellékvá-
gányra, közben az A gyorsvonat továbbhalad, majd a B tehervonat visszatolat a fő-
vágányra és továbbhalad (20 pont). A második eset megoldása hasonló gondolat-
menetet igényelt, csak több lépésből lehetett eljutni az eredményhez: a B 
tehervonat az elágazáson túlhalad és megáll, közben az A gyorsvonat kitolat a mel-
lékvágányra. Ezt követően a B tehervonat visszatolat az elágazás elé, az A gyors-
vonat kitolat a mellékvágányról és továbbhalad (20 pont). A harmadik lehetőség 
már több esetvizsgálatot igényelt, szükség volt több egymást követő lépés felisme-
résének, elemzésének és értelmezésének a képességére. A megoldáshoz a követke-
ző folyamat vezetett: a B tehervonat az elágazáson túlhalad, míg az A gyorsvonat 
kitolat a mellékvágányra, ahol lecsatolják a lelógó részét. A B tehervonat maga 
mögé csatolja az A gyorsvonatról lecsatolt részt és visszatolja az elágazás elé. Az 
A gyorsvonat kitolat a mellékvágányról és továbbhalad. A B tehervonat újból az 
elágazáson túlhalad, kitolatja a mellékvágányra az A gyorsvonattól átvett részt és 
ott lecsatolja. Ezt követően a B tehervonat visszatolat az elágazás elé, az A gyors-
vonat visszatolat, hogy felcsatolja a lecsatolt részt és továbbhalad (30 pont). 

A középiskolások körében (N = 505) és a humán szakirányú egyetemi hallga-
tók körében (N = 55) az első két feladattal, a reál szakirányú hallgatók körében 
(N = 34) az első és a harmadik feladattal mértük, hogy milyen eredményeket érnek 
el a számítógépes gondolkodást igénylő feladatok megoldásában. 

A problémamegoldó képesség színvonala az eredményadatok tükrében 
1. Középiskolások eredményadatai 
Az 1. feladat megoldásával a tanulók alig több mint fele (56,2%) próbálko-

zott, 43,8%-uk neki sem fogott (1. táblázat). A megoldással kísérletezők között je-
lentős eltérés mutatkozik a régiókon belüli és a képzések típusa szerinti elemzés-
ben. Ha a régiók alapján elemezzük a mintát, megfigyelhető, hogy leginkább a 
tömbben (65,7%), legkevésbé az átmeneti régióban (34,3%) próbálkoztak a tanu-
lók. Ennek magyarázata, hogy az átmeneti régióból csak szakközépiskolások ke-
rültek be a mintába, a szórványból ellenben csak elméleti iskolások. Nagy valószí-
nűséggel emiatt mutatkozik eltérés a feladat megoldásának további lépéseinél is. 

A képzés típusa közötti vizsgálat elemzésében kitűnik a szakiskolások pró-
bálkozásainak magas aránya (45,6%), akik mellett a szakközépiskolások eredmé-
nyei messze elmaradnak (26,5%). 

Összességében a cellák ajtóinak valamilyen módon való jelölésével a közép-
iskolások 76,4%-a kísérletezett, de eredményesen jelentősen kevesebb tanulónak 
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(70,8%) sikerült az ajtók zárt/nyitott állapotát ábrázolnia. Szignifikáns teljesít-
ménybeli különbség figyelhető meg a képzés típusa szerint, a szakközépiskolások 
eredményei jelentősen gyengébbek (ábrázol 68,2%, ábrával ábrázol 41,7%), mint 
az elméleti líceumba járó társaiké (ábrázol 82,7%, ábrával ábrázol 65,2%). Továb-
bá az is látható, hogy a szakiskolások által elért eredmények kétszer gyengébbek, 
mint a szakközépiskolásoké és majdnem háromszor gyengébbek, mint az elméleti 
líceumi tanulóké. Annak ellenére, hogy próbálkoztak az iskolában tanultak segít-
ségével megoldani a feladatokat, a megoldáshoz szükséges információk kikeresé-
sét és értelmezését nem tudták elvégezni (ábrázol 35,5%, ábrával ábrázol 22,6%). 

1. táblázat 

Eredmény % 
Megoldással próbálkozott 56,2 
– Régiók szerint  
 – tömb 65,7 
 – átmeneti régió 34,3 
 – szórvány 43,3 
– Képzés típusa szerint  
 – elméleti képzés 65,3 
 – szakközépiskolai képzés 26,5 
 – szakiskolai képzés 45,6 
Ábrázolt 76,4 
– Régiók szerint  
 – tömb 71,1 
 – átmeneti régió 66,7 
 – szórvány 93,0 
– Képzés típusa szerint  
 – elméleti képzés 82,7 
 – szakközépiskolai képzés 68,2 
 – szakiskolai képzés 35,5 
Ábrával ábrázolt 70,8 
– Régiók szerint  
 – tömb 65,2 
 – átmeneti régió 41,7 
 – szórvány 91,5 
– Képzés típusa szerint  
 – elméleti képzés 77,9 
 – szakközépiskolai képzés 63,6 
 – szakiskolai képzés 22,6 

 
Habár az ajtók zárt/nyitott állapotát a középiskolások több mint kétharmada 

(70,8%) valamilyen formában megkülönböztette, mégis az első sor felírását, amely 
már a kezdő állapot utáni első séta alkalmával megváltoztatott cellák állapotát  
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jelentette, jóval kevesebben tudták helyesen jelölni (51,1%) (2. táblázat). A máso-
dik sortól kezdődően exponenciálisan csökken a középiskolások teljesítménye, az 
utolsó sétának megfelelő cellák állapotát csupán 6,7%-a tudta helyesen végigkö-
vetni. Szintén jelzésértékű, hogy miután eljutottak a megoldásban az utolsó előtti 
lépésig, vagyis miután következetesen végigvezették a séták alkalmával záruló és 
nyíló ajtók állapotát, a végső válaszra, a feladat eredményének megadására mint-
egy 1,4%-a nem figyelt oda. A helyes megoldáshoz 5,3%-a jutott el. 

2. táblázat 

Sorok ábrázolása 0,25 pont (%) 0,75 pont (%) 
  1. sor 14,4 51,1 
  2. sor 30,6 32,0 
  3. sor 44,4 18,0 
  4. sor 47,2 12,0 
  5. sor 46,8 11,6 
  6. sor 46,1 10,9 
  7. sor 45,1 10,9 
  8. sor 45,8 9,5 
  9. sor 47,2 8,1 
10. sor 47,9 6,7 
Helyes válasz 5,3 

 
A 2. feladattal majdnem ugyanannyian próbálkoztak mint az elsővel, 55,6%-

uk tett kísérletet arra, hogy megoldja a feladatot. Egytizedük (11%) egyáltalán 
nem, majdnem egyharmaduk (30%) hibásan és 59%-uk helyesen oldotta meg a 
feladatot (3. táblázat). A helyes eredményt kiszámolók aránya azt mutatja, hogy a 
tanulók egy részének sikerült a szövegben lévő releváns információkat beazonosí-
tani és felismerni azt az algoritmust, amely a probléma megoldásához vezetett. 
Azok közül is, akik hibás eredményt adtak meg, mintegy 10%-nak a problémát si-
került azonosítani és megérteni, ellenben a szöveget nem értelmezték jól. Továbbá 
7,8%-nak csupán az információk szintjén sikerült azonosítani a problémát, a szö-
veget helyesen értelmezni nem tudták. 

Képzés szerint vizsgálva a kapott adatokat, hasonló arányok figyelhetők meg 
az elméleti iskolában tanulók körében, a helyes választ adók aránya átlagon felüli 
(66%). A szakközépiskolásoknál ez az arány a felére csökken (36,4%), ugyanak-
kor magas azok aránya, akik ugyan nekifogtak, de semmilyen eredményt nem ér-
tek el (31,8%). A szakiskolások arányai arra utalnak, hogy mint az 1. feladatnál, itt 
is próbálkoztak a probléma megoldásával, de már a szöveg értelmezése gondot 
okozott nekik, nem tudták a szövegben rejlő információkat felismerni és a megol-
dáshoz vezető lépéssorozatot megfelelően végrehajtani. 
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3. táblázat 

Lehetséges esetek % 
Képzés típusa szerint (%) 

elméleti 
képzés 

szakközépiskolai 
képzés 

szakiskolai 
képzés 

Nincs perc 11,0 9,7 31,8 4,8 
Eredmény = 90 perc 7,8 6,3 9,1 23,8 
Eredmény = 120 perc 0,4 0,4 0,0 0,0 
Eredmény = 150 perc 59,0 66,0 36,4 4,8 
Eredmény = 180 vagy 210 vagy 
240 perc 4,3 4,2 4,5 4,8 

Eredmény = 270 perc 10,0 8,8 13,6 19,0 
Eredmény < 90  3,2 0,8 0,0 33,3 
Eredmény > 270 perc 1,1 1,3 0,0 0,0 
Bármilyen más perc 3,2 2,5 4,5 9,5 

 
2. Egyetemi hallgatók eredményadatai 
A tanárképzős hallgatók nagyobb arányban próbálkoztak az 1. feladat megol-

dásával (89,9%) mint a középiskolás tanulók. A képzés típusa között sincs jelentős 
eltérés, hasonló az arány a humán és a reál szakos hallgatók között (humán: 
87,3%, reál: 94,1%). 

A probléma megoldásával kísérletezők közül a megfelelő eljárás felismerésé-
vel mintegy háromnegyedük (76,4%) próbálkozott, helyes használatát 70,8%-uk 
tudta alkalmazni (4. táblázat). Képzés típusa szerint vizsgálva az adatokat nagy el-
térés mutatkozik a két csoport között. A reál szakos hallgatók felismerték a prob-
léma megoldásához szükséges kezdő lépéseket (ábrázolt ábrával is: 96,9%), ezzel 
szemben a humán szakos hallgatók alig több mint fele tudta az ajtók zárt/nyitott ál-
lapotát ábrázolni (ábrázolt: 60,4%, ábrával ábrázolt: 54,2%). 

4. táblázat 

Eredmény % 
Megoldással próbálkozott 89,9 
– Képzés típusa szerint  
 – humán 87,3 
 – reál 94,1 
Ábrázolt 76,4 
– Képzés típusa szerint  
 – humán 60,4 
 – reál 96,9 
Ábrával ábrázolt 70,8 
– Képzés típusa szerint  
 – humán 54,2 
 – reál 96,9 
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A feladatmegoldás további lépéseinek eredményei meglepőek. Azt bizonyít-
ják, hogy a hallgatók nem tudták a szöveget megfelelően értelmezni, a szövegkör-
nyezetből az alapvető információkat kiemelni: kezdetben minden ajtó zárva és az 
első séta alkalmával megváltozik minden ajtó állapota; a börtönőr oda-vissza sétál. 
Az első sort helyes módon 43,8%-uk tudta ábrázolni, a második sort már csak 
15%-a és a helyes megoldáshoz 3,8%-uk jutott el (5. táblázat). 

5. táblázat 

Sorok ábrázolása 0,25 pont (%) 0,75 pont (%) 
  1. sor 18,8 43,8 
  2. sor 46,3 15,0 
  3. sor 52,5 8,8 
  4. sor 53,8 7,5 
  5. sor 55,0 6,3 
  6. sor 55,0 6,3 
  7. sor 56,3 3,8 
  8. sor 56,3 3,8 
  9. sor 56,3 3,8 
10. sor 56,3 3,8 
Helyes válasz 3,8 

 
A 2. feladatot csak a humán alapszakos hallgatók kellett megoldják. Az ada-

tok jobb teljesítményről tanúskodnak, a hallgatók 86,5%-a tett kísérletet arra, hogy 
megoldja a feladatot. A problémát felismerők és megértők aránya is nagyobb 
(70,8%), mint a középiskolásoké (6. táblázat). Kevesen vannak, akik a szövegben 
rejlő kulcsinformációkat nem értelmezték helyesen, 6,3%-uk nem figyelt arra, 
hogy a három hódmama a lehetőleg hamarabb kellett elkészüljön és 12,5%-uk, 
hogy a három művelet elvégzése csak adott sorrendben tehető meg. 

6. táblázat 

Lehetséges esetek % 
Eredmény = 90 perc 12,5 
Eredmény = 120 perc 0,0 
Eredmény = 150 perc 70,8 
Eredmény = 180 vagy 210 vagy 240 perc 4,2 
Eredmény = 270 perc 6,3 
Eredmény < 90  2,1 
Eredmény > 270 perc 0,0 
Bármilyen más perc 0,0 

 
A 3. feladattal csak a reál alapszakos hallgatók teljesítményét mértük és ha-

sonlóan, mint az előző két feladat esetében, magas azon hallgatók aránya (85,3%), 
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akik kísérletet tettek arra, hogy megoldják a problémát. Három lehetséges esetet 
kellett elkülöníteni (7. táblázat), majd az egyes esetekre a megoldás algoritmusát 
felírni. Az első esetre a hallgatóknak több mint fele (59,1%) talált megoldást, és 
40,9%-uk adta meg a végrehajtás megoldását. A második eset elkülönítése már 
nehezebben ment, jóval kevesebben tudták megadni a megoldás helyes lépéssoro-
zatát (31,8%–18,2%). A harmadik eset kikövetkeztetése csupán a hallgatók 
22,7%-nak sikerült, a megoldás algoritmusát nem tudták meghatározni. 

7. táblázat 

 A mellékvágányon: 

elfér a teljes B 
tehervonat 

elfér a teljes A 
gyorsvonat 

csak a vonatok egy 
része fér el 

Elkülönített eset (%) 59,1 31,8 22,7 
Megoldás esetre (%) 40,9 18,2 0,0 

Következtetések 
A problémamegoldás képessége az oktatási rendszerek hatékonyságának 

egyik meghatározó fokmérője (Somfai 2006). A kompetencia fejlesztése segíti a 
tanulókat abban, hogy használni tudják valós, életszerű helyzetekben a különböző 
tudományterületekről szerzett ismereteiket. Ehhez az szükséges, hogy a tanulók 
rendelkezzenek a megoldáshoz szükséges ismeretekkel, és nyitottak legyenek az 
új, a megszokott feladattípusoktól eltérő problémák megoldására. 

Az előmérés egyik célja volt a tananyaghoz közvetlenül nem kötődő felada-
tok tesztelése, amelyek által a problémamegoldó képesség fejlettségi szintjét tud-
tuk mérni a középiskolások és az egyetemi hallgatók körében. 

A középiskolás diákok eredményadatai arra utaltak, hogy az eltérő, be nem 
gyakorolt feladatoktól elhatárolódtak, inkább neki sem fogtak a megoldásnak. Az 
is jelzésértékű, hogy akik próbálkoztak, azok a probléma felismerésétől a megol-
dásig tartó folyamatban meddig jutottak el. Mindkét feladat megoldására alig több, 
mint a tanulók fele tett kísérletet (1. feladat: 56,2%, 2. feladat: 55,6%). Az 1. fel-
adat esetében, ahol tíz lépésből álló algoritmust kellett volna végigvezetni, a végső 
eredményig csupán egytizede (5,3%) jutott el. A 2. feladat esetében, ahol a megol-
dási stratégiát az egymásra épülő gondolkodási műveletek alkották, az előbbi fel-
adat arányához viszonyítva a helyes megoldáshoz a tanulók jelentős hányada 
(59%) jutott el. 

A képzés típusa szerint jelentős különbség mutatkozott a problémamegoldó 
képesség színvonala között. Az elméleti képzésben részesülő középiskolások 
eredményei messzemenően jobbak voltak, mint a szakképzésben részesülő társaiké. 
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Mivel a megvalósított mintában a szórványból csak elméleti képzésből és az átme-
neti régióból csak szakképzésből kapcsolódtak be a mérésbe, a régiók szerinti 
elemzés adatai nem a valós állapotot tükrözik. További vizsgálatokra lehetőséget 
az országos hatókörű mérés fog biztosítani, a tervezett mintába mind elméleti, 
mind szakközépiskolákat és szakiskolákat egyaránt kisorsolunk a régiókban. 

A tanárképzős hallgatók eredményadatai arra utalnak, hogy jelentős volt a 
szövegértés befolyásoló hatása a problémamegoldásban. Mindhárom feladatnál 
magas volt a próbálkozók aránya (89,9%, 86,5%, 85,3%), de a probléma felisme-
résétől a probléma megértéséig, valamint megoldásáig már jóval kevesebben jutot-
tak el. Az 1. feladatnál, az algoritmus első két egymást követő lépéseinek felisme-
rése közötti nagy eltérés (43,8%–15%) arra enged következtetni, hogy a hallgatók 
nem értelmezték megfelelőképpen a szöveget. A helyes megoldáshoz mindössze 
3,8%-uk jutott el. 

Képzés szerint jelentős teljesítménybeli különbségek voltak, a reál szakos 
hallgatók eredményadatai messzemenően magasabbak a humán szakosokéhoz ké-
pest. Ezek az eredmények egybehangzóak a 2015-2016-os algoritmikus gondolko-
dást mérő vizsgálat adataival, amelyek azt jelezték, hogy azok a hallgatók, akiknek 
képzésük során inkább alkalmuk volt az algoritmikus szemlélet- és gondolkodás-
mód elsajátítására, sokkal jobban teljesítettek (Harangus 2016). 

A 2. feladatot csak a humán szakos hallgatók oldották meg. A szövegből ki-
nyert információk alapján a megoldáshoz szükséges gondolkodási műveletek 
egymásra építése jól ment a hallgatóknak, a feladattal kísérletezők elég magas ará-
nya (70,8%) jutott el a helyes megoldáshoz. 

A 3. feladatot csak a reál szakos hallgatók oldották meg. Habár a feladat szá-
mítógépes gondolkodást igényelt, a hallgatóknak mégis gondot okozott a megol-
dások algoritmusainak kigondolása és felépítése. A három lehetséges eset elkülö-
nítése a hallgatók csak egy részének sikerült (59,1%, 31,8%, 22,7%), viszont az 
egyes megoldások szöveges megfogalmazása és leírása már kevésbé vagy egyálta-
lán nem ment (40,9%, 18,2%, 0%). Mindez arra enged következtetni, hogy a prob-
lémamegoldó képesség fejlettsége nemcsak a szövegértési, hanem a szövegalkotá-
si képesség színvonalával is összefügg. 
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Szövegértés, olvasási stratégiák és fordítás 
(Kovács Gabriella) 

Fontos, hogy a jövendőbeli fordítók, tolmácsok és nyelvtanárok megfelelő 
szintre fejlesszék azokat a készségeiket (szövegértés, közlés, közvetítés), amelyek-
re ezekben a szakmákban szükségük lesz. 

A fordítókat és tolmácsokat az különbözteti meg a többi nyelvtanulótól, hogy 
nekik mindezeket a készségeket tudatosan kell fejleszteniük, hiszen ők ideális 
esetben azért választották ezeket a szakmákat, mert nyitottak más kultúrák felé, 
szeretnek nyelveket tanulni, és másoknak is segíteni szeretnének abban, hogy be-
tekintést nyerjenek más népek nyelvébe és kultúrájába, vagy pedig azt tervezik, 
hogy kultúrák, nyelvek közötti közvetítőkként dolgozzanak. Vizsgálatunk célcso-
portját a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemen tanuló Fordító és tolmács 
szakos hallgatók képezik, akiknek jelentős része a Tanárképző Intézet hallgatója 
is, vagyis a nyelvtanári szakma iránt is érdeklődik. Ami a nyelvtudásuk szintjét il-
leti, felvételi követelmény, hogy B2-es vagy annál magasabb szinten ismerjék a 
választott idegen nyelvet, jelen vizsgált csoport esetében az angolt, de meg kell je-
gyeznünk, hogy olyan diákok is bejuthatnak, akik nincsenek ezen a szinten, ha a 
jóváhagyott helyek száma nem telik be. Így a képzés során azt is szem előtt kell 
tartani, hogy több hallgató még javában küzd, hogy nyelvtudását, készségeit, töb-
bek közt az olvasásértést is a megfelelő szintre fejlessze. 

Az olvasásértés fontosságát nem téveszthetjük szem elől a fordítói és nyelv-
tanári szakmák esetében, hiszen a fordítónak megfelelően meg kell értenie a szö-
veget ahhoz, hogy elfogadható fordítást készítsen, a nyelvtanárok esetében pedig 
lényeges, hogy tudatában legyenek annak, hogy miképpen fejleszthető ez a készég, 
valamint annak is, hogy milyen olvasási stratégiák léteznek és azok hogyan fej-
leszthetők. 

A nyelvtanításban, nyelvtanárképzésben és fordítóképzésben szerzett tapasz-
talatunk és megfigyeléseink alapján feltételezzük, hogy az idegen nyelvű szöveg 
értése nagymértékben befolyásolhatja az anyanyelvre történő fordítás sikerességét 
és minőségét. Jelen tanulmányban a szakirodalom rövid áttekintése után bemuta-
tunk egy vizsgálatot, amelyben célcsoportunk idegen nyelv esetében alkalmazott 
olvasási szokásait, tanulmányokhoz kapcsolódó szövegek, tananyagok esetében 
használt olvasási stratégiáit, olvasásértésük szintjét és fordítási készségét vizsgál-
tuk. Megvizsgáltuk az olvasásértés és angol nyelvű szöveg anyanyelvre fordítása 
közötti korrelációt is. 
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Olvasás, szövegértés 

Bárdos (2005) az idegen nyelvi kommunikációs készségeknek többféle osztá-
lyozását ismerteti. Megkülönböztethetők például szimplex és komplex készségek. 
Ennek a felosztásnak az alapján a négy alapkészség szimplex készségnek számít 
(hallásértés, beszéd, olvasás, írás), és a komplex készségek csoportjába tartozik a 
fordítás és tolmácsolás. Érvényes az auditív és vizuális kategóriák szerint történő 
felosztás is, amely funkcionális szempontok szerint, az információs csatorna alap-
ján osztályoz, vagyis ennek alapján vannak auditív (hallásértés, beszéd, tolmácso-
lás) és vizuális, vagyis betűcentrikus (olvasás, írás, fordítás) készségek. Bárdos 
(2000) szerint a legideálisabb csoportosítás az, ha a hat készséget háromféle szint-
re osztjuk, ahol minden készségszint magába foglalja az előző szinteket: az értés 
készségszintje (hallásértés, olvasásértés), a közlés vagy a kommunikációs készség 
szintje (beszéd, írás); a közvetítés szintje (tolmácsolás, fordítás). Amint ebből a 
modellből kiderül, az olvasás olyan alapkészség, amelynek fontos szerep jut más 
készségek fejlesztésében is. 

Hinkel (2010) hangsúlyozza, hogy napjainkban, a készségek integrált tanítá-
sára törekvő, kommunikáció irányultságú nyelvtanítás alapelveinek értelmében a 
négy makrókészség (hallásértés, olvasásértés, beszéd és írás) szétválasztása kevés-
bé hatékony, mint integrált tanításuk, hiszen a kommunikáció sem különálló nyel-
vi készségek szintjén valósul meg. Ezért ideális esetben a szövegértés, az olvasás 
is a többi készséggel együtt fejlesztendő. Viszont bizonyos szakmákban az olva-
sásnak, szövegértésnek kiemelt szerepe és fontossága van, mint például a fordítók 
esetében, akik írott szövegekkel dolgoznak. 

Az olvasással többféle tudományterület foglalkozik, és többféle meghatározá-
sa született. Gósy szerint „a hagyományos megfogalmazás az olvasást a leírtak ál-
tal vezetett gondolkodásnak tartja. Pontosabb az a meghatározás, amely szerint az 
olvasás dekódolási készség: a leírt szavak átalakítása (kiejtett) szavakká, majd pe-
dig az írott szöveg megértése. Az olvasás összetett folyamat: a kiindulás a vizuális 
dekódolás (a betűalakok felismerése), a végeredmény pedig az olvasottak megér-
tése és értelmezése.”11 Egy funkcionális megközelítés szerint a megértés, szöveg-
értés az olvasás céljára irányul, ami információhoz vagy élményhez jutást jelent 
(Józsa–Steklács 2009). Bárdos szerint „az olvasást nem automatizált, mechanikus 
folyamatként tekintjük, hanem – a formális jelek felismerésén túlmenően – a pro-
duktumot értelmezésnek, szöveginterpretációnak tekintjük. Ebben a folyamatban 
tehát túllépünk a szöveg szó szerinti jelentésén, feltárva azt a célt, azt a kommuni-
katív funkciót, amely a szerző szándékát érvényesíti” (Bárdos 2000, 135). 
                                                           
11 http://www.tanszertar.hu/eken/2009_04/gm_0904.htm 

http://www.tanszertar.hu/eken/2009_04/gm_0904.htm
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Az idegen nyelvi olvasást szerinte a következő négy szint szerint kell szem-
lélni: a betűk fizikai azonosítása; a dekódolás, vagyis a szó jelentésének felismeré-
se; a megértés szintje, amikor megtörténik a formális jelentés megfejtése a nyelv-
tani jelenségek és a szótári szintű jelentés összerakásával; és a szöveg értelmezése, 
amelybe beletartozik a reakció is. (Bárdos 2000, 135) 

Az olvasáshoz elengedhetetlen mikrokészségek a következők: az ismeretlen 
szavak iránti tolerancia (olvasás esetén többször is visszatérhetünk egy ismeretlen 
szó szövegkörnyezetére, szemben az élőbeszéddel, ahol ez lehetetlen); a rövid távú 
memória lehetővé teszi, hogy az értéshez szükséges elemeket egy bizonyos rövid 
időn belül képesek legyünk felidézni; ösztönösen megjósolhatjuk, hogy az adott 
helyzetben nyelvileg és tartalmilag mi várható; nélkülözhetetlen a kitalálás képes-
sége, a szövegben rejlő implikáció feltárása, a „sorok közti olvasás” képessége, 
amely azt kívánja, hogy a szerzővel vagy hőseivel azonosulva szemléljük a vilá-
got; ehhez nyelvi és műveltségi képzettségen kívül szükség van az idegen helyze-
tekbe való beleélést segítő empátiára; mivel írott szövegről van szó, megnő a je-
lentősége a nyelvtani jelenségek, nyelvtani funkciók iránti érzékenységnek, a 
kohéziós eszközök ismeretének. (Bárdos 2000, 136) 

Az olvasás alaptípusai az extenzív olvasás – például egy regény olvasása, 
amikor az élmény kedvéért olvasunk; itt általában néma olvasásról beszélünk; az 
intenzív olvasás – nem természetes, hanem különleges helyzetekben (pl. nyelvta-
nulásban) alkalmazott olvasástípus; célja a szöveg részletes feltárása, magyarázata; 
bizonyos nyelvtanítási módszerekben gyakran alkalmazták (nyelvtani-fordító, 
audiolingvális, mentalista); az információ lokalizálása (scanning) – egy gazdag 
szövegkörnyezetben csak bizonyos információra vagyunk kíváncsiak (pl. egy új-
ságban csak a moziműsor, gyászjelentés érdekel); a lényegi pontok kiválasztása 
(skimming) – itt a lényeges és lényegtelen részek szétválasztása a fontos; a folya-
mat eredményeképpen az olvasó azonosítja a mondanivaló lényegét, a legfonto-
sabb pontokat. (Bárdos 2000, 138–139) 

Az olvasott szövegek több lehetséges műfaj szerint osztályozhatók: szórakozás 
(újságok, magazinok, levelek, képeslapok, novellák, regények, versek, hirdetések, 
útleírások); tanulás (tankönyvek, jegyzetek, monográfiák, szakcikkek, előadások 
anyagai, lexikonok, bibliográfiák); munkahely (jelentések, katalógusok, jegyző-
könyvek, használati utasítások, szakfolyóiratok, kézikönyvek, üzleti, hivatalos le-
velek, pályázatok, tervezetek, szerződések, statisztikák, ábrák, táblázatok álláshir-
detések); a mindennapi élet adminisztratív dokumentumai (számlák, receptek, 
vények, kérdőívek, menetrendek, térképek, kérvények, egyéb dokumentumok). 
(Bárdos 2000, 143) 
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A nyelvtanításban a műfajok kiválasztásakor ideális esetben figyelembe ve-
szik a célcsoport nyelvi szintjét, korát, érdeklődési körét és háttértudását. A haté-
kony szövegértés-fejlesztés érdekében fontos, hogy a tananyag legyen a tanulók 
szükségleteinek és a tanítási céloknak megfelelő, ezért lényeges a változatos, ér-
dekes forrásanyagok keresése, felhasználása. 

A mérés eszközei 
Célcsoportunk olvasási szokásait és tanulmányokhoz kapcsolódó szövegek, 

tananyagok esetében használt olvasási stratégiáit egy kérdőív segítségével vizsgál-
tuk. Az olvasással kapcsolatos kérdéseket megelőzte néhány általánosabb, a nyelv-
tudásra, nyelvtanulásra vonatkozó kérdés: a hallgató kora, neme, évfolyam, beszélt 
idegen nyelvek (a román nyelvet kivéve), hol tanult angolul (iskolában, magán 
nyelviskolában, egyedül, a média segítségével (televízió, rádió, Internet stb.), ma-
gánórán, vagy egyéb úton; milyen szinten beszéli az angolt (haladó, felső-
középfok, középfok, alsó-középfok, kezdő); véleménye szerint az, hogy kétnyelvű 
környezetben nőtt fel (magyar-román), és ismeri a román nyelvet, segített-e az an-
gol nyelv elsajátításában, és meg is kellett indokolni a választ; rendelkezik-e nyelv-
vizsgával; egy nyelvvizsgán melyik vizsgafeladat lenne/volt számára a legnehezebb 
(szövegolvasás és szövegértés, írás (pl. levél, cikk, jelentés, esszé írása), szövegek 
kiegészítése, átalakítása, hangfelvétel hallgatásán alapuló gyakorlatok, beszéd és 
beszélgetés); valamint megkérdeztük azt is, hogy a nyelvtanulással kapcsolatos te-
vékenységek közül melyiket tartják a leghasznosabbnak szakmai érvényesülésük 
szempontjából (a nyelvtani gyakorlatokat, a szókincsfejlesztő gyakorlatokat, a 
szövegolvasást és ezzel kapcsolatos feladatokat, a szöveghallgatást és ezzel kap-
csolatos feladatokat, a beszélgetést, az írásbeli feladatokat vagy a fordítást). 

Az olvasással kapcsolatosan megkérdeztük, hogy az idegen nyelvű szövege-
ket mennyire értik, majdnem annyira könnyen, mint az anyanyelven írt szövege-
ket, valamivel nehezebben, mint az anyanyelven írt szövegeket, vagy pedig sokkal 
nehezebben, mint az anyanyelven írt szövegeket; szoktak-e könyvtárba járni és 
idegen nyelvű könyveket kölcsönözni (tankönyv, szakkönyv, szépirodalom, folyó-
irat stb.); leginkább milyen szövegeket olvasnak idegen nyelven (szórakoztató iro-
dalmat, szépirodalmat (pl. regény, novella, vers), szakmai témájú írásokat (szak-
cikkeket, szakkönyveket, szakmai folyóiratokat), újságokat, folyóiratokat vagy 
egyebet. 

A kérdőív második része az olvasási stratégiákra vonatkozott, ezek felmérésére 
egy Mokhtari és Sheorey (2002) által kidolgozott, 30 itemből álló kérdőívet használ-
tunk. Ennek a kérdőívnek az a célja, hogy felmérje, melyek a hallgatók által legin-
kább használt olvasási stratégiák, valamint a stratégiák használatának tudatosságát 
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tanulmányokhoz kapcsolódó szövegek, tankönyvek, a jövendőbeli szakmával kap-
csolatos anyagok olvasása esetében. Ennek az eszköznek az érvényességét és 
megbízhatóságát a szerzők bizonyították, és azóta már több mérésben használták. 
A kérdőív három kategóriában vizsgálja az olvasási stratégiákat, ezek az átfogó, 
globális olvasási stratégiák, a problémamegoldó stratégiák és az olvasást támogató 
stratégiák. A globális olvasási stratégiákat 13 item méri, és ezek arra vonatkoznak, 
hogy milyen szándékos, tervezett technikákat alkalmaz az olvasó. A problémameg-
oldó stratégiákat 8 item méri, és ezek arra vonatkoznak, hogy milyen cselekvéseket 
végez, milyen eljárásokat alkalmaz a hallgató, amikor egy szöveget olvas. Az olva-
sást támogató stratégiákat 9 item méri, ezek olyan kisegítő cselekvésekre, eljárások-
ra vonatkoznak, amelyek segíthetik a szövegértést. A kérdésekre öt lehetséges vá-
lasz adható egy öt pontos skálán: soha (1 pont), ritkán (2 pont), időnként (3 pont), 
általában (4 pont) és mindig (5 pont). Egy stratégia használatának a gyakoriságát 
tehát a választott pontszám mutatja, minél magasabb, annál gyakrabban használja 
a diák az illető stratégiát. 

Az olvasásértés mérését két feladatból álló B2-es szintű ECL mintateszt se-
gítségével végeztük. Az ECL nyelvvizsgákon az olvasásértés mérése általában a 
következő feladattípusokkal történik: feleletválasztós feladat (három vagy négy 
opciós), rövid szövegek, szövegrészek és tartalmi összefoglalók, címek, kérdések, 
képek stb. párosítása; szavak, mondatrészek visszahelyezése szövegbe megadott 
készletből; táblázat kiegészítése; rövid választ igénylő kérdések; mondatok kiegé-
szítése, befejezése.12 A középfokú (B2 szintű) nyelvtudást mérő vizsga követel-
ményei szerint a nyelvhasználó összetettebb és elvontabb írott szövegeket is meg-
ért, durva félreértés nem fordul elő. A Közös Európai Referenciakeret (2002) 
leírása alapján az olvasásértést illetően a B2 szinten az ECL vizsgázóknak magas 
fokú önállósággal kell tudniuk olvasni, széleskörű aktív olvasási szókinccsel kell 
rendelkezniük, ki kell tudniuk szűrni bizonyos információkat, fontos gondolatokat, 
adott esetben szakmai összefüggéseket a szövegekből. El kell tudják dönteni, hogy 
mennyire érdemes a szövegbe belemélyedni.13 Az általunk kiválasztott tesztben az 
első feladatban mondatrészeket kellett visszahelyezni a szövegbe megadott kész-
letből, a második feladatban pedig kérdésekre kellett rövid (hét szót meg nem ha-
ladó) választ adni. A maximális elérhető pontszám 25 pont volt. Az ECL pontozási 
rendszerét figyelembe véve azokat a teszteket tekintettük sikeresnek, amelyek leg-
alább 60%-ban helyesnek bizonyultak. A célunk ezzel a teszttel az volt, hogy fel-
mérjük, hallgatóink olvasásértése valóban megfelel-e a B2-es szintű követelmé-
nyeknek, valamint azt, hogy olvasásértésük mennyire befolyásolja a fordítási 
készségüket. A fordítást a tesztben úgy mértük, hogy a hallgatóknak le kellett  
                                                           
12 http://ecl.hu/wp-content/uploads/feladattipusok2018.pdf 
13 http://ecl.hu/wp-content/uploads/szintkovetelmenyek.pdf 

http://ecl.hu/wp-content/uploads/feladattipusok2018.pdf
http://ecl.hu/wp-content/uploads/szintkovetelmenyek.pdf
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fordítaniuk egy megközelítőleg 200 szóból álló részt a második szövegértést mérő 
feladat szövegéből. A fordítás pontozása 1-től 10-ig terjedő skálán történt. 

Eredmények 
A kérdőívet és tesztet a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem 57 for-

dító és tolmács szakos hallgatója töltötte ki (20 elsőéves, 22 másodéves, 15 har-
madéves diák), legtöbben részt vesznek nyelvtanár-képzésben is, a Tanárképző In-
tézet programja keretében. 40 százalékuk az angolon kívül tanul más idegen 
nyelveket is (legtöbben németet és dánt), és mind tanultak románt az iskolában, 
ebből érettségizniük is kellett, tehát a nyelvtanulásban már mindannyian jelentős 
tapasztalattal rendelkeznek, tudatában vannak, hogy milyen szinten ismerik a nyel-
veket, mi megy nekik könnyen és jól, és mi az, amin még javítani kellene. Az an-
gol nyelvet mind tanulták az iskolában, de legtöbben más úton is, magántanárral, 
egyéni úton, a televízió és internet segítségével. 

Az angol nyelvtudásukat illetően a hallgatók 31,5%-e C1-es (haladó), 31,5%-a 
B2-es (felső középfok), 33,5%-a B1-es (középhaladó), 3,5%-a A2-es (alsó-közép-
haladó) szintűnek vallotta magát. Ennek alapján 36%-uk (B1 és A2) nem éri el a 
fordító-tolmács szakon elvárt szintet. 

 
1. ábra. Angol nyelvtudásuk szintje 

Arra a kérdésre, hogy melyik készséget mérő feladatot találják a legnehe-
zebbnek egy angol nyelvvizsgán 38,5% a hallásértést, 35% az írást, 17,5% a be-
szédet választotta, és csak 9% választotta az olvasásértést.  

Az eredmény igazolja azt a tapasztalatunkat, hogy az olvasásértés feladatok ál-
talában népszerűek a diákok körében, és általában magasabb pontszámot érnek el az 
olvasásértést és beszédkészséget mérő feladatoknál, mint a hallásértés és írás terén. 
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2. ábra. A legnehezebb feladat egy nyelvvizsgán 

A hallgatók többsége (83%) azt nyilatkozta, hogy valamivel nehezebben érti 
az angol nyelven írt szövegeket, mint az anyanyelven írtakat, 5% sokkal nehezeb-
ben érti az angol szövegeket, 12% pedig szinte egyformán jól érti a magyar és an-
gol szövegeket. Az ideális az utolsó variáns lenne jövendőbeli fordítók és nyelvta-
nárok esetén. 

 
3. ábra. Magyar és angol nyelű szövegek értése 

Arra a kérdésre, hogy milyen gyakran járnak könyvtárba, 40,5% válaszolta 
azt, hogy „soha”, 54,5% néha, és csak 5% “rendszeresen”. Ennek alapján felme-
rülnek további kérdések, például az, hogy a könyvtár felszereltsége milyen mér-
tékben elégíti ki a hallgatók igényeit, vagy milyen mértékben használnak inkább 
elektronikus, internetes forrásokat. Ugyanakkor megkérdőjelezhető a tanárok által 
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ajánlott tágabb irodalom, forrásanyag iránti érdeklődésük, valamint a motiváció-
juk, hogy bővebben olvassanak bizonyos szakmával kapcsolatos témákról. 

 
4. ábra. Könyvtárlátogatás gyakorisága 

A következő kérdés az volt, hogy leginkább milyen szövegeket olvasnak an-
gol nyelven. Az erre adott válaszok részben magyarázatot adnak arra is, hogy mi-
ért használják ritkán a könyvtárat. A válaszadók 84%-a szórakozás céljából olvas 
(38,5% a szépirodalmi műveket kedveli, regényeket, novellákat, 45,5% pedig leg-
inkább internetes újságokat, folyóiratokat, blogokat olvas). Csak 16% olvas angolul 
szakmával kapcsolatos írásokat (cikkeket, esszéket, tankönyveket, monográfiákat). 

 
5. ábra. Mit olvasnak angol nyelven? 

A következő kérdésnél ki kellett választani egy megadott listából – nyelvtani 
gyakorlatok, szókincsfejlesztő gyakorlatok, szövegolvasás és ezzel kapcsolatos 

40,5%

54,5%

5%
soha

néha

rendszeresen

38,5%

45,5%

16%
szépirodalmi műveket
(regények, novellák)
internetes oldalakat

szakmai témájú
írásokat



92 

feladatok, szöveghallgatás és ezzel kapcsolatos feladatok, beszélgetés (pl. elme-
sélni valamit, szerepjátékok), írásbeli feladatok (pl. levélírás, fogalmazás), fordí-
tás) – azt a két nyelvtanulással kapcsolatos tevékenységet, amelyet leghaszno-
sabbnak tartanak a jövendőbeli szakmájukra való felkészülésben. 

 
6. ábra. A szakmára felkészítő leghasznosabb tevékenységek 

A fenti kérdésre adott válaszokat befolyásolhatják azok a feladattípusok, ame-
lyeket a fordítóképzésben gyakran alkalmazunk, ezek a fordítások és a glosszári-
umkészítés. Érdekes módon, a legritkábban választott tevékenység az olvasás, 
amely abból is adódhat, hogy ezen a téren magabiztosak, nem tartják szükséges-
nek, hogy gyakorolják. Ez magyarázhatja,hogy nagyon kevés hallgató tartotta ne-
héz vizsgafeladatnak az olvasásértést. 

A kérdőív következő része az olvasási stratégiák vizsgálatával kapcsolatos a 
szakmai témájú szövegek olvasása esetében. 

A globális olvasási stratégiákat mérő 13 kérdés a következő: van egy célom, 
amelynek érdekében olvasom a szöveget; felidézem azt, amit már tudok, hogy job-
ban megértsem, amit olvasok; olvasás előtt átfutom a szöveget, hogy lássam, miről 
lesz szó benne; mérlegelem, hogy a szöveg tartalma megfelel-e a célomnak, amiért 
olvasom; először átfutom a szöveget, hogy felmérjem a jellemzőit (milyen hosszú 
és milyen szerkezetű); eldöntöm, hogy mit olvassak figyelmesen, és mi az, amit fi-
gyelmen kívül hagyhatok; használom a szövegben lévő táblázatokat, ábrákat, ké-
peket, hogy jobban értsem a szöveget; következtetek a kontextusból, hogy jobban 
értsem, miről van szó; a lényeges információ azonosítása céljából figyelem a kö-
vér vagy dőlt betűvel nyomtatott szavakat; kritikusan elemzem és értékelem a szö-
vegben megjelenő információt; ellenőrzöm, hogy jól értettem-e, ha egymásnak el-
lentmondó információkkal találkozom; megpróbálom kitalálni, miről fog szólni a 
szöveg; ellenőrzöm, hogy a szöveggel kapcsolatos feltételezéseim igazak-e. 
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A válaszok azt mutatják, hogy a hallgatók tisztában vannak ezeknek a straté-
giáknak a jelentőségével, és elég gyakran használják őket a tanulmányaikkal kap-
csolatos szövegek jobb megértése céljából. 

 
Átlag Diákok száma % 
magas 23 40,35% 

közepes 34 59,65% 
alacsony 0 0,00% 

 
A problémamegoldó stratégiákat a következő nyolc item mérte: lassan, fi-

gyelmesen olvasok, hogy biztosan megértsem a szöveget; próbálok visszatérni a 
gondolatmenethez, ha elkalandozik a figyelmem; az olvasás sebességét a szöveg 
nehézségéhez igazítom; amikor a szöveg bonyolultabbá válik, jobban odafigyelek; 
Néha megállok és elgondolkodom azon, amit olvasok; megpróbálom elképzelni, vi-
zualizálni az információt, hogy jobban megjegyezzem; mikor a szöveg túl bonyo-
lulttá válik, újraolvasom, hogy jobban értsem; megpróbálom kitalálni az ismeret-
len szavak és kifejezések jelentését. 

Az válaszok alapján a hallgatók 80%-a tudatosan használja ezeket a stratégiá-
kat szakmai szövegek olvasásakor. 

 
Átlag Diákok száma % 
magas 46 80,70% 

közepes 10 17,54% 
alacsony 1 1,75% 

 
Az olvasást támogató stratégiákat mérő 9 item a következő: olvasás közben 

jegyzetelek, hogy jobban megértsem a szöveget; amikor a szöveg bonyolult, han-
gosan olvasom, hogy jobban értsem; aláhúzom vagy bekarikázom a fontosabb in-
formációkat, hogy jobban megjegyezzem; használok kézikönyveket, segédanyagokat, 
hogy megértsem, amit olvasok (pl. (online) szótárt, lexikont); saját szavaimmal át-
fogalmazom a gondolatokat, hogy jobban megértsem őket; olvasás közben vissza-
visszatérek előző szövegrészekhez, hogy megértsem a gondolatok közötti összefüg-
géseket; felteszek magamnak kérdéseket, amelyekre választ szeretnék kapni a szö-
vegből; olvasás közben lefordítom a szöveget anyanyelvemre; olvasás közben ide-
gen nyelven és anyanyelven is gondolkodom az információkról. 

A válaszok alapján megállapítható, hogy a hallgatók kevésbé tartják fontos-
nak a támogatási stratégiákat, mint a globális és problémamegoldó stratégiákat. 
Ennek az lehet az oka, hogy már annyira tapasztalt olvasóknak érzik magukat, 
hogy nincs szükségük ezekre a stratégiákra olyan mértékben, mint az előzőekre. 
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Átlag Diákok száma % 
magas 22 38,60% 

közepes 27 47,37% 
alacsony 8 14,04% 

 
Az egész eszközre vonatkozó átlag és a csoport átlaga a három stratégiára vo-

natkozóan azt mutatják, hogy hallgatóink rendelkeznek a tanulmányaikkal kapcso-
latos szövegek megértéséhez szükséges stratégiákkal. 

Az egész eszközre vonatkozó átlag: 
 

Átlag Diákok száma % 
magas 29 50,88% 

közepes 28 49,12% 
alacsony 0 0,00% 

 
A vizsgált csoport átlaga a három stratégiára vonatkozóan: 
 

Globális Problémamegoldó Támogató A három stratégia átlaga 
3,39 3,94 3,21 3,49 
 
A kérdőív kitöltése után az olvasási stratégiákra vonatkozó rész itemjeit kö-

zösen megbeszéltük a hallgatókkal a stratégiákkal kapcsolatos tudatosság növelése 
és az olvasási folyamat jobb megértése céljából. A hallgatókat arra biztattuk, hogy 
gondolkodjanak el, van-e olyan stratégia, amely a jövőben hasznukra válhat a ha-
tékonyabb olvasás érdekében azok között, amelyeket eddig nem vagy csak ritkán 
használtak. 

Az olvasásértést mérő teszt eredményei alapján csak 8 hallgató (4,5%) nem 
teljesítette a 60%-os pontszámot, ez azt jelenti, hogy a legtöbb hallgató olvasásér-
tés-szintje megfelel a B2-es szintnek. A tesztfeladatok nehézségét illetően az első 
feladat, ahol mondatrészeket kellett visszahelyezni a szövegbe, sokkal könnyebb-
nek bizonyult a hallgatók számára mint a második, ahol rövid válaszokat kellett 
adni kérdésekre az adott szöveg alapján. Míg az első feladatot 23 hallgató végezte 
el hibátlanul, addig a másodikat csak 8. A második feladatnál az elfogadhatatlan 
válaszok általában azt mutatják, hogy a hallgatók nem értelmezték megfelelően, 
tehát nem értették meg kellőképpen a szöveget. 

A fordításra 8 hallgató kapott maximális pontszámot (10 pontot), de a 8 és 9 
ponttal jutalmazott munkák is elfogadható, jó fordításoknak számítanak. Így el-
mondható, hogy összesen 32 hallgató (56,2%) készített jó fordítást. A 6 vagy 7 
ponttal értékelt munkák (19 hallgató, 33,3%) bizonyos mondatrészek esetében fél-
reértelmezett, helytelen fordításokat tartalmaztak, amelyek megváltoztatták az illető 
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mondat értelmét. 6 hallgató (10,5%) kapott kevesebb, mint 6 pontot, ezekben a 
fordítások elfogadhatatlannak bizonyultak a sok félreértelmezett, helytelenül fordí-
tott szövegrész miatt. 

 
7. ábra. Fordítások 

Közepes erősségű kapcsolat (r = 0,626) volt kimutatható a hallgatók olvasás-
értésben és fordításban elért eredményei között. Ez bizonyítja tapasztalaton alapu-
ló feltételezésünket, miszerint az angol szövegek megértésének szintje befolyásol-
ja a magyar nyelvre történő fordítás minőségét. 

Következtetések 
A vizsgálat rámutatott több olyan problémára, amelyet figyelembe kell venni 

a fordító- és nyelvtanárképzésben, a tananyag tervezésében. Ezek a következők: 
– a gyengébb eredményeket elért hallgatókban tudatosítani kell, hogy kész-

ségszintjüket a megfelelő szintre kell fejleszteniük ahhoz, hogy ezekben a szak-
mákban érvényesülhessenek; 

– a hallgatókat biztatni kell, hogy vegyék igénybe a könyvtár nyújtotta lehe-
tőségeket, olvassanak több, tanulmányaikkal kapcsolatos szakirodalmat (cikkeket, 
esszéket, szakkönyveket), hiszen mindezek segítségükre lehetnek a szakmára való 
felkészülésben; 

– a hallgatókban tudatosítani kell a megfelelő szintű szövegértés fontosságát, 
az olvasási készség és olvasási stratégiák fejlesztésének lehetőségeit. 
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A pályával való azonosulás folyamata 
és a szakmai szerep elsajátítása 

(Szentes Erzsébet) 

A középiskolások közül sokan tervezik azt, hogy érettségi után továbbtanulnak 
egyetemen. Ha ezt a céljukat megvalósítják, akkor a felsőfokú képzésnek nem csak 
új ismereteket kell nyújtania, hanem azt is biztosítania kell, hogy a hallgatók szer-
vezett módon kapcsolatba kerüljenek a szakmai közösséggel és a gyakorlattal, ezál-
tal tapasztalatokat szerezzenek, szakmai modelleket ismerjenek meg, a munka vilá-
gáról alkotott képük, tudásuk, és az ezzel kapcsolatos önismeretük is formálódjon. 

A felsőfokú szakképzés ideje alatt a fiatalok életpályájuk, pályacéljaik terve-
zésének nagyon aktív fázisában vannak, az ekkor zajló tanulás és tapasztalatszer-
zés értékek alakulásával, szerepek elsajátításával és új viszonyulási módok kialakí-
tásával is jár. Mindezek beágyazódnak a fiatalok személyiségébe, öndefiníciójába. 
Ez a tanulás és tapasztalatszerzés jól szolgálja a majdani munkában való alkotóké-
pességet és önmegvalósítást, hiszen a szakemberré válásnak fontos része a tanulás 
és a munkatevékenységek gyakorlása, valamint az azzal járó önreflexió. A felső-
fokú képzés a szakemberré válás folyamatának egy fázisaként értelmezhető, ami 
igen intenzív fejlődéssel jár. Ez egy tanulási folyamat kiemelten fontos része, 
amely ismeretelsajátítást, képességfejlesztést és a szakmai kompetencia építésének 
alapjait eredményezi (Kiss 2007; Szentes 2016). 

Korábbi kutatási eredményeink azt mutatták, hogy az erdélyi magyar érettségi 
előtt álló diákok többsége a felsőoktatási intézmények felé irányulna, és szívesen 
tanulnának anyanyelven. Ugyanakkor azt is láttuk, hogy annak ellenére, hogy a ta-
nulók úgy ítélik meg, hogy a pályaválasztással kapcsolatosan sok információhoz 
jutnak az internet, az iskola, a barátok és a család révén, a válaszaikban mégis sok 
bizonytalanság tükröződik a továbbtanulással és a szakmai tervekkel kapcsolatban 
(Szentes 2014). Éppen ezért tartottuk elengedhetetlennek a továbbtanulási szándék 
vizsgálatát az új országos vizsgálat keretében. 

„A problémamegoldó képesség vizsgálata különböző műveltségi területeken 
(szövegértés, szövegalkotás, matematikai/számítógépes gondolkodás)” című or-
szágos hatókörű vizsgálat keretében, a tanulóknak címzett háttérkérdőív pályavá-
lasztásra vonatkozó kérdéseire kapott válaszokat összesítve fel tudjuk mérni, hogy 
a 2017/18-as tanévben a 10. osztályos tanulók közül hányan fontolgatják a tovább-
tanulás lehetőségét, milyen arányban szeretnének továbbtanulni. Felmérjük továbbá, 
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hogy azok, akik tovább tanulnának, milyen nyelven szeretnék folytatni tanulmá-
nyaikat, valamint, hogy hol szeretnének élni és dolgozni a jövőben. Ezek a vála-
szok több szempont alapján is elemezhetők lesznek, ilyen szempontok például a 
lakhely típusa és a régió, az iskolatípus, a szak, a szülők iskolai végzettsége, a ta-
nulók családi helyzete (családszerkezet, testvérek száma), tanulási és olvasási szo-
kásaik, mivel a kérdőív segítségével ezeket az adatokat is összegyűjtjük. Így ösz-
szefüggéseket tudunk feltárni és kimutatni a felsorolt változók és a továbbtanulási 
szándék között, és olyan eredményekre számíthatunk, amelyek jól hasznosíthatók 
a pályaválasztással kapcsolatos kérdések megválaszolásában. 

A vizsgálat megtervezése és lebonyolítása során, valamint az eredmények ér-
telmezésekor a pályaválasztás és a pályaszocializáció érvényes elméleti alapjaira 
támaszkodunk. 

A pályaválasztást, pályafejlődést magyarázó elméletek egyik nagy csoportját 
a statikus felfogások körébe sorolhatjuk, az elméletek másik csoportját pedig a 
komplexitásra törekvő pályaválasztási elméletek alkotják. Ez utóbbiak kellően ma-
gyarázzák a pályaválasztás folyamatában érvényesülő összetevőket, és ezek közé 
tartozik a pályaválasztás fejlődéslélektani szemléleten alapuló felfogása is (Szilágyi 
1993; 2003; 2005). Ez Donald E. Super nevéhez fűződik, és a pályaválasztás legát-
fogóbb és legdifferenciáltabb fejlődéspszichológiai elméletének tekinthető. 

Super (1968 in Szilágyi 2003; 2005) szerint a (pálya)választás fogalmát a (pá-
lya)fejlődés fogalmával kell helyettesíteni. Ez a fejlődés egy életen át tartó folya-
mat, mely felöleli a fejlődés mindazon aspektusait, amelyeket a munkával kapcso-
latosként lehet megnevezni. A szerző úgy gondolja, hogy az egyének minden 
életkori szakaszban hoznak döntéseket pályaalakulásukkal kapcsolatban, ehhez hi-
teles információkra és érvényes ismeretekre van szükségük. A (pálya)fejlődés és a 
szakmai fejlődés nem szűkíthető le egyetlen döntésre, hosszú fejlődési folyamat 
eredménye, amit életszakaszok egész sorában foglal össze a szerző: növekedés, 
felfedezés, konszolidáció, fenntartás, hanyatlás. A személyiség, aktív résztvevője 
saját életútja és pályafutása megteremtésének, ami egyben a személyiség önkifeje-
zésének formája is. A pályán való fejlődés felöleli a fejlődésnek mindazon aspek-
tusait, amelyek a munkával kapcsolatosak. 

A változó világhoz való alkalmazkodás folyamatában kiemelkedő szerepe 
van a környezet megismerésének, feltárásának. Az öndefiníció is különböző inter-
akciók eredményeként alakul, először szakmán kívül, elsősorban családi szituáci-
ókban, aztán szakmai szituációkra helyeződik át, míg végül szakmai szituációkban 
valósul meg. A pályafejlődést, akárcsak az öndefiníció fejlődését egyéni és szoci-
okulturális tényezők közötti kölcsönhatások eredményeként kell felfogni, és ezt a 
kölcsönhatási folyamatot szintézisnek nevezi Super (1968 in Szilágyi 2003). Mivel 
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az életpálya-szakaszokat számos meghatározó döntés választja el egymástól, ezért 
a pályafejlődés egész életen át tartó folyamatának az elején arra kell felkészülni, 
hogy a személy életpályája során optimális döntési kompetenciával rendelkezzen 
(Kenderfi 2012). 

A szakmai fejlődést tekintve, Super (1968 in Szilágyi 2003) modellje szerint 
a 15–24 éves korban a fiatalok a felfedezés stádiumában járnak, ennek első szaka-
sza 17 éves korig a puhatolódzás. Ekkor a pályaválasztás szempontjából annak van 
a legnagyobb jelentősége, hogy a fiatal próbálgatja a különféle szerepeket (pl. pro-
jekt, szakkör, sport tevékenység, munkatevékenység a családban, diákmunka, de 
akár egy beszélgetés, vita keretében), tisztázza érdeklődését, képességeit egyre in-
kább kibontakoztatja, valamint nyitott a rendelkezésére álló tanulási és tapasztalat-
szerzési lehetőségeket tekintve. Ebben az időszakban már születhetnek ideiglenes 
döntések a pályára, ezen belül a továbbtanulásra vonatkozóan. 

A felfedezés életpálya stádiumot megelőzte születéstől 14 éves korig a növe-
kedés stádiuma, amikor a hajlamok, a kíváncsiság, majd a képességek játszottak 
egyre nagyobb szerepet a pályaelképzelésben és történt már tájékozódás szakmák-
ról és képzésekről. 

Az egyetemi évek elkezdésekor, a fiatalok már túljutnak a felfedezés stádiu-
mának első – puhatolózás – fázisán, és az átmeneti fázisba lépve (18-21 éves kor) 
megpróbálják önelképzelésüket szakmai területen realizálni, szakmai képzésekre 
jelentkezve vagy munkát vállalva. Az alapképzés végére a fiatalok már ennek a 
stádiumnak a harmadik fázisában járnak, ez már a kipróbálás időszaka. A fiatal 
ebben az időszakban ellenőrzi, hogy öndefiníciója és a választott szakmai szerep 
mennyire fedik le egymást (Szilágyi 2003). 

Mivel a jelen országos hatókörű vizsgálat résztvevői a szakmai fejlődés felfe-
dezés stádiumának első időszakában vannak, még sok szakmai fejlődési feladat áll 
előttük, sok kérdést kell megválaszolniuk, és több tényezőt kell mérlegelniük ah-
hoz, hogy a továbbtanulásra, vagy más pályaválasztásra vonatkozó kérdésben érett 
döntést hozzanak. 

Szakmai fejlődési feladatokon azokat a cselekvéseket értjük, amelyeket társa-
dalmi elvárások definiálnak, és amelyekkel az egyének meghatározott életszaka-
szokban megküzdenek. Super (1995) az egyes életszakaszokra egymástól világo-
san megkülönböztethető szakmai feladatokat írt le. A felfedezés stádiumában is 
mindenkinek több szakmai fejlődési feladattal kell megbirkóznia. Ilyen feladat az, 
hogy meg kell fogalmazni az általános szakmai célkitűzéseket és preferenciákat, 
vagy az, hogy bizonyos szinten tisztázni kell az érdekeket, az érdeklődési irányo-
kat és értékítéleteket. Ebben a szakaszban fel kell ismerni a jelen és jövő közötti 
összefüggéseket is, valamint mérlegelni kell az alternatívákat, és tájékozódni kell 
az előnyben részesített szakmák terén, a szakmacsoportokat megismerni. Már a 
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szakmai fejlődés ezen szakaszában is meg kell vizsgálni a szakmai preferencia rea-
litástartalmát, és terveket kell alkotni annak megvalósítására azt is figyelembe vé-
ve, hogy előre nem látható események a célkitűzéseket megváltoztathatják. 

A szakmai fejlődés kérdéskörével szoros tematikai összefüggést mutat a pá-
lyaérettség fogalma. Tudjuk, hogy a pályaválasztási érettség igen jó pedagógiai 
ráhatások mentén sem alakul ki feltétlenül tizennégy éves korra, a nemzetközi 
szakirodalomban már az 1960-as években a pályaérettség kialakulását szélesebb 
időintervallumra (14–16 év) helyezték. Rókusfalvy (1969) meghatározása szerint 
„pályaválasztási érettségnek nevezzük a tanuló egész személyiségének olyan ará-
nyos fejlettségi állapotát, amely egyrészt lehetővé teszi az elhelyezkedési lehető-
ségeknek és a személyiségnek megfelelő pálya adekvát választását, másrészt biz-
tosítja a szakmai képzésnek legalább minimális sikerét, és felébreszti a tanulóban a 
szakmai beilleszkedésre irányuló tartós törekvést” (Rókusfalvy 1969 in Szilágyi 
2011, 44). Pályaérettség fogalmán Super (1968, 1971 in Szilágyi 2003) a pályán 
tanúsított magatartás fejlettségi szintjét érti, ami az egyén életkorát figyelembe vé-
ve határozható meg. 

A pályaérettség felbontható az alábbi résztényezőkre (Szilágyi 2003; 
Kenderfi 2012): 

– Tervezési készség: az átfogó, részletes pályatervezés érdekében az egyén 
fokozódó szakmai informáltságra törekszik és kész átfogó, részletes pályatervet 
készíteni; feltétele az autonómia és önállóságra törekvés, az időperspektívában va-
ló gondolkodás, valamint az önmegfigyelés és az önmagával szembeni értékelő 
beállítódás. 

– Aktivitás: a pályaválasztáshoz és a saját pályafutáshoz kapcsolódó kérdések 
tisztázásában való aktív részvétel; feltétele, hogy egyfajta kérdezési magatartás jel-
lemezze a személyt, valamint az információs források használata és a részvétel (ő az, 
aki utánanéz a kérdéseknek, hasznosítja az információs forrásokat, majd kötelezett-
séget vállal pályaorientációban, álláskeresésben, előzetes szakmai szerepekben). 

– Informáltság: azoknak az információknak a beszerzése, amelyek a későbbi 
folyamatot befolyásolhatják, tájékozódás a szakmai világban, a szakmai és más 
szerepek körében, képzési struktúrában. 

– Döntési kompetencia: a megfelelő döntés kialakítására való alkalmasságot 
jelenti, ide tartoznak a döntési elvek, az alkalmazkodási stratégiák és a döntési stí-
lus, valamint a személyiségjellemzők (érdeklődés, képesség, érték, munkamód) 
ismerete (ami nagymértékben befolyásolja a szakmai pálya alakulását). 

– Realitásorientáció: lényege a szakmai igények és a valóság összekapcsolá-
sa, a valóságban történő tájékozódás (a regionális és helyi szintű munkaerőpiaci 
igények vagy a pályaorientációs trendek figyelembevétele); tartalma az önismeret 
és a tapasztalatok, valamint a lehetőségek, az értékek, az érdekek, célok pontosítása. 
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Sultana (2013) is a folyamatos döntési készenlét, döntési képesség és a hozzá 
kapcsolódó tudás fontosságára világít rá, írásában arra hívja fel a figyelmünket, 
hogy az egyén képes kell legyen arra, hogy összegyűjtsön, értelmezzen és szinteti-
záljon önismereti, oktatási és munkaerőpiaci információkat, hogy ezek alapján ké-
szítse, vizsgálja felül vagy valósítsa meg pályatervet. 

Összegezve a pályaérettség olyan fejlettségi szintként definiálható, amely 
életkoronként eltérő (az egyén szakmai fejlődési feladatokkal szembesül, amelye-
ket a társadalmi elvárások definiálnak, és amelyekkel meghatározott életszaka-
szokban meg kell birkóznia), megalapozza az egyén valamely pályán való ered-
ményességét, és feltétele az egyén sikeres életvitelének. Fő jellemzői a megfelelő 
informáltság és aktivitás, a pályaismeret, az önismeret, a döntési- és tervezési ké-
pességek. Tehát a pályaérett egyénről elmondható, hogy ismeri érdeklődését, ké-
pességeit, értékeit és munkamódját, valamint cselekszik, aktívan keres és gyűjt in-
formációkat, döntéseket hoz, ezek alapján jól, eredményesen megtervezi jövőjét. 
Ennek megfelelően a vizsgált populációt már foglalkoztatja a továbbtanulás vagy 
munkavállalás kérdésköre, célokat fogalmaznak meg ezen a téren, de konkrét dön-
tést a továbbtanulásról vagy más szakmai lehetőségről még sokan nem hoztak meg. 

A Super-féle pályafejlődés elmélet egyik központi eleme a szakmai beválás 
is. Alaptézisei közé tartozik, hogy a szakmai fejlődés lényegében az önfelfogás, 
öndefiníció kialakításából és annak megvalósításából áll; az önmegvalósítás és a 
munkával kapcsolatos megelégedettség attól függ, hogy milyen mértékben talál az 
egyén lehetőséget diszpozícióinak (pl. képességeinek, érdeklődésének, értékeinek) 
hasznosítására. Szilágyi (1980, 2011) szerint, ha kialakult az egyetemi tanulmá-
nyokra való alkalmasság, akkor ennek alapján a képzés hatására kialakul a részle-
ges pályaalkalmasság is. Tehát, ha alkalmasabb jelöltek kerülnek a képzésbe, na-
gyobb az esélye annak is, hogy a tényleges szakmai tevékenységüket jobb 
minőségben fogják végezni. Ezt a gondolatot vitte tovább a szerző megelőlegezve 
azt az összefüggést is, hogy az egyetemi képzésre való alkalmasság nagymérték-
ben befolyásolja a pályaalkalmasság kialakulásának lehetőségét is. Ennek vizsgá-
lata során pályaválasztás folyamatának, a képességjellemzőknek és a személyiség-
jellemzőknek az elemezésére került sor. Az eredmények alapján kidolgozta az 
orvosi pályára vonatkozóan a részleges alkalmasság pontos értékeit. Ezek közül 
kiemelhetőek azok, amelyek általánosíthatóak, mint a pályaszocializáció folyama-
tának differenciáló jegyei. A pályaválasztási jellemzők közül ilyen a pályaelképzelés 
megőrzése és a pályacél megvalósításáért tett erőfeszítés. A beválást a pályavitel 
szempontjából fontos képességtípus megfelelő fejlettségi szintjének és a speciális 
képességek megfelelő szintjeinek kialakulása befolyásolja. Ez a modell egyesíti az 
életpálya-szemléletet, a folyamatelvet és meghatározza azoknak a szakaszoknak az 
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időbeli lefutását, amelyek a döntésben szerepet játszanak. A szerző megállapítja, 
hogy a pályaválasztás nem a személyiség fejlődésével összefüggő szükségszerűen 
bekövetkező kritikus pontként értelmezhető, hanem közvetlen kapcsolat feltéte-
lezhető a személyiségtényezők fejlettsége és a pályaválasztási döntés minősége 
között. 

Azt a foglalkozási tevékenység során létrehozott teljesítményt, amit az egyén 
azonosítani tud valamilyen, számára értékes céllal (ami lehet belső, vagy kívülről 
meghatározott cél), szakmai megelégedettségnek nevezhetjük. Ennek összetevői 
például: a szakmai presztízs, a tisztelet mértéke, szabadság és az önálló gondolko-
dásra való lehetőség, a teljesítmény-visszajelzésre vonatkozó lehetőség, alkalom 
mások megismerésére, a munka díjazása, a korrekt bánásmód, a karrieresélyek, a 
biztonságérzet stb. A szakmai megelégedettség negatív korrelációt mutat a foglal-
kozás vagy munkahely elhagyásával, azaz minél magasabb a megelégedettségi 
szint, annál kisebb az esélye a pálya elhagyásának (Szilágyi 2005). A pályaválasz-
tással kapcsolatos bizonytalanság is nagymértékben érinti a serdülőket. A pályavá-
lasztási bizonytalanság jelensége nem új keletű, a pályával kapcsolatos döntési 
kompetencia, az öndefiníció és az aktivitás, tervezési készség, időperspektíva és 
realitásorientáció kapcsán már Super (1984 in Szentes 2016) elméletében is felve-
tődött. Hátterében olyan tényezők húzódnak meg, mint például a megfelelő önis-
meret hiánya, az elköteleződéstől való félelem, információhiány a képzésekről, hi-
ányosságok a pályákról való ismeretekben, valamint számos olyan környezeti 
feltétel, amelyekkel a személynek szembe kell néznie (Super 1957; Feldman 2003 
in Lukács 2012). 

A pályaválasztási bizonytalanság tekinthető fejlődési sajátosságnak, a döntés-
hozási folyamat részének, amin a legtöbb középiskolás keresztülmegy döntéshoza-
tal előtt, miközben az alternatívákat mérlegelik. Ezek a személyek a későbbiekben 
képesek lehetnek olyan elköteleződésre valamely szakma mellett, amely akár az 
egész életpályájukat meghatározza. Ha azonban a bizonytalanság tartósan fennáll, 
és az adott személyt minden döntéshelyzetben jellemzi, akkor döntésképtelenség-
ről beszélünk (Osipow 1999; Feldman 2003 in Gordon 2007). 

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

Az életpálya-építésben a megfelelő szakmai képzettség, a konvertálható tudás 
és az élethosszig tartó tanulás jelenti a sikeres adaptáció lehetőségét (Kiss 2007). 
Az élethosszig tartó tanuláshoz pedig szükséges az aktivitás, a tanulási és fejlődési 
képesség, valamint a pozitív életszemlélet. A fejlődéshez meg kell tanulni élvezni 
a kemény munkával járó belső motiváltságot, a tevékenységekben való intenzív, 
koncentrált elmélyülést (Csíkszentmihályi–Schneider 2011). Tudomásul kell ven-
nünk azonban, hogy az igazi szelekció a munkaerőpiacra való kilépéskor történik, 
a megszerzett oklevél nem garantál biztos karriert. Ennek következtében az oktatás 
szerepe a mobilitási esélyek meghatározásában jóval redukáltabb lett (Csata 2004). 

A vizsgált középiskolás tanulók jelen életszakaszukban a pályaválasztással 
kapcsolatos alternatívákat mérlegelik, és a továbbtanulással kapcsolatos döntésho-
zatal előtt állnak. A kutatás keretében a továbbtanulási szándékot a lakhely típusá-
val és a régióval, az iskolatípussal, a szakkal, a szülők iskolai végzettségével, a ta-
nulók családi helyzetével (családszerkezet, testvérek száma), a tanulók tanulási és 
olvasási szokásaival összefüggésben elemezzük, feltételezve, hogy nem csak az 
iskola típusa és a szülök iskolai végzettsége, hanem a felsorolt tényezők mind-
egyike jelentősen befolyásolja a továbbtanulási döntést. Vizsgálatunk során elfo-
gadjuk, hogy a szakmai fejlődés, akárcsak az öndefiníció fejlődése, az egyéni és 
szociokulturális tényezők közötti kölcsönhatások eredményeként, azok szintézise-
ként írható le, és a pályaszocializáció úgy értelmezhető, mint az egyén pályával 
való azonosulásának folyamata, amelynek központi fogalma az öndefiníció. Arra 
vállalkozunk, hogy felmérjük az egyéni, családi, iskolai és területi jellemzőknek a 
továbbtanulási döntésekre gyakorolt hatását. 

A szakmai fejlődés szempontjából fontos lépés minden tanuló számára annak 
eldöntése, hogy középfokú tanulmányai után szerezne-e felsőfokú végzettséget 
vagy nem. Ebben a döntésben a tanulók az önismeret és az önmagukra vonatkozó 
elképzeléseik mellett, a valóságot (pl. gazdasági helyzet, a család lehetőségei a to-
vábbtanulás finanszírozására, a szakmák jellemzői stb.) és a lehetőségeket (pl. a 
számukra elérhető továbbtanulási lehetőségek, a létező szakok és képzések) is fi-
gyelembe kell hogy vegyék. Mivel fontos, hogy a tanulók teljesítsék az életkoruk-
nak megfelelő szakmai fejlődési feladatokat, elengedhetetlen ebben a szülők és az 
iskola támogatása. A felnőttek támogatása sokat segíthet abban, hogy a középisko-
lások a pályaválasztással kapcsolatos döntéseiket meghozzák, hogy azok a lehető 
legjobb döntések legyenek, azaz tájékozottan, önmagukat, valamint a felsőfokú 
képzések és a foglalkozások világát ismerve tudjanak választani. 
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A mérés eredményei hasznosíthatók lesznek a pedagógusok és iskolai tanács-
adók munkájában, akik tudatosan szeretnének figyelni a tanulók pályaválasztással 
kapcsolatos képességeinek, készségeinek a fejlesztésére, tenni szeretnének azért, 
hogy tanítványaik sikeresen küzdjék le a pályaválasztási bizonytalanságot, elegen-
dő pályaválasztással kapcsolatos információra tegyenek szert, valamint támogatni 
kívánjak a továbbtanulást tervező fiatalokat az eredményes tanulásban. 
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Mellékletek 

Kérdőívek 

Kérdőív tanulók számára 
 

Olvasd el figyelmesen a kérdéseket, majd válaszolj őszintén! Amennyiben az 
alábbi kérdések mellett más utasítás nem olvasható, karikázd be a megfelelő vá-
lasz előtti számot vagy írd be a választ! 

 

1. Neved (családnevednek csak a kezdőbetűjét írd be): …………………………… 

2. Életkorod: ….. 

3. Nemed? 1. fiú 2. lány 

4. Mi a helység neve, ahol tanulsz? ……………………………………………… 

5. Az iskola neve: ………………………………………………………………… 

6. Iskola típusa tagozat szerint: 
1. önálló magyar iskola 
2. vegyes tagozatú iskola 

7. Hányadik osztályba jársz? ……………………….. 

8. Melyik megyében van az állandó lakhelyed? ……………………………….. 

9. Milyen típusú településen élsz? 
1. falu  2. város 3. megyeszékhely 

10. Hol laksz a tanévben? 
1. kollégiumban 
2. helybeli vagyok, a családommal lakom 
3. bejáró vagyok, vidéken lakom 
4. rokonoknál lakom 
5. máshol, éspedig ……………………………. 

11. Jelöld be, mennyi volt az előző tanévben a tanulmányi átlagod? 
5-6  6-7  7-8  8-9  9-10 

12. Milyen nemzetiségűnek vallod magad? 
1. magyar 
2. román 
3. német 
4. más: …………. 

13. Melyik az anyanyelved? 
1. magyar 
2. román 
3. német 
4. más: …………. 
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14. Milyen nyelven beszélsz a családban, barátaiddal, rokonokkal, szomszé-
dokkal? (Soronként jelölj X-szel egy választ!) 

 magya-
rul 

magyarul 
és romá-
nul 

románul 
magyarul és 
idegen nyelven 
(pl. angolul) 

magyarul, ro-
mánul és ide-
gen nyelven 

egyéb 
nyelven: 
.............. 

a. a családban       
b. baráti körben       
c. rokonaival       
d. szomszédokkal       

15. Mi a szüleid legmagasabb iskolai végzettsége? (Jelöld X-szel a megfelelőt!) 
Apa iskolázottsága Anya iskolázottsága 

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

16. Kik nevelnek? 
1. édesanyám édesapámmal együtt 
2. édesanyám egyedül 
3. édesapám egyedül 

4. édesanyám és nevelőapám 
5. édesapám és nevelőanyám 
6. más: ………………… 

17. Hányan vagytok testvérek?................... 

18. Előfordulnak-e a következő problémák a te (szűkebb) családodban? (Je-
löld meg X-szel a megfelelőt!) 
 1. igen 2. nem 
Szegénység   
Alkoholizmus   
kábítószer-fogyasztás   
lelki betegség   
szüleim rossz viszonya egymással   
szüleim különélése   
rideg, szeretetlen a családi légkör   
egyéb, éspedig ............................................   
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19. Naponta mennyi időt töltesz iskolán kívül tanulással? 
a. kevesebb, 

mint egy órát 
b. egy órát c. egy-két 

órát 
d. két-három 

órát 
e. több mint 

3 órát 

20. Hogyan tanulsz otthon? 
1. Mindig önállóan tanulok 
2. Néha szükségem van segítségre 

3. Szeretem, ha mindig segít valaki a tanulásban 
4. Egyéb:……………………………. 

21. Írd le, mi az a három dolog, amit legjobban szeretsz az iskoládban? 
………………………………………………………………..………………… 

22. Írd le, mi az a három dolog, amit nem szeretsz az iskoládban? 
………………………………………………………………..………………… 

23. Kivel milyen gyakran végzed az alábbi tevékenységeket? Jelöld meg 
számmal az alábbiak szerint! 
1. egyáltalán nem 2. ritkán 3. előfordul  4. gyakran 5. nagyon gyakran 

 Problé-
mák 
megbe-
szélése 

Fontos 
döntések 
meghoza-
tala 

Tanács 
kérése 

Szabad-
idő eltöl-
tése 

A veled történt 
mindennapi 
események 
megbeszélése 

Beszélge-
tés filmről, 
könyvről 

Édesapáddal,  
nevelőapáddal 

      

Édesanyáddal, 
nevelőanyáddal 

      

Testvére(i)ddel       
Nagyszüleiddel       
Tanáraiddal       
Osztálytársaiddal       
Barátaiddal       

24. Mit tanulsz szívesen? 
Nevezz meg három tantárgyat, amit szívesen tanulsz: 
………………………………………………………………..………………… 
Nevezz meg három tantárgyat, amit nem tanulsz szívesen: 
………………………………………………………………..………………… 

25. Továbbtanulási szándékaid? Jelöld X-szel a rád érvényes válaszlehetőséget a 
helyzeted szerint! 

Szakközépiskola Elméleti középiskola 
1. igen 1. igen 
2. nem 2. nem 
3. nem tudom 3. nem tudom 
4. később döntök 4. később döntök 
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26. Milyen nyelven szeretnél továbbtanulni? 
1. magyarul 
2. románul 
3. más nyelven: ………………………………. 

27. Ha nincs anyanyelvi képzés azon a szakon, ahol tanulni akarsz: 
1. szakot változtatsz 
2. tanítási nyelvet változtatsz 

28. Hol szeretnél élni és dolgozni a jövőben? 
1. Ahol most élek 
2. Közel ahhoz, ahol most élek 
3. Románián belül, de távolabb 
4. Magyarországon 
5. Más külföldi országban, mégpedig: …………………………….. 

29. Az alábbiakban a tanulással kapcsolatos állításokat olvashatsz. Az állítá-
sok melletti számok közül karikázd be azt, amely a legjobban kifejezi, hogy az 
állítást mennyire tartod saját magára jellemzőnek. 
(1 – egyáltalán nem jellemző, 2 – kicsit jellemző, 3 – jellemző is és nem is,  
4 – jellemző, 5 – nagyon jellemző) 

1. Könnyen elterelődik a figyelmem tanulás közben. 1     2     3     4     5 
2. Gyakran félbehagyom a tanulást anélkül, hogy feladata-

imat befejezném. 1     2     3     4     5 

3. Elkapkodom a tanulást. 1     2     3     4     5 
4. A tanulásra szánt idő alatt nem tudom befejezni a más-

napra történő felkészülést. 1     2     3     4     5 

5. Addig halogatom a tanulást, amíg nem jut elég idő, hogy 
megfelelően felkészüljek. 1     2     3     4     5 

6. A tanulással kapcsolatban célokat tűzök ki. 1     2     3     4     5 
7. Az elkészített feladatokat ellenőrzöm. 1     2     3     4     5 
8. Rendszeresen ismételek. 1     2     3     4     5 
9. Mielőtt elkezdem tanulni a leckét, megnézem a főbb cí-

meket és ábrákat. 1     2     3     4     5 

10. A tanult leckéből saját vázlatot készítek. 1     2     3     4     5 
11. Könnyebben megértem a dolgokat, ha leírom, amikor 

tanulok. 1     2     3     4     5 

12. Rendszeresen tanulok az órákra. 1     2     3     4     5 
13. A tanultakkal kapcsolatban gyakran merülnek fel ben-

nem kérdések. 1     2     3     4     5 
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14. Dolgozatírás előtti éjszaka nyugtalanul alszom. 1     2     3     4     5 
15. Ugyanabból a tárgyból felváltva vannak jó és rossz je-

gyeim. 1     2     3     4     5 

16. Előre megtervezem a tanulást. 1     2     3     4     5 
17. Könnyen jegyzek meg számokat. 1     2     3     4     5 
18. Tanulmányi eredményem hullámzó. 1     2     3     4     5 
19. Képes lennék jobb tanulmányi eredmény elérésére. 1     2     3     4     5 
20. Feleléskor kiszárad a szám. 1     2     3     4     5 
21. Szüleim szerint képes lennék jobban tanulni. 1     2     3     4     5 
22. Feleléskor remegek, reszketek. 1     2     3     4     5 
23. Jó a problémamegoldó képességem. 1     2     3     4     5 
24. Alsós koromban jobb jegyeim voltak. 1     2     3     4     5 
25. Könnyebben tanulom azokat a témákat, amelyekről már 

van előzetes tudásom. 1     2     3     4     5 

26. Gyakran annyira izgulok, hogy nem tudok gondolkodni. 1     2     3     4     5 
27. A tanulást feleslegesnek tartom. 1     2     3     4     5 
28. Az iskolában általában nyugtalan vagyok. 1     2     3     4     5 
29. Ha nehézségekbe ütközöm tanulás közben, hamar fel-

adom. 1     2     3     4     5 

30. Mindig felmondom, amit megtanultam, akár magamban, 
akár hangosan. 1     2     3     4     5 

31. A tanórákon időnként szaporán ver a szívem. 1     2     3     4     5 
32. Amikor befejezem a tanulást, tudom mennyire sikerült 

megtanulnom az adott anyagot. 1     2     3     4     5 

33. Tanáraim szerint képes lennék jobban tanulni. 1     2     3     4     5 
34. Erősen tudok koncentrálni egy feladatra. 1     2     3     4     5 
35. Feleléskor nagyon izgulok. 1     2     3     4     5 
36. Igyekszem mindent precízen, pontosan megtanulni. 1     2     3     4     5 
37. Amikor nehezen tudok megtanulni valamit, tudom mi az 

oka. 1     2     3     4     5 

38. Tanuláskor jegyzetelek. 1     2     3     4     5 
39. Ha valaki az iskola felől érdeklődik, összeszorul a gyom-

rom. 1     2     3     4     5 

40. Igyekszek kibújni a felelések alól. 1     2     3     4     5 
41. Nincs elég kitartásom a tanuláshoz. 1     2     3     4     5 
42. Gyakran fáj a fejem. 1     2     3     4     5 
43. Nem szeretek tanulni. 1     2     3     4     5 
44. Amikor nem értek valamit tanáraimtól kérek segítséget. 1     2     3     4     5 
45. Éjszaka gyakran felébredek. 1     2     3     4     5 
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46. Tanulás közben gyakran készítek ábrákat. 1     2     3     4     5 
47. Gyakran gondolkodom azon, hogy hogyan tudnék job-

ban tanulni. 1     2     3     4     5 

48. Annyira izgulok dolgozatíráskor, hogy emiatt rosszabbul 
tudok teljesíteni. 1     2     3     4     5 

49. Számonkéréseknél izzad a tenyerem. 1     2     3     4     5 
50. Nem jók a tanulási módszereim. 1     2     3     4     5 
51. A tanulmányi eredményem az erőfeszítéseimtől függ. 1     2     3     4     5 
52. Ha tudom, hogy dolgozatot fogok írni, másra sem tudok 

gondolni. 1     2     3     4     5 

53. A tanult leckét kisebb részekre bontom, úgy tanulom. 1     2     3     4     5 
54. Amikor nem értek valamit, szüleimtől kérek segítséget. 1     2     3     4     5 
55. Hamar elfelejtem, amit megtanultam. 1     2     3     4     5 
56. Tudom mik az erősségeim és mik a gyengeségeim a ta-

nulásban. 1     2     3     4     5 

57. Ha nem tudok maximálisan felkészülni, inkább nem is 
tanulok. 1     2     3     4     5 

58. A lényeges dolgokat aláhúzom a tankönyvben. 1     2     3     4     5 
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Kérdőív hallgatóknak 
 

1. Neme: a. férfi b. nő 
2. Életkora: ………… 
3. Szak: …………………………………………, évfolyam: ....................... 
4. Állandó lakhelye típusa: a. falu b. város  c. megyeszékhely 
5. Melyik megyében van az állandó lakhelye? ................................................ 
6. Milyen nemzetiségűnek vallja magát? 

1. magyar 2. román 3. német 4. más: …………. 
7. Melyik az anyanyelve? 

1. magyar 2. román 3. német 4. más: …………. 
8. Milyen nyelven beszél családjában, barátaival, környezetében? (Soronként 
jelöljön X-szel egy választ!) 

 magya-
rul 

magyarul 
és  
románul 

romá-
nul 

magyarul és 
idegen nyelven 
(pl. angolul) 

magyarul, ro-
mánul és ide-
gen nyelven 

egyéb 
nyelven: 
.............. 

a. a családban       
b. baráti körben       
c. rokonaival       
d. szomszédokkal       

9. Előfordulnak-e a következő problémák az Ön (szűkebb) családjában? (Je-
lölje X-szel a megfelelőt!) 

 1. igen 2. nem 
a. szegénység   
b. alkoholizmus   
c. kábítószer-fogyasztás   
d. lelki betegség   
e. szüleim rossz viszonya egymással   
f. szüleim különélése   
g. rideg, szeretetlen a családi légkör   
h. egyéb, éspedig ..........................................   

10. Szülei elmondása szerint anyagilag jobban vagy rosszabbul él-e a család, 
mint kb. 10 évvel ezelőtt? 

1. rosszabbul 2. nagyjából ugyanúgy 3. jobban 4. nem tudom megítélni 
11. Hol lakik a tanévben? 

1. kollégiumban 3. bejáró vagyok, vidéken lakom 
2. helybeli vagyok, a családommal lakom 4. rokonoknál lakom 

5. máshol, éspedig ……………………………. 
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12. Átlagban mennyi időt tart az egyetemre való eljutás? 
1. kevesebb mint 10 perc 2. 10-20 perc 3. 20-30 perc 
4. több mint egy fél óra 5. több mint egy óra 

13. Mivel jár egyetemre? 
1. gyalog 
2. tömegközlekedési eszközzel 
3. autóval 
4. egyéb:………………. 

14. Milyen távolságra van lakóhelyétől az 
egyetem? 

1. kevesebb, mint 1 km 
2. két-három km 
3. négy-öt km 
4. több mint 5 km 
5. egyéb: …………………… 

15. Szülei legmagasabb iskolai végzettsége (Jelölje mindkét szülőnél 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 osztály)  c. szakmunkásképző (10, 11 osztály) 
 d. érettségi  d. érettségi 
 e. posztliceális szakképzés, techni-

kum  
 e. posztliceális szakképzés, techni-

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

doktori) 
 g. egyetem utáni képzés (magiszteri, 

doktori) 
16. Kérjük, osztályozza 1-5-ig, hogy mennyire fontosak az alábbiak az életé-
ben és karikázza be soronként a megfelelő számot! 
(1 – egyáltalán nem fontos az adott dolog, 5 – rendkívül fontos, a közbeeső érté-
kek átmenetet jelölnek) 

1. belső harmónia 1     2     3     4     5 
2. hatalom, ellenőrzés mások felett 1     2     3     4     5 
3. szabadság  1     2     3     4     5 
4. társadalmi rend, stabilitás 1     2     3     4     5 
5. érdekes élet, élmények 1     2     3     4     5 
6. anyagi javak, pénz 1     2     3     4     5 
7. a haza, a nemzet védelme, önazonosság megőrzése 

(megtartása) 1     2     3     4     5 

8. eredetiség, fantázia 1     2     3     4     5 
9. békés világ  1     2     3     4     5 

10. a tiszteletreméltó szokások megőrzése 1     2     3     4     5 
11. vallásos hit 1     2     3     4     5 
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12. a család biztonsága 1     2     3     4     5 
13. változatos élet  1     2     3     4     5 
14. igaz barátság  1     2     3     4     5 
15. szerelem/boldogság 1     2     3     4     5 
17. Hol szeretne élni és dolgozni a jövőben? 

1. Ahol most élek 
2. Közel ahhoz, ahol most élek 
3. Románián belül, de távolabb 
4. Magyarországon 
5. Más külföldi országban, mégpedig: …………………………………… 

18. Egyetemistaként milyen rendszerességgel tanul? 
a. rendszeresen, minden nap 
b. rendszeresen, minden héten 
c. csak vizsgaidőszakban 
d. egyéb válasz: ...................................... 

19. Mit tanul szívesen? Jelölje soronként X-szel az Önre érvényes válaszlehetősé-
get! 

 Tantárgy/tudományterület Szívesen 
tanulom 

Nem tanulom 
szívesen 

Nincs ilyen 
tantárgyam 

1. Matematika    
2. Informatika    
3. Anyanyelv    
4. Idegen nyelv    
5. Történelem    
6. Földrajz    
7. Kémia    
8. Irodalom    

20. Mennyire igazak az alábbi kijelentések Önre? 
(Soronként egy válaszlehetőséget karikázzon be! 
1 – egyáltalán nem, 2 – alig, 3 – átlagos, 4 – jelentősen, 5 – teljes mértékben) 

1. Számomra mindegy, hogy az egyetemen milyen tanul-
mányi eredményt érek el. 1     2     3     4     5 

2. Igyekszem jól tanulni, hogy jó legyek a szakmában. 1     2     3     4     5 
3. Az egyetemi évek alatt a lehető legjobb jegyeket szeret-

ném szerezni. 1     2     3     4     5 

4. Igyekszem jól tanulni, mert érdekel ez a szak. 1     2     3     4     5 
5. Szeretném jó eredménnyel elvégezni az alapképzést, 

hogy jó esélyem legyen a továbbtanulásra (pl. mesteri). 1     2     3     4     5 
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6. Szüleim akkor támogatnak, ha jók a tanulmányi eredmé-
nyeim. 1     2     3     4     5 

7. Fontos számomra a jó eredmény, hogy ösztöndíjat sze-
rezhessek. 1     2     3     4     5 

8. Igyekszem jól tanulni, hogy tandíjmentes helyen tanul-
hassak. 1     2     3     4     5 

9. Ha jól tanulok, szakmai tudásommal jobban érvényesü-
lök. 1     2     3     4     5 

10. Azért tanulok, hogy ne kelljen szégyenkeznem a társaim 
előtt. 1     2     3     4     5 

11. Azokból a tantárgyakból tudok jó eredményeket elérni, 
amelyek érdekelnek. 1     2     3     4     5 

12. Ha most jól tanulok, később még komolyabban képezhe-
tem magam. 1     2     3     4     5 

21. Az alábbiakban a tanulással kapcsolatos állításokat olvashat. Az állítások 
melletti számok közül karikázza be azt, amely a legjobban kifejezi, hogy az 
állítást mennyire tartja saját magára jellemzőnek. 
1 – egyáltalán nem jellemző, 2 – kicsit jellemző, 3 – jellemző is és nem is, 4 – jel-
lemző, 5 – nagyon jellemző 

1. Könnyen elterelődik a figyelmem tanulás közben. 1     2     3     4     5 
2. Gyakran félbehagyom a tanulást anélkül, hogy feladata-

imat befejezném. 1     2     3     4     5 

3. Elkapkodom a tanulást. 1     2     3     4     5 
4. A tanulásra szánt idő alatt nem tudom befejezni a felké-

szülést. 1     2     3     4     5 

5. Addig halogatom a tanulást, amíg nem jut elég idő, hogy 
megfelelően felkészüljek. 1     2     3     4     5 

6. A tanulással kapcsolatban célokat tűzök ki. 1     2     3     4     5 
7. Az elkészített feladatokat ellenőrzöm. 1     2     3     4     5 
8. Rendszeresen ismételek. 1     2     3     4     5 
9. Mielőtt elkezdem tanulni a leckét, megnézem a főbb cí-

meket és ábrákat. 1     2     3     4     5 

10. A tananyagból saját vázlatot készítek. 1     2     3     4     5 
11. Könnyebben megértem a dolgokat, ha leírom, amikor ta-

nulok. 1     2     3     4     5 

12. Rendszeresen tanulok az órákra. 1     2     3     4     5 
13. A tanultakkal kapcsolatban gyakran merülnek fel ben-

nem kérdések. 1     2     3     4     5 

14. Vizsga előtti éjszaka nyugtalanul alszom. 1     2     3     4     5 
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15. Ugyanabból a tárgyból felváltva vannak jó és rossz je-
gyeim. 1     2     3     4     5 

16. Előre megtervezem a tanulást. 1     2     3     4     5 
17. Könnyen jegyzek meg számokat. 1     2     3     4     5 
18. Tanulmányi eredményem hullámzó. 1     2     3     4     5 
19. Képes lennék jobb tanulmányi eredmény elérésére. 1     2     3     4     5 
20. Szóbeli vizsgán kiszárad a szám. 1     2     3     4     5 
21. Szüleim szerint képes lennék jobban tanulni. 1     2     3     4     5 
22. Feleléskor remegek, reszketek. 1     2     3     4     5 
23. Jó a problémamegoldó képességem. 1     2     3     4     5 
24. Középiskolás koromban jobb jegyeim voltak. 1     2     3     4     5 
25. Könnyebben tanulom azokat a témákat, amelyekről már 

van előzetes tudásom. 1     2     3     4     5 

26. Gyakran annyira izgulok, hogy nem tudok gondolkodni. 1     2     3     4     5 
27. A tanulást feleslegesnek tartom. 1     2     3     4     5 
28. Az egyetemen általában nyugtalan vagyok. 1     2     3     4     5 
29. Ha nehézségekbe ütközöm tanulás közben, hamar fel-

adom. 1     2     3     4     5 

30. Mindig felmondom, amit megtanultam, akár magamban, 
akár hangosan. 1     2     3     4     5 

31. A tanórákon időnként szaporán ver a szívem. 1     2     3     4     5 
32. Amikor befejezem a tanulást, tudom mennyire sikerült 

megtanulnom az adott anyagot. 1     2     3     4     5 

33. Tanáraim szerint képes lennék jobban tanulni. 1     2     3     4     5 
34. Erősen tudok koncentrálni egy feladatra. 1     2     3     4     5 
35. Feleléskor (vizsgán) nagyon izgulok. 1     2     3     4     5 
36. Igyekszem mindent precízen, pontosan megtanulni. 1     2     3     4     5 
37. Amikor nehezen tudok megtanulni valamit, tudom mi az 

oka. 1     2     3     4     5 

38. Tanuláskor jegyzetelek. 1     2     3     4     5 
39. Ha valaki a tanulmányaim felől érdeklődik, összeszorul a 

gyomrom. 1     2     3     4     5 

40. Igyekszek kibújni a felelések alól. 1     2     3     4     5 
41. Nincs elég kitartásom a tanuláshoz. 1     2     3     4     5 
42. Gyakran fáj a fejem. 1     2     3     4     5 
43. Nem szeretek tanulni. 1     2     3     4     5 
44. Amikor nem értek valamit tanáraimtól kérek segítséget. 1     2     3     4     5 
45. Éjszaka gyakran felébredek. 1     2     3     4     5 
46. Tanulás közben gyakran készítek ábrákat. 1     2     3     4     5 
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47. Gyakran gondolkodom azon, hogy hogyan tudnék job-
ban tanulni. 1     2     3     4     5 

48. Annyira izgulok az írásbelin, hogy emiatt rosszabbul tu-
dok teljesíteni. 1     2     3     4     5 

49. Számonkéréseknél izzad a tenyerem. 1     2     3     4     5 
50. Nem jók a tanulási módszereim. 1     2     3     4     5 
51. A tanulmányi eredményem az erőfeszítéseimtől függ. 1     2     3     4     5 
52. Ha tudom, hogy vizsgázni fogok, másra sem tudok gon-

dolni. 1     2     3     4     5 

53. A tananyagot kisebb részekre bontom, úgy tanulom. 1     2     3     4     5 
54. Amikor nem értek valamit, kérek segítséget. 1     2     3     4     5 
55. Hamar elfelejtem, amit megtanultam. 1     2     3     4     5 
56. Tudom mik az erősségeim és mik a gyengeségeim a ta-

nulásban. 1     2     3     4     5 

57. Ha nem tudok maximálisan felkészülni, inkább nem is 
tanulok. 1     2     3     4     5 

58. A lényeges dolgokat aláhúzom. 1     2     3     4     5 
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Feladatok 

Szövegértési és szövegalkotási feladatok 

Minden szakirány számára 

1. feladat 
Budapesten egy buszmegállóban egy idős ember, aki otthon felejtette a szem-

üvegét, azzal a kéréssel fordul hozzád, hogy olvasd el a jegy hátoldalán található 
szöveget, és mondd el neki, hogy mit kell tudnia a jegy használatával kapcsolat-
ban. 

Alkosson olyan szöveget, amely tartalmazza az alapvető információkat, és 
amely helyénvaló az adott kommunikációs helyzetben! 

A jegyen olvasható szöveg: Érvényes két díjszabási övezet beutazására, egy 
órán belül, legföljebb négyszeri átszállással, a felszállóhelytől az utazás céljához 
vezető legrövidebb útvonalon. Átszállni csak keresztezéseknél, elágazásoknál és 
végállomásokon lehet, de csak olyan kocsira, melynek útvonala az előzően igénybe 
vett kocsik útvonalától eltér. Egy utazás során csak egy Duna-híd és minden útvo-
nal csak egyszer érinthető. 

Kerülő utazás és útmegszakítás tilos! 

2. feladat 
Az alábbi szöveg Örkény István egyperces novellája. 

MI MINDENT KELL TUDNI 

Érvényes két díjszabási övezet beutazására, egy órán belül, legföljebb négy-
szeri átszállással, a felszállóhelytől az utazás céljához vezető legrövidebb útvona-
lon. Átszállni csak keresztezéseknél, elágazásoknál és végállomásokon lehet, de 
csak olyan kocsira, melynek útvonala az előzően igénybe vett kocsik útvonalától el-
tér. Egy utazás során csak egy Duna-híd és minden útvonal csak egyszer érinthető. 

Kerülő utazás és útmegszakítás tilos! 
A szerző „használati utasításait” („Fontos, hogy a címekre ügyeljünk”; 

„Előbb a cím, aztán a szöveg: ez az egyetlen helyes használati mód.”) követve, ír-
jon rövid esszét (tíz sor), amelyben bizonyítja, hogy teljes értékű alkotásról van 
szó; állapítsa meg a szöveg témáját, értelmezze üzenetét! 
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Problémamegoldó képességet mérő feladatok 

Humán szakirány számára 

3. feladat 
Egy hóbortos börtönőr unalmában oda-vissza sétál 10 egymás utáni cella 

előtt. Minden séta alatt számolja az ujjain, hogy hányadik cellánál tart: 1, 2, 3, …; 
1, 2, 3, …; stb. Lábujjaival a séták számát tartja számon. És még valami: minden 
séta alkalmával megváltoztatja a séta sorszámával osztható sorszámú ajtók állapo-
tát (zárt/nyitott). Ábrázold a cellák állapotát séták szerinti bontásban. Ha kezdet-
ben minden ajtó zárva van, akkor tíz séta után hány ajtó lesz nyitva? 

4. feladat 
Hód Hugó nyitott egy új mosodát. Három önállóan működő gépe van: egy 

mosógép, egy szárító- és egy vasalógép. Mindhárom gép programja 30 percig tart. 
Egy hódmamának, ha egyedül használhatja mind a 3 gépet, 90 percre van szüksé-
ge a három művelet elvégzéséhez (mosás, szárítás, vasalás), melyeket csak ebben 
a sorrendben tehet meg. Egyszerre három hódmama érkezik a mosodába, és sze-
retnék munkájukat (mosás, szárítás, vasalás) a lehető leghamarabb elvégezni. Mi-
nimum hány percre van szükség ahhoz, hogy mind a hárman elkészüljenek? 

Kontroll feladatok 

5. feladat 
Egy hóbortos börtönőr unalmában oda-vissza sétál 10 egymás utáni cella 

előtt. Minden séta alatt számolja az ujjain, hogy hányadik cellánál tart: 1, 2, 3, …; 
1, 2, 3, …; stb. Lábujjaival a séták számát tartja számon. És még valami: minden 
séta alkalmával változtat bizonyos ajtók állapotán (a zárt ajtót kinyitja, a nyitottat 
pedig bezárja). Az 1. séta alatt minden ajtó állapotát megváltoztatja. A második 
alatt csak minden másodikét. A harmadik alatt, minden harmadikét. És így tovább. 
Ábrázold a cellák állapotát minden sétát követően. Ha kezdetben minden ajtó zár-
va van, akkor tíz séta után hány ajtó lesz nyitva? 

6. feladat 
Hód Hugó nyitott egy új mosodát. Három gépe van: egy mosógép, egy szárí-

tó- és egy vasalógép. Mindhárom gépnek 30 percig tart egy program. Egy hódma-
mának, ha egyedül használhatja mind a 3 gépet, 90 percre van szüksége a három 
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művelet elvégzéséhez (mosás, szárítás, vasalás), melyeket csak ebben a sorrendben 
tehet meg. Egyszerre három hódmama érkezik a mosodába, és szeretnék a ruhákat a 
lehető leghamarabb kimosni. Használhatják a gépeket úgy is, hogy, miután az első 
hód elkészült a teljes nagymosással, akkor kezdi a következő. De ez mehet gyor-
sabban is, ugyanis a gépeket akár egyszerre is lehet működtetni. Minimum hány 
percre van szükség ahhoz, hogy mind a hárman elkészüljenek a munka mindhárom 
fázisával? 

Reál szakirány számára 

7. feladat 
Egy hóbortos börtönőr unalmában oda-vissza sétál 10 egymás utáni cella 

előtt. Minden séta alatt számolja az ujjain, hogy hányadik cellánál tart: 1, 2, 3, …; 
1, 2, 3, …; stb. Lábujjaival a séták számát tartja számon. És még valami: minden 
séta alkalmával megváltoztatja a séta sorszámával osztható sorszámú ajtók állapo-
tát (zárt/nyitott). Ábrázold a cellák állapotát séták szerinti bontásban. Ha kezdet-
ben minden ajtó zárva van, akkor tíz séta után hány ajtó lesz nyitva? 

8. feladat 
A B tehervonat közeledik az állomáshoz, de hamarosan utoléri az A gyorsvo-

nat, amelyet előre kell engednie. Az állomáson a fővágányról elágazik egy mel-
lékvágány, ahová egy időre vagonokat lehet kitolni a fővágányról. A probléma 
megoldásának hány módja van annak függvényében, hogy mekkora a hossza a 
mellékvágánynak? Adj megoldásokat a mellékvágány vonathosszakhoz viszonyí-
tott hossza függvényében. 

Kontroll feladatok 

9. feladat 
Egy hóbortos börtönőr unalmában oda-vissza sétál 10 egymás utáni cella 

előtt. Minden séta alatt számolja az ujjain, hogy hányadik cellánál tart: 1, 2, 3, …; 
1, 2, 3, …; stb. Lábujjaival a séták számát tartja számon. És még valami: minden 
séta alkalmával változtat bizonyos ajtók állapotán (a zárt ajtót kinyitja, a nyitottat 
pedig bezárja). Az 1. séta alatt minden ajtó állapotát megváltoztatja. A második 
alatt csak minden másodikét. A harmadik alatt, minden harmadikét. És így tovább. 
Ábrázold a cellák állapotát minden sétát követően. Ha kezdetben minden ajtó zár-
va van, akkor tíz séta után hány ajtó lesz nyitva? 
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10. feladat 
A B tehervonat közeledik az állomáshoz, de hamarosan utoléri az A gyors-

vonat, amelyet előre kell engednie. Az állomáson a fővágányról elágazik egy  
mellékvágány, ahová egy időre vagonokat lehet kitolni a fővágányról. Hogyan en-
gedje előre a B vonat az A vonatot, ha 

 a mellékvágányon elfér a teljes B vonat? 
 a mellékvágányon elfér a teljes A vonat? 
 a mellékvágányon csak a vonatok egy része fér el? 
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Javítókulcsok 
 

Javítókulcs – 1. feladat 
Analitikus szempontok: 
1. Tartalom: 30 pont 
Tartalmi elemek jelenléte a szövegben: a jegyen olvasható szövegből a következő 
alapvető információk szerepelnek: 
 érvényes két díjszabási övezet beutazására; 
 egy órán belül; 
 négyszeri átszállással; 
 a felszállóhelytől a célig a legrövidebb úton; 
 az átszállás lehetőségei: kereszteződéseknél, elágazásoknál, végállomásokon; 
 az átszállás feltételei: az előzőektől eltérő útvonal; 
 az utazás során csak egy Duna-híd és minden útvonal csak egyszer érinthető; 
 tilos: kerülő utazás és az útmegszakítás. 

Minden hiányzó információért levonunk 2,5 pontot. 
2. Szerkezet: 20 pont 
A szöveg hármas tagolású: 10 pont 
 bevezetés: kapcsolatfelvétel azzal, aki megszólítja; jelzés, hogy vállalja a fel-

adatot; 
 tárgyalás: a jegyen olvasható szöveg tartalmi kivonata; (5 pont); 
 befejezés: érdeklődés az elmondottak érthetőségével kapcsolatban; elköszö-

nés (5 pont). 
Az egyes részek szerkesztettsége: 10 pont 
  a mondatok, a bekezdések koherenciája és kohéziója. 

3. Stílus: 20 pont 
A választott stílusréteg megfelel a feladat kommunikációs helyzetének: 10 pont 
 élőszóban elhangzó szöveg (köznyelv); ehhez igazodik a mondatszerkesztés 

(5 pont); 
 választott hangnem: a beszélgetőtárshoz igazított (magázó forma), (5pont). 

A stílustartás követelményének érvényesülése: 5 pont. 
Tömör, pontos, szabatos megfogalmazás (5 pont). 
4. Nyelvhelyesség: 10 pont 
 a köznyelvi normákhoz való igazodás; 
 az előforduló súlyos vétségekért 1-1 pontot vonunk le. 
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5. Helyesírás: 10 pont 
 a helyesírási szabályok betartása (a rendszerszerűen előforduló súlyos hibák 

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

sa; igekötő helyesírása; kis és nagybetű helytelen használata; mondatvégi 
írásjelek helytelen használata; időtartam jelölés (magánhangzók és mással-
hangzók); a mássalhangzók minőségi változásai. 

6. Külalak: 10 pont 
 rendezett íráskép, bekezdésekre tagolt szöveg. 

 
Javítókulcs – 2. feladat 
Analitikus szempontok: 
1. Tartalom: 30 pont 
A témához kapcsolódó tartalmi elemek jelenléte az írásműben: 20 pont 
 a címadás fontosságának felismerése (az író ezzel emeli át a hivatalos stílus-

rétegből a szöveget a szépirodalmi stílusrétegbe; megváltoznak a szövegértés 
szabályai); (5 pont); 

 fő tartalmi elemek: teljes értékű alkotás; a szöveg témája; az üzenet értelme-
zése; (15 pont). 

A gondolati mélység a kifejtés alaposságára vonatkozó értékszempont: 10 pont 
 elegendő releváns információt és példát közöl a tanuló gondolatainak megvi-

lágításához; (5 pont); 
 a szövegalkotó tudatában van a probléma komplexitásának, és a lehetséges 

nézőpontok sokféleségének (5pont). 
2. Szerkezet: 20 pont 
A szövegegész tagolása: 10 pont 
 a fogalmazásnak van megfelelő bevezetése, befejezése, a tárgyalás anyaga 

kellően szelektált és elrendezett; (10 pont); 
 az egyes bekezdések, gondolategységek szerkesztettsége és összefüggése: ér-

vényesül a mondatok, a bekezdések koherenciája és kohéziója; (5 pont); 
 a gondolatok kifejtésének és elrendezésének módszere: a gondolatmenet 

könnyen nyomon követhető. (5 pont). 
3. Stílus: 20 pont 
 a szöveg stílusa megfelel a műfaji követelménynek (esszé); (5 pont); 
 érvényesül a stílustartás követelménye; (5 pont); 
 a stílus választékossága, tömör, pontos, szabatos megfogalmazás; (5 pont); 
 az irodalmi nyelv stílusnormáihoz való igazodás. (5 pont). 
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4. Nyelvhelyesség: 10 pont 
 a köznyelvi normákhoz való igazodás; 
 az előforduló súlyos vétségekért 1-1 pontot vonunk le. 

5. Helyesírás: 10 pont 
 a helyesírási szabályok betartása (a rendszerszerűen előforduló súlyos hibák 

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

sa; igekötő helyesírása; kis és nagybetű helytelen használata; mondatvégi 
írásjelek helytelen használata; időtartam jelölés (magánhangzók és mással-
hangzók); a mássalhangzók minőségi változásai. 

6. Külalak: 10 pont 
 rendezett íráskép, bekezdésekre tagolt szöveg. 
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Az idegen nyelvű szövegértés vizsgálata 
 

Kérdőív 
 

Szövegértés idegen nyelven – kérdőív fordító-tolmács szakosoknak 
 

1. Évfolyam: __________________________ 

2. Kor: ______        Nem:    a. nő         b. férfi 

3. Milyen idegen nyelvet/nyelveket tanulsz (a román nyelvet kivéve)?  
________________________________________ 

 
A további kérdések az általad legjobban ismert idegen nyelvre vonatkoznak 
(a román nyelvet kivéve). 

4. Hol tanultad az idegen nyelvet? (Több válaszlehetőség is bejelölhető!) 
a. iskolában 
b. magán nyelviskolában 
c. egyedül 
d. a média segítségével (televízió, rádió, Internet stb.) 
e. magánórán 
f. egyéb: _______________ 

5. Milyen szinten beszéled? 
a. haladó 
b. felső-középfok 
c. középfok 
d. alsó-középfok 
e. kezdő 

6. Véleményed szerint az, hogy kétnyelvű környezetben nőttél fel (magyar–
román), és ismered a román nyelvet, segített-e ennek a harmadik (idegen) 
nyelvnek az elsajátításában? 

a. igen 
b. nem 

Magyarázat, megjegyzés: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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7. Rendelkezel-e nyelvvizsgával? 
a. igen 
b. nem 

8. Egy nyelvvizsgán melyik vizsgafeladat lenne/volt számodra a legnehezebb: 
a. szövegolvasás és szövegértés 
b. írás (pl. levél, cikk, jelentés, esszé írása) 
c. szövegek kiegészítése, átalakítása 
d. hangfelvétel hallgatásán alapuló gyakorlatok 
e. beszéd és beszélgetés 

9. Az idegen nyelvű szövegeket... 
a. annyira könnyen megértem, mint az anyanyelvemen írt szövegeket. 
b. valamivel nehezebben értem meg, mint az anyanyelvemen írt szövegeket. 
c. sokkal nehezebben értem meg, mint az anyanyelvemen írt szövegeket. 

10. Szoktál-e könyvtárba járni és idegen nyelvű könyveket kölcsönözni (tankönyv, 
szakkönyv, szépirodalom, folyóirat stb.)? 

a. soha b. néha c. rendszeresen 

11. Leginkább milyen szövegeket olvasol idegen nyelven? 
a. szépirodalom (pl. regény, novella, vers) 
b. szakmai témájú írások (szakcikkek, szakkönyvek, szakmai folyóiratok) 
c. újságok, folyóiratok 
d. egyéb: ___________________________ 

12. Az alábbi nyelvtanulással kapcsolatos tevékenységek közül melyik az a kettő, 
amelyet a leghasznosabbnak tartasz szakmai érvényesülésed szempontjából? 
(karikázd be) 

a. nyelvtani gyakorlatok 
b. szókincsfejlesztő gyakorlatok 
c. szövegolvasás és ezzel kapcsolatos feladatok 
d. szöveghallgatás és ezzel kapcsolatos feladatok 
e. beszélgetés (pl. elmesélni valamit, szerepjátékok) 
f. írásbeli feladatok (pl. levélírás, fogalmazás) 
g. fordítás 

13. Olvasási stratégiák vizsgálata:  
A következő állítások mindegyike az idegen nyelvű szakmai tanulmányokkal kap-
csolatos szövegek olvasására vonatkozik. Minden állítást öt szám (1, 2, 3, 4, 5) 
követ. Jelöld be azt, amelyik a te esetedben leginkább igaz. Nincs helyes vagy 
helytelen válasz! 
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 1 
soha 

2 
ritkán 

3 
időnként 

4 
általában 

5 
mindig 

1. Van egy célom, amelynek érdekében ol-
vasom a szöveget. 

     

2. Olvasás közben jegyzetelek, hogy job-
ban megértsem a szöveget. 

     

3. Felidézem azt, amit már tudok, hogy 
jobban megértsem, amit olvasok. 

     

4. Olvasás előtt átfutom a szöveget, hogy 
lássam, miről lesz szó benne. 

     

5. Amikor a szöveg bonyolult, hangosan 
olvasom, hogy jobban értsem. 

     

6. Mérlegelem, hogy a szöveg tartalma 
megfelel-e a célomnak, amiért olvasom. 

     

7. Lassan, figyelmesen olvasok, hogy biz-
tosan megértsem a szöveget. 

     

8. Először átfutom a szöveget, hogy felmér-
jem a jellemzőit (milyen hosszú és mi-
lyen szerkezetű) 

     

9. Próbálok visszatérni a gondolatmenet-
hez, ha elkalandozik a figyelmem. 

     

10. Aláhúzom vagy bekarikázom a fonto-
sabb információkat, hogy jobban megje-
gyezzem. 

     

11. Az olvasás sebességét a szöveg nehézsé-
géhez igazítom. 

     

12. Eldöntöm, hogy mit olvassak figyelme-
sen és mi az, amit figyelmen kívül hagy-
hatok. 

     

13. Használok kézikönyveket, segédanyago-
kat, hogy megértsem, amit olvasok (pl. 
(online) szótárt, lexikont). 

     

14. Amikor a szöveg bonyolultabbá válik, 
jobban odafigyelek. 

     

15. Használom a szövegben lévő táblázato-
kat, ábrákat, képeket, hogy jobban ért-
sem a szöveget. 

     

16. Néha megállok és elgondolkodom azon, 
amit olvasok. 
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 1 
soha 

2 
ritkán 

3 
időnként 

4 
általában 

5 
mindig 

17. Következtetek a kontextusból, hogy job-
ban értsem, miről van szó. 

     

18. Saját szavaimmal átfogalmazom a gon-
dolatokat, hogy jobban megértsem őket. 

     

19. Megpróbálom elképzelni, vizualizálni az 
információt, hogy jobban megjegyez-
zem. 

     

20. A lényeges információ azonosítása céljá-
ból figyelem a kövér vagy dőlt betűvel 
nyomtatott szavakat. 

     

21. Kritikusan elemzem és értékelem a szö-
vegben megjelenő információt. 

     

22. Olvasás közben vissza-visszatérek előző 
szövegrészekhez, hogy megértsem a 
gondolatok közötti összefüggéseket. 

     

23. Ellenőrzöm, hogy jól értettem-e, ha 
egymásnak ellentmondó információkkal 
találkozom. 

     

24. Megpróbálom kitalálni, miről fog szólni 
a szöveg. 

     

25. Mikor a szöveg túl bonyolulttá válik, új-
raolvasom, hogy jobban értsem. 

     

26. Felteszek magamnak kérdéseket, ame-
lyekre választ szeretnék kapni a szöveg-
ből. 

     

27. Ellenőrzöm, hogy a szöveggel kapcsola-
tos feltételezéseim igazak-e. 

     

28. Megpróbálom kitalálni az ismeretlen 
szavak és kifejezések jelentését. 

     

29. Olvasás közben lefordítom a szöveget 
anyanyelvemre. 

     

30. Olvasás közben idegen nyelven és anya-
nyelven is gondolkodom az információk-
ról. 
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Rezumate 

Provocări privind educația în limba maternă 
(Pletl Rita) 

 
Rolul esențial al educației în limba materna în cadrul învățământului instituți-

onalizat rezultă din multitudinea funcțiilor sale. Datorită rolului său multiplu, efi-
ciența educației în limba maternă influențează fundamental predarea celorlalte arii 
curriculare, și are efect decisiv asupra nivelului de achiziționare a cunoștințelor 
structurate pe discipline de specialitate. 

Studiul de față cercetează natura răspunsurilor date de educația în limba ma-
ternă la provocările exterioare (venite din partea societății) și interioare (profesio-
nale) în contextul situației sale minoritare, și fiind reglementat de sistemul educa-
țional majoritar, care în același timp limitează posibilitățile sale. 

Aceste aspecte au o importanță deosebită, deoarece educația în limba maternă 
doar atunci își poate îndeplini rolul (să-și îndeplinească misiunea în situație mino-
ritară), dacă este capabilă să dea răspunsuri corespunzătoare provocărilor cu care 
se confruntă. 

 
 

Analiza abilităților de soluționare a problemelor 
în diverse arii curriculare 

(Pletl Rita) 
 
Una dintre problemele de o importanță deosebită a învățământului preuniver-

sitar este gradul de utilizare a cunoștințelor dobândite la școală de către elevi. 
Schimbarea paradigmei în ultimele câteva decenii (constând în aprecierea acelor 
cunoștințe care pot fi aplicate în situații reale) a generat o schimbare în abordarea 
cercetării empirice, devenind o directivă analiza capacității elevilor de a valorifica 
cunoștințele efective achiziționate, în loc de cercetarea cunoștințelor lor lexicale 
concrete. 

Cercetarea empirică care vizează evaluarea competențelor curriculare tran-
sversale a fost proiectată în așa fel, încât să fie centrată pe aplicabilitatea cunoștin-
țelor dobândite, și are în vizor analiza capacităților complexe de soluționare a pro-
blemelor în rândul elevilor instituțiilor de învățământ preuniversitar cu limba de 
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predare maghiară, precum și în rândul studenților care frecventează cursurile mo-
dulului pedagogic. Studiul de față prezintă o parte a acestei cercetări: este prezen-
tată cadrul metodologic al primei etape (2017-2018), și conține rezultatele și con-
cluziile evaluării testelor cu privire la receptarea și producerea de texte. Eșantionul 
(551 de elevi, 89 de studenți) prezintă o pondere redusă, datorită caracterului pri-
mei etape, dar cuprinde toate regiunile teritoriale și diferitele tipuri de instituții de 
învățământ.  

 
 

Școlile comunităților minoritare: efectul pozitiv 
al sprijinului familial, asupra performanțelor școlare 

(Horváth Zsófia-Irén) 
 
La educația în limba maternă a minorităților trebuie pus un accent deosebit 

pentru mobilizarea acelor resurse umane, care facilitează performanțele școlare ale 
elevilor. Activizarea comportamentului de sprijin din partea părinților, încurajarea 
directă a copiilor lor și formarea unei colaborări dintre părinți și pedagogi, sunt câ-
teva dintre exemplele care ar putea contribui la optimizarea performanței școlare 
ale elevilor. În acest studiu, folosindu-ne de sursele literaturii de specialitate, am 
prelucrat rolul de suport a familiei, punând accent pe faptul, că țelul comun al fa-
miliei și a școlii este acela de a transmite valori culturale identice. 

 
 

Efectul mediului familial asupra factorilor emoționali, 
motivaționali și cognitive de învățare 
(Horváth Zsófia Irén – Szentes Erzsébet) 

 
Profesorii, zi de zi se întâlnesc, cu elevi care, în ciuda posibilității folosirii 

unor mijloace și metode variate și eficiente de accesare și însușire a cunoștințelor, 
au performanțe școlare nesatisfăcătoare. O parte din factorii de perturbare a efici-
enței la învățare pot fi legați de specificul mediului familial, deoarece problemele 
ivite în familie pot reduce motivația de învățare. În studiul nostru prezentăm rezul-
tatele referitoare la efectul mediului familial, asupra performanțelor școlare a ele-
vilor și asupra factorilor de învățare. O situație conflictuală, pe termen lung, dintre 
părinți sau consumul excesiv de alcool în familie, poate contribui la scăderea per-
formanțelor școlare a elevilor, ca urmare a pierderii motivației și apariția unui ni-
vel mai ridicat de anxietate. 
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Cultivarea abilității de a rezolva probleme în cadrul 

predării-învățării informaticii 
(Kátai Zoltán) 

 
În acest capitol prezentăm succint câteva principii care stau la baza abilității 

de a rezolva eficient probleme. Pe lângă trecerea în revistă a unor lucrări din litera-
tura de specialitate internațională, punem accent pe lucrări ai cercetătorilor ma-
ghiari. Analizăm conexiuni cu gândirea creativă și critică, și tratăm subiectul și din 
perspectiva învățării colaborative. În această lucrare ne concentrăm în special pe 
abilitate de a rezolva probleme în domeniul informaticii. După discutarea unor as-
pecte generale dăm exemple concrete din procesul de predare-învățare a informa-
ticii la Universitatea „Sapientia”. 

 
 

Abilitatea de soluționare a problemelor în rândul elevilor de liceu 
și studenților participanți la pregătirea psihopedagogică 

(Harangus Katalin) 
 
Studiul analizează impactul înțelegerii textului asupra eficienței capacității de 

soluționare a problemelor în rândul elevilor de liceu, respectiv în rândul studenți-
lor din anul I. de la pregătirea psihopedagogică. Se prezintă rezultatele obținute de 
către elevii din clasele a IX-a și a X-a, respectiv de către studenții în rezolvare 
problemelor complexe care necesită gândire computațională. Problemele formula-
te nu erau legate direct de programa școlară, ci erau teme distractive a căror soluți-
onare necesită o gândire structurată și logică. Rezultatele ne arată, că înțelegerea 
textului are o influență importantă în rezolvarea problemelor. La fiecare tip de 
problemă este de evidențiat câți dintre elevi și studenți au încercat să rezolve tema, 
respectiv câți dintre ei nici nu au încercat să găsească o soluție. Proporția dintre ei 
indică modul în care elevii și studenții au perceput nivelul de dificultate al proble-
melor. Dacă au considerat că rezolvarea problemei este prea dificilă, nici nu au în-
cercat să o rezolve. Este, de asemenea, de menționat că și dintre cei care au încer-
cat să găsească o cale de rezolvare a problemei câți au ajuns la soluția finală. 
Raportul între cei care au încercat și cei care nu au încercat rezolvarea temelor nu 
se referă numai la nivelul de dificultate al problemelor, ci subliniază dezaprobarea 
față de adaptarea lor la un context nou. 
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Înțelegerea textului, strategiile de lectură, traducere 

(Kovács Gabriella) 
 
Trăim într-o lume globalizată, în care situațiile care necesită o comunicare in-

terculturală devin tot mai frecvente. Competențele de comunicare interculturale, 
abilitățile lingvistice și abilitatea de a traduce sunt premise ale dezvoltării profesi-
onale și ale succesului. În anumite domenii, cum ar fi traducerea, interpretarea sau 
predarea limbilor străine, aceste abilități sunt indispensabile. Grupul țintă al aces-
tui studiu este format din studenți înscriși la programul de studiu Traducere și in-
terpretare la Universitatea Sapientia Facultatea de Științe Tehnice și Umaniste, 
Târgu Mureș. Mulți dintre ei participă și într-un program psihopedagogic din ca-
drul universității care formează profesori de limbi străine. S-a efectuat un studiu 
pentru a examina obiceiurile de lectură ale studenților noștri și strategiile de lectu-
ră atunci când citesc texte scrise în limba engleză. Performanța lor de citire și înțe-
legere a textelor în limba engleză a fost evaluată cu ajutorul unui test standardizat. 
Corelația a fost măsurată între această performanță și abilitatea lor de a traduce 
textele din limba engleză în limba lor maternă. Rezultatele sprijină experiența 
noastră că studenții care se pregătesc pentru profesiile menționate mai sus sunt 
conștienți de importanța folosirii diferitelor strategii de lectură. Ele arată, de ase-
menea, că abilitățile elevilor de a înțelege texte în limba engleză nu sunt întot-
deauna la nivelul cerut, iar acest nivel influențează în mod semnificativ capacitatea 
de a traduce textele în limba maghiară. 

 
 

Formarea profesională și dobândirea competențelor profesionale 
(Szentes Erzsébet) 

 
Teoriile bazate pe principiile dezvoltării prezintă dezvoltarea în carieră ca un 

proces în care individul se identifică cu profesia aleasă, conceptul cheie fiind ima-
ginea de sine. Dezvoltarea pe plan profesional, la fel și formarea imaginii de sine 
sunt descrise ca rezultatele interacțiunilor dintre factori individuali și sociocultu-
rali, ca sinteza acestora. Printr-un studiu al procesului pregătirii profesionale se 
poate studia modul in care elevii percep profesiile și procesul de instruire pe par-
cursul căruia vor dobândii cunoștințe teoretice si practice necesare desfășurării ac-
tivității lor viitoare. Pe parcursul studiilor superioare viitorii profesioniști învață 
meseria aleasă, formează o perspectivă asupra teoriilor de bază și asupra practicii 
profesiei, intră în contact cu comunitatea profesională, acumulează experiențe și 
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dezvoltă competențe profesionale. Toate acestea vor fi integrate în personalitate și 
conduc la schimbarea imaginii de sine, a cărui componentă centrală va fii o pre-
concepție asupra profesionalismului. În mod ideal prin procesul dezvoltării în cari-
eră apare identitatea vocațională. 
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Abstracts 

The challenges of native language education 
(Pletl Rita) 

 
The multiplicity of functions of native language education plays a key role in 

institutional education. Because of its multiple roles, the efficiency of mother 
tongue education fundamentally influences the teaching of other subjects, and it 
has a decisive influence on the quality of the knowledge acquired in different dis-
ciplines. 

In my study, I examine the way in which native language education in a mi-
nority situation , whose functioning is governed by the characteristics of the ma-
jority education system which limits its possibilities, can respond to the external 
(social) and internal (professional) challenges it faces. This issue is important be-
cause mother tongue education can only fulfill its functions if it can give answers 
to the challenges it faces. 

 
 

Examination of problem solving skills in different fields of education 
(Pletl Rita) 

 
One of the key issues in public education is the conditions under which stu-

dents can use the knowledge gained in the school. The paradigm shift in recent 
decades (new knowledge in real life situations) has led to a valuable change in 
empirical research: the main guideline is that instead of concrete factual 
knowledge, it is worth examining the students’ actual, applicable, qualitative 
knowledge. 

In the spirit of application-centric approach, an empirical research aimed at 
assessing cross-curricular competences was planned, focusing on the complex 
problem-solving abilities of Hungarian-speaking secondary school students and 
teacher-trainees in Romania. In my paper, I present a section of this study, namely 
the methodological framework of the first phase, the estimation (2017-2018), and I 
evaluate the results of the tasks measuring text comprehension and text-creation. 
The sample (551 high school students and 89 students) is reduced in this pre-
assessment, but it is stratified according to regions and school types. 
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Schools of minority communities: the positive effect 

of family support on school performance 
(Horváth Zsófia-Irén) 

 
In the mother tongue education of minorities, a special emphasis should be 

put on mobilizing those human resources that facilitate student performance. Acti-
vating parental support behavior, encouraging children directly, and fostering col-
laboration between parents and educators are some of the examples that could help 
to optimize student performance. In this study, using the sources of literature, I 
worked on the role of family support, emphasizing the fact that the common goal 
of family and school is to convey identical cultural values. 

 
 

A study of connections between high school students' family 
environment and affective and cognitive learning factors 

(Horváth Zsófia Irén – Szentes Erzsébet) 
 
The use of diverse e-learning tools and the acquisition of learning methods 

and techniques help students willing to learn to be successful in school. However 
practicing teachers have to deal daily with students who cannot meet school ex-
pectations. A part of the obstacles to school performance is related to the particu-
larities of the family environment. We find it particularly important to examine the 
specific family problems of students belonging to the Hungarian national minority 
receiving native language education and how this affects their school performance. 

 
 

Cultivating problem-solving skills in Computer Science education 
(Kátai Zoltán) 

 
In this chapter, we review some principles behind effective problem-solving. 

Beside relevant works of the international community in the field, we emphasize 
the contributions of the Hungarian researchers. We discuss connections with crea-
tive and critical thinking and analyze the subject from the perspective of collabora-
tive learning. This work particularly focuses on problem-solving within the 
framework of informatics education and gives some examples of how the present-
ed principles are implemented at Sapientia Hungarian University of Transylvania. 
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Analysis of problem solving skills of high school students 

and teacher training students 
(Harangus Katalin) 

 
Our present survey examines the impact of reading comprehension on the ef-

ficiency of problem solving among two lower classes of high school students and 
Sapientia University students. Our report is about the results that the 9th and 10th 
grade students and 1st year of the teacher training students achieved in solving 
complex tasks requiring computational thinking. The tasks were not directly relat-
ed to the school curriculum, but were fun, thought-provoking puzzles the solving 
of which required structured and logical thinking. The results show that the impact 
of reading comprehension is significant in problem solving. It is meaningful to 
know in case of each type of task the percentage of those students who experi-
mented with problem solving and of those who didn’t even try to solve the tasks. 
These proportions indicate how students perceive the level of difficulty of the 
tasks. If they considered the task too difficult they didn’t even try to solve it. It is 
also important to examine how far those who tried to solve the problem got in the 
process of problem solving. The proportions between those high school students 
and teacher training students who experimented with solving the tasks and those 
who didn’t assume any intellectual effort indicate not only the level of difficulty of 
the tasks but they also highlight the rejection of adaptation to the new context. 
School exercises socialize students to mechanical problem solving. The practice of 
new knowledge is achieved by giving the students the tasks to be solved and the 
information needed for the solution, and then they apply the operations associated 
with the types of tasks. 

 
 

Text comprehension, reading strategies and translation 
(Kovács Gabriella) 

 
In our gradually globalizing world situations requiring intercultural commu-

nication are becoming more frequent. Intercultural communication skills, language 
skills and the ability to translate are prerequisites of professional development and 
success. In certain professions, such as translating, interpreting or language teach-
ing these skills are indispensable. The target group of this study consists of first 
year students who study translation and interpretation at Sapientia Hungarian Uni-
versity of Transylvania, and most of them take part in language teacher training as 
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well. A survey was conducted in order to examine our students’ reading habits and 
reading strategies when dealing with texts written in English. Their reading com-
prehension performance was also assessed with the help of the reading compre-
hension part of a standardized test. Correlation was measured between their read-
ing comprehension level, and their ability to translate English texts into their 
native language. The results support our experience that students preparing for the 
above mentioned professions are aware of the importance of using various reading 
strategies. They also show that students’ reading comprehension skills are not al-
ways on the required level, and their reading level significantly influences the abil-
ity to translate texts into Hungarian. 

 
 

Professional development and acquisition of vocational skills 
(Szentes Erzsébet) 

 
According to theories that emphasize development, the vocational socializa-

tion is the individuals’ identification with the profession. Vocational socializa-
tion’s central concept is the self-definition. The professional development, as well 
as the development of self-definition is described as a result of the interaction be-
tween personal and socio-cultural factors which Super calls synthesis rather than 
compromise. The research focused on professional development examine the ex-
pectations, professional identity and plans of career. During college years future 
professionals not only learn a profession, form a relationship with the theory and 
practice of the profession by getting into contact with the professional community 
and practicing the profession, but all these will be integrated into the students’ 
identity, their self-definition changes, they create a self-image in which the central 
element is their projected career-image. 
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A kötet szerzői 

 
Pletl Rita a kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem Filológia Karán magyar-
francia szakon végezte tanulmányait (1972–1976). 2002-ben szerzett doktori foko-
zatot a Babeș-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 Babeș-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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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. 

 
 
 

Kovács Gabriella a kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetemen tanult angol-
magyar szakon (1991–1996), majd ugyanott mesterizett (1997). 2013-ban szerzett 
doktori fokozatot a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemen. A Sapientia EMTE 
Műszaki és Humántudományok Karán adjunktus.  
Kutatási területei: nyelvoktatás, szakmai nyelvhasználat, brit kultúra és civilizáció, 
szövegértelmezés. 

 
 
 

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. 


