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Elsőéves hallgatók szak-és pályaválasztási motivációi 
 

© Fónai Mihály & © Mohácsi Márta 
 

fonaim@puma.unideb.hu & mohacsi@nyf.hu 
(Debreceni Egyetem, Debrecen) 

 
Tanulmányunkban két felsőoktatási intézmény elsőéves hallgatóinak szak-és 
pályaválasztási motivációit hasonlítjuk össze – ez lehetőséget ad az intézmények 
közötti eltérések vázolására. Ugyanakkor arra is, hogy összevessük az alapszakos 
és osztatlan szakos, valamint a nappali és levelező tagozatos hallgatók szak-és 
pályaválasztásának potenciális eltéréseit (Tanulmányunk az „Oktatás, nevelés, 
élethossziglani tanulás‖. Székesfehérvár, 2010. január 15. konferencia előadásunk 
írott változata). 

Az elsőéves hallgatók szak-és pályaválasztási motivációit 2006-ban vizsgálták 
először a Debreceni Egyetem Állam-és Jogtudományi Karán – ez országosan is az 
elsők között történt (Fónai, 2008). Más jellegű, elsősorban a végzett hallgatókra 
irányuló kutatások is a kétezres évek elején indultak, ezekben is az elsők között volt 
az Állam-és Jogtudományi Kar (a debreceni Egyetemen a végzett hallgatók nagyobb 
számú, más karokra is kiterjedő megkeresése, a diplomás pályakövetés kiépítésének 
a kezdete a Minőségbiztosítási Igazgatóság munkájához kötődött) (Fónai, 2005). A 
jogi kari elsőéves, más néven „gólya mérések‖ tapasztalatai alapján a Debreceni 
Egyetem Tudományegyetemi Karai 2008-ban indították a több karra kiterjedő 
méréseket, 2009-ben már evasys alapú kérdőívekkel. E tanulmányban részben 
ezeknek a méréseknek a kérdéseit vettük figyelembe. 2009-ben került sor a 
Nyíregyházi Főiskola Gazdaság-és Társadalomtudományi Karán, a Felnőttnevelési-
és Kommunikációs Intézetben több elsőéves hallgatói csoport pályaválasztási 
motivációinak a mérésére. Mit vizsgálunk a különböző mérések során? 

 Az elsőéves hallgatók szocio-demográfiai változóit, 

 az iskolai életutat, 

 a szak-és pályaválasztási motívumokat,  

 az intézményválasztási motívumokat, valamint a hallgatók 

 elvárásait és terveit. 
 

A vizsgálatok célja az volt, hogy a jelzett dimenziókban a hallgatók rekrutációját, 
motivációit, elvárásait és céljait megismerjük, és lehetőség szerint azokat figyelembe 
vegyük a képzőhelyek, a karok beiskolázási körzeteiben a hallgatói rekrutáció során, 
valamint a szakmai szocializáció alakításánál. Korábbi tapasztalataink alapján a két 
intézmény hallgatóinak a szak-és pályaválasztási motivációit illetően a következőket 
vártuk: 

 A vizsgált hallgatói csoportokban a nőhallgatók magasabb arányát – a 
műszaki szakos hallgatók esetében a férfiakét. 

 Az alapszakos és osztatlan szakos hallgatók eltérő iskolai életútját és családi 
hátterét. 

 A szakválasztás esetében nem vártunk különbséget a különböző hallgatói 
csoportok között. 

 Hasonlóan azt feltételeztük, hogy az intézményválasztás szempontjaiban sem 
érvényesülnek különbségek. 
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A minta összetétele: 

 DE, jogász:     412 fő/ 47,9% 

 DE, igazgatásszervező:   328 fő/ 38,1% 

 NYF, gazdálkodási menedzser:  19 fő/ 2,2% 

 NYF, közlekedésmérnök:  40 fő/ 4,7% 

 NYF, gépészmérnök:   61 fő/ 7,1% 
 

1. sz. táblázat. A minta összetétele képzőhelyek és szakok szerint 
 

Debreceni Egyetem, jogász 412 fő 47,9 % 

DE, igazgatásszervező 328 fő 38,1 % 

DE összesen 740 fő  86,1 % 

Nyíregyházi Főiskola, gazdálkodási menedzser 19 fő 2,2, % 

NYF, közlekedésmérnök 40 fő 4,7 % 

NYF, gépészmérnök 61 fő 7,1 % 

NYF, összesen 120 fő 13,9 % 

Mindösszesen 860 fő 100,0 

Forrás: saját adatfelvételek 

 
A mintában a DE ÁJK hallgatói közül az osztatlan jogász szakon a hallgatók 56,9 

százaléka nappali, 43,1 százaléka levelező tagozatos. A DE ÁJK alapszakos 
igazgatásszervező hallgatóinak 55,2 százaléka nappali, 44,8 százaléka levelező 
tagozatos. A NYF alapszakos hallgatóinak 61,7 százaléka nappali, 38,2 százaléka 
levelező tagozatos. A DE ÁJK jogász hallgatóinak a 69 százaléka nő, 31 százaléka 
férfi, az igazgatásszervezés szakosok 75 százaléka nő, 25 százaléka férfi (a 
hallgatók nemek szerinti összetétele alapján már a kilencvenes években elindult a 
jogász szak „elnőiesedése‖, az igazgatásszervezés  pedig évtizedek óta „női‖ 
munkának számít). A NYF hallgatóinak nemek szerinti összetétele a mérnök 
szakosok magas aránya miatt eltérő: a férfiak aránya a vizsgált mintában 85 
százalék a nőké 15 százalék. 

 
A hallgatók rekrutációja: iskolai életút és a szülők végzettsége 
 
A hallgatók rekrutációját a középiskola típusával és a középiskola fenntartójával, 
valamint a szülők iskolai végzettségével jellemeztük. Ahogy arra utaltunk, eltérést 
vártunk a különböző szakos hallgatók iskolai életútjában. 
 

2. sz. táblázat. A hallgatók középiskolai végzettsége a középiskola típusa alapján, 
százalékban 

 

 DE osztatlan DE alapszakos NYF alapszakos 

Gimnázium 81,3 63,4 34,2 

Szakközépiskola 18,0 36,0 63,3 

Felnőttképzés 0,7 0,6 2,5 

Forrás: saját adatfelvételek 

 
A középiskola típusa alapján valóban lényeges különbség van mind a 

képzőhelyek, mind az osztatlan és alapszakos képzések között. A DE ÁJK hallgatói, 
különösen a jogászok, gimnáziumokból érkeznek, ezek között magas a „szerkezet 
átalakító‖ hat, és nyolcosztályos gimnáziumok aránya, ami a szülői háttér 
összetételével is magyarázható (Fónai, 2009). Bár az alapszakos hallgatók között is 
lényegesek az eltérések a két intézmény vizsgált karai között, mégis, az 
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alapszakosok esetében magasabb a szakközépiskolát végzettek aránya. Hasonló, 
de lényegesen mérsékeltebb különbségek érvényesülnek a középiskolák fenntartói 
esetében is (3. sz. táblázat).  
 

3. sz. táblázat. A középiskolák fenntartóinak megoszlása, százalékban 
 

 DE osztatlan DE alapszakos NYF alapszakos 

Önkormányzati 87,6 91,2 91,7 

Egyházi 8,8 7,9 7,5 

Alapítványi 2,4 0,9 0,8 

Forrás: saját adatfelvételek 

 
A táblázat adatai alapján megfogalmazható, hogy az osztatlan képzésbe járók 

esetében valamivel magasabb az egyházi, és az alapítványi fenntartású 
intézményekbe járók aránya, másként alacsonyabb az önkormányzati középiskolát 
végzetteké. A rekrutáció másik, fontos területe a családi háttér, mely esetében 
ugyancsak eltérést feltételeztünk az intézmények és az osztatlan, valamint az 
alapszakos hallgatók között.  
 

4. sz. táblázat. A hallgatók szüleinek iskolai végzettsége, százalékban 
 

  DE osztatlan DE alapszakos NYF alapszakos 

apa anya apa anya apa anya 

Általános iskolai 7,7 6,1 7,0 10,1 4,3 8,5 

Szakmunkásképző 18,6 10,1 33,4 15,0 37,9 18,6 

Szakközépiskola 17,8 12,3 17,5 13,1 19,0 13,3 

Gimnázium 20,6 30,0 27,3 35,5 16,4 31,4 

Főiskola 11,9 23,9 8,9 18,3 13,8 21,9 

Egyetem 23,8 17,2 5,8 8,0 8,6 12,2 

Forrás: saját adatfelvételek 

 
A szülők iskolai végzettségét vizsgálva még mindig kimutatható az 1960-as 

években kialakult házasodási minta: az érettségizett nő – szakmunkás férfi, és a 
főiskolát végzett nő, egyetemet végzett férfi házasodási mintája. Az anyák iskolai 
végzettsége eben a korosztályban még alacsonyabb, mint az apáké. A mintabeli 
hallgatók szüleinek iskolai végzettségében nem az intézmények közötti különbségek 
a lényegesek, hanem az osztatlan és az alapszakos hallgatók közötti különbségek. A 
jogász-hallgatók szüleinek lényegesen magasabb az iskolai végzettsége, mint az 
igazgatásszervezőké, és a mérnökhallgatóké, azaz a különbségek a felsőoktatási 
képzés szintjeihez kapcsolódnak: az alacsonyabb társadalmi státuszú családokból 
érkező hallgatók inkább fordulnak elő az alapszakosok, mint az osztatlan szakosok 
között – kérdés, hogy a vizsgálat megismétlése mesterszakos hallgatók esetében 
mutatna-e a mobilitási esélyekben különbségeket, vagy az már korábban, az 
alapszakok és a képzőhelyek kiválasztásánál dől el. 

 
A szak, pálya-és intézményválasztás azonosságai és különbségei  
 
A szakválasztás esetében nem vártunk lényeges különbségeket az intézmények, 
valamint az osztatlan és alapszakos hallgatók preferenciái között – ez a 
várakozásunk alapvetően igazolódott. 
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5. sz. táblázat. Mekkora mértékben saját döntése a szak választása (négyfokozatú skála) 

 

  DE osztatlan DE alapszakos NYF alapszakos 

önállóan döntött 3,56 3,60 3,47 

mindkét szülővel, közösen 2,17 2,05 2,42 

édesanyjával, közösen 2,01 2,14 2,14 

édesapjával, közösen 1,82 1,61 1,99 

házastársával, élettársával együtt döntött 1,56 1,64 1,61 

barátja, ismerőse gyakorolt az Ön 
döntésére meghatározó hatást 

1,40 1,35 1,71 

egyéb személlyel együtt döntött  1,26 1,36 1,46 

a munkahelye megőrzése miatt  1,24 1,59 1,44 

barátjával együtt döntött 1,23 1,39 1,58 

a szülők döntöttek 1,13 1,08 1,32 

Ön és egy tanára, együtt döntött 1,08 1,10 1,22 

 munkahelyi vezetőjével közösen döntött 1,06 1,23 1,24 

csak az édesapja döntött 1,05 1,03 1,29 

csak az édesanyja döntött 1,04 1,88 1,21 

a munkahelyi vezetője döntött 1,04 1,14 1,26 

valamelyik tanára döntött 1,03 1,04 1,17 

Forrás: saját adatfelvételek 

 
A hallgatók alapvetően úgy látják, hogy a szak választása alapvetően saját 

döntésük volt, arra valamelyest csak a szülők hatottak, de az is egy közös döntés 
keretében érvényesült – úgy tűnik, senki helyett sem döntöttek. Ugyanakkor az 
édesanyákkal közös döntések az alapszakosok esetében valamivel magasabb. A 
Nyíregyházi Főiskola alapszakosai esetében a szakválasztásra irányuló döntésre 
valamivel nagyobb hatást gyakoroltak a személyes kapcsolati háló tagjai, mint a 
debreceni hallgatókra. Ami feltűnő, az az iskolák, a tanárok hatásának lényeges 
visszaszorulása a továbbtanulási döntésekre. A képzőhelyeknek ezeket a 
tendenciákat mindenképpen figyelembe kell venni a potenciális hallgatóik 
döntésének az alakításánál – ezt segítheti annak az ismerete, hogy honnan 
informálódnak a hallgatók a választott szakról (6. sz. táblázat). 
 

6. sz. táblázat. Honnan informálódott a választott szakról (négyfokozatú skálán) 
 

 DE osztatlan DE alapszakos NYF alapszakos 

a felvételi tájékoztatóból 2,76 3,13 2,79 

ismerőse jár ilyen szakra 2,60 1,96 2,58 

az egyetem, főiskola valamilyen 
tájékoztató anyagából 

2,04 2,46 2,36 

sokat hallott róla, sok helyről 2,52 1,88 2,35 

„nyílt napon" volt 1,73 1,58 2,08 

egyéb ismerőstől 2,06 1,75 2,00 

az iskolájától, tanárától 1,85 1,58 1,95 

a  médiából 1,85 1,65 1,93 

a szülőktől 2,07 1,73 1,90 

a családban is van ilyen 
végzettségű, tőle 

2,01 1,30 1,86 

munkahelyén informálták 1,45 1,52 1,37 

házastársától, élettársától 1,24 1,11 1,24 

Forrás: saját adatfelvételek 
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A szakokról a hallgatók két típusú forrásból informálódnak: az egyetem, illetve a 
felsőoktatás kiadványaiból, és az egyetemi, főiskolai rendezvényekből, valamint a 
személyes kapcsolati hálójukból, a rokonoktól, ismerősöktől. Ha csak a táblázat 
adatait elemeznénk, akkor a Debreceni Egyetem jogász hallgatóinak és a 
Nyíregyházi Főiskolának az alapszakos hallgatóinak a preferenciái állnak egymáshoz 
közelebb, a debreceni alapszakos hallgatók mintha alapvetően csak a tájékoztató 
anyagokból szereztek volna információkat a választott szakról. Ezt a helyzetet 
némileg módosítja, hogy az igazgatásszervező szakos, levelező tagozatos hallgatók 
szakválasztását erőteljesen alakítja a meglévő munkahely megtartása és az 
előrelépés lehetősége a munkahelyen (Fónai, 2005, 2008) – valószínű, hogy ezért 
tájékozódnak alapvetően a „hivatalos‖ forrásokból. A mérnök alapszakos hallgatók 
információs lehetőségei hasonlóak ahhoz, ahogyan a szak választását indokolják, 
azaz abban fontos a személyes kapcsolati háló szerepe. Meglepő, hogy az 
egyébként a döntésüket alapvetően önállónak tartó joghallgatók fontosnak tartják a 
családi hátteret a szakról szerzett információk esetében, ami arra utal, hogy ezek az 
információk, és a család, mint társadalmi háttér komolyan ott van a hallgatók mögött 
– de maguk a hallgatók a közvetlen döntések meghozatalában ezt kevésbé tartják 
fontosnak. A szakválasztás mellett fontos az is, hogy miért jelentkeztek felsőoktatási 
intézménybe a megkérdezett hallgatók (7. sz. táblázat). 
 

7. sz. táblázat. Mennyire befolyásolta, hogy egyetemre, főiskolára jelentkezzen 
(négyfokozatú skálán) 

 

 DE osztatlan DE alapszakos NYF alapszakos 

karrierje felépítésének a része 3,25 3,26 3,69 

ez a szakma érdekli 3,38 3,27 3,69 

mindenképpen diplomát szeretne szerezni 3,24 3,48 3,41 

a munkanélküliséget szeretné elkerülni 2,69 3,08 3,12 

vonzó számára a diákélet 2,45 2,57 2,42 

a tanulás mellett is tud dolgozni, pénzt 
keresni 

1,99 2,26 2,20 

munkahelyi előmeneteléhez szükséges 1,41 1,74 1,96 

egyelőre nem szeretne főállásban dolgozni 1,69 1,83 1,86 

a szülei is diplomások/egyik szülő az 1,89 1,57 1,74 

jelenlegi munkájához szükség van arra, 
hogy tanuljon 

1,33 1,56 1,62 

mindegy, hogy mit, csak tanuljon 1,27 1,32 1,36 

házastársa, élettársa kérésére 1,14 1,18 1,14 

Forrás: saját adatfelvételek 

 
A mintabeli hallgatókat a motívumok három csoportja mozgatja: a szakmai karrier 

lehetősége, a szakma iránti érdeklődés, a vonzó diákélet,  a diploma, valamint a 
munkanélküliség elkerülése. A főbb motívumokat tekintve nincsenek alapvető 
eltérések a hallgatók között. Az egyetemre, főiskolára jelentkezésben az 
alapszakosok között van nagyobb hasonlóság, az osztatlan képzés jogász hallgatói 
valamivel kisebb jelentőséget tulajdonítanak a munkanélküliség elkerülésének, a 
munkahelyi előmenetelnek (ez egyébként is inkább a levelező tagozatos hallgatókat 
motiválja) és a diplomának, ugyanakkor inkább tartják valamivel fontosabbnak a 
családi háttér hatását. A továbbtanulás mellett fontos az is, hogy a hallgatók miért 
választották azt az intézményt, ahol tanulnak (8. sz. táblázat). 
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8. sz. táblázat. Miért választotta az egyetemet, főiskolát (négyfokozatú skálán) 
 

 DE osztatlan DE alapszakos NYF alapszakos 

az egyetemnek, főiskolának jó híre van 2,78 2,79 2,16 

ezen a területen ez a legjobb intézmény 2,67 2,74 2,48 

lakóhelye közel van 2,51 2,52 2,70 

tetszik a város 2,50 2,51 2,32 

a diploma szükséges a munkájához 2,06 2,20 2,40 

ismerősei, barátai tanácsolták 1,91 1,87 1,92 

szülei tanácsolták 1,90 1,81 1,80 

barátai is ide jelentkeztek 1,83 1,87 1,92 

tanárai tanácsolták 1,49 1,38 1,24 

ide vettek fel a legkönnyebben 1,37 1,48 1,73 

itt kapott kollégiumot 1,36 1,70 1,35 

máshová nem vették volna fel 1,32 1,54 1,49 

a munkahelye anyagilag is támogatja 1,32 1,69 1,33 

házastársa, élettársa tanácsolta 1,22 1,19 1,23 

Forrás: saját adatfelvételek 

 
Az intézményválasztást tekintve, inkább az intézmények közötti különbségek 

érvényesülnek, azaz ebben az esetben nem hat a más területeken megfigyelhető 
osztatlan szak – alapszak különbség intézménytől független hatása. A DE ÁJK 
hallgatói inkább választották azt az intézmény hírneve és színvonala miatt, mint a 
megkérdezett hallgatók a Nyíregyházi Főiskoláról. A NYF hallgatói szempontjából 
valamivel fontos volt, hogy a főiskola közel van a lakóhelyéhez, és az , hogy a 
diploma szükséges a munkájukhoz – továbbá, hogy ide vették fel a legkönnyebben. 
A DE joghallgatói az egyetem választás esetében is utaltak a szülők tanácsára, ami 
megerősíti a szülői háttér fontosságát az ő esetükben (még ha a szak választását 
önálló döntésnek is érzik). Többször utaltunk arra, hogy a levelező tagozatosok 
eltérő fontosságot tulajdonítanak a saját élethelyzetüknek – a továbbiakban ezek 
területeit vesszük sorba (9. sz. táblázat).  
 

9. sz. táblázat. A levelező tagozat hatása a válaszokra (négyfokozatú skálák) 
 

 DE osztatlan DE alapszakos NYF alapszakos 

nappali levelező nappali levelező nappali levelező 

Döntés  –házastárssal 1,1 1,89 1,04 2,19 1,41 1,83 

Döntés – munkahely 
megőrzése miatt  

1,07 1,36 1,05 2,06 1,31 2,03 

Továbbtanulni – 
munkanélküliség 
elkerülése 

3,09 2,14 3,31 2,78 3,41 2,62 

Továbbtanulás – jelenlegi 
munkájához szükséges 

1,03 1,64 1,17 1,99 1,47 1,82 

Továbbtanulás – 
munkahelyi előmenetel 

1,33 1,49 1,27 2,24 1,63 2,39 

Intézményválasztás – 
diploma  szükséges a 
munkájához 

2,39 1,68 2,28 2,11 2,79 2,62 

Forrás: saját adatfelvételek 

 
A nappali és a levelező tagozatosok szak-és pályaválasztási motivációi között a 

táblázatban ismertetett területeken érvényesülnek lényeges különbségek, ám azok 
több esetben nem várt eredményt hoztak. Természetes, hogy a továbbtanulási 
döntésre a levelező tagozatosok esetében hatottak a házastársak, különösen az 
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igazgatásszervezés szakos hallgatók körében. A munkahely megőrzése a jogász 
levelező tagozatosok esetében kevésbé fontos, mint az igazgatásszervezők és a 
mérnök szakos hallgatók számára; ezt az is magyarázhatja, hogy a jogász levelezős 
hallgatók a diploma megszerzése után többnyire munkahelyet változtatnak, ez alól 
kevés a kivétel (például a rendőrtisztek). A legmeglepőbb eredmény a 
munkanélküliség elkerülésének a szándékában érvényesül: ezt rendre fontosabbnak 
tartják a nappali tagozatos hallgatók – a levelező tagozatos hallgatók a már meglévő 
munkahelyüket akarják megőrizni, vagy az eleve fontos a jelenlegi munkájukhoz, és 
a munkahelyi előmenetelhez, ez utóbbi a jogász levelezősök esetében a már vázolt 
ok miatt nem érvényesül. Ez azt jelenti, hogy a nappali tagozatosok a diplomával 
akarják „megvédeni‖ magukat a munkanélküliségtől, míg a levelezősök a már 
meglévő pozíciójukat akarják erősíteni. 

 
Felhasznált irodalom 
 
FÓNAI Mihály (2005): Végzett hallgatók rekrutációja és motivációi, 2001-2004. Kézirat. DE 
ÁJK, Debrecen. 
FÓNAI Mihály (2008): A Debreceni Egyetem Állam-és Jogtudományi Kara elsőéves 
hallgatóinak rekrutációja, valamint szak- és pályaválasztási motivációi. Kézirat. DE ÁJK, 
Debrecen. 
FÓNAI Mihály (2009): A Debreceni Egyetem Tehetséggondozó Programjába került hallgatók 
rekrutációja és a szakok értékelése. In: Karlovitz János Tibor (szerk): Speciális kérdések és 
nézőpontok a felsőoktatásban. Neveléstudományi Egyesület, Budapest, pp. 49-65. 
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Hallgatók pályaképének elemei: elvárások és vélemények a 
választott szakmáról 

 

© Márton Sándor & © Fónai Mihály 
 

sanmar@puma.unideb.hu & fonaim@puma.unideb.hu 
(Debreceni Egyetem, Debrecen) 

 
Cikkünkben a Debreceni Egyetem Tehetséggondozó Programjának (DETEP) az 
eredményeit elemezzük. E program 2001-ben indult az egyetemen, az akkori rektor, 
Fésüs László kezdeményezésére, és Balogh László szakmai irányítása mellett 
(Balogh & Fónai, 2003), célja a tehetséges hallgatók támogatása. Bár az elmúlt 
években több változás is történt a programban, az alapelvek és a célok nem 
változtak. A programba 2008-ig, az alapszakok belépéséig egy beválogatási eljárás 
eredményeként lehetett bekerülni. Ez egy háromlépcsős eljárás, melynek első 
lépcsőjében a karok a tanulmányi eredmény alapján adtak lehetőséget a másodéves 
nappali tagozatos hallgatók felső ötödének, hogy önként részt vegyenek egy mérési, 
beválogatási eljárásban, mely a program második lépcsője. Ennek keretében tesztek 
eredményei és egy kérdőív motivációt mérő kérdései alapján kialakított index 
segítségével alakult ki a hallgatók sorrendje (Márton & Mező & Balogh & Fónai, 
2006), melyet az egyes karok figyelembe vehettek a harmadik lépcsőben, melyek 
keretében, személyes meghallgatás után alakították ki a kari rangsorokat. Az eljárás 
az alapszakos hallgatók érdekeit figyelembe véve a harmadik szemeszter utánra 
helyeződött át. Az elmúlt két akadémiai évben a Debreceni Egyetem a kialakult 
tehetséggondozási formákat – DETEP, tudományos diákkörök, és a szakkollégiumok 
– egységes keretbe foglalta, létrehozva az egyetemi Tehetségtanácsot és a 
Tehetségpontot. A képzés módosulásait, és a tehetséggondozás kiterjesztése 
szempontjait is figyelembe véve az elmúlt két évben lehetőség nyílt a programba 
történő egyéni jelentkezésekre is. A DETEP lényeges eleme a hallgatói szakmai és 
tudományos munka tutori támogatása, valamint a programhoz kapcsolódó ösztöndíj, 
továbbá a tagság által elérhető pozitív elbírálás egyetemi projektek, valamint 
ösztöndíjak esetében. 

Jelen keretekben a program egységes első hét évének eredményeit elemezzük – 
ekkor egységes mérőeszközökkel történt a második lépcsős beválogatási eljárás. Az 
alkalmazott mérőeszközök a program első évében nem voltak azonosak a következő 
hét év mérőeszközeivel – ebben az időszakban is lényeges módosult az alkalmazott 
kérdőív. 2008-tól az alapkérdőív és az alkalmazott tesztek evasys verzióját 
alkalmaztuk, ami módot adott a korábbitól lényegesen gyorsabb adatrögzítésre, 
ugyanakkor az evasys softver sajátosságai miatt a kérdőív nyitott kérdéseiből zárt 
kérdések metodikailag új, jelentős számú, dichotóm változó bevezetését 
eredményezték, ezért tanulmányunkban a koherensebb első hét év eredményeit 
elemezzük. Ebben az időszakban 3138 hallgató vett részt a meghívásos, önkéntes 
mérési, beválogatási eljárásban – a mindenkori nappalis másodévesek mintegy 15 
százaléka. Közülük évente mintegy száz fő került be a tényleges programba, ami a 
megfelelő évfolyam körülbelül két százalékának felel meg. Eddigi vizsgálataink 
alapján a program lényeges támogatást jelentett a benne résztvevőknek, akiknek a 
jelentős része tanszéki demonstrátor, majd PhD hallgató volt, és sokan vettek részt a 
Tudományos Diákkörök munkájában is. A program módot adott a tehetséges, de 
hátrányos helyzetű hallgatók támogatására, hátrányaik csökkentésére is, ami újabb 
érv a tehetséggondozás mellett (Ceglédi, 2008). 
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Tanulmányunk a program eredményeit ismertető konferencia előadások és az 
azokon alapuló elemzések sorozatába illeszkedik – előadásainkban és 
elemzéseinkben a program egy – egy elemét, lényeges összetevőjét vizsgáltuk. 
Jelen tanulmányban a mérési, beválogatási eljárásban résztvevő másodéves 
hallgatók szocio-demográfiai változóinak néhány összetevőjét ismertetjük, majd a 
hallgatóknak a szakjukkal potenciálisan összefüggő szakmájára, professziójára 
vonatkozó elvárásait és anticipációit elemezzük: milyen előnyöket és lehetőségeket, 
hátrányokat és veszélyeket látnak a lehetséges professziók esetében 
(Tanulmányunk az „Oktatás, nevelés, élethossziglani tanulás‖. Székesfehérvár, 
2010. január 15. konferencia előadásunk írott változata). 

 
A programba került hallgatók rekrutációjának a jellegzetességei  
 
A hallgatói rekrutáció kapcsán a karok, nemek, megyék szerinti megoszlásokat, 
valamint az apák iskolai végzettség szerinti megoszlását vizsgáljuk (Fónai, 2009). A 
karok szerinti megoszlás nagyjából megfelel az egyes karok létszámából fakadó 
arányoknak, ugyanakkor azt jelentősen alakította az is, hogy az egyes karokon a 
hallgatók mekkora része vett részt a beválogatási, mérési eljárásban. Az egyes karok 
létszámadatait az is alakítja, hogy mikor jött létre, illetve mióta önálló. A programba 
került hallgatók és a karok hallgatóinak (az alapsokaságnak) az elemzett 
beválogatási időszakban (a 2001/2002-es akadémiai évtől a 2007/2008-as 
akadémiai évig terjedő időszakban) a nemek szerinti megoszlása már figyelemre 
méltó eltéréseket mutat. A rendelkezésünkre álló statisztika alapján a vizsgált 
időszakban a nappali tagozatos, másodéves hallgatók száma 27 693 fő volt, akik 
közül 16 371 fő nő, 11 322 fő férfi, azaz a hallgatók 59,9 százaléka nő, 40,1 
százaléka férfi. A DETEP mérési eljárásába a tanulmányi eredményük alapján 
bekerült „felső ötöd‖ esetében 2 140 fő nő, 1 033 fő férfi, ami 67,4, illetve 32,6 
százalék. Ez azt jelenti, hogy a program beválogatási eljárásába a hallgatónők 
magasabb eséllyel kerültek be, mint a férfiak. Ezt a jelenséget a tanulmányi átlag és 
a nemek szerinti hovatartozás magyarázza, az az ismert jelenség, mely szerint a nők 
tanulmányi eredményessége jobb, mint a férfiaké. A hallgatók megyék szerinti 
megoszlásában már kisebb különbségek érvényesülnek, bár finomabb eltérések a 
lakóhely alapján is tapasztalható a hallgatók között. 
 

1. sz. táblázat. A hallgatók megoszlása megyék szerint (az első hét)* 
 

Megyék A teljes évfolyam  A mérési eljárásba kerültek 

fő százalék fő százalék 

Hajdú – Bihar 11682 42,2 1082 39,7 

Szabolcs– Szatmár – Bereg  5796 20,9 581 21,3 

Borsod – Abaúj – Zemplén 3421 12,3 371 13,6 

Jász – Nagykun – Szolnok 1480 5,3 156 5,7 

Budapest 522 1,9 123 4,5 

Békés 817 2,9 118 4,3 

Heves 916 3,3 107 3,9 

*N = 2728 (nem mindenki adta meg a lakóhelye adatait) 
Forrás: Debreceni Egyetem októberi statisztikák, Neptun hallgatói adatbázis 

 
A Debreceni Egyetemnek erős a regionális kötődése: hallgatóinak hattizede két 

megyéből érkezik, a tágabb régióból pedig több, mint nyolctizede. A hallgatók területi 
rekrutációja természetesen szakfüggő is, bizonyos szakok esetében erősebb a 
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regionális kötődés, mások esetében nagyobb a beiskolázási körzet. Ezek a 
tendenciák a tehetséggondozó program mérési eljárásba került hallgatók esetében is 
érvényesülnek; ettől Budapest és Békés megye látszik valamelyest eltérni, de a 
magas válaszadási hiány miatt csak óvatosan fogalmazható meg az a következtetés, 
hogy a fővárosi származású hallgatók kétszer magasabb arányban vehettek és 
vettek részt a program mérési eljárásában, mint amekkora az arányuk az adott 
évfolyamon. Egyébként a hallgatók lakóhely szerinti megoszlása közel áll az 
alapsokaságéhoz (a teljes másodéves nappalis évfolyaméhoz). 

Lényegesebb különbség érvényesül a hallgatók társadalmi rekrutációja esetében. 
A középiskola típusa már egyértelműen kar-és szakfüggőnek látszik: a magasabb 
presztízsűnek tartott szakok (karok) esetében magasabb a szerkezetváltó 
gimnáziumokban végzettek aránya, míg a többi szak (kar) esetében magasabb a 
szakközépiskolában és a négyosztályos gimnáziumban végzetteké. Az apák iskolai 
végzettsége még jobban mutatja a karok közötti eltéréseket. 
 

2. sz. táblázat. Az apák iskolai végzettsége (százalékban)* 
 

Kar** Befejezetlen 
ált. iskola 

Befejezett 
ált. iskola 

Szakmunkás-
képző 

Érettségi Főiskola Egyetem 

ÁJK 0,5 3,2 29,9 31,0 11,8 23,5 

ÁOK 0,0 2,3 26,0 30,2 14,0 27,5 

BTK 0,2 3,7 34,4 29,2 15,7 16,4 

EK 0,2 2,5 40,4 27,9 11,3 17,1 

FOK 0,0 2,6 20,5 30,8 17,9 28,2 

GVK 0,0 5,8 31,8 32,3 14,2 15,9 

GYFK 0,0 3,1 42,0 26,0 12,2 16,8 

GYTK 0,0 6,5 30,4 23,9 21,7 17,4 

IK 0,0 9,7 23,3 42,7 5,8 18,4 

KTK 0,6 3,0 31,1 26,8 16,5 22,0 

MK 0,0 5,2 36,0 35,5 11,8 11,4 

MTK 0,0 3,0 36,1 34,2 14,7 11,7 

NK 0,0 8,3 16,7 50,0 16,7 8,3 

TTK 0,5 5,1 29,9 34,5 11,0 19,0 

Összes 0,3 4,1 33,5 31,8 13,2 18,1 

*A Népegészségügyi Karról eddig 13 fő vett részt a mérési eljárásokban – a rájuk vonatkozó adatok 
nem elemezhetők, de közlöm azokat – ez vonatkozik az egész tanulmányra. 

** A karok neve: ÁJK: Állam-és Jogtudományi Kar, ÁOK: Általános Orvoskar, AVK: Agrárgazdasági-és 
Vidékfejlesztési Kar (2009-től: Gazdálkodástudományi-és Vidékfejlesztési Kar), BTK: 

Bölcsészettudományi Kar, EK: Egészségügyi Kar, FOK: Fogorvostudományi Kar, GYFK: 
Gyermeknevelési-és Felnőttképzési Kar, GYTK: Gyógyszerésztudományi Kar, IK: Informatikai Kar, 

KTK: Közgazdaságtudományi Kar, MK: Műszaki Kar, MTK: Mezőgazdaságtudományi Kar, NK: 
Népegészségügyi Kar, TTK: Természettudományi Kar. 

 

A szakmunkás végzettségű apák aránya a főiskolai és a mezőgazdasági karokon 
magasabb, mint a többi kar esetében. Az érettségizett apák aránya az Informatikai 
Karon a legmagasabb, ez a jellemző végzettség – e karon az apák kétharmadának a 
végzettsége legfeljebb érettségi. A főiskolai végzettségű apák aránya a 
bölcsészkaron, a közgazdasági karon, valamint a fogorvos-és 
gyógyszerésztudományi karokon magasabb, míg az egyetemi végzettségűeké a 
fogorvos, általános orvos, jogász és közgazdász hallgatók esetében a legmagasabb. 
Úgy tűnik, a középiskola típusa és az apák iskolai végzettsége, valamint a karok 
között lényegi kapcsolat érvényesül – a magasabb végzettségű apák gyerekei 
magasabb presztízsű középiskola típusban végeztek, és az egyemen is a magasabb 
presztízsű szakokra járnak. Az anyák iskolai végzettsége két területen tér el az 
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apákétól: alacsonyabb a szakmunkás végzettségű anyák aránya, és magasabb az 
érettségizett, és különösen a főiskolai végzettségű anyáké, miközben az egyetemet 
végzetteké alacsonyabb, mint az apák körében – ezek a tendenciák megfelelnek a 
korábbi évtizedek iskolai végzettségbeli házasodási mintázatainak, a szakmunkás 
apa – érettségizett anya, és a főiskolát (középiskolát) végzett anya – diplomás 
(egyetemet végzett) apa házassági mintáinak. A magas végzettségű apák és anyák 
aránya a jogi és az orvosi karokon a legmagasabb, e karokon a legkisebb a 
különbség a szülők iskolai végzettsége között. 

 
A választott szakmák előnyei és lehetőségei 
 
A választott szakmákra vonatkozó kérdésünk nyitott kérdés volt, az erre adott 
válaszokat kódolva jelentős számú, egymástól független választ különítettünk el. Az 
adatrögzítés során a nyitott kérdések válaszaiból három válaszlehetőséget 
rögzíthettünk válaszolóként, majd a leggyakoribb előfordulású válaszokat 
összevonva, azokat önálló változókká alakítottuk. A nyitott kérdés lehetőséget adott 
a hallgatók véleményének szabad kifejtésére. Elsőként lássuk az összes hallgató 
válaszainak a megoszlását (1. sz. ábra). 

1. ábra: A választott szakma előnyei és lehetőségei 

(az egyes kijelentések választása, %  - az első tíz)
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Önmegvalósítás

 
A hallgatók leginkább a lehetőségek oldaláról közelítik meg a választott 

szakjukhoz potenciálisan kötődő szakmák előnyeit és lehetőségeit – ez egyes 
karokon és szakokon nyilvánvaló kapcsolatot jelent, hisz egy orvostanhallgató 
minden bizonnyal orvos lesz, de egy nyelvszakos hallgató esetében kevésbé 
nevezhető meg az a szakma, ami közvetlenül következhet az egyetemi képzésből. A 
lehetőségek a szakmai fejlődés esetében jelenthetnek szakmai karriert – magát a 
karriert viszonylag kevés hallgató említette –, de jelenthet jó kereseti lehetőségeket 
is, akár a karriertől függetlenül is. Viszonylag fontos annak az előnynek és 
lehetőségnek a hatása, hogy azt csinálja, amit szeret, és az, hogy segíthet másokon. 
Az egyes karok hallgatói között lényeges különbségek érvényesülnek az előnyök és 
a lehetőségek megítélésében (3. sz. táblázat). 
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3. sz. táblázat. A választott szakma előnyei és lehetőségei (az egyes kijelentések választása 
karonként, százalékban) 

 

 Fejlő-
dési 

lehető-
ségek 

Jó kere-
seti 

lehető-
ségek 

Azt 
csinál, 
amit 

szeret 

Segít-
het 

máso-
kon 

Karrier Külföldi 
kapcso-

latok 

Ember-
közeli 

Kapcso-
latok 

Ki-
hívás 

Önmeg-
való-
sítás 

ÁJK 8,7 20,0 6,2 5,6 8,2 4,1 3,1 3,6 4,6 1,5 

ÁOK 8,1 4,8 8,8 17,6 1,8 4,0 4,0 1,8 5,1 2,9 

BTK 6,5 3,9 5,5 4,7 1,8 3,1 3,7 3,3 2,3 1,6 

EK 7,1 3,6 5,1 13,8 2,8 0,8 5,9 4,7 1,6 3,6 

FOK 12,8 17,0 2,7 12,8 5,1 7,7 10,3 0,0 0,0 10,3 

GVK 10,9 14,2 2,5 1,7 4,2 2,9 0,8 4,2 0,4 0,8 

GYFK 1,5 1,5 4,5 10,5 0,0 0,0 3,0 6,8 0,0 0,0 

GYTK 10,4 12,3 4,2 6,3 2,1 2,1 6,3 0,0 0,0 0,0 

IK 15,5 15,5 3,6 0,9 5,5 3,6 0,9 0,9 1,8 1,8 

KTK 7,6 15,8 2,9 0,6 5,3 4,7 1,2 1,8 3,5 6,4 

MK 13,2 15,0 5,0 0,0 4,5 1,8 1,8 2,7 1,4 3,6 

MTK 8,1 5,6 6,3 0,4 2,8 2,8 0,4 0,7 1,1 2,8 

TTK 7,5 4,9 5,4 1,9 2,5 3,2 2,0 1,4 3,6 1,4 

ÖSSZES 8,3 8,1 5,4 3,1 3,1 3,0 2,7 2,6 2,5 2,4 

 
A fejlődési lehetőségeket, mint előnyt és lehetőséget a kedvező munkaerő-piaci 

pozíciójú szakmák hallgatói választották leginkább: a fogorvos-és 
gyógyszerészhallgatók, az informatikusok és a műszaki szakosok. A legjellemzőbb 
az, hogy a hallgatók a mintaátlagnak megfelelőnek látják a szak, szakma fejlődési 
lehetőségeit – ebben a vonatkozásban legpesszimistábbak a Gyermeknevelési-és 
Felnőttképzési Kar hallgatói. Ahogy arra utaltunk, a fejlődési lehetőségek gyakran 
együtt járnak a jó kereseti lehetőségek, illetve a karrier, mint előny választásával 
(különösen a fogorvos és gyógyszerész hallgatók esetében). A jó kereseti 
lehetőségeket a fejlődési lehetőségeket kiemelő hallgatókon túl még a jogász és a 
közgazdász hallgatók jelezték – némi túlzással, e két utóbbi szak hallgatói, miközben 
szakmai fejlődési lehetőségeiket átlagosnak látják, jó kereseti lehetőségeket várnak, 
azaz a jó anyagi kondíciók vonzóbbak, mint a potenciális fejlődési lehetőség. Bár a 
karrier, mint előny, kevésbé jelenik meg a hallgatók válaszaiban, úgy tűnik, a 
szakmai fejlődési lehetőséggel és a jó kereseti lehetőségekkel függ össze. Ezek az 
eredmények nem térnek el az egyes szakok más, a program eredményeire 
vonatkozó elemzési eredményeinktől: úgy tűnik, a kongruens helyzetű, és magas 
státuszú szakmák hallgatóinak az elvárásai magasak a választott szakmákkal 
kapcsolatban, így például a potenciális előnyöket és lehetőségeket illetően is. Ahogy 
arra más elemzéseinkben is utaltunk (Fónai, 2009), az átlagos státuszú, de 
kongruens helyzetű, és jó munkaerő-piaci pozíciójú professziók hallgatóinak az 
elvárásai, mint például esetünkben a Műszaki Kar hallgatóié, jó lehetőségeket várnak 
a választott szakmáktól. Ezzel szemben az egyébként magas státuszú általános 
orvos szakos hallgatók professzió képe kifejezetten ambivalens, és azt az 
inkongruens helyzetet mutatja, ahogy a professzió változásait a hallgatók érzékelik 
és magyarázzák. Ennek jele, hogy nem látnak komoly fejlődési és karrier 
lehetőséget, továbbá kereseti lehetőséget sem a jövőben, ugyanakkor professzió 
képükben más összetevők kifejezetten erősek, mint a hivatás potenciális előnye és 
lehetősége, így például a szakma szeretete, a segítés másokon, az emberközeliség, 
és a kihívás. Hasonló más egészségügyi és szociális szakmák professzió képe is az 
emberközpontúságot és a másokon való segítést illetően. Ugyanakkor a szakmai 
önmegvalósítás lehetőségét csak a fogorvos és a közgazdász hallgatók emelték ki, 
ami a hallgatók professzió képének egyik figyelmet érdemlő eredménye, különösen, 
ha tudjuk, hogy a hallgatók még csak a szakmai szocializációjuk kezdetén vannak, 
és már ebben a korai fázisban sem látnak lehetőséget a szakmai önmegvalósításra. 
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Az alacsony státusz és az inkongruenciák észlelése jellemzi a Gyermeknevelési –és 
Felnőttképzési Kar hallgatóit, akik ezt a szakmai jövőképükben a másokon való 
segítés és az emberi kapcsolatok fontosságának a lehetőségével ellensúlyozzák. 
Igen meglepő a klasszikus tudományegyetemi karok, a BTK és a TTK hallgatóinak a 
pálya-és professzió képe: választásaik rendre a teljes minta átlaga alatt vagy körül 
maradnak, amit a státuszvesztés és az inkongruenciák érzékelése, a kedvezőtlen 
munkaerő-piaci várakozások magyarázhatnak. Hogyan alakulnak a választott 
szakmák hátrányaira és veszélyeire vonatkozó hallgatói vélemények (2. sz. ábra)? 
 
2. sz. ábra. A választott szakma hátrányai és veszélyei (az egyes kijelentések választása, % 

- az első tíz) 
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A szakmából következik Erős verseny Sok munka
Kiégés Egészségügyi ártalmak Magas kockázat
Kevés állás Alacsony jövedelem Túlképzés
Gyorsan változó feltételek

 
 

A hallgatók a választott szakok, szakmák esetében a szakmákból következőnek 
látják a hátrányokat és a veszélyeket – azokat leginkább az erős versenyben, a sok 
munkában, a kiégésben és az egészségügyi ártalmakban látják. Úgy tűnik, ezek az 
elemek egymással összefüggő rendszert alkotnak, így például a verseny és a 
túlmunka indukálhatja a mentális problémákat, a szakma sajátosságai pedig az 
egészségügyi ártalmakat. Meglepő, hogy a kevés állás és az alacsony jövedelem 
valamint a túlképzés viszonylag kisebb szerepet kap a hallgatók szakmai 
jövőképében – ugyanakkor az egyes karok hallgatói között lényeges különbségek 
érvényesülnek (4. sz. táblázat).  
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4. sz. táblázat. A választott szakma hátrányai és veszélyei (az egyes kijelentések választása 
karonként, százalékban) 

 

 A szak-
mából 

következik 

Erős 
ver-
seny 

Sok 
munka 

Ki-
égés 

Egész-
ségi 

ártalmak 

Magas 
koc-
kázat 

Kevés 
állás 

Alacsony 
jövedelem 

Túl-
képzés 

Gyorsan 
változó 

feltételek 

ÁJK 12,8 12,3 9,2 4,6 0,5 4,1 3,6 0,0 11,3 1,5 

ÁOK 16,5 4,0 19,8 15,8 1,8 8,4 0,7 1,1 1,1 0,7 

BTK 6,8 5,7 4,9 8,6 0,2 1,0 4,3 5,5 1,8 2,0 

EK 9,5 5,5 4,3 7,9 6,7 2,8 2,4 4,0 1,2 0,4 

FOK 30,8 5,1, 10,3 5,1 5,1 12,8 0,0 0,0 5,1 2,6 

GVK 5,0 7,9 2,5 2,1 0,8 3,3 3,3 0,4 4,2 1,3 

GYFK 3,8 1,5 3,0 15,8 0,0 0,0 3,0 2,3 0,0 1,5 

GYTK 8,3 2,1 8,3 2,1 10,4 6,3 0,0 0,0 0,0 2,1 

IK 4,5 16,4 16,4 2,7 5,5 0,9 1,8 1,8 2,7 1,8 

KTK 6,4 13,5 3,5 2,3 0,6 4,7 0,6 0,6 3,5 2,3 

MK 8,2 10,9 3,2 1,8 5,0 5,0 0,9 0,5 0,5 3,6 

MTK 7,0 8,1 2,1 0,7 1,8 1,8 1,4 1,8 1,1 1,1 

TTK 4,8 5,8 3,2 2,3 6,5 1,9 4,6 3,8 1,3 0,6 

ÖSSZES 7,8 7,3 5,8 5,5 3,2 3,1 2,9 2,5 2,2 1,4 

 
A „szakmából következő‖ hátrányok és veszélyek más-és más egyéb hátránnyal 

látszanak összefüggeni a különböző karok hallgatói között. Meglepő módon 
leginkább a magas státuszú szakmák hallgatói azok, akik leginkább azt gondolják, 
hogy a választott szakmával jelentős hátrányok és veszélyek járnak együtt. Ezek egy 
részét az erős verseny és a sok munka generálja, de amíg egyes szakok és 
szakmák esetében ez elsősorban munkaerő-piaci versenynek tűnik (jogászok, 
informatikusok, közgazdászok, műszakiak), mások esetében inkább a szakmának a 
túlmunkával, sok munkával, a munka jellegével és tárgyával, vagy az emberekkel 
való bánásmódból következően a kiégéssel és az egészségügyi ártalmakkal függ 
össze. A magas kockázatot is részben ezek a tényezők – kiégés, egészségügyi 
ártalmak –, részben a piaci konkurencia (közgazdászok) és a munka jellege 
(műszakiak) látszik magyarázni. A kevés rendelkezésre álló állás és az alacsony 
várható jövedelmek is hatást gyakorolnak egymásra, a klasszikus karok hallgatói ezt 
látják a fő hátránynak és veszélynek, miközben nem gondolják azt, hogy ez a 
túlképzés miatt lenne így. Ezzel szemben az egyébként jó munkaerő-piaci pozíciójú, 
és a saját helyzetüket a legtöbb vonatkozásban kedvezőnek látó jogászok, 
fogorvosok, és gazdálkodástudományi szakosok tartanak a túlképzéstől. Meglepő 
módon a hallgatók a hátrányok és a veszélyek érzékelésénél kevésbé érzékelik 
azokat az inkongruens helyzeteket, amelyeket a lehetőségek kapcsán, és 
pályaképük más elemei kapcsán egyéb tanulmányainkban és előadásainkban 
megfogalmaztunk (Fónai, 2009., 2010; Fónai & Mohácsi, 2009). Úgy tűnik, a 
hátrányok és veszélyek kongruensebb érzékelése azzal függ össze, hogy azokat a 
választott professzió jellegzetességeivel, és nem annak a státuszával magyarázzák. 
Így válik érthetővé a különbség a „versenyszakmákat‖ és például a egészségügyi és 
a szociális szakmákat választók között; míg az előbbiek a versennyel összefüggő 
veszélyeket és hátrányokat várnak, addig az utóbbi csoportba tartozók magából a 
munkából, annak a sajátosságaiból vezetik le például a kiégést, a kockázatokat és az 
egészségi ártalmakat. 

 
Összegzés: a karok sajátosságai 
 
Az Állam-és Jogtudományi Kar hallgatói a választott szakma előnyeiként és 
lehetőségeiként a jó kereseti lehetőséget (20 %), a karriert (8,2%), és a kihívásokat 
(4,6%) emelik ki. A hátrányok és veszélyek között a magát a szakmából következő 
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hátrányokat (12,8%), az erős versenyt (12,3%), a túlképzést (11,3%), és a sok 
munkát (9,2) említik. Ez azt jelenti, hogy választott szakmájukat erős versennyel és 
sok munkával, de komoly előnyökkel és karrierlehetőségekkel jellemzik a képzés 
kezdetén, a szakmai szocializációjuk elején. A túlképzésre vonatkozó állításuk 
függetlennek tűnik a szakma pozícióitól, hisz a túlképzés véleményük szerint nem 
csökkenti a kedvező szakmai lehetőségeket. Kutatásunk egyéb eredményei is azt 
igazolják, hogy a joghallgatók pályaképe kongruens, és elfogadják a professzió 
magas státuszára vonatkozó állításokat. 

Az Általános Orvoskar hallgatói az előnyök és lehetőségek között hangsúlyozzák, 
hogy számukra fontos az, hogy segíthetnek másokon (17,6%), azt csinálják, amit 
szeretnek (8,8%), megfelelhetnek a kihívásoknak (5,1 %), és munkájuk emberközeli 
(4%). A professzió hátrányait és veszélyeit a sok munka (19,8%), magából a 
szakmából következő tényezők (16,5%), a kiégés (15,8%), és a magas kockázat 
(8,4%) jelenti. A hallgatók már a pre-klinikai szakmai szocializációs szakaszban is 
úgy gondolják, hogy hivatásképük elsősorban azon alapul, hogy másokon segítenek, 
egyúttal professzió sajátosságaiból következik a sok munka, a magas kockázat, és a 
kiégés. Ezek a tényezők egy ellentmondásos helyzetre utalnak: az orvostanhallgatók 
nem látnak a szakmai fejlődéssel és a szakmai előrehaladással összefüggő 
előnyöket – ez az egészségügyi ellátórendszer és az orvos professziók elmúlt 
évtizedek-beli bizonytalanságaival és státuszvesztésével függenek össze: egy 
egyébként magas presztízsű és státuszú professzió inkongruenciáival és bizonytalan 
helyzetével. 

A Bölcsészettudományi Kar az egyik legheterogénebb összetételű kara az 
egyetemnek, így a TTK-hoz hasonlóan nem jellemezhető egy, vagy néhány szak 
egyetemen belüli és általánosabb megítélésével, vagy néhány professzió 
helyzetének a sajátosságaival. Ez magyarázhatja a kar (és a (TTK) hallgatóinak a 
mintaátlag körüli választásait: lesznek olyan szakok és szakmák, melyeknek a 
pozíciója jó és státusza magas, de lesznek olyanok is, melyeké alacsony. A kar 
hallgatóinak „generális‖ választásait jól jellemzi, hogy az előnyök és lehetőségek 
közül igen szerény mutatóval emelik ki az emberközeliséget (3,7%), a hátrányok és 
veszélyek közül pedig a kiégést (8,6%), az alacsony jövedelmet (5,5%), és a kevés 
állást (4,3%). A sokféle bölcsészhallgató általánosabb professzió-képének ezek a 
főbb elemei: az emberközpontú bölcsészek úgy látják, hogy választott szakmáik 
kiégéssel és alacsony jövedelemmel járnak, és a munkaerő-piaci pozíciók is 
kedvezőtlenek. Ezek a válaszok megfelelnek professzió-képük más választásainak 
is, és összefüggenek a karon tanuló hallgatók professzióinak a bizonytalan 
státuszával, gyakran a státuszvesztéssel és a szakmák inkongruenciáival (e mérések 
még nem érintették az alapszakos hallgatókat, tehát függetlenek a bolognai rendszer 
hatásaitól). 

Az Egészségügyi Kar hallgatóinak professzió-képe sok szempontból hasonlít a 
többi egészségügyi professzióéhoz, de több vonatkozásban a szociális szakmák 
énképéhez is – ez indokolt, hisz ilyen képzések vannak a karon. Az előnyök és 
lehetőségek között említik azt, hogy segíthetnek másokon (13,8), a hivatás 
emberközeli (5,9%), fontosak az emberi kapcsolatok (4,7%), és az önmegvalósítás 
(3,6%). A hátrányok és veszélyek közé sorolják a szakmából következő hátrányokat 
(9,5%), ezzel összefüggésben a kiégést (7,9%), és az egészségügyi ártalmakat 
(6,7%), valamint az alacsony jövedelmeket (4%). Az egészségügyi és szociális 
szakok hallgatói, pl. az orvostanhallgatókhoz hasonlóan, nem látnak komoly szakmai 
fejlődési lehetőségeket, szakmai karriert, magas jövedelmeket maguk előtt: 
professzió-képüket a segítő szakmák évszázados hagyományai és énképe alakítja, 
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esetükben ehhez járul még az alacsony jövedelmek említése a szakma 
hátrányaként. Úgy tűnik, az egyébként még mindig viszonylag kedvező munkaerő-
piaci pozíciójú egészségügyi és szociális szakmák ettől a kedvező pozíciótól 
függetlenül inkongruensek, például a társadalmi státuszukat és megítélésüket 
tekintve – de a szakmai karrier lehetőségeket nem a szakmák társadalmi státusza, 
sokkal inkább az ellátórendszerek helyzete alakítja. 

A Fogorvostudományi Kar professzió-képe jellegzetesen két szegmensű, mind a 
lehetőségek, mind a hátrányok esetében, és ezek egymással is szorosan 
összefüggenek. Az előnyök és lehetőségek sorában említik a jó kereseti 
lehetőségeket, (17,0%), a fejlődési lehetőségeket, (12,8%), azt, hogy segíthetnek 
másokon (12,8%), az emberközeliséget (10,3%), az önmegvalósítást (10,3%), a 
külföldi kapcsolatokat (7,7%), és a karriert (5,1%). A hátrányok és veszélyek listájára 
kerültek a szakmából következő veszélyek (30,8%), a sok munka (10,3%), a magas 
kockázat (12,8%), az egészségügyi ártalmak (5,1%, a túlképzés (5,1%), és a 
gyorsan változó feltételek (2,6%). Hogyan jellemezhető a fogorvos hallgatók 
professzió-képe? Hivatásuk kongruens helyzetéből, és magas státuszából 
következően a segítő professziók énképének elemei mellett (segíteni másokon, 
emberközeliség) nagyon fontos a szakmai fejlődés, a karrier, a jó kereseti lehetőség 
esélye – ez is hozzájárul a hallgatók pályaképének, professzió-képének más 
vonatkozásokban is kiegyensúlyozott jellegéhez, a magas státusz és a kedvező 
pozíciók hatásának érvényesüléséhez. A hátrányokat is a szakma sajátosságaival 
magyarázzák, de esetükben megjelenik a túlképzés potenciális veszélye is, ez más 
egészségügyi professziók esetében kevésbé fogalmazódik meg. 

A Gazdálkodástudományi-és Vidékfejlesztési Kar hallgatóinak a válaszai közel 
állnak a teljes minta átlagához, ami azt is jelenti, hogy szakjaikat többnyire átlagos 
helyzetű szakokként és szakmánként jellemzik, azok státuszát is átlagosnak látják – 
lényeges inkongruenciák nem jellemzik a potenciális szakmákat, bár más 
vonatkozásokba utalnak arra, hogy a szakmák külső képe kedvezőtlenebb azok 
tényleges pozícióinál. Az előnyök és hátrányok esetében a jó kereseti lehetőségeket 
(14,2), a fejlődési lehetőségeket (10,9%), és a kapcsolatokat (4,2%) említik. Ez is 
igazolja állításunkat: lehet, hogy a szakok és a szakmák külső értékekése, 
általánosabb státusza alacsonyabb, ám a ténylegesen elérhető pozíciók 
ellensúlyozzák azt, ez teszi kongruensebbé a potenciális szakmák helyzetét, melyek 
egyébként közgazdasági szakmákat jelentenek. A hátrányok és veszélyek között 
csak a túlképzést (4,2%) emelik ki, magának a potenciális szakmáknak a helyzetét e 
területeken is átlagosnak látják. 

A Gyermeknevelési-és Felnőttképzési Kar hallgatóinak pálya-és professzió-képe 
az egyik legellentmondásosabb-és inkongruensebb az egyetem hallgatói között. 
Potenciális szakmáik pozícióit kedvezőtlennek látják, státuszát pedig alacsonynak. 
Esetükben olyan szakmai jövőkép bontakozik ki, ahol maga a szakma a vonzó, a 
végzett tevékenység szakmai tartalma ellensúlyozhatja az inkongruens pozíciókat és 
státuszt. Ennek megfelelően az előnyök és lehetőségek a segítést másokon (10,5%), 
és az emberi kapcsolatokat (6,8%) jelentik, azaz a hallgatók a szakmai 
szocializációjuk középső fázisában képesnek tűnnek az ellentmondó helyzetek 
kezelésére, bár ez a hátrányok és veszélyek esetében kiégést is jelenthet (15,8%), 
ami következhet magából a professzióból, de annak az inkongruens helyzetéből is. 

A Gyógyszerészettudományi Kar hallgatóinak professzió-képe sok vonatkozásban 
hasonlít a fogorvos hallgatókéra, azaz két szegmensű, a magas státusszal 
összefüggő előnyök mellett a segítő hivatások évszázados énképe jellemzi, a 
hátrányokat pedig a szakmából vezetik le, kevésbé a szakma társadalmi státuszából. 
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Az előnyök és lehetőségek között a jó kereseti lehetőségeket (12,5%), a fejlődési 
lehetőségeket (10,4%), azt, hogy segíthet másokon (6,3%), és az emberközeliséget 
(6,3%) fogalmazzák meg. A hátrányok és veszélyeket, ahogy arra utaltunk, 
meghatározóan magából a szakmából vezetik le: sok munka (8,3%) egészségügyi 
ártalmak (10,4%), magas kockázat (6,3%). A gyógyszerészhallgatók professzió képe 
egy kongruens pozíciójú, magas státuszú szakma helyzetével magyarázható. 

Az Informatikai Kar hallgatói professzió képét a kedvező munkaerő-piaci pozíciók 
és az ezzel összefüggő előnyök alakítják leginkább: szakmájukat dinamikus, 
kedvező helyzetű, kongruens státuszú szakmaként jellemzik. Erre utalnak a 
potenciális előnyökre és lehetőségekre, a jó kereseti lehetőségekre (15,5%), az 
általánosabb fejlődési lehetőségekre (15,5%), és a szakmai karrierre (5,5%) 
vonatkozó várakozásaik. Ugyanakkor úgy látják, hogy a kifejezetten kedvező 
pozíciók együtt járnak az erős versennyel (16,4%), a sok munkával (16,4%), és az 
egészségügyi ártalmakkal (5,5%), mint a szakma hátrányai és veszélyei. 

A Közgazdaságtudományi Kar hallgatóinak professzió-képe a magas státuszú 
szakok és szakmák professzió-képéhez, a joghallgatók, a fogorvos-és 
gyógyszerészhallgatók professzió-képéhez hasonlít, a kongruens pozíciók és a 
magas státusz kedvező érvényesülési lehetőségeket, és biztos jövedelmet 
jelentenek, egyúttal esélyt adnak a szakmai önmegvalósításra is, hisz professziójuk 
egyben kihívásokkal is jár. Ezt mutatja az előnyök és lehetőségek listája: jó kereset 
(15,8%), karrier (5,3%, külföldi kapcsolatok (4,7%), szakmai kihívás (3,5%), 
önmegvalósítás (6,4%). A magas státuszú professziók hallgatóinak egy részéhez 
hasonlóan a közgazdászhallgatók is a hátrányok és veszélye között említik az erős 
versenyt (13,5%), magas kockázatot (4,7%), és a túlképzést, bár ez utóbbi 
önmagában nem rontja a szakma pozíciójának megítélését (3,5%). 

A Műszaki Kar hallgatóinak professzió-képe jól példázza azt a helyzetet, amikor a 
szakok és a potenciális szakmák státuszának külső megítélése viszonylag 
kedvezőtlen, például a presztízst illetően, ugyanakkor a szakma lehetőségei 
ellensúlyozzák az inkongruens pozíciókat és státuszt, a hallgatók pálya-és 
professzió-képe ezért sokban hasonlít az informatikus, vagy a 
közgazdászhallgatókéra. A szakmai előnyök és lehetőségek jó keresetet (15,0%), a 
fejlődési lehetőségeket (13,2), és a karriert (4,5%) emelik ki, azaz, ahogy arra 
utaltunk (más tanulmányaink is ezt támasztják alá), a mérnökhallgatók pozitív 
szakma-és jövőképpel rendelkeznek. Ugyanakkor érzékelik azt is, hogy hátrányt és 
veszélyt jelent az erős verseny (10,9%), a munkából következő magas kockázat 
(5%), és a gyorsan változó műszaki és egyéb, például tervezési feltételek (3,6%). 

A Mezőgazdaságtudományi Kar hallgatóinak szakmai énképét a teljes minta 
átlagához közeli választások jellemzik, ebben sokban hasonlítanak a BTK és a TTK 
hallgatóihoz. Ez arra utal, hogy a karon oktatott szakmák helyzete bizonytalan, 
pozíciója és státusza inkongruens, általában is megfigyelhető a státuszvesztés 
jelensége. A kar hallgatói e helyzetet a tradicionális gazdászképzés professzió-
képének összetevőivel ellensúlyozzák, így például az előnyök és lehetőségek között 
kiemelik, hogy azt csinálják, amit szeretnek (6,3%). Ez bizonyos mértékig professzió-
képüket hasonlóvá teszi a tanárokéval, és az orvosokéval, azaz a több évszázados 
akadémiai képzés professzióinak az énképével. A szakma hátrányait és veszélyeit 
az erős versenyben (8,1%), és a szakmából következő dolgokban (7%) nevezik meg 
– ezek közül az erős verseny korábban nem jellemezte az agrármérnök szakmák 
helyzetét. 

A Természettudományi Kar hallgatói összetétele a BTK-hoz hasonlóan nagyon 
heterogén, így nehéz a „tipikus‖ TTK-s hallgató professzió-képéről beszélni. 



Felnőttek pályaorientációja, élethossziglani tanulása, ISBN 978-963-89392-0-3 

 22 

Választásaik többnyire megfelelnek a teljes minta átlagának, ez hasonlít a BTK-s 
hallgatók választásaira, de bizonyos mértékig az MTK-s hallgatókéra is, ami mögött a 
heterogén szakmai összetétel mellett a státuszvesztés, és a potenciális szakmák 
inkongruens helyzete húzódik meg. A teljes minta átlagánál nagyobb mértékben 
említik az előnyök és lehetőségek között a szakmai kihívást (3,6%), ami a 
„klasszikus‖ TTK-s szakok és az azokra épülő szakmák egyik jellegzetessége. A 
hátrányok és veszélyek esetében a szakmákkal összefüggő egészségügyi 
ártalmakat (6,5%), illetve a szakmák pozíciójával és státuszával összefüggésben a 
kevés állást (4,6%), valamint az alacsony jövedelmet (3,8%) említik. 
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A foglalkoztatottak száma a rendszerváltás óta majdnem háromnegyedére csökkent, 
a felsőoktatás hallgatóinak létszáma ellenben több mint 3,75-szeresére nőtt (Berde, 
2006). Gyorsan emelkedtek a munkahelyi követelmények, a diplomások iránti igény 
soha nem látott méreteket öltött. A foglalkoztatás szűkülése miatt azonban 
természetszerűleg adódik a kérdés, hogy a változások hogyan érintették, illetve a 
közeljövőben hogyan fogják érinteni a frissen diplomázottak lehetőségeit, esélyeit a 
munkaerő-piacon. Kutatások és vizsgálatok eredményei, szakdolgozatok felmérései, 
de a mindennapos tapasztalat is azt mutatja, hogy ifjúságunk meglehetősen 
tájékozatlan a pályák világában. Kevéssé ismerik a munkaerőpiaci folyamatokat, a 
munkaerőpiaci helyzetet, jövőbeli lehetőségeiket. 

Tanulmányom fő témája egyetemi és főiskolai hallgatók pályaelképzeléseinek a 
bemutatása. A kutatás célja az volt, hogy feltárjam a hallgatók igényeit a jövőbeli 
munka-elképzeléseikkel, munkakörülményeikkel kapcsolatban, hogy milyen munkát 
vállalnának el, fizetés terén milyenek az elvárásaik, hol szeretnének dolgozni. A 
bemutatásra kerülő vizsgálat-rész (mely egy komplex kutatás egyik komponense 
csupán) törekvése az volt, hogy felfedjem a leendő pályakezdő fiatalok 
munkavállalásához rendelkezésükre álló információk mennyiségét és minőségét, 
valamint az információforrások felhasználási módjának elemzését. Vizsgálatom 
elvégzését a magyar munkaerőpiac műszaki végzettségű szakember iránti kereslete 
indokolta. 

 
Elméleti bevezető 
 
A diplomás fiatalok munkaerőpiaci helyzetének vizsgálatát számos tanulmány 
tartalmazza. A teljesség igénye nélkül, néhányat kiragadva foglalom össze azokat a 
gondolatokat, amelyek a saját vizsgálat elvégzését is motiválták. 

Berde (2006) kutatásában kimutatta, hogy a rendszerváltás óta, a pályakezdő 
munkanélküliek között mindig többen voltak a diplomával rendelkezők, mint a nem 
pályakezdők csoportjában. A vizsgált időszakban (1991-2004) mind a pályakezdő 
főiskolások, mind a pályakezdő egyetemisták relatív munkaerőpiaci helyzete tovább 
romlott, de ezen belül a főiskolai diplomák birtokosai még hátrányosabb helyzetbe 
kerültek. 

Az Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet felméréséből (2005) és Hidvégi (2007) 
tanulmányából kiderül, hogy a munkáltatók igénylik a nyelvek ismeretét, az 
informatikai ismereteket, a jó kommunikációs és az alkalmazkodó készséget, és sok 
diplomás pályakezdő nem felel meg ezeknek a feltételeknek. Aki mégis kielégíti a 
munkáltatói igényeket, az elmegy egy fejlettebb régióba állást keresni, mert az adott 
térség munkaadói még nem képesek megfizetni a tudás valódi értékét. A 
szakemberek szerint nem minősül piacképes diplomának az, amelyik csak elméleti 
tudást nyújt. E megállapítással összhangban piacképes diplomának minősítették a 
villamosmérnöki, gépészmérnöki diplomákat, az informatikus, a pénzügyi és 
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számviteli diplomákat, a gazdasági diplomákat, valamint a kereskedelmi és 
logisztikai diplomákat. 

A munkaügyi szakemberek véleménye szerint, a nagyvállalatok a felsőoktatási 
intézmények között különbséget tesznek. Ez főleg a műszaki és közgazdasági 
képzésekre igaz. Ezért általában a nagy múlttal rendelkező felsőoktatási 
intézményeket részesítik előnyben a munkáltatók. 

Ismeretes továbbá, hogy a magyarországi munkanélküliség egyik fontos tényezője 
a munkaerő mobilitási hajlandóságának hiánya. Ennek egyik oka az elhelyezkedési 
lehetőségek közötti különbségekben rejlik, de emellett jelentős hatása van a bérek 
regionális eltéréseinek, a lakásszerzési-cserélési lehetőségeknek, a közlekedési 
feltételeknek és az ezeket ösztönző-támogató rendszereknek. Gondot okoz tehát az 
álláskeresésben és a megfelelő munkakör betöltésében az alacsony mobilitási 
hajlandóság is. 

Napjainkban a diplomázott fiataloknak nagyon magas elvárásaik vannak, mind a 
jövedelem és mind a betöltendő pozíciók terén. Ugyanakkor a friss diplomásoknak 
számolniuk kell azzal a lehetőséggel, hogy talán nem felsőfokú végzettséget igénylő 
munkakörben fognak tudni majd elhelyezkedni, és így egyre erősödik a 
munkaerőpiacon a kiszorító hatás (Schranz, 2007). A Gazdaság- és 
Vállalkozáselemző Intézet 2005 óta folytatja a „Diplomás pályakezdők a 
versenyszektorban‖ kutatási programot, amelynek keretében évente felmérést készít 
a diplomás pályakezdők iránti rövid távú vállalati keresletről, a hiányszakmákról, a 
kínált bérekről, a diplomás pályakezdők tudásával és készségeivel kapcsolatos 
elégedettségről. A kutatási program célja a munkaerő-piaci szereplők, a tanulók, a 
vállalkozások, az egyetemek, főiskolák és az oktatási kormányzat tájékoztatása a 
várható munkaerő-piaci tendenciákról, a keresleti oldal egyetemekkel, diplomákkal 
kapcsolatos értékeléséről. A 2008-as felmérésből kiderül az is, hogy az informatikus, 
programozói, a közlekedési mérnöki, a gépészmérnöki és a gyártástechnológiai 
mérnöki végzettséget igénylő foglalkozások azok, amelyek jobban fizettettek a 
jelenlegi munkaerőpiacon. 

Az Országos Felsőoktatási Információs Központ (OFIK) kutatási részlegének a 
diplomások munkaerő-piaci helyzetével foglalkozó felmérései szerint a legmagasabb 
iskolai végzettségűek között a legalacsonyabb munkanélküliségi ráta (Bálint & 
Polónyi & Siklós, 2006). Ezzel összhangban állnak az Állami Foglalkoztatási 
Szolgálat (ÁFSZ) adatai: eszerint míg a teljes hazai népesség körében a 
munkanélküliek aránya megközelíti a 8 százalékot, addig a diplomásoknál csupán 2-
3 százalék körül mozog ez az érték. Igaz, szakemberek szerint a valós diplomás 
munkanélküliség ennél valamivel több lehet, mivel ők nagyobb arányban nem 
regisztrálják magukat a munkaügyi kirendeltségeken. A diplomásoknál nem csupán 
az elhelyezkedési esélyek, hanem a fizetések is nagyobbak: bérük átlagban közel 
kétszer akkora, mint a középiskolai végzettségűeké. A hasonló oktatási rendszerű 
európai országoknál ez az eltérés sokkal kisebb, mutatnak rá szakértők. Ha pedig 
egyetemi végzettséggel számolunk, a különbség több mint kétszeres. 

Nagy eltérések vannak azonban a felsőfokú végzettségűek között is. Az egyes 
szakcsoportokon belül az egyetemi diploma átlagos értéke - havi nettó keresetben 
mérve - mindenütt magasabb, mint a főiskolai diplomáé. 

3K Consens Iroda (Úton…, 2008) kutatása pedig már a jövőre vonatkozik, hiszen 
a hazai felsőoktatást átalakító folyamat eredményeként arra az álláspontra jutott, 
hogy az egyetemek a képzési keretek kialakításánál elsősorban arra törekedtek, 
hogy az alkalmas legyen az Msc-képzések megalapozására, a főiskolák 
törekvéseinek középpontjában pedig a munkaerőpiaci igényeknek való megfelelés 
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állt. A két álláspont ütközésének eredményeként a műszaki egyetemek és a műszaki 
főiskolák között az a kompromisszum jött létre, hogy legyen a képzés hat helyett hét 
féléves (ez a főiskolák törekvéseit tükrözte), azonban a hetedik félévben csak kisebb 
hangsúlyt kapjon a vállalati, az intézményen kívüli gyakorlat (4 illetve 6 hét), s 
helyette az ‖elméleti elmélyítés‖, azaz az Msc-képzésre való felkészítés kerüljön a 
középpontba. Az eddig eltelt évek eredménye: e kompromisszummal mindkét fél 
elégedetlen: a főiskolák a gyakorlatorientáltság, az egyetemek az elméleti felkészítés 
megvalósításának akadályát látják benne. 

 
A vizsgálat 
 
A vizsgálati mintát a Kecskeméti Főiskola Gépipari és Automatizálási Műszaki 
Főiskolai Karának 79 végzős hallgatója, valamint a gödöllői Szent István Egyetem 
Gépészmérnöki Karának 59 végzős hallgatója alkotta. A vizsgálat 138 fő kérdőíves 
felmérésével készült 2007 májusában. 

Feltételezésem – amely szerint a főiskolai képzés gyakorlatorientáltsága, illetve az 
egyetemi képzés inkább elméleti ismereteket nyújtó jellege miatt a főiskolai és 
egyetemi hallgatók pálya- és munkaelképzelései különböznek, mely az 
elhelyezkedést illetően a főiskolai hallgatók esetében konkrétabb, illetve az egyetemi 
hallgatók esetében tágabban értelmezett elképzelésekben ölt testet – beigazolódott. 

A végzés után a főiskolai hallgatók 73%, az egyetemi hallgatók 84%-a munkába 
szeretne állni. Azok aránya, akik még tanulni szeretnének, a főiskolások esetében 
csak 22%, az egyetemi hallgatók esetében 7%. A kecskemétiek közül 58 fő szeretne 
elhelyezkedni, és 17 fő még tanulna, 4 fő pedig nem adott választ. A gödöllői 
hallgatók többsége, 48 fő szeretne elhelyezkedni, és csupán 4 fő jelölte meg a 
továbbtanulást, mint jövőbeli elképzelést. 

A megkérdezettek 99, illetve 95%-ban a szakterületükön szeretnének 
elhelyezkedni. Nem mutatkozott különbség a válaszadók arányában a jövendő 
munkahelyet illetően. Mindkét kar hallgatói közül a legtöbben nagyvállalatoknál, vagy 
multinacionális cégeknél szeretnének dolgozni, fele annyian középvállalatoknál. 
Kevesen jelölték be az állami szektort, és a magánvállalkozóként történő 
elhelyezkedést. Egy válaszadó jelölte, hogy kisvállalkozásnál is dolgozna, viszont 
egy hallgató sem szeretne a nonprofit szektorban dolgozni. Szakterületüket illetően, 
ez érthető. 

A megkérdezettek legnagyobb arányban csak végzettségüknek megfelelő munkát 
vállalnának el. Ellenben, az egyetemi hallgatók rugalmasabbnak tűnnek a jövendő 
tevékenységükkel kapcsolatban, hiszen 30%-uk bármilyen munkát elvégezne, 
szemben a főiskolások 19%-val. Amíg a kecskeméti hallgatók közül 35 fő csakis 
végzettségének megfelelő munkát végezne, 27 fő felsőfokú végzettséget igénylőt, 15 
fő pedig bármilyen munkát elvállalna, addig a gödöllői hallgatók közül 20 fő vállalna 
el kizárólag végzettségének megfelelőt, 19 fő felsőfokú végzettséget igénylőt, 17 fő 
pedig bármilyen munkát. A SZIE hallgatói szükség esetén megelégszenek 
végzettségüknél alacsonyabb szintű képzettséget igénylő munkával is. 
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1. sz. ábra. A megkérdezettek munkával kapcsolatos elvárásai (%) 

 
 

Az egyetemi hallgatók az elhelyezkedés hosszával kapcsolatos elvárásai 
optimistábbak, mint a főiskolásoké. A megkérdezettek többsége úgy gondolja, hogy 
nem sokkal a diploma megszerzése után már el tud helyezkedni. A GAMF hallgatói 
közül 30-an, a SZIE hallgatói közül 25-en vélekednek így. A kecskeméti hallgatók 
kissé borúlátóbbak. Az egyetemi hallgatók közül 19-en úgy gondolják, hogy azonnal 
el tudnak helyezkedni a diplomaszerzés után, a kecskeméti tanulók közül viszont 
csak 15 fő osztja ezt a véleményt. Csupán egy gödöllői hallgató tart attól, hogy 
hosszabb ideig fog munkát keresni. 
 

1. sz. táblázat. A hallgatók véleménye az álláskereséssel töltött idő hosszáról. (fő) 
 

 GAMF SZIE 

Azonnal el tudok helyezkedni 15 19 

A gyakorlati helyemre felvesznek 14 5 

Nem sokkal a diplomaszerzés után el tudok helyezkedni 30 25 

El kell telni egy kis időnek amíg el tudok helyezkedni 22 6 

Sokáig nem tudok majd elhelyezkedni 0 1 

 
Figyelemre méltó az az arány is, mindkét intézmény hallgatói esetében, amit a 

gyakorlati helyükre várhatóan felvételre kerülő hallgatók képeznek. Többen tehát már 
tanulmányi éveik alatt próbálnak munkahelyet találni. 
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2. sz. ábra. A hallgatók véleménye az álláskereséssel töltött időszakról (%) 

 sikeres elhelyezkedéshez szükséges kompetenciák közül mindkét kar hallgatói a  

 
 

Különbözik a hallgatók megítélése diplomájuk piaci értékét illetően. A gödöllői 
hallgatók sokkal értékesebbnek tartják diplomájukat, mint a kecskeméti hallgatók. 
Amíg a kecskeméti hallgatók közül 17 fő tartja nagyon piacképesnek, 39 fő 
megfelelően piacképesnek, 19 fő közepesen piacképesnek, 2 fő nem eléggé 
piacképesnek, és 1 fő pedig piacképtelennek; addig a gödöllői hallgatók közül senki 
sem tartja abszolút piacképtelennek, csupán 1 fő nem eléggé piacképesnek, 8 fő 
közepesen piacképesnek, viszont 23 fő megfelelően, és - a legtöbben - 25-en 
nagyon is piacképesnek tartják a végzettségüket. 
 

3. sz. ábra. A hallgatók megítélése diplomájuk piacképességéről (%) 

 
 

A további feltevés helyessége, miszerint az egyetemi hallgatók a felsőoktatási 
intézményükhöz közel szeretnének elhelyezkedni, magasabb fizetésért, mert 
szakmai gyakorlatukat is potenciális munkahelyen végezték, nagy jelentőséget 
tulajdonítva a nyelvismeretnek, illetve Budapest munkaerő-felszívó erejének 
köszönhetően, ellenben kecskeméti főiskolás társaik a lakóhelyük közelében levő 
munkahelyeken terveznek maguknak állást találni, aminek egyik indoka a magyar 
népességre jellemző immobilitásban keresendő – szintén kimutatható. 
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A kecskeméti hallgatók lakóhelyük közelében, ellenben a gödöllői hallgatók a 
fővárosban szeretnének leginkább elhelyezkedni. A megkérdezettek elhelyezkedési 
elképzeléseiben további különbségek mutatkoznak meg, a hallgatók mobilitási 
hajlandóságát vizsgálva. Míg a GAMF–on tanulók elsősorban a lakóhelyük 
közelében, másodsorban abban a megyében szeretnének elhelyezkedni, ahol 
laknak; addig a SZIE hallgatói elsősorban a fővárosban, másodsorban a lakóhelyük 
közelében szeretnének munkát kapni. A megyében való elhelyezkedés igénye a 
kapta a legkevesebb, 4 jelölést. Mindkét karon a harmadik legtöbb szavazatot a 
külföldön való munkavállalás igénye kapta.  
 

4. sz. ábra. A hallgatók mobilitásának megoszlása (%) 

 
 

A válaszadók kereseti elvárásai is különböznek egymástól. A gödöllői hallgatóknak 
sokkal magasabbak a bérelvárásai, mint kecskeméti társaiknak. A jelenlegi diplomás 
minimálbért, azaz közel 110000 Ft/ hónap összegért a kecskeméti hallgatók közül 
17-en, a gödöllői hallgatók közül viszont csak 5-en fogadnák el. A legtöbben a 
diplomás minimálbér 2-szereséért dolgoznának, a GAMF hallgatók közül 41-en, a 
SZIE GÉK hallgatói közül pedig 27-en. A diplomás minimálbér 3-szorosát szeretné 
kapni a kecskeméti hallgatók közül 15-en, a gödöllői hallgatók közül 23-an. 
 

5. sz. ábra. A hallgatók bérelvárásai (%) 

 
 

A sikeres elhelyezkedéshez szükséges kompetenciák közül mindkét kar hallgatói 
a nyelvismeretet tartják a legfontosabbnak. A hallgatók szerint továbbá 
magabiztosság, problémamegoldó képesség, jó kapcsolatok, és jó kommunikációs 
készség szükséges a jó elhelyezkedéshez. 
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2. sz. táblázat. A megkérdezettek szerinti kompetenciák a sikeres elhelyezkedéshez (fő) 

 

 GAMF SZIE 

nyelvismeret 68 51 

magabiztosság 57 40 

problémamegoldó képesség 51 33 

jó kommunikációs készség 49 41 

jó kapcsolatok 42 38 

szakmai nyelvismeret 21 24 

megfelelő referenciák 18 17 

jó gyakorlati hely 12 5 

jó eredményű diploma 11 3 

egyéb 4 1 

 
Összefoglalás 
 
Ma már nincs biztos állással kecsegtető diploma. A most végző diákok közül 
mindenkinek problémát jelent az álláskeresés, miután a felsőoktatási 
intézményekben gyakorlatilag minden szakon jelentős túlképzés folyik. Az 
egyetemeken és főiskolákon a hallgatói létszám felduzzadt, először a 
munkaerőpiacon kerülnek versenyhelyzetbe a fiatalok.  

Jelentős különbségek mutatkoznak tehát a Gödöllőn és Kecskeméten vizsgált 
hallgatók: 

 nyelvtudásában; 

 a hallgatók végzés utáni szándékaiban, beleértve a továbbtanulási 
szándékukat; 

 a munkahelyen való elhelyezkedési szándékaikban; 

 a munkával kapcsolatos beosztásukat illetően; 

 a jövőbeni munkájuk minőségére vonatkozóan; 

 a munkaerő-mobilitásuk tekintetében; 

 szakmai gyakorlatuk végzésében, illetve a képzésük során végzett munkák 
minőségében; 

 elhelyezkedési esélyük tekintetében, saját megítélésük szerint; 

 a sikeres elhelyezkedéshez szükséges kompetenciák tekintetében; 

 illetve a diplomájuk piacképességének megítélésében. 
 

A kutatás ezen részében nem tekintettem feladatnak a hazai felsőoktatást 
átalakító előkészítési folyamat kutatását és elemzését. Mindazonáltal vizsgálat 
eredményeinek összegzése után, a jövőre vonatkozva az a kérdés merül fel, hogy 
helyes volt-e az az alapdöntés, amely szerint egyetlen egységes Bsc képzés 
létrehozásáról döntöttek, ahelyett hogy egy-egy önálló, de átjárható képzést 
terveztek volna gyakorlati (professional) és elméleti (academic) fókusszal. A bolognai 
átalakulás európai gyakorlatában, mindkét megoldásra van példa. 
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Javaslatok 
 
A vizsgálat eredményei után elsősorban az a javaslat fogalmazódik meg, mely a 
felsőoktatás és a foglalkoztatók kapcsolatának fejlesztésére irányul. Ezen belül 
szükséges a vállalatok és a képzők közötti együttműködés fejlesztése, a szakmai 
gyakorlat rendszerszerű kezelése és működtetés, a szakmai gyakorlat 
munkaerőpiaci oldalról érkező visszacsatolásának feldolgozása, hasznosítása, 
esetleges jogszabály változtatással a szakmai gyakorlat elterjedésének ösztönzése 
érdekében. 

Nagy jelentőséggel bír a pályára lépés segítése – pályaorientáció. A fiatalokat 
időben tájékoztatni kell a munkaerőpiac állapotáról, arról, hogy bizonyos szakmák 
milyen mértékben telitettek. Sajnálatos, hogy hazánkban a munkaerőpiac 
információk áramlása nem működik kielégítően. 

Segítséget nyújtana a hallgatóknak egy-egy intézmény kiválasztásakor az ott 
végzett hallgatók pályakövetéses vizsgálatának nyilvánossá tétele. A végzősöknek 
fel kell készülniük az esetleges szakmaváltásra, és képessé kell válniuk a munkaerő-
piacon történő változásokhoz való alkalmazkodásra. 
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Angoltanárként végzettek szakmai életútjukról 
 

© Bankó Marietta 
 

banko.marietta@freemail.hu 
(Pannon Egyetem Idegennyelvi Oktatási Központ, Veszprém) 

 
A tanulmányban egy 2004-ben megkezdett és 2009-ben lezárult pályakövető és 
programértékelő kutatás kvalitatív, az interjú módszerét alkalmazó vonalát villantjuk 
fel, különös tekintettel a kutatás empirikus szakaszára és annak néhány fontosabb 
eredményére. A kutatás empirikus szakaszát angol ötéves, tanári diplomát adó 
szakon végzettek egy csoportjában végeztük, ahol 98 százalékos kérdőív-
visszaérkezési arány mellett az interjút ténylegesen vállalók osztálya 27 százalék 
volt. Az interjúk felvétele a kérdőíves adatfelvétel után három és fél évvel, a végzés 
utáni hetedik évben történt. Az interjú strukturálásához fejlesztett interjúkérdés-sort 
egy rövid kérdezői bevezető és a kitöltött kérdőívre való visszautalás nyitotta, majd 
az interjúban megnevezett fő témakörök a pályaválasztás és az egyetemre való 
jelentkezés, az egyetemi életút, a munkavállalás, a szakmai életút további kérdései, 
valamint az angoltanári szakmai tapasztalatok voltak, végül az interjú levezetését is 
szolgálta az interjú végén a válaszadó kutatásra való reflexiója iránti érdeklődés és 
néhány további rövid kérdés. 

Az interjúk eredményeit jelen tanulmányban a tanári pálya választása, az 
egyetemi tanulmányok melletti angoltanítás szerepe a szakmai életút alakulásában, 
az álláskeresés, elhelyezkedés időszaka, a pályakezdés nehézségei, a 
továbbképzések szerepe a szakmai fejlődésben, a pályán maradás és a 
pályaelhagyás mértékei és tényezői, a szakmaiéletút-elképzelések alakulása, 
valamint a szakmaiéletút- és szakmaifejlődés-felfogások témái köré gyűjtve 
ismertetjük. 

A tanulmányban egy 2004-ben megkezdett és 2009-ben lezárult pályakövető és 
programértékelő kutatás kvalitatív, az interjú módszerét alkalmazó vonalát villantjuk 
fel, különös tekintettel a kutatás empirikus szakaszára és annak néhány fontosabb 
eredményére. Bevezetésképpen, kontextus-teremtés céljából röviden szólunk 
egyrészt a teljes kutatásról mint a tárgyalandó interjús vizsgálat szűkebb 
kontextusáról, majd már csak az interjús kutatási vonalra fókuszálva annak 
kivitelezéséről, módszeréről, eszközéről és alanyairól, végül pedig kiemeljük és 
röviden ismertetjük a fontosabb eredményeket. 

 
Kontextus 
 
Az említett teljes kutatásban a felsőoktatás-kutatás, az idegennyelv-pedagógia, az 
idegennyelvtanár-képzés és a pedagóguskutatás egy konkrét közös metszetében az 
angoltanárként végzettek körében a kibocsátóintézmény- és pályaspecifikus 
vizsgálódás kérdésével foglalkoztunk. A kutatással általában a magyar felsőoktatási 
intézmények, a Pannon Egyetem, a magyarországi angoltanárképzés, 
legkonkrétabban pedig az egyetem Angol-Amerikai Intézetének értékelő, 
programértékelő, szakmaifejlődés- és pályakövető törekvéseihez kívántunk 
hozzájárulni. A kutatás Pannon Egyetemre konkretizált szakaszának központi célja 
az egyetemen angoltanárként végzettek egy csoportjában a szakmai életút 
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alakulásának a végzettek megkérdezése útján történő kérdőíves és interjúval 
kiegészített problémafelvető-leíró feltárása volt. (A kutatásról lásd például Bankó 
2006, 2008a, 2008b, legteljesebben Bankó 2009.) 

 
Kivitelezés, módszer, eszköz, alany 
 
Az interjú módszerének a kutatásban való alkalmazása egyrészt a fő kérdőíves 
vizsgálat árnyalását, kiegészítését és esetleges pontosítását szolgálta, másrészt az 
interjús vonal önálló kutatásként is definiálható és kezelhető, így könnyen belátható, 
hogy az interjúk nem csak a kérdőíves vizsgálathoz kapcsolhatóan értelmezhetőek, 
valamint hogy azok további szempontok alapján is elemezhetőek és elemzendőek is. 

Az interjú eszközének fejlesztésében többkörös szakértői és laikus 
véleményezések és az azoknak megfelelő módosítások elvégzése után 
próbainterjúkat vettünk fel és elemeztünk. A fejlesztésben kitüntetett figyelmet 
szenteltünk annak, hogy az interjú egyaránt „működjön‖, felvehető legyen pályán 
maradókkal és pályaelhagyókkal is. A kutatás véglegesnek ítélt irányító 
interjústruktúrája és interjúkérdései (vö. Bankó 2009:251-255) a próba-interjúk 
alanyainak reflexiói, a próba-interjúk egyéb kutatói-kérdezői tapasztalatai és további 
szakértői véleményezések alapján kerültek kialakításra. 

Az interjú strukturálására szolgáló interjúkérdés-sort egy rövid kérdezői bevezető, 
majd a kitöltött kérdőívre való visszautalás nyitotta. Az interjúban megnevezett fő 
témakörök a pályaválasztás és az egyetemre való jelentkezés, az egyetemi életút, a 
munkavállalás, a szakmai életút további kérdései, valamint az angoltanári szakmai 
tapasztalatok voltak. Az interjú levezetését is szolgálta az interjú végén a válaszadó 
kutatásra való reflexiója iránti érdeklődés és néhány további rövid kérdés. 

Az interjúk feldolgozását hangfelvétel készítésével tettük alapvetően lehetővé. Az 
átlagosan kettő-három órányi időtartamú interjúkról digitális hangfelvételt 
készítettünk, a hanganyagok ezután legépelésre kerültek. 

A kutatás empirikus szakaszában angol ötéves, tanári diplomát adó szakon 
végzettek egy csoportját, az egyetemen 2001 júniusában nappali tagozaton 
okleveles angol nyelv és irodalom szakos középiskolai tanárként végzettek (n=50) 
csoportját kerestük meg. Interjút ezen alapsokaság egy részével, az interjút a 
tényleges felkérés idején is vállalók osztályával (27 %) készítettünk, amely 
összetétele a férfi-női arányt (0,44) tekintve elnagyolt közelítésben, de irányában 
egyértelműen tükrözte a kérdőíves alapsokaságét (0,29). 

 
Eredmények 
 
Az interjúk eredményeit az alábbiakban a pályaválasztás, a tanári pálya választása, 
az egyetemi tanulmányok melletti angoltanítás szerepe a szakmai életút 
alakulásában, az álláskeresés, elhelyezkedés időszaka, a pályakezdés nehézségei, 
a továbbképzések szerepe a szakmai fejlődésben, a pályán maradás és a 
pályaelhagyás mértékei és tényezői, a szakmaiéletút-elképzelések, továbbá a 
szakmai életút- és szakmaifejlődés-felfogások témáiban ismertetjük erős 
kivonatolással, néhány fontosabb aspektus kiemelésével. 
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Pályaválasztás, a tanári pálya választása 
 
Az interjúkban kibővítettük a kérdőíves felmérésben is szereplő pályaválasztással 
kapcsolatos vizsgálódásunkat, utóbbiban egyrészt a tanári pálya választásának 
időpontját, másrészt a tanári pálya választásának tudatosságát vizsgáltuk, míg az 
interjúkban a pályaválasztás körülményeinek, motivációinak mélyebb feltárását 
tudtuk megvalósítani. 

Az interjúk tapasztalatai alapján elmondható, hogy a szülőin kívül megjelentek 
más rokoni minták is, és a nem pedagógus szülők esetében ugyancsak 
megfigyelhető a szülői hatás a pályaválasztásban. Az angol szak választásának 
leginkább megnevezett oka az angol, mint nyelv volt, ugyanakkor az angol szak 
választása nem feltétlenül esett egybe a tanári pálya választásával, jellemző volt 
azonban a tanári pálya mint esetleges lehetőség fenntartása. Ezeket illusztrálják az 
alábbi interjú-részletek: 

„Úgy gondoltam, hogy szeretem az angol nyelvet, hogy akkor ez irányban megyek 
tovább, és akkor az angolt szeretném továbbfejleszteni. Tehát inkább arról volt szó, 
hogy a nyelvtudásomat akartam inkább tökéletesíteni azzal, hogy angoltanári szakra 
jelentkeztem.‖ 
„Abban a hitben voltam sokáig, hogy ez egyfajta bölcsészdiploma lesz. […] nem is 
elsődlegesen a tanári részét láttam sehol sem kihangsúlyozva, hiszen a szak 
megnevezése annyi volt, hogy angol nyelv és irodalom szak, és ebből én 
hozzáképzeltem a bölcsész részt. […] De mindenesetre én úgy gondoltam, hogy az 
angol nyelvvel akarok foglalkozni, de az, hogy milyen formában, az még messze nem 
érett meg bennem. Tehát azt nem mondanám, hogy én úgy jöttem ide, hogy 
angoltanár akarok lenni, hanem sokkal inkább úgy, hogy ha az lesz a szimpatikus, 
akkor leszek, mondjuk, nyelvi tanár, ha az lesz a szimpatikus, akkor megpróbálok 
fordítóként vagy tolmácsként elhelyezkedni, ha az lesz a szimpatikus, akkor meg 
egyszerűen az angol nyelvet olyan magas szinten használva esetleg a másik 
szakomhoz vagy egyéb dologhoz kapcsolódóan fogom használni.‖ 
„Igazából még nem tudtam, amikor az egyetemre jelentkeztem, hogy én majd 
pedagógusként akarok-e dolgozni vagy sem. Ez csak egy lehetőség volt, inkább arról 
volt szó annak idején, hogy, a 90-es évek első felében vagy közepén, inkább közepén 
járunk, hogy valami diplomát szerezzek, mert annak van értéke, és akkor majd jobban 
tudok elhelyezkedni.‖ 

 
Az intézményválasztásnál megjelent a földrajzi közelség és távolság kérdése is, 

de nem az első helyen. A tanári pálya választása, az elköteleződés, vagy éppen az 
ellenkezője, a tanári pálya lehetőségének elvetése pedig leginkább egy folyamat 
eredménye, semmint egy konkrét eseményé vagy momentumé. 

„Az angol szak alatt még nem tudtam, hogy tanár leszek, szóval úgy nem nagyon 
tudtam elképzelni magam, hogy ott kiálljak a gyerekek elé. És mondjuk, a tanítási 
gyakorlatom harmadik év végén, az már tetszett. Akkor már úgy gondoltam, hogy 
lehet, hogy akkor tanár leszek. És végül is, amikor már biztos voltam, hogy 
középiskolába szeretnék menni, az már a […] [másik] szakon volt, szóval ott már 23-24 
éves koromban akkor én már tudtam, hogy én középiskolában fogok tanítani, és ezt 
szeretném csinálni.‖ 
„Igazából nem is most maga a tanítás, hanem az, hogy a mai fiatalságot egyre 
kevésbé érdekli már a tanulás. […] És megmondom őszintén, ez az irány ez nem 
nagyon vonzott engem, hogy én most oktassak olyan embereket, akiket abszolút nem 
érdekel, hogy mit mondok […]. Nekem erre nincs szükségem. Nem […] hiányzik ez. 
Ezt így fokozatosan [döntöttem el]. Aztán amikor a tanítási gyakorlatom volt a […] 
szakon, az még pozitív élmény volt, az angol szakon viszont nagyon negatív élmény 
volt. […] Azt tudtam, hogy ezek alapján, meg több tapasztalat alapján, hogy ez a 
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tanárkodás az annyira nem az én pályám. […] Így utólag nem tudom, hogy mennyire 
tett boldoggá ez az angol szak. Végül is megcsináltam, és utólag tulajdonképpen az, 
hogy végül is elvégeztem a szakot, az nem feltétlenül hátrány.‖ 
„Soha nem gondoltam, hogy ez a pálya könnyű. Tehát mindig az volt, hogy nehéz. Én 
nem akartam nehéz pályára jönni, és olyanra, ami nem érdekel, és akkor nem ez 
érdekelt. […] [amikor] ide jelentkeztem, még akkor sem tudtam. És úgy megtetszett. 
Tehát szerintem az itteni tanárok is hozzájárultak ehhez a döntésemhez, illetve az, 
hogy közben elkezdtem tanítani magánnyelviskolában, és megszerettem. És láttam, 
hogy ha ez érdekel engem, akkor ez nem is olyan nehéz. […] amikor ide jelentkeztem, 
akkor még az angol miatt jelentkeztem. Tehát a külföldi meg a középiskolai befolyások. 
És mint mondtam, fokozatosan alakult ki, tehát az tudatos volt, hogy ide jelentkezek, 
mert kötődésem is itt volt, meg hát szüleim is. Az az évek közben alakult ki, hogy akkor 
tényleg tanár akarok lenni.‖ 

 
Az egyetemi tanulmányok melletti angoltanítás szerepe a szakmai életút 
alakulásában 
 
Az interjúk elemzése azt mutatta, hogy az egyetemi tanulmányok melletti 
angoltanítás fontos a szakmai életút alakulásában, és hozzá is járul a szakmai 
fejlődéshez. A válaszadók véleményében megjelent még az ilyen jellegű 
munkavégzésnek mint a képzés gyakorlati jellegű kiegészítésének vagy mint a 
szükséges tanulópénz képzetének értelmezése is. 

„Egy idő után megérezte az ember, hogy amikor tanít, akkor ő is tanul belőle. És azért, 
azért az ráerősítés volt, aztán meg azért az ember megalapozta szerintem a 
későbbieket. […] mindenképpen ráerősített arra, hogy most hiába tanultuk meg ugye, 
mondjuk hogy a past simple-höz, mit tudom én, hány dolog tartozik, hány funkció, és 
be kellett vágni s a többi. De azért ott, ott voltak még hiányosságok. Tehát, amikor az 
ember tanít, akkor jön rá szerintem egy csomó mindenre. Legalábbis az én esetemben 
úgy volt, hogy ja, tényleg, akkor ez így van.‖ 
„Szerettem volna kipróbálni, merthogy azért úgy éreztem, hogy jó, jó, tanuljuk ezt a 
módszertant, de azért mégsem látom át úgy, mint hogyha tanítanék. Mert teljesen 
másként veszek részt nyilván a módszertanórákon akkor, ha már tanítok, mint akkor, 
amikor még fogalmam sincs az egészről. Tehát úgy gondoltam, hogy mindenképpen 
hasznos, hogyha az ember már valamennyire, valamennyit legalább tanít, és úgy kapja 
a további képzést. […] nem is azt mondom, hogy megerősített, hanem nem tántorított 
el tőle. […] mindenképpen sokat nyújtott módszertanilag […]. Sokat tanultam belőle.‖ 
„Egy kis gyakorlásnak jó volt, meg hát elbénáztam így kezdőként. Most már így 
visszatekintve, elég nevetségesen csináltam. […] valamennyire biztos belém épült ez 
is. Annyira nagy sikerélményem nem volt szerintem. Szóval, a diák se nagyon akart 
tanulni, én készültem keményen, csak hát még kezdő voltam, hát akkor még nem 
mennek flottul az órák. […] valahol el kell kezdeni. Először, persze, hogy mindenkinek 
nehezen megy, meg nem tudja, hogy hogyan kösse át, meg még nem tudom pontosan 
a nyelvtant, meg nem tudok válaszolni a diák kérdésére. Hát, ezen át kell esni. Első 
munkahelyen mindig ez van, először jön a tanulópénz. Valami kis önbizalmat biztosan 
adott, hogy azért én már próbáltam valamit valakinek elmagyarázni.‖ 

 
Az angoltanári munka nem-vállalásának okai pedig például a többszakosság és a 

tanítástól való félelem voltak. 
„Szerintem féltem tőle, tehát az, amit már mondtam, hogy úgy éreztem, hogy engem 
nem készítettek fel arra, hogy angoltanár legyek, az engem visszatartott attól, hogy 
tanítsak. És aztán a diploma megszerzése után, amikor már mindenképpen dolgozni 
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kell valamit, akkor persze az ember belevág, meg végül is addigra már túl voltam a 
tanítási gyakorlaton, ami adott egy kis mankót is.‖ 

 
Az álláskeresés, elhelyezkedés időszaka 
 
Az interjúk jól rávilágítottak az álláskeresés, az elhelyezkedés időszakára is. 
Többnyire azt mutatták, hogy az álláskeresés, az elhelyezkedés időszakát a 
legtöbben könnyen élték meg. Főképp azok nyilatkoztak könnyű álláskeresésről, akik 
a diploma megszerzése előtt már elhelyezkedtek, és azok, akik tudatosan készültek 
az álláskeresésre. A váratlanul megváltozott életkörülmények vagy a későbbi 
álláskeresés tűnt az álláskeresés időszakának megélését negatív vagy negatívabb 
irányban befolyásoló tényezőnek. 

„Véletlenül és nagyon könnyen találtam állást. Tehát újsághirdetés alapján, és a 
családban hívták fel rá a figyelmet, mert tudták, hogy gondolkodok azon, hogy állást 
keresek, és abban az időszakban még kevesebb volt az angolnyelv-tanár, mint 
amennyi az igény az angolnyelv-tanárokra, tehát viszonylag könnyen tudtunk állást 
találni. Még azok is, akiknek nem volt még diploma a kezükben, úgyhogy könnyen, 
könnyen tudtam.‖ 
„Nem igazán volt ez egy hosszú időszak, tehát ha jól emlékszem, igen, még az 
egyetem alatt jelentkeztem az állásra, tehát a nyár gyakorlatilag úgy telt el, hogy 
szeptembertől dolgozom. Tehát nem volt egy ilyen hosszabb álláskeresés.‖ 
„Fél évig munkanélküli voltam, végül is az volt a munkakeresés. […] nem aggódtam, 
hogy ne lenne majd munkám, de azért úgy lelkileg nem volt jó munkanélkülinek lenni. 
Szóval úgy, azért úgy meggyötört egy kicsit, hogy, hú, nem jó ez a helyzet. […] szépen 
bejelentkeztem munkanélküli segélyre, és hát most évközben úgysem tudok sehova 
bekerülni tanárként […]. Azt tudtam, hogy középiskolába akarok menni, mást nem 
csinálok […]. Jó volt, mert franciát rengeteget tanultam, úgy leültem, meg kidolgoztam, 
hogy na, ezt a tételt hogyan lehet tanítani, azt a témát, azt a nyelvtant, szóval 
gyönyörűen elkészítettem mindent, a fejembe bepakoltam. És akkor úgy május-június 
körül elkezdtem körbejárni a gimnáziumokat. Mindenhol, Veszprémben és Budapesten 
is. Megnéztem a pályaválasztási tanácsadót, vagy nem tudom, interneten megnéztem, 
hogy milyen középiskolák vannak. És akkor az ilyen nevesebbekhez én személyesen 
szépen odamentem, bementem, akkor kértem az igazgatót. Ha szerencsém volt, akkor 
bejutottam az igazgatóhoz, elmondtam, hogy tanítani szeretnék, odaadtam az 
önéletrajzomat. Hát volt, ahol fogadtak, volt, ahol nem. […] Budapesten beadtam úgy 
5-6 gimnáziumba legalább, bár mondjuk, ott szinte mindenhol egyből mondták, hogy á, 
biztos, hogy nem keresünk senkit. Veszprémben is itt beadtam először a […]ba, ott is 
egyből mondták, hogy tuti, hogy nem kell tanár, de azért ott igazgató úr átvette az 
önéletrajzomat. S akkor nem tudom, végül valahogy a […]ba is beadtam, valahogy az 
úgy a végére maradt, és akkor onnan már másnap hívtak, hogy – de ott nem sikerült 
az igazgatóval beszélnem, mert éppen érettségi volt –, és akkor már másnap csörgött 
a telefonom, hogy fú, azonnal jöjjek be, mert keresnek franciatanárt. És akkor 
beszéltünk egy órát, a franciás csoportvezetővel is beszéltem, és akkor utána jövő 
héten tartottam egy próbaórát, és akkor megegyeztünk, hogy szeptembertől lehet ott 
tanítani. […] és akkor augusztus második felében hívogattak Pestről két vagy három 
gimnáziumból is, hogy jaj, sürgősen mégiscsak kéne franciatanár. De hát én addigra 
már megállapodtam. […] Nem, hát angol, persze angol is benne volt az önéletrajzban. 
Hát, azért mindenhol mondtam, hogy én főleg franciát szeretnék, mert az 
angoltudásom az már nagyon megkopott, az már nagyon régen volt. És hát mondjuk 
így is jött össze.‖ 
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A pályakezdés nehézségei 
 
A pályakezdésről tudható, hogy a tanárrá válás folyamatának része (például 
Köcséné 2007), kritikus, szelekciós pontja (például Varga 2007), az életpálya-
fejlődés része (Super 1957, idézi Szilágyi 1987), amelynek tartalma, megélése 
bizonnyal hat a további pályavonalra, a pedagógus személyiségére, viselkedésére is. 
A szakmában eltöltött első évben pedig jellemző az úgynevezett valóságsokk 
(például Szivák 1999). A valóságsokk kifejezés arra utal, hogy a képzés idején 
tanultak és a képzés után a szakma gyakorlati elkezdése között a végzettek 
szakadékot, diszkrepanciát, nem-összeillőséget tapasztalnak, élnek meg. 

A valóságsokk a vizsgált sokaság esetében is érezhető, de nem mondható 
erősnek. Ennek oka valószínűsíthetően a képzés ideje alatt a gyakorlótanításon kívül 
végzett angoltanári munka végzése is lehet, vagy ahogyan egyik válaszadónk 
megfogalmazta, „őrült nagy nehézség nem volt, mert valahogy így folyamatosan 
nőttem bele a munka világába‖. 

„Mire már elgondolkodtam volna rajta, addigra már ment. És itt meg legtöbbször csak 
megerősítettek az előadók meg a szemináriumvezetők, hogy hát igen, azt úgy kell 
csinálni. Én meg mondtam, hogy akkor jó. Nálam mindig ez a mélyvizes módszer 
ment.‖ 
„Szembesültem azzal, hogy jó volt ez a képzés, de hát azért mégiscsak a valóságról 
van már szó. Volt egy csoportom az első évben, akinek a nagy része már középfokú 
nyelvvizsgával rendelkezett, sőt volt, akinek felsőfokú nyelvvizsgája volt, és kötelező 
volt nekik órára járni. Hát velük volt a legtöbb bajom. Az ilyenre nem voltam 
felkészítve.‖ 
„A kezdő tanár szagát úgymond megérzi a hallgató is, és próbálgatja a határait, hogy 
mit lehet, mit nem lehet, esetleg egy kicsit piszkálja, hogy a tudása mennyire stabil. 
Ennyi. Aztán, hogyha az oktató azt tudja bizonyítani felé, hogy hát pedig az én 
tudásom az rendben van, akkor onnantól kezdve nyilván ez is meg fog szűnni. Tehát, 
hogyha lefekteti a kereteket, hogy ezt lehet, ezt nem lehet, akkor az így működik.‖ 
„Olyan nagyobb gond nem volt, én ilyen kis dolgokon stresszelem magam általában, 
meg van lelkiismeret-furdalásom, hogy jaj, azt nem úgy kell. […] csak egy-egy szó, 
hogy lehet, hogy a diákhoz ott valamit nagyon rosszul szóltam, pedig nem akartam, 
meg ezt most túl keményen mondtam neki, és akkor stresszelem magam rajta.‖ 
„Sose tudtam, ugye nem ismertem annyira a nyelvkönyveket, sose tudtam, hogy most 
melyik, ami jó. […] Rengeteg könyvet vettem, állandóan fénymásolni, pluszokat 
bevinni. […] Nem voltam benne biztos, hogy jó könyvet, meg nagyon sok múlik azon, 
hogy miből tanulnak, az most megfelel-e, az adott szintnek megfelel-e.‖ 
„A fegyelmezés volt néha kicsit nevetséges, olyan szinten, hogy plusz házikat adtam.‖ 
„Nehéz volt beosztani, tehát néha elcsúsztam, mert leragadtunk, ami abból a 
szempontból jó volt, mert jó témánál ragadtunk úgymond le, fontos volt, de ugyanakkor 
ugye meg teljesíteni kellett a penzumot, tehát ott fel kellett mutatni, hogy ez és ez 
teljesítve van.‖ 
„Arra emlékszem, hogy az első napon megkérdeztem, hogy hogy kell kitölteni a naplót. 
És akkor kérdezték, hogy – így le volt mindenki döbbenve –, hogy nem láttam még 
naplót. Mondom, nem. És akkor mondták, hogy hogy lehet az, kérdezték a tanáriban. 
Akkor ugye segítséget kértem, hogy mit hova írjak. Hát ugye ez egy nehézség volt, de 
nem tartott sokáig.‖ 
„Az iskola, ahol én dolgozni kezdtem, az 4+8-as képzési rendszerű volt, és nem voltam 
mindig száz százalékosan biztos abban, hogy amikor mondjuk azt mondják, hogy a 
hetedikesek, az hány éves gyerekeket takar.‖ 
„Kell szóban is feleltetni, és lehet, hogy talán az elején az, hogy most ne az legyen, 
hogy oké, akkor most az érzésem szerint ennyi. Tehát hogy így megtanuljak rálátni 
azokra a dolgokra, amik fontosak mondjuk az értékelés szempontjából, amit ugye a 
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tapasztalat hoz magával, hogy hopp, itt ez nem, az meg jó. […] Más volt a rálátásom, 
nem volt akkor rálátásom így az egészre.‖ 
„Az elején […] az volt nehéz, hogy megtaláljam magam a koromnál fogva a 
tanteremben. Mert ugye akkor én 25 voltam, a diákok 18 évesek, tehát elég kicsi volt a 
korkülönbség. Az 
volt nehéz, ahogy így visszagondolok, hogy, tehát ezen sokat gondolkoztam, hogy mi a 
jó, milyen viszony a jó. És engem nagyon sokáig tegeztek a diákok. De ezzel 
egyébként soha nem éltek vissza. És most is bennem van, hogy akár tegezhetnének 
is, mert miért ne, de, de, de lehet, hogy akkor nem úgy, tehát nem tudom. […] és ez a 
megfelelési kényszer, hogy ha […] mondjuk nem a diák számára kedvező döntést 
hozok, akkor azt én is kezelni tudjam. Tehát ne legyen az, hogy ha mondjuk, ő is, meg 
ő is, meg ő is kettest kapott, […] hogy ezen így továbblépjen az ember. Meg hogy ne is 
foglalkoztassa. Először, emlékszem, ez így furcsa volt nekem. Nemcsak az van, hogy 
bemegyek az iskolába, és akkor jókat beszélgetünk, hanem hogy osztályoznom kellett 
a teljesítményüket. […] most adtam egyest, meg még egy egyest, akkor lehet, hogy 
nem is fog engem bírni, mondjuk. De ezen túllép az ember egy idő után.‖ 
„Első órám, szeptemberben. Mentem az órára, és valaki azt mondta, hogy figyelj, nem 
tudod, hol lesz az angolóra? Mondom, gyere velem, én tudom, hogy hol lesz. És 
bementem és a srác, srác volt, kimentem a katedrára, és leesett az álla, hogy ’jaj, ne 
haragudjon tanárnő, hogy letegeztem!’ Tehát, hát fiatal voltam, úgyhogy ez az elején 
gond volt, illetve az elején az, hogy próbálták kihasználni azt, hogy fiatal vagyok, ezért 
így befolyásolni, hogy jó, akkor a hiányzás nem számít. Akkor legyen ez, hogy akkor 
most ez csak kisdolgozat volt. És meg kellett tanulnom, hogy úgy is tiszteljenek, hogy 
fiatal vagyok.‖ 

 
A megemlített nehézségek, ahogyan fent is láthattuk, például a tankönyvek 

kiválasztását, a fegyelmezést, az időbeosztást, a napló kitöltését, az értékelés 
kérdéskörét, a tanár és a diák korosztálybeli közelségét érintették, de ezek inkább 
egyedi válaszok, mint jellemzőek voltak. 

A válaszadók ugyanakkor sok esetben úgy gondolták, hogy az átélt nehézség 
leküzdése, megoldása nem külső segítség kérdése, ahogyan a következő részletek 
is mutatják. 

„Senki nem tud segíteni, ez belülről kell, hogy jöjjön, ha nem, akkor azt mondod, hogy 
elhagyom a pályát, mert nem tudom ezt csinálni. Kívülről ezt szerintem nem lehet 
segíteni.‖ 
„Az ember fejlődik, tanul a hibáiból, még egyszer talán nem követem el azt a hibát.‖ 
„Szerintem ezen mindenkinek át kell esni, és aztán meg folyamatosan belejön. Tehát 
ezt nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy ezt bármi tudná segíteni. Talán a tanítási 
gyakorlatoknak van ilyenben szerepe, hogy legalább az nem újdonság, hogy először ki 
kell oda állni, meg beszélni hallgatók, diákok felé. Tehát ebben max. ennyit tudok 
elképzelni, hogy a tanítási gyakorlatnak van szerepe, a többi az szerintem 
tűzkeresztség, azon át kell esni.‖ 
„Ezt mindenki eldönti magában, hogy hogy szeretne a diákokkal bánni. A többi úgy is a 
személyiségből jön.‖ 

 
Érdekes ugyanakkor, hogy a megpihenés igénye, a kiégésre való utalás is 

érzékelhető volt az interjúk alapján, igaz, nem jellemzően. 

 
A továbbképzések szerepe a szakmai fejlődésben 
 
Az interjúk alapján is vizsgálódtunk az akár angoltanári, akár a nem angoltanári 
képzések, továbbképzések kapcsán. A válaszadók közül egy kivétellel mindenki 
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beszámolt valamilyenfajta továbbképzésen való részvételéről. Ezek között egyaránt 
megemlítettek munkahely által támogatottakat, saját finanszírozásúakat és 
ingyeneseket, ez utóbbin belül leginkább a kiadók által szervezetteket. 

A továbbképzések jelentős része volt nem kifejezetten angoltanári, illetve tanári 
jellegű, ez a vonal megjelent az angoltanárként dolgozók között is. Az ilyen jellegűek 
elvégzésének okai az angoltanárként dolgozók között a pályaelhagyás gondolata, a 
kiégés érzése, illetve az egzisztenciális megfontolások – a munkahely elvesztésének 
félelme, a „több lábon állás‖ – voltak. 

„Ez teljesen más vonal, ebbe azért kezdtem egyébként bele, mert pont 
megcsömörlöttem a pályától, a sikertelenségtől meg a terméketlenségtől. Tehát hogy 
nem jutok egyről a kettőre, pedig szétdolgozom magamat, és se a felnőttképzésben, 
sem a diákképzésben. Tehát hogy nem olyan a hozzáállás, és feladom a házit, nem 
csinálja meg, de a felnőtt se. […] azért ez egy nagyon kemény munka, az önismerettel 
meg mindennel együtt.‖ 
„A legtöbbnél úgy volt, hogy lelépek. Ugye a felsőfokúnál ez volt az indok, hogy 
pályaelhagyó leszek.‖ 

 
A továbbképzéseket leginkább hasznosnak tartották szakmai fejlődésükben, azzal 

együtt is, hogy a továbbképzések fontos, de nem a legfontosabb vagy a kizárólagos 
tényezői a szakmai fejlődésnek. A tanári, angoltanári továbbképzések közül a 
leginkább hasznosnak a kétszintű érettségivel kapcsolatosakat és a kiadók által 
szervezetteket tartották a válaszadók. Ugyanakkor, ha csekély mértékben is, de 
megjelent a továbbképzések kritikája is. A válaszadók szerint az angoltanár számára 
szükséges és megfelelő továbbképzések azok, amelyeket gyakorlott szakemberek 
tartanak, és amelyek gyakorlati irányultságúak. 

„Leghasznosabb egy olyan továbbképzés lenne, amit egy tapasztalt angolnyelv-tanár 
tart. Tehát egy kolléga egy, az ország másik végén lévő gimnáziumból, aki megosztja 
velünk tapasztalatait. Talán ez lenne a leghasznosabb. Elméleti oktatással nem, nem 
túl sok mindenre megy az ember.‖ 
„Valami gyakorlati kéne, hogy na ezt, ezt hogy tanítsuk, meg hogyan vezényeljünk le 
egy feladatot.‖ 
„Gyakorlatibb pszichológiai felkészítést, helyzetgyakorlatokat.‖ 
„A jó módszertani képzések mindig jól jönnek.‖ 

 
Ezen belül lényegesebb említések történtek leginkább a pszichológia, a 

konfliktuskezelés, a mentálhigiéné, a tanulásmódszertan, illetve a kommunikáció-
beszédtechnika területeire is. Az említések között szerepeltek még a nemzetközi 
nyelvvizsgák, a szakmai nyelvek, a tolmácsolás, a konferenciákra való látogatás, a 
humán irányultság kiegészítése természettudományi irányban, valamint a gyors- és 
gépírás is. 

 
A pályán maradás és a pályaelhagyás mértékei és tényezői 
 
Az interjúk tapasztalatai is arról győztek meg bennünket, hogy a pályán maradás - 
pályaelhagyás kérdését két közelítésben lehet kezelni a kutatásban. A pályán 
maradás és a pályaelhagyás kérdésében így fontos, hogy szétválasszuk a tanári 
pálya elhagyását és az angol szakos végzettség elhagyását, illetve nem 
hasznosítását, vagyis a tanári pálya elhagyása nem feltétlenül tekinthető azonosnak 
az angol szakos végzettség elhagyásával, nem hasznosításával. 
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Az interjúkban alig valaki gondolta magáról, hogy egyértelműen, a szó minden 
értelmében pályaelhagyó. Azok, akik a tanári pályát elhagyták vagy az egyetemi 
képzésben teljesített iskolai tanítási gyakorlatot leszámítva soha rá sem léptek, de 
valamilyen – akár a legcsekélyebb – formában az angol nyelv jelen van az életükben, 
nem feltétlenül tekintik magukat pályaelhagyónak. 

A válaszadók sajátos megnevezésekkel is definiálták magukat a pályaelhagyás 
illetve a pályán maradás kapcsán, kiemelésre érdemes a pályakerülő és a 
(gondolatban) örök pályaelhagyó megnevezés is. 

„A pályán egy pillanatig nem voltam, […] a tanítási gyakorlat volt az utolsó élményem, 
meg az első is. Igazából pályaelhagyónak sem tartom, pályán maradónak biztosan 
nem, tehát nem maradtam a pályán. Pályaelhagyónak sem, mert nem is voltam a 
pályán tulajdonképpen. Pályakerülő. Pályakerülő, az angoltanári diplomát én nem 
angoltanárkodásra használom, hanem ez tulajdonképpen csak egy nyomaték esetleg, 
hogyha az angoltudásomra valahol szükség van, akkor az nyomatékosítsa azt, hogy 
beszélek angolul, vagy hogy értek bármit, ami ezzel kapcsolatos.‖ 
„Gyakorlatilag pályán maradó vagyok, mert most már nyolcadik éve nyúzom az 
angoltanárságot. De bizonyos értelemben meg ilyen örök pályaelhagyó vagyok, hogy 
folyamatosan foglalkoztat az a gondolat, vagy legalábbis vissza-visszatérően, de 
mindig foglalkoztat az a gondolat, hogy biztos, hogy kell ez nekem, biztos, hogy nem 
volt ez már így elég. És hogy esetleg ki kéne próbálni valami mást. Illetőleg ami még 
ezzel kapcsolatban foglalkoztat, az az, hogy minél tovább marad az ember tanár, annál 
nehezebben fog változtatni […]. Illetve a megítéltsége miatt is. Tehát azt gondolom, 
hogy a tanárokkal szemben van egyfajta negatív hozzáállás a társadalomban. És minél 
tovább voltál tanár, annál inkább fognak valamilyen mértékben begyöpösödöttnek 
tartani.‖ 

 
Az interjúkban azt is vizsgáltuk, hogy a válaszadók megítélése szerint milyen 

tényezők és hogyan befolyásolták őket a pályán maradásukban vagy a 
pályaelhagyásukban. 

A pályán maradás főbb tényezőiként az álláskeresés sikerességét, a jó 
munkahelyi légkört és a munka szeretetét azonosítottuk. 

„Az, hogy találtam munkát, ez biztos, hogy nagyon befolyásolta. […] az, hogy találtam 
azonnal állást, lehet, hogy ha ez egy éven túl nem sikerül, akkor lehet, hogy 
elhagyom.‖ 
„Mindig is ezt szerettem volna, tehát mindig is az angol nyelvvel szerettem volna 
foglalkozni. És ezt is csinálom.‖ 
„Jó helyen tanítottam. Tehát azért nálunk […] mindenki akart nyelvet tanulni, 
nyelvvizsgát szerezni, továbbtanulni, tehát mindenkinek szüksége volt rá. Ha olyan 
helyen tanítottam volna, ahol nagy ívben lenézik az egészet, én nem maradtam volna. 
És hát, ha olyan, tehát a jövőben olyan helyet kapnék, ha egyáltalán kipróbálnám, nem 
hiszem, hogy sokáig maradnék.‖ 

 
Felmerült a kereset kérdése is, azonban a magukat hosszú távon a pályán 

elképzelő válaszadóknál nem tűnik olyan domináló tényezőnek, amely a tanári pálya 
elhagyásának oka, illetve egyetlen vagy legfőbb oka lehetne, másképpen szólva, aki 
tanár akar lenni vagy maradni, ott a kereset kevésbé domináló tényező, annak 
fontosabb a tanárság, mint a kereset. 

„Az ember azt csinálja, amit élvez. Szóval abban nem hiszek, hogy most a pénzért 
kéne valamit csinálni. Hogyha örömmel megyek be órára meg szeretem csinálni, akkor 
annak van értelme, akkor tudunk haladni a diákokkal is, meg hát nem akarok itt 
negyven évig olyat csinálni, amit nem szeretek. Hát, minden tanítás élmény. Végül is, 
jó volt a próbatanítás is, meg a nyelviskolai is. Rájöttem, hogy ezt szeretném csinálni.‖ 
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„Tulajdonképpen hagytam én már el az angoltanári pályát, […] munka miatt, de aztán 
vissza is tértem. Tehát tulajdonképpen pályán maradónak tarthatom magam, mert ez 
egy kicsit olyan ráerősítés volt, nem? […] akkor az is hozzászámított, vagy hozzájött, 
hogy Pesten voltam. Tehát én Pestről jöttem haza […]. Most az egy dolog, hogy így a 
tanári pályát is el kellett hagynom, de akkor az is, szóval egy kicsit olyan csóró lét volt 
az. Tehát azért a pesti életet finanszírozni úgy, hogy ugyanannyi a fizetésed, azért 
igen, tehát az is meghatározó volt, hogy azért rögtön volt egy kétszázezres bruttó 
fizetésem. Meg ugye az, hogy nyolctól vagy fél nyolctól négyig kellett dolgozni, illetve 
pénteken fél egyig. Tehát így azért rögtön hozzászámított az, hogy így elhagyhattam 
az esti tanórákat vagy az órákat, meg úgy, mit tudom én, tehát, abból is egy kicsit 
elegem lett, mert ugye mondom, erősen ki kellett egészíteni a fizetést […] 
Köztisztviselő voltam […], viszont azzal meg megint csak nem tudtam azonosulni, és 
akkor visszatértem a jól ismert berkekbe, bevállalva azt, hogy akkor ki kell egészíteni a 
fizetésemet.‖ 

 
A szakmaiéletút-elképzelések alakulása 
 
Vizsgáltuk a szakmaiéletút-elképzelések alakulását is a szakmai életút három 
pontjára, az egyetemre való bekerülésre, a diploma megszerzésének időpontjára és 
a végzés utáni hetedik évre nézve. Tekintettel arra, hogy nem állnak 
rendelkezésünkre a válaszadók korábbi szakmaiéletút-elképzeléseiről az adott 
időpontokban felvett adatok, ezekről az elképzelésekről is az interjúkban kérdeztük 
meg válaszadóinkat. 

Általában és röviden elmondható, hogy a válaszadók az egyetemi felvételkor 
konkrét elképzeléssel vagy kevésbé rendelkeztek, vagy nem rendelkeztek, és a 
konkrétabb pályaelképzelések is kevésbé voltak tanáriak vagy angoltanáriak. 

„Az egyetemi bekerülés az csak az volt, hogy angollal szeretnék foglalkozni […] 
gondoltam, hogy a munkahelyemen ez biztosan jól fog jönni, de akkor még nem 
tudtam, hogy milyen munkahelyem lesz. Tehát az az igazság, hogy én nem voltam 
akkor céltudatos.‖ 
„Elvégzem az egyetemet, és lesz egy diploma a kezemben, akkor majd, nem tudom, 
valami cégnél menedzserasszisztensnek fogok elhelyezkedni, talán könnyebben. 
Ilyesmi, ilyen pályára gondoltam akkor szerintem inkább.‖ 

 
A diploma megszerzéséig ugyan többnyire kialakultak, konkrétabbá vagy egészen 

konkréttá váltak az elképzelések, de az elbizonytalanodásra is láttunk példát. 
Érdekes megfigyelés, hogy a tanári pálya választása tekintetében a felsőfokú 
tanulmányok megkezdésekor bizonytalanok vagy kevésbé elkötelezettek a képzés 
végére már inkább gondolkoztak a tanári pályában, az interjúk felvételének idején 
pedig leginkább tanárként dolgoztak. Némely esetben pedig akkor is a tanári pályára 
lépett a végzett, ha elmondása alapján nem feltétlenül, vagy egyáltalán nem szeretett 
volna. 

„A diplomázás után pedig nem akartam tanár lenni, mert, megmondom őszintén, nem 
vagyok az a tipikus pedagógusalkat, tehát nem, tudom magamról, hogy nem, nem. 
Most azért más, mióta gyerekeim vannak, […] érzem magamon, hogy sokkal 
toleránsabb lettem, és sokkal több mindent el tudok fogadni. Tehát az, hogy anya 
lettem, ez megérlelt jobban a pedagógiai pályára. Most lehet, hogy furán hangzik, mert 
előtte négy évig tanárként dolgoztam, de ez akkor is így van. Tehát mióta gyerekeim 
vannak, inkább érzem magamon azt, hogy szívesebben tanítanék, és szívesebben 
foglalkoznék emberekkel.‖ 
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Az angoltanítás a megkérdezett válaszadók többségének jövőképében is ott 
szereplő tevékenységként jelent meg, tényleges tevékenységként az interjú 
felvételének idején is angolt tanítóknál, még a váltáson, szüneteltetésen 
gondolkozóknál is, illetve lehetőségként, esetleges tevékenységként a nem az 
angoltanári pályán lévőknél. 

 
Szakmaiéletút- és szakmaifejlődés-felfogások 
 
Az interjúkban közvetlenül is megkértük a válaszadókat arra, hogy mondják el, mit 
jelent számukra az, hogy szakmai életút, és az, hogy szakmai fejlődés. Ennek és az 
interjúk általános, illetve célzott elemzése alapján szakmaifejlődés- és szakmaiéletút-
felfogásokat tártunk fel. 

Az általános tapasztalatunk az volt, hogy a válaszadók értelmezésében a szakmai 
életútnak együtt kell járnia valamiféle fejlődéssel is, ahogyan azt jól mutatják például 
a következő részletek: 

„Mindenképpen fejlődik az ember pedagógiailag. Mert tapasztalatot szerez, mert 
tényleg kérhet tanácsot másoktól, kaphat jó ötleteket, láthat jó ötleteket, alkalmasint 
még példaképet is találhat magának a kollégái között. Azt gondolom, hogy 
pedagógiailag tényleg fejlődik az ember.‖ 
„Ebben benne van így tudattalanul, hogy előre kéne így valamit lépni.‖ 
„Vannak bizonyos szakaszai, meg fázisai, talán fejlődési fázisai. Talán egy ilyen felfelé 
ívelő görbe, amit a tapasztalatok ívelnek felfelé […] egy ilyen lassan felfelé ívelő görbe, 
ami a kor előrehaladtával magasabbra jut remélhetőleg.‖ 
„Állandó fejlődés, lifelong learning, bizonyos állomásokkal, és az állomások, azt 
mondtuk, hogy abban az állomásban vagyunk egy darabig, és utána további fejlődés, 
tehát állandó fejlődés, nekem ezt jelenti.‖ 

 
A fejlődésben azonban inherensen benne vannak, illetve a fejlődéshez 

szükségesek a negatív megélések, a negatív tapasztalások is. 
„Szerintem a kudarcok is […] negatív élmények is kellenek ahhoz, hogy sikert érj el, 
mert abból tanul az ember, tehát rengeteget tudsz abból tanulni. És hogyha az elején 
nem is megy minden olyan fényesen, akkor is érsz. Ezen a pályán szerintem 
folyamatosan érik az ember. Nem? Tehát azért alakulsz, fejlődsz, és a sikernek van 
előélete is, és az nem feltétlenül úgy kezdődik, hogy egyből szakmailag is és 
mentálisan is jól érzed magad abban a munkakörben, hanem az is egy folyamat. Ami 
nem az öledbe hullik, hanem te magad is megérsz rá, és építkezel abból, ami 
hozzájárult ahhoz, hogy ezt elérd.‖ 

 
Eltérő viszont az az intervallum, amelybe a szakmai életutat behelyezték az 

indulópont vonatkozásában. Négy jellegzetes kezdőpontot említettek meg a 
válaszadók. Van, aki szerint a gimnáziumi időszak is akár ide tartozhat, van, aki az 
egyetemi tanulmányok megkezdésétől, van, aki az egyetemi tanulmányok ideje alatt 
megkezdett tanítási tevékenységétől, és van, aki csak a diploma megszerzésétől 
számítja azt. 

Azon túl, hogy a szakmai fejlődés a válaszadók egyöntetű felfogása szerint a 
szakmai életút feltétlen eleme, velejárója, néhány további jellemző elemét is 
megtaláltuk az értelmezéseknek. Így dominánsan megjelent például az, hogy a 
szakmai fejlődés belső indíttatású és irányítású, fontosabb tényezői pedig a 
pozícióban való előrelépés, a továbbképzés, valamint a nyelvtudás legalább szinten 
tartása, de leginkább fejlődése-fejlesztése. 
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Zárszó 
 
Álljon itt rövid zárszóként, de csak a tanulmány és nem a téma, sem a téma 
kutatásának zárszavaként egyik alanyunk véleménye a szakmai életútról: 

„A szakmai életút az minden, ami, amit az ember bejár. […] a gimnázium is már […] 
meghatározó. És onnan a következő lépés nyilván az egyetem. És a szakmai életút 
szerintem párhuzamos és átfedése a rendes, az ember rendes életútjának, és 
szerintem ez egy nagyon komoly dolog. […] szakmailag is ugyanúgy az embernek be 
kell járni egy olyan életutat, mint mondjuk emberileg. És ugyan átfedés van, mert 
nyilván meghatározza a szakmai életutat az is, hogy milyen ember vagy, illetve a 
munkahelyválasztás és a munkahelyen szerzett élmények, tapasztalatok is ugyanúgy 
meghatározzák, hogy milyen ember leszel. És ezt nagyon komolyan kell venni 
szerintem.‖ 
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Élethosszig tartó tanulásorientáció és szakmai pályakép-
fejlesztés a felsőoktatásban 
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(Semmelweis Egyetem, Budapest) 

 
Folyamatosan növekednek a munkavállalók szakmai tudásával és kompetenciáik 
megújításával kapcsolatos munkaerő-piaci elvárások, így egyre többen 
szembesülnek azzal, hogy tudásuk versenyképessége folyamatos tanulással 
őrizhető meg. Az élethosszig tartó tanulásra való felkészítés egyik fő színtere a 
felsőoktatás, ahol 2005 óta törvény biztosítja a hallgató jogát a tehetségétől, 
képességétől, érdeklődésétől függő szakmai támogatáshoz, pályakezdésének 
segítéséhez, tanulmányi és életpálya-tanácsadás jellegű szolgáltatásokhoz. Jelen 
tanulmány arra keresi a választ, segítik-e és ha igen, hogyan az élethosszig tartó 
tanulási kompetenciák fejlesztését a vizsgálatba bevont hazai felsőoktatási 
intézmények? A vizsgálat tíz felsőoktatási intézmény (öt fővárosi, öt vidéki) 
tevékenységét elemzi honlapjuk alapján az élethosszig tartó tanulás képességét 
fejlesztő szolgáltatásokon keresztül. Az elemzés alapja a gazdasági életben 
alkalmazott benchmarking (összemérés), azaz a mások gyakorlatával való 
összehasonlítás módszere, amely jelen tanulmány szerzőjének álláspontja szerint az 
oktatásban is alkalmazható. A kutatás eredményei az elméleti megállapítások és a 
gyakorlati megvalósulás kontrasztját jelzik. 

 
Felsőoktatásfejlesztés és benchmarking 
 
Nemzetközi jelenségként figyelhető meg az a kettős tendencia, amelyet egyrészt a 
gazdasági életben a tudás gazdasági értékének erősödése, másrészt az oktatásban 
pedig a tanulmányok meghosszabbítására való törekvés jelez. Évről évre növekszik 
a felsőoktatásban résztvevők létszáma, amely új kihívások – mint a mobilitás, 
átjárhatóság, eltömegesedés, piacorientáltság – elé állítja makroszinten az 
oktatáspolitikusokat és mikroszinten pedig a felsőoktatási intézményeket (Hostens, 
2003; Standaert, 2003; Papanek, 2009; Polónyi, 2009; Kovács, 2004; Szekeres, 
2008). A tanulás időbeli kiterjedése következtében átalakul a tanulás fogalmának 
értelmezése, olyan átfogó, tervszerű tanulási tevékenységet jelent, amelynek célja 
ismeretek szerzése, képességek és kompetenciák fejlesztése függetlenül attól, hogy 
formális, nem formális vagy informális módon valósul meg. Az Európai Unió aktuális 
prioritásai közé kerül a befektetés a humán tőkébe és a munkaerőpiacok 
modernizálása: ezen belül oktatási ráfordításokkal a tudásalapú gazdaság 
elősegítése, az egyes tanulási formák és intézmények közötti rugalmas átjárhatóság 
és a folyamatos tanulás kultúrájának kialakulása (EU, 2009). A felsőoktatási 
intézmények kulcsszerepet játszanak az európai gazdasági és társadalmi 
fejlődésben, hiszen az egyes régiók perspektívái alapvetően attól függenek, hogyan 
sikerül megfelelniük a a gazdasági szféra elvárásainak. Az élethosszig tartó tanulás 
jelentőségének felismerése a nemzetközi fórumok stratégiai célkitűzéséből (EC, 
2001-2009; EU, 2002-2009) egyre inkább beépül a munkavállalók mindennapi 
életstratégiáiba. 
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Az élethosszig tartó tanulást befolyásoló számszerűsíthető ún. extern tényezőket  
(nem, életkor, iskolai képzettség, gazdasági aktivitás, lakóhely, jövedelem) 
statisztikák – KSH, OECD, EUROSTAT - sora idézi (Csernyák & Janák & Zalánné, 
2004; KSH, 2009; Török, 2008). A tanulásorientált szemléletmódot formáló intern 
tényezőket (tanulási motiváció, tanulásmódszertan, oktatási módszerek) pedig 
elsősorban a neveléstudomány képviselői kutatják (Bábosik, 2007; Carr-Chellman, 
2005; Györgyi, 2002; Nahalka, 2006; Mihály, 2002; Pap-Szigeti, 2007; Sz. Molnár, 
2009). De mi a helyzet az élethosszig tartó tanulásra való felkészüléssel az érintettek 
oldaláról nézve? Milyen képességekre és kompetenciákra van szükség a 
munkaerőpiacon? Hol és mikor tehetnek ezekre szert? Mennyire élnek a felkínált 
fejlesztési és tanulási lehetőségekkel? Az élethosszig tartó tanulásra tartó 
felkészülés egyik fő helyszínévé válnak az átalakulóban lévő hazai egyetemek és 
főiskolák. A magyar felsőoktatás munkaerőpiaci vonatkozásai egyre nagyobb 
hangsúlyt kapnak a tudományos kutatásokban és publikációkban (Balogh, 2007; 
Bessenyei, 2003; Hetesi & Kürtösi, 2008; Kiss, 2007; Mile & Hinek & Torgyik, 2007; 
Tóthné, 2008; Vig, 2007; Weiszburg, 2008). 

A felsőoktatási intézményeknek a munkaerőpiaci felkészítésben betöltött eltérő 
gyakorlata jelzi, sok még a fejleszteni való. A gazdasági életben alkalmazott 
benchmarking (összemérés), azaz a mások gyakorlatával való összehasonlítás 
módszere, jelen tanulmány szerzőjének álláspontja szerint az oktatásban is 
alkalmazható. A benchmarking a legjobb gyakorlatok keresését, tanulmányozását és 
összehasonlítását jelenti a szervezet saját gyakorlatával, a tapasztaltak hasznosítása 
céljából. (Camp, 1989; Dara, 2007; Sáfár, 2008). A benchmarking a felsőoktatási 
intézmények számára is a gyors ütemű tanulás és fejlődés lehetőségét kínálja. A 
bechmarking módszer – jelen tanulmányban is alapul vett – gondolatmenete a 
következő. 

Első lépése az intézmények más képzési területen működő, de – velük valamilyen 
szempontból – összemérhető szervezetek teljesítménymutatóinak megismerése. 
Jelen kutatásban az összehasonlítás alapja a kiegészítő hallgatói szolgáltatások 
teljesítménymutatóinak (használati érték és 12 tartalmi szempont alapján) elemzése 
üzleti és közszolgálati felsőoktatási intézményekben. 

Következő lépés a másokkal való összehasonlítás során gyengének talált 
(kulcsfontosságú) területek fejlesztésének megalapozása, a más intézményeknél 
létező legjobb gyakorlatok (best practices) feltérképezése. A kutatás két 
szegmensben méri fel a felsőoktatási intézmények kiegészítő szolgáltatásaiban az 
élethosszig tartó tanulási orientációt, ezek: (1) A főiskolás/egyetemi hallgatók 
szakmai tudását fejlesztő szolgáltatások; és (2) a munkaerő-piaci beilleszkedését 
elősegítő szolgáltatások köre. 

Utolsó lépés a megszerzett információ hasznosítása, a legjobb gyakorlatok saját 
körülmények között való adaptálása. Ez a lépés túlmutat jelen tanulmány keretein, a 
szerző egy komplex szolgáltatási rendszer-modellt állított fel a kutatás tapasztalatai 
alapján. Jelen kutatás ezzel kíván a hazai felsőoktatási intézmények fejlesztési 
folyamatához hozzájárulni. 

 
Kutatási előzmények, célok és hipotézisek 
 
A felsőoktatás és a gazdasági szektor egymáshoz való közelítésének egyik 
leghatékonyabb eszköze makroszinten az oktatáspolitika. Erre példa a 2006. március 
1-jén hatályba lépett Felsőoktatási törvény (2005. évi CXXXIX. törvény), amely előírja 
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a felsőoktatási intézmények számára, hogy hallgatói részére az oktatást kiegészítő 
további szolgáltatásokat nyújtson és pályakövetéses vizsgálatokat végezzen. Egyre 
több felsőoktatási intézmény hoz létre karrier irodát a felsőoktatási törvényben előírt 
szolgáltatások biztosítása céljából. Jelen kutatás arra keresi a választ, hogy a 
vizsgálatba bevont intézmények hogyan készítik fel hallgatóikat a munkaerő-piacon 
való minél sikeresebb szerepvállalásra, tudásuk versenyképességének megőrzésére 
az élethosszig tartó tanulási kompetenciák fejlesztésén keresztül? A vizsgálat tíz 
felsőoktatási intézmény (öt fővárosi, öt vidéki) tevékenységét elemzi honlapjuk 
alapján az oktatást támogató kiegészítő szolgáltatásokon keresztül. 

A kutatás célja az élethosszig tartó tanulást segítő képességek és munkaerő-piaci 
szerepvállaláshoz szükséges kompetenciák fejlesztését célzó szolgáltatások 
azonosítása, feltérképezése és összehasonlítása a vizsgálatba bevont felsőoktatási 
intézményekben. 

A kutatás tervezése során kiindulópontként kezeltük az a feltételezést, hogy (1) a 
vizsgálatba bevont hazai felsőoktatási intézmények a törvényileg előírt kiegészítő 
szolgáltatások nyújtására karrier irodákat működtetnek. Erre építettük többi 
hipotézisünket, miszerint: (2) a vizsgált karrier irodák az élethosszig tartó 
tanulásorientáció fejlesztésére legalább három különböző szolgáltatást nyújtanak; 
valamint (3) a szakmai pályakép-fejlesztés egy formájaként a pályaorientációs 
tanácsadás az érintett felsőoktatási intézmények karrier irodáinak mindegyikében 
elérhető. 

Kutatásunkban a benchmarking elv alapján teljesítménymutatónak tekintjük a 
felsőoktatási intézmények által nyújtott szolgáltatásokat és azok elérhetőségét 
(használati értékét). A benchmarking módszer kulcsfogalma a legjobb gyakorlatok 
(best practices) feltárása. Ehhez módszertanilag megalapozott célcsoport választás 
szükséges, ennek szempontjait vázolja röviden a következő fejezet. 

 
Célcsoportválasztás dilemmái és kutatási módszerek 
 
Milyen megfontolások befolyásolták a célcsoport kiválasztását? Három csoportba 
sorolva ezek a következők: (a) A felsőoktatás és gazdaság kölcsönhatásának 
feltétele a közvetítő rendszerek hatékonyabbá tétele annak érdekében, hogy 
mindenki hozzájusson a képzéssel és foglalkoztatással kapcsolatos információkhoz, 
értesüljön a munkalehetőségekről és biztosítva legyen a munkaerőpiacra való 
sikeres átmenet. Ilyen közvetítő rendszernek tekinthetők a magyar felsőoktatásban 
egyre nagyobb teret hódító karrier irodák. (b) Emellett a szakirodalom kiemeli a 
pedagógusok szerepét, akik már gyermekkorban tudatosíthatják diákjaikban az 
élethosszig tartó tanulás fontosságát, felhívhatják figyelmüket annak értékeire. (c) 
Más szerzők szerint emellett az élethosszig tartó tanulás elterjesztésében fontos 
szerepe van a munkaadóknak is, akik képzéseket szervezhetnek kollégáiknak azért, 
hogy azoknak tudása korszerű maradjon. Fenti megállapításokból kiindulva a 
felmérés kiterjed mind a magánszektor (üzleti, gazdasági) mind a közszektor 
(pedagógusképző, egészségügyi) munkaerőpiacára felkészítő felsőoktatási 
intézmények karrier irodáinak élethosszig tartó tartó tanulási orientációra. A 
felsőoktatási intézmények közül való választás az aktuális felsőoktatási rangsorok 
alapján történt az Országos Felsőoktatási Információs Központ (OFIK) által 
üzemeltett felvi.hu online interaktív rangsora alapján az 2006-2008 közötti időszakra 
vonatkozó adatokkal készültek (1-10. rangsor). A kutatásba bevont felsőoktatási 
intézmények kiválasztási szempontjainak összegzését az 1. sz. táblázat tartalmazza. 



Felnőttek pályaorientációja, élethossziglani tanulása, ISBN 978-963-89392-0-3 

 46 

 
1. sz. táblázat. A célcsoport választás szempontjai 

 

Kiválasztási szempontok Üzleti/ 
gazdasági 

felsőoktatási 
intézmények 

Közszolgálati 
(ped./eü.) 

felsőoktatási 
intézmények 

Konkrét karrierszolgáltatási rangsor x 0 

Általános értékelési rangsor 0 x 

Munkaerő-piaci kapcsolatok x x 

Magánszektor-orientált képzések 5 - 

Közszektor-orientált képzések - 5 

Összes 10 

 
A kutatás adatfelvételi időpontja 2009. október-novembere volt. Fő kutatási 

módszer a vizsgálatba bevont felsőoktatási intézmények honalapjainak on-line 
tartalomelemzése. Elemzési szempontok voltak: 

- Elérhetőség (intézményi elhelyezkedés, önálló honlap léte). 
- Szolgáltatási struktúra összetétele az élethosszig tartó tanulási orientáció 

alapján. 
- Használati érték (aktualizálás, interaktivitás). 

 
A feltárt adatok kvalitatív és kvantitatív elemzése alapján foglaljuk össze a kutatás 

néhány fontos megállapítását a következőkben. 

 
Felsőoktatási szolgáltatások vs. szolgáltatók 
 
A kutatásba bevont felsőoktatási intézmények a felsőoktatási törvényben előírt 
kiegészítő szolgáltatásaikat eltérő módon nyújtják, tevékenységükre az ún. eklektikus 
gyakorlat jellemző. Mit jelent ez? Kis túlzással kijelenthető, hogy ahány ház, annyi 
szokás. Kik nyújtják a vizsgált szolgáltatásokat? Szolgáltató lehet: 
A) Önálló karrier irodai szolgáltató - amelynek eltérő szintjei vannak a kutatás során 
tapasztalatok alapján, ezek: 

a) Több egyetemre kiterjedő karrier iroda (például egyházi egyetemek esetében); 
b) Egy egyetem minden karát összefogó közös karrier iroda, 
c) Egy konkrét kar saját karrier irodája, 
d) Karrier irodai feladatokat (is) ellátó más szervezeti egység (például Kapcsolati 

Igazgatóság, HÖK); 
e) Tervezett karrier iroda beindulásáig működtetett külön karrier program 

(például közvetlenül a rektori hivatalhoz tartozó karrier orientációs program). 
B) Más szolgáltató – ebben az esetben is eltérő gyakorlat tapasztalható: 

a) Nincs karrier iroda, de a felsőoktatási intézmény honlapján megtalálható 
néhány szolgáltatás konkrétan nem azonosítható szolgáltatásnyújtóval; 

b) Több szervezeti egység között oszlanak meg a nyújtott szolgáltatások (például 
Hallgatói Kapcsolatok Igazgatósága, a Külső Kapcsolatok Igazgatósága és az 
Egyetemi Hallgatói Önkormányzat). 

 
Mivel a vizsgálatban részt vevő 10 felsőoktatási intézmény hét alcsoportba 

sorolható, óhatatlanul felmerül az a lehetőség, hogy egy országos, minden 
felsőoktatási intézményre kiterjedő kutatás további alcsoportokat tárna fel. 
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A vizsgálatba bevont felsőoktatási intézmények többsége karrier irodai kereteken 
belül nyújtja a törvényileg előírt kiegészítő szolgáltatásokat. Ezek többsége a 2004-
2006. évi Regionális Fejlesztés Operatív Program egy projektjén belül (például: 
Felsőoktatási intézmények és helyi szereplők együttműködésének erősítése) jött 
létre. E fejlesztési projektek az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa Terv 
keretében valósultak meg, és az így kialakított honlapok már a Felsőoktatási 
törvényben meghatározott határidőtől (2006) működnek. A szolgáltatások használati 
értéket befolyásoló tényezők közé tartozik az elérhetőség, önálló honlappal való 
rendelkezés, naprakész aktuális tájékoztatás rendszerezett adatbankkal és 
archívummal, valamint interaktív kapcsolattartás. Ez utóbbi rendkívül ritka, bizonyos 
esetekben hallgatói regisztrációhoz kötött. Az önálló karrier irodai szolgáltatók külön 
honlappal rendelkeznek, ezek szintén több domain név-variációja lehetséges: 

- Önálló jól megjegyezhető honlap-nevek felépítése: 
www.karrier.(intézménynév).hu; 

-  Az önálló honlappal rendelkezés több esetben a felsőoktatási intézmény 
domain-nevéhez kapcsolódik, kevésbé azonosítható a működési terület: 
http://web.(intézménynév).hu/~karrier/; 

- „Ál‖ saját honlap, helyette az általános hallgatói portál ugrik be. 
 

Külön karrier irodai honlap hiányában a felsőoktatási intézmények nyitólapja, a 
hallgatói portálok vagy külön keresők felől nehézkes a szolgáltatások azonosítása. 

A honlapok aktualizálása vegyes képet mutat azonos honlapon belül is. Gyakori 
jelenség, hogy míg a szakmai gyakorlatok aktuálisak, az állásajánlatok már kevésbé, 
és többször előfordul egy évnél régebbi információ az „aktuális‖ hírek között, például 
állásbörzékre, képzési programokra vonatkozóan még az egyébként színvonalasan 
kialakított honlap-struktúrák esetében is. Megjegyzem, természetesen a régi 
eseményeknek is helye van a honlap megfelelő rovatában, például az „archívum‖ 
részben. Az elemzés során a szolgáltatások egészét tekintettük kiindulási alapnak, 
és ahol a vizsgált szolgáltatások több mint felében elavult információkat találtunk, a 
legalacsonyabb kategóriába soroltuk a honlapot. A vizsgálatba bevont felsőoktatási 
intézmények (karrier irodák) elérhetőségére, aktualitására és interaktivitására 
vonatkozó tapasztalatokat a 2. sz. táblázat összegzi. 
 

2. sz. táblázat. A felsőoktatási intézmények (karrier irodák) honlap-használhatósági 
paraméterei 

 

 Üzleti/ 
gazdasági 

felsőoktatási 
intézmények 

Közszolgálati 
(ped./eü.) 

felsőoktatási 
intézmények 

Összes 
(%) 

Hozzáférhetőség 

Önálló honlap 80 60 70 

Nincs önálló honlap 20 40 30 

Aktualizálás 

Naprakész  60 20 40 

Közelmúlt (1-3hó)  20 20 30 

Elavult 20 40 30 

Interaktiv kapcsolattartás 

Van 40 nincs 20 

Nincs 60 100 80 

 
A karrier irodák honlapjának aktualitása részben függhet az ott dolgozó 

munkatársak leterheltségétől (teljes idejű munkatárs vagy hallgató), mennyiségétől 

http://www.karrier.(intézménynév).hu
http://web.(intézménynév).hu/~karrier/
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(létszám 3-24 fő között). Professzionális szintű szolgáltatást képes nyújtani egy 12 
főállású munkavállalót alkalmazó karrier iroda, ahol rendezvényszervezők, 
projektvezető, asszisztensek dolgoznak 3 fő szakmai gyakorlatos hallgatóval. A 
legstrukturáltabb karrier irodai szolgáltatóban 24 főállású munkatárs nyújt 
hallgatóbarát szolgáltatásokat, akik között 6 fő tanácsadó, projektkoordinátor és 
asszisztens dolgozik. Formális működéshez és rapszodikus aktualizáláshoz 
vezethet, ha 1-2 főállású munkatársat alkalmaznak csupán minimális hallgatói 
létszámmal (1-2 hallgatóval). 

 
Az élethosszig tartó tanulás-orientáció vizsgált szegmensei 
 
A kutatás két szegmensben méri fel a felsőoktatási intézmények kiegészítő 
szolgáltatásaiban az élethosszig tartó tanulási orientációt, ezek: 

(1) A főiskolás/egyetemi hallgatók szakmai tudásának előmozdítása olyan 
képzési és képességfejlesztési programok támogatásán keresztül, amelyek 
megkönnyítik a munkaerőpiacra történő belépést. E körbe tartozik a szakmai 
gyakorlati képzés, képzési programok a hallgatók számára személyes 
kompetenciáik, szakmai tudásuk és menedzsment készségük növelése 
érdekében, kutatási projektek és pályázatokon való részvételi lehetőség. 
(2) A felsőoktatási intézmények által nyújtott szolgáltatások fejlesztése az 
intézmények és a munka világa közötti kapcsolat erősítése érdekében. Ide 
sorolható a hallgatók munkaerő-piaci beilleszkedését elősegítő szolgáltatások; 
a felsőoktatási intézmények által nyújtott szolgáltatások hatékonyságának 
növelési lehetőségei; fiatal diplomások vállalkozásainak beindításához 
szükséges képzés, tanácsadás, pályakövetéses vizsgálatok és az alumni 
kapcsolatok kezelése. 

 
Az első vizsgálati szegmens szolgáltatásait foglalja össze a 3. sz. táblázat. A 

szakmai tapasztalatszerzést támogató szolgáltatások célja a munkaerőpiacra történő 
belépés támogatása. 
 

3. sz. táblázat. Szakmai tudást fejlesztő szolgáltatások megoszlása 
 

Szolgáltatások Üzleti/ 
gazdasági KI 

Közszolgálati 
(ped./eü.) KI 

Össz. 
Átlag (%) 

1. Szakmai gyakorlatok Aktuális 
Sokrétű 

Aktuális 
Szűk körű 

80% 

2. ERASMUS külföldi szakmai 
gyakorlatok 

Aktuális 
Hasonló 
tartalom 

Aktuális 
Hasonló 
tartalom 

70% 

3. Képzési programok Aktuális 
Rendszeres 

Kevésbé 
naprakész 

Ad hoc 

60% 

3.1.ebből: Személyes 
kompetenciafejlesztés 

Átlag:4 
(3-6) 

Átlag: 3 
(0-4) 

50% 

3.2. ebből:Szakmai 
tudásbővítés 

Átlag: 2 
(1-3) 

Átlag: 2 
(0-3) 

20% 

3.3.ebből: Menedzsment 
készségfejlesztés 

Átlag: 4 
(2-5) 

Átlag: 1 
(0-2) 

30% 

4. Kutatási 
projektek/pályázatok 

Változó 
átlag: 6 
(2-24) 

Opcionális 
átlag:2 
(0-5) 

60% 
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1. A szakmai gyakorlatok szervezésére vonatkozó szolgáltatás keretein belül 

elsősorban a teljes idejű képzés nappali tagozatos hallgatói számára szerveznek 
szakmai gyakorlatot, amelyre munkahelyi szervezetek (gazdasági, üzleti) ritkábban 
maguk a felsőoktatási intézmények tartanak igényt 3-12 hónapos időtartamra. 
Leggyakoribb alkalmazási feltételek közé tartozik: a céltudatos, határozott egyéniség, 
magabiztos angol nyelvtudás, jó problémamegoldó képesség, számítógépes 
ismeretek, jó kommunikációs készség, végzős hallgatói jogviszony. Jellemző 
munkakörök: részidős vagy teljes munkaidejű gyakornok, munkatárs ill. szakmai 
gyakorlatos hallgató. A közszolgálati pályákra felkészítő felsőoktatási intézményeknél 
rövidebb időtartamú szakmai gyakorlatokra van lehetőség (1-2 hónap), de ezek 
meghirdetése esetleges és viszonylag szűk kört érint. 

2. A külföldi szakmai gyakorlati lehetőséget szinte minden intézményben 
meghirdetik (Általános hallgatói információként), de nem mindig jelenik meg ez a 
karrier irodák honlapján. Egyes karrier irodák elkészítést és segítségnyújtást ígérnek 
a pályázónak. Jellemző lehetőség az ERASMUS külföldi szakmai gyakorlatokra 
vonatkozó egyéni pályázathoz kiegészítő támogatásra. 

3. Képzési programok: megvalósulhatnak más képzőhelyek felé való közvetítéssel 
vagy saját programok szervezésével.  Témája lehet: személyes kompetencia-
fejlesztés; szakmai tudásbővítés és menedzsment készségek fejlesztése. 

3.1. Személyes kompetencia-fejlesztés történhet képzési kereteken belül 
alkalmazott próbainterjúkkal, értékelő központokkal, pszichológiai teszteken vagy 
grafológiai gyorselemzéseken való részvétellel és azok tapasztalatai alapján való 
képesség- és készségfejlesztéssel. Ide tartoznak a rövid, álláskeresés-specifikus 
tréningek, készségfejlesztő képzések, amelyeken a hallgatók előzetes regisztrációt 
követően ingyenesen vehetnek részt, más oktatási intézmény hallgatói pedig 
regisztrációs díj befizetése után. A tréningek, készségfejlesztés kis csoportban (10-
20 fő), saját példák feldolgozásával valósulnak meg, így a hallgató személyes 
visszajelzést kap saját készségeiről, kompetenciáinak növelési lehetőségeiről. 
Tréningek típusa lehet:1. Önéletrajzírás; 2. Prezentációs tréning; 3. Álláskeresés 
tréning, 4. Egyéb tréningek. Tréningek időpontja és időtartama: tréningtől függően 2-
4 óra. Résztvevők száma: tréningtől függően 6-20 fő. Új, saját fejlesztésű e-learning 
alapú kurzusra is található példa  „Karrierfejlesztési kurzus‖ címmel. Arra is van 
példa, hogy karrier iroda szervez egy egyetemi tantervbe beépített, féléves, 
gyakorlatorientált kurzust, melynek célja a munka világát érintő fogalmak tisztázása, 
a személyiségben meglévő erőforrások mozgósítása annak érdekében, hogy az 
egyetem elvégzése utáni elhelyezkedést megkönnyítse. Az egyetem szakóráin nem 
elsajátítható, de az álláskereső számára elengedhetetlen fontosságú tudásanyagról 
lévén szó, fontosnak tekintik, hogy a kurzust szélesebb körben is elérhetővé tegyék, 
ezért az előző féléves előadások anyagából e-learning alapú digitalizált és 
multimédiás tananyagot készítettek, ennek köszönhetően a kurzus virtuális formában 
is látogatható. E kurzust az intézmény bármelyik karának hallgatója felveheti a 
kurzust a végzés előtti utolsó két szemeszterben. 

3.2. A szakmai tudás bővítésének, segítésének sajátos formája lehet az ingyenes 
korrepetitort közvetítő szolgáltatás, ahol oktató és tanítvány találhat egymásra. 
Önálló kurzusok szervezése és látogatása is lehetséges egyes karrierirodákon 
keresztül. Külső partnerintézmény (például Audi Hungaria) bevonásával indul új 
kurzus, amely szemináriumként is látogatható. Az elméleti képzések, tanfolyamok 
hosszabb távon valósulnak meg, elsődleges céljuk az elméleti tudás átadása, 
számos gyakorlati példával illusztrálva. A kínálatban szerepel saját szervezésű: 
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gépírás tanfolyam; autóvezetés, pályázatírás, rendezvényszervezés ahol a 
gyakorlatorientált képzéshez sok példát, mintapályázatot és esettanulmányt ígér a 
szolgáltató honlapja. A tanfolyamok létszáma korlátozott és rendkívül kedvezményes 
díjjal lehet részt venni rajtuk. 

3.3. Menedzsment készségfejlesztésre irányuló képzési programokra való 
jelentkezési lehetőség más képzőhelyek/munkahelyi szervezetek program-linkjeire 
való átirányítással és ritkábban, önálló szervezéssel történik. Ilyen lehetőség például 
a gazdasági képzések terén a Management Springboard Seminar, European 
Financial Leadership, Challenge in Information and Decision Solutions programjai a 
Procter&Gamble szervezésében. Projekttervezésre irányuló képzés, és 
projektmenedzsment folyamatára és módszertanára felkészítő tanfolyam választható 
nemcsak üzleti, hanem közszolgálati képző intézmény keretein belül is, ahol a 
képzés során nagy hangsúlyt kap az elméletben elsajátított ismeretek kiegészítése 
esettanulmányokkal. 

Az aktuális képzési kínálat megoszlását az 1. sz. ábra tartalmazza. Az üzleti 
felsőoktatás hallgatói szolgáltatásain belül a a menedzsment készségfejlesztés 
(szórás 2 és 5 között) és a személyes kompetenciák fejlesztése (3 és 6 közötti 
szórással) képviseli magát átlagosan 4 programkínálattal. A szakmai tudásbővítő 
programok kínálata közel azonosan alakul mind az üzleti mind a közszolgálati 
felsőoktatás hallgatói szolgálataiban, átlagosan 2-2 programmal (szórás 0 és 3 
között). A közszolgálati képzési programok kínálatában a személyes kompetencia 
fejlesztése dominál átlagosan 3 programmal. Ez utóbbi felsőoktatási szegmensben 
van szélsőséges szórás, minden képzési szolgáltatási körben megjelenik a 0 (nulla) 
előfordulási gyakoriság, ahogy a 3. sz. táblázat adataiból is kiolvasható. 
 

1. sz. ábra. A hallgatói szolgáltatások képzési programkínálatának megoszlása 
 

 
 

4. Kutatási projektek közé tartoznak a tudományos eredményeket és azok 
gyakorlati alkalmazását támogató lehetőségek, mint a kutatási pályázatok, TDK-
munka és a különböző szakmai versenyek. Például a McKinsey&Company stratégiai 
tanácsadó cég rendszeresen pénzdíjas esettanulmány versenyt hirdet a 
karrierirodákon keresztül az érdeklődő hallgatók részére. Nemzetközi ösztöndíjra 
vonatkozó pályázatok közé tartozik az "Európai Ifjúsági Károly-díj", amelynek célja az 
európai tudatosság fejlesztése a fiatalok körében, illetve a fiatalok bevonása az 
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európai integrációba. Az "Európai Ifjúsági Károly-díjat" az Európai Parlament és az 
aacheni Nemzetközi Károly-díj Alapítvány minden évben közösen ítéli oda. A GE 
Hungary kifejezetten a karrierirodák bevonásával írta ki Öveges József hallgatói 
ösztöndíját elsősorban gazdasági innovációk iránt érdeklődő hallgatók számára. 
Nemzteközi viszonylatban is kiemelkedően pozitív példa az a fővárosi gazdasági 
egyetemi honlapos pályázati szolgáltatás, ahol a hazai és külföldi ösztöndíjak mellett, 
konferenciákon való részvétel támogatására lehet pályázni, a vizsgált időszakban 24 
aktuális pályázatot tettek elérhetővé. 

A második vizsgálati szegmens a nyújtott szolgáltatások fejlesztése, amely az 
intézmények és a munka világa közötti kapcsolatot kívánja erősíteni. Ennek főbb 
komponenseit ismerteti a 4. sz. táblázat. 
 

4. sz. táblázat. Munkaerőpiaci kapcsolatfejlesztésre irányuló szolgáltatások megoszlása 
 

Szolgáltatások Üzleti/ 
gazdasági 

Közszolgálati 
(ped./eü.) 

Össz. 
Átlag (%) 

5.Állásbörze, rendezvények Rendszeres 
1-2/év 

Eseti 50% 

6. Állásajánlatok Többnyire 
aktuális  

Változó 60% 

7. Munkaerő-piaci beilleszkedés 
elősegítése 

Rendszeres Eseti 50% 

8. Szolgáltatások hatékonyság növelése Eseti Ritka 30% 

9. Vállalkozásindításra felkészítés Ritka Nincs 10% 

10. Tanácsadás Rendszeres Rendszeres 80% 

10.1. ebből: 
Pályaorientációs tanácsadás 

Rendszeres Rendszeres 70% 

11.Pályakövetéses vizsgálatok Eseti Ritka 30% 

12.Alumni-hálózat Részben működő Nem jellemző  20% 

 
5. Állásbörzék, cégprezentációk, szakmai hét: Egyre több felsőoktatási intézmény 

szervez évente egy vagy két állásbörzét, tavasszal és/vagy ősszel. A standokon 
kiállító munkáltatók képviselői bemutatják tevékenységüket, meghirdetik 
állásajánlataikat, az érdeklődő hallgatók felmérhetik saját esélyeiket, a 
pozíciókínálatot, leendő munkahelyük, karrierjük lehetőségeit. Az állásbörzék nagy 
előnye, hogy a standoknál és a cégprezentációkon közvetlen kapcsolatba 
kerülhetnek az érdeklődők a cég képviselőivel. Az állásbörzék fontos célja, hogy 
minél felkészültebben lépjenek ki a hallgatók a munka világába. Ezt segítik az 
állásbörzék ideje alatt szervezett szakmai kísérőprogramok: workshop-ok, 
tanácsadások, próbainterjúk, grafológiai gyorselemzések, pszichológiai és logikai, 
vagy szakmai tesztek írása. Legismertebb börzéknek a fővárosi gazdasági 
egyetemek adnak otthont, a vidéki kezdeményezések egyelőre gyerekcipőben 
járnak, a honlapok tanulsága szerint 1-2 megrendezés után elhalnak. Egy vidéki 
főiskola új kezdeményezése például a Karrier Hete, ahol a szakmai partnerek, 
munkaerő-piaci szereplők, fejvadászok, az intézményben végzett ismert és 
szakmájukban elismert öregdiákok és a diploma előtt álló hallgatók találkoztak. Több 
esetben, bár korábbi években történt állásbörze vagy hasonló rendezvény, a 
folytatásról, aktuális programról nincs adat. 

6. A karrier irodák munkaközvetítő tevékenysége közé tartozik az állásajánlatok 
feltüntetése, melynek előnye a szakterületre szabottság, a munkaerő-piaci keresletre 
vonatkozó tájékoztatás (adatbanki tájékoztatás a korábbi álláslehetőségekről) és az 
aktualitás. E szolgáltatás (meghirdetett pozíciók) használati értékének domináns 
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eleme a naprakész adatfrissítés (megjelenés dátuma), amely nem tartozik a karrier 
irodák erősségei közé. 

7. Munkaerő-piaci beilleszkedés segítése a munkajogi ismeretekről való 
tájékoztatással állandó rovatként (Karriertanácsok). A pályakezdő diplomások 
leggyakrabban 4-5 típusú munkajoggal kapcsolatos kérdést tesznek fel, a 
diszkriminációról, a munkaviszonyról és a munkaszerződésről, a próbaidőről, 
munkaidőről és szabadságról. 

8. Szolgáltatások hatékonyságnövelése alatt olyan támogatási formát értünk, 
amely más szolgáltatáshoz kapcsolódóan növeli annak hatékonyságát. Ilyen például: 

(a) „Extern szolgáltatásként‖ a kiválasztási folyamatot támogató tesztírási 
lehetőség, amelyet külső tanácsadó és munkaadó szervezetek számára nyújtanak 
egyes karrierirodák. A munkaadói kapcsolatokra és tapasztalatokra vonatkozó külső 
támogatási forma megvalósulhat kutatási keretek között is. Erre példa a Hewitt 
Associates nemzetközi, humán tanácsadással foglalkozó szervezet, amely egy 
Magyarország egészére kiterjedő nagyszabású kutatást végez. A felmérés célja az 
egyetemeken és főiskolákon tanulók, továbbá a pályakezdők és néhány éves 
munkatapasztalattal rendelkezők munkaerőpiacról alkotott véleményének 
feltérképezése. A kérdőív elérhető több karrier irodán keresztül. 

(b) „Intern szolgáltatásként‖ a szakmai gyakorlatok szervezésében közreműködő 
vállalatokkal való kapcsolattartás, honlapjaik elérhetősége, ill. bármilyen tájékoztatási 
igény szerepel a karrier irodákon keresztül. Változó a felsőoktatással együttműködő 
munkaszervezetek összetétele az adott kar munkaerőpiacától függően. 
Legheterogénebb (üzleti, gazdasági, kulturális, tanácsadó, média, egészségügyi) 
kapcsolatrendszerrel a nagy campusok rendelkeznek a vizsgált karrier irodák 
fenntartói közül, elsősorban az állásbörzék szervezésében szerzett tapasztalatainak 
köszönhetően. 

(c) Adatbázisok üzemeltetése lehet az egyik legfőbb leghatékonyabb tájékoztatási 
eszköz, amely szervesen kapcsolódhat a többi szolgáltatáshoz. Ilyen például a 
vállalati adatbázis, amelynek keretein belül az illetékes megyei kereskedelmi és 
iparkamara által rendelkezésükre bocsátott cégekről valamennyi lényeges 
információt tartalmaz, és ebből a hallgatók tájékozódhatnak a piaci helyzetről, 
segítheti őket a munkakeresésben. A legtöbb honlapon hallgatói adatbázis áll 
rendelkezésre, amelybe a hallgatók - előzetes regisztráció után – önkéntesen 
feltölthetik saját adataikat. Az adatbázisok sajátos formája a „hasznos linkek‖ 
összegyűjtése, mint az Europass mobilitási igazolvány minta, Europass önéletrajz 
minta (angol német), Erkölcsi bizonyítvány igénylőlap minta, START-kártya kitöltési 
útmutató. Gyakori a más szolgáltatók adatbázisára való átlinkelési lehetőség, például 
az on-line munkaközvetítéssel foglalkozó hazai ügynökségek valamelyikére. 

(d) Folyamatos minőségbiztosítási kontrollal a nyújtott szolgáltatás hatékonysága 
tovább növelhető. Ilyen például a személyre szabott karrier-tanácsadási folyamatba 
való hallgatóktól kapott visszajelzés beépítése. A karrier-tanácsadáson részt vettek a 
konzultációt követően kitöltenek egy minőségbiztosítási kérdőívet, és az ebben 
megfogalmazott javaslatok beépítésére törekednek a honlap szerint. 

9. Vállalkozásindításra felkészítés: Kimondottan a karrier irodák által szervezett 
vállalkozásindításra felkészítő program nem szerepelt a vizsgált honlapokon. Egy 
esetben történt hivatkozás egy – egyébként példamutatóan működő – 
kezdeményezésre, ahol kimondottan vállalkozói készségek fejlesztését tűzték ki célul 
egy un. interuniversitas vállalkozói un. „spin off‖ klub keretein belül. Ide a főváros 
minden egyeteméről és főiskolájáról várják a hallgatókat 2008 tavasza óta heti két 
alkalommal. Rendezvényeiken vállalkozókkal találkozhatnak, vállalkozói filmklubot 

http://karrieriroda.ektf.hu/letolt/mobig1.pdf
http://karrieriroda.ektf.hu/letolt/erkolcsi.pdf
http://karrieriroda.ektf.hu/letolt/erkolcsi.pdf
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működtetnek, és a vállalkozáshoz kapcsolódó tréningeket, foglalkozásokat tartanak. 
A hallgatóknak lehetőségük van üzleti tervek közös végig gondolására, 
kidolgozására és egymás üzleti prezentációinak értékelésére. A klubot egyébként az 
egyik fővárosi egyetem vállalkozási központja működteti, saját honlappal rendelkezik, 
amelyre a vizsgált honlapok egyikéről kapcsolódó linkkel lehet eljutni. A klub 
egyedülálló abban, hogy a hallgatók által elkészített üzleti terveket üzleti angyalok 
mint potenciális befektetők előtt is ismertethetik, emellett segíti az induló hallgatói 
vállalkozásokat a jogi szervezeti háttér kialakításában. (Egyébként az így létrejövő 
vállalkozásokat nevezik kipörgő, azaz spin-off vállalkozásoknak). 

10. A tanácsadás mint szolgáltatás fő megjelenési formái közé tartozik: karrier-
tanácsadás, önéletrajz-tanácsadás, pályaorientációs tanácsadás, grafológiai 
tanácsadás, interjú-tanácsadás, tanulmányi tanácsadás. Ezek egy része egyéni és 
csoportos formában is elérhető. A csoportos tanácsadás egyik népszerű formája az 
ún. akvárium-interjú, ahol az interjú résztvevője előzetes egyeztetés alapján egy 
vállalkozó hallgató, miközben az interjút 20-25 hallgató figyeli, mint egy akváriumot 
kívülről szemléli. A végén a levezető HR szakember értékel, közös megbeszélés, 
ekkor már a hallgatók is aktívak. Mindössze egy karrier iroda gyakorlatában, a 
tanácsadási folyamat hatékonyabbá tétele érdekében – az e-mailben történő 
jelentkezést követően – minden jelentkező előzetesen kitölt egy tesztet és egy 
kérdőívet, melyet a tanácsadó kiértékel a beszélgetés előtt. Ez a személyes karrier-
tanácsadás kifejezetten megoldás fókuszú, a lehetséges alternatívák felvázolása 
történik. 

A pályaorientációs tanácsadás személyre szabottan működik. Ennek része a 
karrier-tanácsadás, amely rendszeresen igényelhető a karrier irodák nagy részében. 
Például minden héten keddtől - csütörtökig előzetesen egyeztetett időpontok alapján. 
Más karrier irodák gyakorlatában időszakosan elérhető, például az állásbörzéken, 
illetve más kari rendezvényeken. A karrier-tanácsadási szolgáltatás egyaránt 
tartalmazhat állandó és időszakos elemeket, ezek közül állandó szolgáltatások közé 
tartoznak: a személyes konzultációk, megbeszélések; tanácsadás, ismeretbővítő 
foglalkozások és időszakosan kerül sor különböző karrier-témákról szóló 
előadásokra az adott foglalkoztatási témákban jártas munka- és pályatanácsadó 
szakemberekkel. 

11. Pályakövetéses vizsgálatok végzésére 2006. szeptember 1-jétől induló 
tanévtől kezdődően található példa, bár van olyan felsőoktatási intézmény, amely 
már 10 éve végez ilyen vizsgálatokat saját hallgatói körében. Egyre több 
felsőoktatási intézményben a karrier irodák feladata a végzettekkel való 
kapcsolattartás, valamint életpályájuk nyomon követése diplomás pályakövetési 
rendszerben (DPR). Ez önkéntes és anonim adatszolgáltatás alapján történik, a 
szükséges adatokat főként a hallgatói nyilvántartásokból szerzik be a karrier irodák. 
A pályakövetéses vizsgálatok elemzésének alapja a nappali tagozaton (2 éve) 
végzett hallgatók anonim önkitöltős on-line kérdőívre adott válaszai. Az elemzés 
kiterjed az elhelyezkedési tapasztalatokon túl a felsőoktatási intézmény oktatási és 
egyéb szolgáltatásainak minősítésére, ezen belül a karrierirodák tevékenységére is, 
ezt illusztrálja az 5. sz. táblázat. 
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5. sz. táblázat. A karrier irodák szolgáltatásainak értékelési szempontjai a DPR országos 
kérdőíve alapján (TÁMOP 4.1.3.) 

 

Kérdés:  
Igénybe vetted a karrier iroda szolgáltatásai közül az alábbiakat?  Arra kérünk, csak azokat a 
szolgáltatásokat válaszd ki, amelyekről egyértelműen tudod, hogy a karrier iroda végezte! 
 

Szolgáltatás IGEN NEM NT NV 

1. Általános tájékoztatás [1] [2] [0] [99] 

2. Karrierképzés [1] [2] [0] [99] 

3. Állásbörze [1] [2] [0] [99] 

4. Információ hazai munkavállalási lehetőségről [1] [] [0] [99 

5. Információ külföldi munkavállalási lehetőségről [1] [2] [0] [99] 

6. Információ külföldi ösztöndíj lehetőségről [1] [2] [0] [99] 

7. Önéletrajzírás [1] [2] [0] [99] 

8. Karrier tanácsadás [1] [2] [0] [99] 

9. Szakmai gyakorlaton való részvéel [1] [2 [0] [99] 

10. Egyéb:……..……………………. [1] [2] [0] [99] 
 

 
Magas használati értéket vetít előre a pályakövetéses vizsgálatok on line kitöltési 

lehetősége, amelyre alig van honlapon keresztüli lehetőség. Kevés karrier iroda 
rendelkezik külön kiadvánnyal a DPR-felmérés elemzésekről. A honlapokon 
fellelhető DPR- kutatásokban a válaszadók 65-82%-ának legfeljebb fél évre volt 
szüksége ahhoz, hogy munkahelyet találjon, sőt egyharmaduk az államvizsgát 
követően rögtön el tud helyezkedni. A végzés után megkérdezettek több mint 50%-a 
gondolja úgy, hogy a szakmai gyakorlat segítséget nyújtott neki az 
elhelyezkedésben. Mindössze egy karrier iroda honlapján olvasható, hogy évek óta 
fokozott figyelmet fordít a szolgáltatásait igénybevevő célcsoportok (frissen felvett 
elsőéves diákok, frissdiplomás szakemberek, mérnököket alkalmazó cégek) 
legfontosabb jellemzőinek és elvárásainak megismerésére. 

12. Alumni kapcsolatok alatt az aktív szakmai és személyes networking 
támogatását értjük egy adott felsőoktatási intézmény végzettjei, jelenlegi hallgatói, 
oktatói és a munkáltatók között. Alumni szolgáltatások közé tartozik az―élethosszig 
tartó karriertervezés‖: állásajánlatok közzététele és karrier-tanácsadás, a folyamatos 
információszolgáltatás képzésekről, továbbképzésekről, az egyetemi életről, 
rendezvények szervezése szakmai és baráti találkozók rendezése. A friss 
diplomások elhelyezkedését nagyban segítheti a megfelelően kiépített alumni-
hálózat. Több pályakövetéses vizsgálat szerint a végzett hallgatók a személyes 
kapcsolatot találják a legeredményesebb álláskereső módszernek (35-41%), ebből 
levonható az a következtetés, hogy a főiskola aktív alumni programjával erősítheti 
leginkább kapcsolati tőkéjét a munkaerőpiacon friss diplomásai elhelyezkedésének 
elősegítése céljából. Rendszeresen visszatérő jelenség az alumni-előadók 
meghívása kari rendezvényekre még abban az esetben is, ha még nincs 
szisztematikusan felépített alumni adatbázis. Ez utóbbi hálózat kialakítása 
folyamatban van a honlapok tanulsága szerint. Ritka példa az a gyakorlat, ahol 
megalakították a öregdiákok szervezetét és évente kétszer kiadványt készítenek 
részükre. Ebben az egyetem aktuális tevékenységéről és az öregdiákokat érintő 
eseményekről közölnek aktuális információkat. Az „Öregdiák‖ nevű újságot a tagok, 
illetve az érdeklődők térítésmentesen kapják meg. Emellett havi rendszerességgel e-
mail hírlevelet küldenek ki regisztrált tagjaiknak. 

A kutatásban részt vett felsőoktatási intézmények kiegészítő szolgáltatásainak 
összesített megoszlását a 2. sz. ábra tartalmazza. A sugárdiagram egyes pontjai a 
fenti tanulmányban részletezett szolgáltatásokat jelzik. 
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2. sz. ábra. A felsőoktatási intézmények hallgatói szolgáltatásainak megoszlása 

 

 
 

Az ábráról leolvasható, hogy az üzleti felsőoktatásban szélesebb szolgáltatási 
spektrum áll érhető el, ezek közül megjelenik a hazai és külföldi szakmai gyakorlatok 
szervezése, a képzési programok, kutatási projektek és pályázatokon való részvételi 
lehetőség, az állásbörzék, szakmai napok és állásajánlatok nyújtása, viszont az 
aktuális naprakész tájékoztatás esetenként kérdéses. A közszolgálati felsőoktatás 
hallgatói szolgáltatásaiban érhető tetten az a tendencia, hogy még a jól kiépített és 
strukturált belső szolgáltatók (karrier irodák) is csak egy-egy területre fókuszálnak 
(szakmai gyakorlat, tanácsadás), a többi szolgáltatásról szóló tájékoztatás nem 
naprakész. Formailag tetszetős online tálalásban hiányos tartalomszolgáltatás (és 
információhiány) jelenik meg. Általános fejlesztésre szorul a felsőoktatási 
intézmények által nyújtott további munkaerőpiaci szolgáltatások erősítése, ezen belül 
a szolgáltatások hatékonyságának növelési lehetőségei; fiatal diplomások 
vállalkozásainak beindításához szükséges képzés, pályakövetéses vizsgálatok és az 
alumni kapcsolatok kezelése. 

 
Best practice a kutatásban 
 
Napjaink munkavállalói számára a gazdasági válságából való kilábalás egyik 
lehetséges formája az élethosszig tartó tanulás és ezen keresztül a versenyképessé 
váló tudáshoz jutás. A gazdaság növekedése a foglalkoztatás fejlesztésével 
fokozható. Az egyén foglalkoztathatóságának javítása elsősorban a képzéssel (és 
önképzéssel) érhető el, ezért fontos, hogy az oktatás szerkezete és tartalma 
rugalmasan alkalmazkodjon a gazdaság szereplőinek munkaerő-piaci igényeihez. A 
felsőoktatás és gazdaság kölcsönhatásának feltétele a közvetítő rendszerek 
hatékonyabbá tétele annak érdekében, hogy mindenki hozzájusson a képzéssel és 
foglalkoztatással kapcsolatos információkhoz, értesüljön a munkalehetőségekről, s 
mindenki számára biztosítva legyen az átmenet zökkenőmentessége. Ilyen közvetítő 
rendszernek tekinthetők a magyar felsőoktatásban egyre nagyobb teret hódító karrier 
irodák. A karrier irodák elsősorban abban próbálnak a hallgatóink segítségére lenni, 
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hogy korábban és tudatosabban készüljenek a munkaerőpiacra történő sikeres 
kilépésre. 

A benchmarking módszer alkalmazásának első lépéseként az eltérő munkaerő-
piaci környezetre (magánszektor, közszolgálat) felkészítő néhány felsőoktatási 
intézmény (üzleti, gazdasági, pedagógiai, egészségügyi) gyakorlatának 
megismerését végezte a kutatás a vizsgált szolgáltatások mennyiségi és minőségi 
paraméterein (mint teljesítménymutatókon) keresztül. A benchmarking módszer 
következő lépése a más intézményeknél létező legjobb gyakorlat (best practices) 
azonosítása és feltérképezése. A kutatás alapján megállapítható a felsőoktatási 
intézmények oktatást kiegészítő szolgáltatásainak legjobb gyakorlata (best 
practices), amely elsősorban a sikeres munkaerő-piaci szerepvállalásban nyújt 
támogatást. A kutatásba bevont felsőoktatási intézmények karrier irodáinak ún. best 
practice elemei a következők: 

- karrier iroda önálló szervezeti egységként való működése felkészült főállású 
munkatársakkal (tanácsadó, pszichológus, pályázati referens, projektvezető), 
- a felsőoktatási intézmény hallgatói részt vesznek a karrieriroda 
tevékenységében (szakmai gyakorlat, gyakornok, hallgatói munkatárs), 
- munkaerő-piaci információk gyűjtése, feldolgozása és közzététele; 
- állásközvetítés, toborzás, kiválasztás; 
- szakmai gyakorlati lehetőségek felkutatása; 
- felkészítés interjúra, értékelő központokban való eredményes részvételre; 
- tréningek szervezése; 
- állásbörzék, cégelőadások, munkáltató szervezetekhez látogatások 
szervezése; 
- egyéni és csoportos karrier-tanácsadás; 
- tanácsadó kiadványok készítése; 
- felvilágosítás jogi és adóügyi kérdésekben, 
- a végzettek elhelyezkedési esélyeinek felmérése on line pályakövetéses 
kérdőívek alapján; 
- az intézményi és országos DPR (diplomás karrierkövetési rendszer) 
összehangolása; 
- a karrier irodai szolgáltatások rendszerként való felépítése és az egyes 
tényezők közötti kapcsolat szinergiáinak kiaknázása, 
- ezek közül különösen az egykori hallgatóik (alumni) hálózatának kiépítése és 
hatékony működtetése, rendszeres alumni találkozók szervezése, élő kapcsolat 
a szakmai gyakorlatok, állásbörzék és állásajánlatok szolgáltatásain keresztül. 

 
A karrier irodák egy komplex szolgáltatási rendszerének „Best practice‖ modelljét 

az 1. ábra tartalmazza. 
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3. sz. ábra. A karrier iroda komplex szolgáltatási rendszer-modellje 
 

 

 
 

 
A karrier irodák egyik legfontosabb tevékenysége ráébreszteni a hallgatókat arra, 

hogy ma már önmagában a diploma megszerzése egyre kevésbé elegendő a 
munkaerőpiacon való sikeres elhelyezkedéshez. Tudásuk versenyképességének 
megőrzése folyamatos, élethosszig tartó tanulást igényel. 

 
Következtetések és javaslatok 
 
Habár törvényileg előírt kötelezettség a felsőoktatási intézmények részéről az 
ingyenes karrier-tanácsadás és kapcsolódó szolgáltatások nyújtása, valamint a 
diplomás pályakövetési felmérések végzése, a megvalósuló gyakorlat vegyes képet 
mutat. A bevezetési időszakban (2006-7) elérhető pályázati forrásoknak 
köszönhetően létrejöttek az első karrier irodák, de a sikeres kezdés után csökkent a 
nyújtott szolgáltatási kör. Gyakori probléma az egyes szolgáltatások aktualitása, 
naprakészsége közötti eltérés, elsősorban a szakmai gyakorlatok szervezése 
naprakész, ezt követi az állásajánlatokra vonatkozó kínálat. Szélsőséges 
különbségek vannak az állásbörzék, képzési és tanácsadási lehetőségek aktualitása 
terén. 

Az üzleti, gazdasági képzéssel foglalkozó felsőfokú intézmények karrierirodái a 
saját képzési/tanácsadási kínálaton, szakmai gyakorlatokon és az alumni-rendszeren 
keresztül eltérő mértékben, de egyértelműen nagyobb teret nyújtanak az élethosszig 
tartó tanulási kompetenciák fejlesztéséhez, mint a pedagógusképző intézmények 
karrierirodái. A vizsgált felsőoktatási intézmények karrier irodái az élethosszig tartó 
tanulásorientáció fejlesztésére legalább három különböző szolgáltatást nyújtanak, 
ezek: szakmai gyakorlatok szervezése, karrier-tanácsadás és állásajánlatok 
nyújtása. 
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Bár a szakmai pályakép-fejlesztés egy formájaként a pályaorientációs tanácsadás 
az érintett karrier irodák többségében elérhető előzetes időpont egyeztetésével, nem 
minden felsőoktatási intézményben azonosítható a konkrét szolgáltatás helyszíne, 
ideje és szervezője. A vizsgált felsőoktatási intézmények honlapjának kisebb 
részében érhetők el a végzett hallgatók pályakövetéses vizsgálatának (DPR) 
eredményei. Ez felveti a kérdést, hogy egyáltalán készülnek-e ilyen felmérések, kik 
végzik és mi lesz ezek sorsa. 

A végzett hallgatók válaszai alapján megállapítható, hogy bár a szakmai tudást az 
egyik legfontosabb tényezőnek ítélik a végzett hallgatók, a szakmai jártasságban 
való elmélyülést biztosító önképző (és informális) tanulási lehetőségeket (TDK, 
tanulmányi versenyek, külföldi tanulmányok) kevésbé tekintik mérvadónak a 
munkaerőpiacon való elhelyezkedés szempontjából. 

Meghatározó szerepet tulajdonítanak a munkaerő-piaci kapcsolatoknak, amelyet 
hatékonyan segítheti a szisztematikusan kiépített és működtetett alumni-hálózat. 

A DPR-vizsgálatok egy része kitér a tanulásorientáció felmérésére, ahol a 
válaszok egyértelműen jelzik a felsőoktatásban végzettek tanulási hajlandóságát. E 
jelenség mögött az üzleti, gazdasági képzések esetén a gazdasági 
szükségszerűség, a közszolgálati felsőoktatás (pedagógusképzés, egészségügy) 
esetén a kötelező szakmai továbbképzési (kredit)rendszer áll. 

A felsőoktatás szolgáltatásfejlesztésében alkalmazott benchmarking módszer 
alkalmazásának utolsó lépése: a fentebb vázolt kutatási eredmények, mint 
megszerzett információk hasznosítása és a legjobb gyakorlat(ok) saját körülmények 
között való adaptálása a felsőoktatási intézmények menedzsmentjére és 
kezdeményező munkatársaikra (oktatóira, hallgatóira) vár. 
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A felnőttek nevelhetőségének és a felnőttkori tanulásnak a vizsgálata az andragógia 
egyik alapkérdése. A kérdés megközelíthető neveléstudományi, kulturális, 
társadalomtudományi, pszichológiai, vagy akár gazdaságtudományi nézőpontból 
egyaránt. Az alábbiakban ezen nézőpontok sajátosságainak összegyűjtésével azt 
kívánom igazolni, hogy az élethosszig tartó tanulásban való részvétel, vagyis a 
tanulás képessége az egészséges felnőtt biológiai adottsága, ugyanakkor a 
tanulásban való részvétel a felnőttet meghatározó kulturális társadalmi és gazdasági 
háttér befolyása mellett alapvetően az egyén motivációjától függ. 

 
A felnőttkori tanulás lehetőségének pszichológiai megközelítése, a 
kognitív működés életkori változásai 
 
A téma tárgyalása során először röviden áttekintem az emberi kognitív képességek 
kialakulásának általános jellemzőit, elsősorban az idegrendszer változásaira 
koncentrálva. Vizsgálatok bemutatásával ismertetem, milyen kísérleti bizonyítékok 
állnak rendelkezésünkre, amelyek azt igazolják, hogy az idegrendszer fejlődése és a 
kognitív képességek fejlődése nagyon szoros párhuzamba állíthatók és ezek között a 
folyamatok között számos nem fejeződik be, illetve nem indul hanyatlásnak a 40-es 
évek évtized kezdetén. 

Összefoglalom azt is, mely folyamatok tekinthetők természetesnek az 
idegrendszer biológiai öregedésében, és ezek hogyan függenek össze a kognitív 
képességek változásaival a serdülőkor – és így a biológiai érés – befejeződése után. 
A bemutatott eredmények ismeretében arra szeretnék rávilágítani, hogy az 
idegrendszer és a kognitív képességek kialakulását nem követi azonnal hanyatlás, 
hanem még hosszú ideig a képességek további érése, új stratégiák megjelenése és 
minőségileg más kognitív képesség, valamint idegrendszeri működés jellemző. 

 
A kognitív képességek és neurobiológiai bázisuk kialakulása 
 
Az emberi agy magas szintű képességei még a genetikailag rokon emberszabású 
majmokhoz képest is egyedülállóan fejlettek, ám ezek a képességek csupán hosszú 
ideig tartó fejlődés után nyilvánulnak meg teljes egészében. Az újszülött ember agya 
fejletlen a majmok újszülötteihez képest: felnőttkori tömegének mindössze negyedét 
éri el, míg az emberszabásúak esetében átlagosan a felét (Smith & Cowie & Blades, 
2003). 

Az agy intenzív növekedése és fejlődése már a születés után megkezdődik és a 
serdülőkorig rendkívül intenzíven folytatódik, összefüggésben a kognitív képességek 
gyarapodásával. 



Felnőttek pályaorientációja, élethossziglani tanulása, ISBN 978-963-89392-0-3 

 61 

Az agykéreg fejlődésének anatómiai mintázata a serdülőkor végére egységessé 
válik és hasonló formát ölt az agy valamennyi területén és valamennyi életkorban, 
függetlenül az adott agyterület specifikus funkcióitól. Az agykéreg érése egy olyan 
általános mechanizmussal jellemezhető, amelynek első lépéseként nagyszámú 
idegsejt kapcsolódás, vagyis szinapszis képződik, majd ezt követően ezek egy része 
megszűnik, másik része viszont hatékony neurális hálózatot hoz létre (O’Hare & 
Sowell, 2008). 

Az újszülött agyában mintegy 100 milliárd idegsejt található, amelyek az első 
életév során nagyszámú szinapszist képeznek, melyek közül a megerősítést nem 
kapott kapcsolatok kialszanak (Huttenlocher, 1979). Az agy érésének ez a folyamata 
nem azonos időben és nem azonos sebességgel következik be az agy valamennyi 
területén. A legkorábban az elsődleges látókéreg, illetve a motoros területek érnek 
(O’Hare & Sowell, 2008), de például a nyelvi funkciókért felelős területek a legkésőbb 
érők közé tartoznak: itt – összhangban a nyelvi képességek folyamatos fejlődésével 
– az érés belenyúlik a felnőttkorba. 

Lu és munkatársai (2007) megállapították, hogy a bal inferior frontalis gyrus (azaz 
egy specifikusan a nyelvi képességekért felelős terület) kérgi vastagsága a fonológiai 
feldolgozó teljesítménnyel, a kezet reprezentáló motoros terület vastagsága pedig a 
kézügyességgel korrelál. A korreláció azonban csak a megfelelő képesség-terület 
párosítások esetén állt fent. 

Más vizsgálatok szignifikáns kapcsolatot találtak az IQ és a kérgi vastagság 
között: ez a kapcsolat azonban minden életkorban más területeken jelentős. 
Gyermekkorban elsősorban a figyelemért és döntési funkciókért felelős anterior 
cingulatum érése függ össze az intelligenciával (Wilke et al., 2003), míg 
serdülőkorban az szociális kontrollt működtető orbitofrontális kéreg (Frangou & 
Chitins & Williams, 2004), felnőttkorban pedig a laterális prefrontális kéreg vastagsága, 
mely a magasabb szintű kognitív funkciók működtetését végzi (Haier et al., 2004). 

A fentiek alapján láthatjuk, hogy az ember kognitív képességeinek fokozatos 
kialakulása az agy érésével és az e képességek hátterében álló neuroanatómiai 
struktúrák folyamatos fejlődésével összefüggésben történik – másképpen 
fogalmazva a kognitív képességek állapota elválaszthatatlan a mögöttük álló neurális 
struktúrák állapotától. A továbbiakban azt szeretném bemutatni, hogy ez a szoros 
kapcsolat megvan a serdülőkor után is, és hogy az agy a végső érettségét elérve bár 
továbbra is változik, ez a változás nem minden esetben jelent hanyatlást. 

 
A kialakult kognitív képességek hanyatlása 
 
A pszichológia korai történetében elterjedt volt az a nézet, hogy az emberi elme 
fejlődése a fiatal felnőttkorra befejeződik, ezután a tudás és a személyiség nem esik 
már át lényeges változáson, és a képességek lassú, majd a növekvő életkorral 
fokozatosan gyorsuló romlást mutatnak. William James (1890) például úgy tartotta, 
hogy az ember pszichés fejlődése 25 éves kor körül befejeződik, és ezek után már 
csak lassú hanyatlás figyelhető meg. A pszichológia mára már túllépett ezen a 
meglehetősen szélsőséges véleményen, de a közhiedelemben a mai napig tartja 
magát az a nézet, hogy a felnőttkor megmerevedést és a képességek lassú 
romlását, az öregkor pedig elbutulást, szellemi leépülést hoz magával. Bár –ezek az 
állítások nem feltétlenül állják meg a helyüket, tény, hogy a kognitív működés 
zavaraival összefüggő betegségek lényegesen gyakoribbak időskorban (Stuart-
Hamilton, 2006). James nézeteinek cáfolatát Thorndike adta (1928) Adult Learning 
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című munkájában Kísérleti eredmények alapján megállapította, hogy a felnőttek 
számára „minden tanítható egészen 50 éves korig‖. Megállapított, hogy bár a tanulás 
optimuma a 25. életév körüli életszakaszra esik és ezt követően lassú hanyatlás 
következik, de a hanyatlás mértéke 50 éves korig legfeljebb fél %-nyi, és még akkor 
is összességében olyan teljesítményszintű, mint serdülőkorban volt. Igaz hogy 50 
éves kor után viszont felgyorsult ütemű hanyatlás következik be, viszont a Thorndike 
nyomdokain haladó kutatók felhívták a figyelmet arra, hogy az 50. életév utáni 
hanyatlás első szakaszai még mindig csupán a korábbi életszakaszok szintjére 
esnek vissza, amikor a tanulás cáfolhatatlanul lehetséges és eredményes volt. Az ált. 
tendenciát Thorndike „a tanulási képességeket, mint az életkor függvényét mutató 
görbé‖-vel ábrázolta. 

Mik tehát azok az agyi fejlődés és változás azon tendenciái, amelyek 
természetesnek tekinthetők a bevezetőben áttekintett életkor után, azaz 20-25 évtől 
az időskorig? 

Az agy érése a fiatal felnőttkorra nagyrészt befejeződik. A szinapszisok 
rendszerének véglegessé válásával és az axonok myelinizációjával, vagyis a 
fehérállomány arányának megnövekedésével jól felépített, adaptív működésre képes 
neurális hálózatok jönnek létre. Figyelemreméltó kivételt jelentenek a nyelvi területek, 
amelyeken az érés belenyúlik a felnőttkorba és a szürkeállomány vastagodása akár 
30 éves korig is eltart (Sowell et al., 2003). 

Általánosságban azt mondhatjuk el, hogy 20 éves kor után a neuronok száma 
lassú csökkenésnek indul (Marner et al., 2003), ami együtt jár a szürkeállomány 
tömegének szintén lassú, lineáris csökkenésével (Ge et al., 2002). A fehérállomány 
tömegének változásai – akárcsak az érés esetében – késve jelentkeznek. A 
fehérállomány tömege csupán 50 éves kor körül éri el maximumát, a kognitív 
funkciók hatásfoka tehát ezidáig stagnál vagy nő, ezután viszont gyors 
csökkenésnek indul (Sowell et al., 2003; Ge et al., 2002). A kognitív képességek 
tehát valóban kimutatható változásokon mennek át az életkorral, ám ezek a 
változások csak 60-65 éves korra válnak kifejezetté – az áttekintés Stuart-Hamilton 
(2006) nyomán készült. 

Az intelligencia életkori változásainak mérése – többek között a kohorsz-hatás és 
az életkorral járó életmódváltozás hatása miatt – komoly technikai nehézségekbe 
ütközik, ezért az ezzel kapcsolatos eredmények ellentmondóak. Az intelligencia 
bizonyos komponenseiben (például a figyelemben vagy a kreativitásban) némileg 
megfigyelhető romlás a növekvő életkorral, ám az intelligencia életkorfüggő 
változása összességében inkább kvalitatív, mint kvantitatív: a fluid, rugalmas 
intelligencia szerepét átveszi a kristályos intelligencia és a megszilárdult ismeretek 
rendszere. Az egyéni különbségek ennek mértékében azonban rendkívül jelentősek. 

A nyelvfeldolgozási teljesítményt mérő vizsgálatok eredményei alapján az idősek 
rosszabb teljesítményt nyújtanak szófelismerésben, szintaxisértésben és a 
történetekre való visszaemlékezésben, mint a fiatalok. Ezekben az eredményekben 
azonban nehezen elkülöníthetőek az öregedéssel járó kognitív változások és az 
észlelés (elsősorban és a hallás) szintén fiziológiai okokra visszavezethető 
megromlása. 

A felnőttkori kognitív változások talán legtöbbet kutatott területe az emlékezet. A 
munkaemlékezet és az új információk kódolása jól kimutatható deficitet szenved az 
életkorral (Hedden & Gabrieli, 2004). A károsodás azonban nem érinti ugyanúgy az 
emlékezet valamennyi területét: elsősorban az újonnan szerzett információk 
kódolása és előhívása sérül (Johnson et al., 2002). A felnőttkori tanulásra vonatkozó 
kutatások másik fontos területe a figyelem (Cziegler, 1994) és annak fenntartási 
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képessége. (Eysenck & Keane, 1997) kutatásai azt bizonyítják, hogy a 40-es 
évtizedben még nem kell fokozott figyelemromlással számolnunk, annak értéke még 
az optimális 82%-a, dekoncentráltságot inkább az okozza, hogy az egyén jól 
begyakorlott és túltanult motoros programokat futtat le. 

Semmiképpen nem mondhatjuk tehát, hogy a gyors gyermek- és ifjúkori érés után 
az agy és az elme azonnal lassú, és fokozó ütemű, vagyis progrediáló hanyatlásnak 
indul. Az agyi változások viszonylag lassúak és csak idős korban vezetnek deficithez, 
sok változás nem kvalitatív, hanem kvantitatív (azaz nem rosszabb, csak más 
működést eredményez) a kognitív képességek hanyatlása pedig még az idős, 
hetven-nyolcvan éves személyeknél sem univerzális. A következő részében azt 
fogom áttekinteni, hogyan változik a már érett agy a végső hanyatlás előtti évtizedek 
során, és ezzel összefüggésben mennyire működik minőségileg másképp a felnőtt 
elme, mint a gyermekeké vagy az időseké. 

 
A kognitív képességek hanyatlásának értékelése 
 
A fentiek alapján két kérdéskört érdemes megvizsgálnunk a kognitív képességek 
életkori változásaival kapcsolatban. Az első kérdés az, hogy vajon az agy és az 
általa lehetővé tett kognitív képességrendszer – ami sosem szűnik meg változni – 
azonnal hanyatlani kezd-e, amint teljes érettségét elérte. 

Az a nézet, hogy az ember fiatal felnőttkorára minden képességével és 
személyisége minden elemével eléri maximális fejlettségét, és ezután már csak 
szinten tartásról, majd végül hanyatlásról beszélhetünk, sokáig tartotta magát a 
pszichológiában – elég csak William James korábban említett klasszikus művére 
gondolnunk. Ha csak az anatómiai adatokat nézzük, ez az álláspont nem tűnik 
tarthatatlannak. Az agy érése a fiatal felnőttkorban valóban befejeződik (leszámítva a 
különleges tulajdonságokkal bíró nyelvi területeket), és bár a fehérállomány tömege 
még növekszik, új szinapszisok már nem képződnek és az agyműködés – ezáltal 
pedig a kognitív képességek – lényegi részéért felelős szürkeállomány lassú, de 
folyamatos csökkenésen megy át (Sowell et al., 2003; Ge et al., 2002). A neuronok 
száma szintén lassú, de folyamatos csökkenést mutat (Marner et al., 2003). 

Az alacsony plaszticitás, az új neurális hálózatok létrehozásának nehézkessége 
látszólag összhangban áll a felnőtt elme megszilárdultságával és gyengébb tanulási 
képességeivel (Stuart-Hamilton, 2006), amit az anekdotikus adatok is 
alátámasztanak. Másfelől azonban észre kell vennünk, hogy az emberi agy 
konnektivitása sokkal több redundanciát mutat például a gyakran szemléltetésként 
használt számítógépeknél, és nem is reagál a sérülésekre annyira érzékenyen, mint 
az ember alkotta elektronikus rendszerek. A neuronok számának csökkenése, a 
szürkeállomány (és ez által a szinaptikus kapcsolatok) atrófiája nem jelenti azt, hogy 
minden egyes halott neuronnal elveszne intelligenciánk vagy memóriánk egy parányi 
része: a neurális hálózatok kialakulásának természetes eleme a felesleges 
idegsejtek és sejtkapcsolatok megszűnése. A felnőtt agy változásai tehát nem 
feltétlenül jelentik a felnőtt agy hanyatlását. 

Ennek megfelelően bár a neuronok és kapcsolataik számának csökkenése 
folyamatos az emberi élet folyamán (és a legtöbb területen már gyermekkorban 
elkezdődik), ez évtizedekig nem vezet a képességek észrevehető romlásához. 
Valójában a kognitív képességeknek az agy szerkezeti változásaival összefüggő 
romlásával, mint általános tendenciával csak 60-70 év fölött kell számolnunk (Stuart-
Hamilton, 2006), és ez ekkor sem csupán a neuronok számának csökkenésével függ 
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össze, hanem – többek között – a DNS sérüléseivel, megbetegedésekkel és a 
neurális fehérjeháztartás zavarával (a témával kapcsolatban lásd pl. Morrison & Hof, 
1997; Burke & Barnes, 2006). 

Így eljutunk a másik, a témával kapcsolatban megvizsgálandó kérdésig: ha 
kialakulása után a változó agy még évtizedekig – sőt, gyakran egyáltalán – nem 
mutat funkcióromlást, akkor milyen hatásai vannak ezeknek a változásoknak? 
Másképpen fogalmazva: ha a fejlődő agy nagyfokú plaszticitása és területfüggő 
érése a környezethez alkalmazkodó tanulást és adaptivitást szolgálja, akkor hogyan 
felel meg a „rugalmatlan‖, de még nem hanyatló felnőttkori agy ezen életkor 
kihívásainak? 

A választ részben az a korábban említett megfigyelés adhatja meg, hogy a 
fiatalkor elmúltával a plasztikus, rugalmas, fluid intelligenciával szemben túlsúlyba 
kerül a kristályos intelligencia, azaz az ismeretek megszilárdulása, a tudás 
elmélyülése és megerősödése (Horn & Cattel, 1967). Az anatómiai jellegzetességek 
– csökkent idegrendszeri plaszticitás, viszont a fehérállomány növekvő tömege révén 
a már kialakult neurális hálózatok megerősödése – alátámasztani látszanak ezt a 
megfigyelést (noha a korábban idézettekhez hasonló műszeres vizsgálatok nélkül ez 
a látszólagos összefüggés csupán spekuláció). Stuart-Hamilton (2006) arra hívja fel 
a figyelmet, hogy bár a kristályos intelligencia nem azonosítható a köznapi 
értelemben vett bölcsességgel – utóbbi sokkal rosszabbul definiált fogalom – az 
intelligencia és általában a tudás ilyen átrendeződése összhangban áll azzal a naiv 
pszichológiai megfigyeléssel, hogy a felnőtt- és időskor a bölcsesség 
megszerzésének ideje. 

Tény, hogy míg egyes képességek (például a tanulási teljesítmény vagy egyes 
memóriakomponensek) határozott romlást mutatnak az életkorral, más képességek 
(például az intelligencia) megtartottak vagy akár (pl. a világról való szemantikus 
ismeretek esetében) javulnak is (Stuart-Hamilton, 2006). Ilyen értelemben tehát 
kvantitatív változások helyett minőségi átalakulásról beszélhetünk a felnőtt elmében, 
neurodegeneratív betegségek vagy más, az agyat közvetlenül pusztító hatások 
nélkül pedig az egyes részképességekben mutatkozó romlás voltaképpen csupán azt 
tükrözi, hogy az idősödő elme más kognitív stratégiákat követ. 

A témát a tudomány természetesen még nem tárta fel teljes mélységében, de 
ezek az eredmények arra utalnak, hogy a fiatalkori fejlődés, a felnőttkori 
megmerevedés és az időskori elkerülhetetlen hanyatlás paradigmája nem tartható. A 
kognitív képességek változásai a fiatal felnőttkor utáni évtizedekben nagyrészt a 
megváltozott környezeti elvárásokhoz alkalmazkodó stratégiaváltásokat tükröznek és 
nem hanyatlást jelentenek, hanem szerves részei az érett felnőttkori tudás és 
személyiség kialakításának. 

A felnőttkori elme funkciója tehát már nem az, hogy plaszticitása révén az adott 
környezetben adaptív működésre álljon be – hiszen ez már az agy érésének 
időszakában megtörtént – hanem hogy a már létrejött struktúrák megszilárdítása 
révén egy kevésbé plasztikus, viszont specializált és egyedi kognitív rendszert 
hozzon létre. Ez az elképzelés érdekes párhuzamot mutat azzal a konstruktivista 
gondolattal, hogy az ember pszichés érésének része a világ egyedi felfogásának és 
személyre szabott értelmezésének kialakítása. Ilyen módon tehát – ha teret 
engedünk némi filozófiai spekulációnak – a fenti eredményeket úgy is értelmezhetjük, 
hogy az elme felnőttkori fejlődésének lényege egy minőségileg más kognitív 
működés és ezzel összefüggésben egy, az egyéni tapasztalatokat is tükröző, 
személyre szabott világkép kialakítása. 
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A felnőttkori tanulás elméletei 
 
A kognitív pszichológia kutatási eredményei azt mutatják, hogy a tanulás képessége 
nem csökken a vizsgált 40-50 éves korosztály vonatkozásában. Nem figyelhető meg 
ugyanis olyan mértékű kognitív képességromlás, mely kizárná a tanulás lehetőségét 
ebben az életkorban. Ezek az eredmények kiegészítik Piaget szakaszos fejlődésről 
szóló elméletét, és a felnőttkori tanulást, melynek tartalma a cselekvés révén 
interiorizálódik (Piaget, 1997) egy folyamatnak, az emberi fejlődés részének tekintik. 

 
Konstruktivizmus 
 
A tanuláselméletek neveléstudományi megközelítésében sajátos értelmezést 
képvisel a konstruktivizmus elmélete. Ennek neurobiológiai értelmezését adja Pléh 
Csaba, aki úgy véli, hogy az egyén mentális konstrukciói a saját tevékenységekhez 
és a másokkal való interakciókhoz kapcsolódnak (Pléh, 1999). Nahalka István ezt az 
elméletet a pedagógia valóságra alkalmazva megállapítja, hogy az embert körülvevő 
élet önmagában kialakít egy tudáskonstrukciót, amelyhez az iskolai tanulás által 
közvetített új tudásnak kapcsolódnia kellene (Nahalka, 2003). Nahalka szerint a 
tanulásban, a tudásátadásban jelentkező problémák egyik legfőbb oka az, hogy az 
iskola által közvetített ismeretek nem követik a valóság hatásaiként kialakult, 
folyamatosan épülő konstrukciókat. 

A konstruktivizmus megközelítése az andragógiai tanuláselméletre vonatkoztatva 
tehát azt jelenti, hogy a felnőttkorban a meglévő tudáskonstrukciók tovább építhetők, 
az egyén saját meglévő ismereteire támaszkodva rendszerez, értelmez minden új 
információt, de autonóm akarata ellenére a felnőtt nem oktatható (Siebert, 1994). A 
felnőttek tanulásában rendkívül nagy jelentősége van a megértésnek, az előzetes 
ismereteknek és gondolati sémáknak, melyekre az új tudástartalom ráépül. 

Témám szempontjából ennek a nézőpontnak kiemelten nagy a jelentősége, 
hiszen nyilvánvalónak látszik, hogy a felnőttkori tanulás az élet szerves része, 
melynek nélkülözhetetlen eleme a motiváltság. Feketéné Szakos Éva az andragógiai 
konstruktivizmus képviselőjeként arra is felhívja a figyelmet, hogy minél 
szervezettebb az előzetes tudás, annál biztosabb és könnyebb az új ismeretek 
megkonstruálása. Az andragógusnak ebben a folyamatban segítséget kell nyújtania 
a felnőtt számára elsősorban olyan tanítási-tanulási módszerek alkalmazásával, 
melyek lehetőséget adnak az empirikus tapasztalatszerzésre, a már meglevő 
elméletrendszerek átstrukturálására (Feketéné, 2002). 

Feketéné a motivációs technikák konstruktivista alkalmazása során kiemeli a 
tanácsadás típusú felnőttoktatás jelentőségét (Feketéné 2002:37), amely 
határterületet képez a pedagógiai és pszichológia tudományterülete között, hiszen 
alkalmas a karriertervezés lépéseinek kijelölése mellett a személyiség 
problémamegoldó folyamatainak erősítésére is. Ez a módszer alkalmas a hibás 
tudáskonstrukciók átalakítására és a viselkedést irányító valóságkonstrukciók 
tudatosítására. 
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Cselekvéselméletek 
 
Az andragógiai cselekvéselméletek alapjául a Jan Jacques Rousseau (1712-1778) 
és Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827) gondolataiból a XX. századra 
kibontakozó reformpedagógiai irányzatok szolgálnak, melyek a tanítási tanulás 
folyamat során a tanuló aktivitását helyezik a középpontba. Bábosik 
neveléselméletében (1997) ennek az irányzatnak a fő sajátosságaként a regulatív 
személyiségfelfogás eredményeképpen kialakult irányított, aktivitásra épülő nevelési 
folyamatot tekinti. Dewey (1976) klasszikus pragmatista felfogásában a tanuló 
cselekvő, a külvilág folyamataiba beavatkozó, e beavatkozás eredményeként fejlődő 
ember, tanulását a valós életproblémák ösztönzik. Piaget (1997) pedig az ismeretek 
és a képességek kialakulási folyamatában a tartja meghatározónak a cselekvést, 
mint környezetet befolyásoló, átalakító tevékenységet meghatározónak. A kognitiv 
pedagógia cselekvéselméletek az emberi értelem működésének 
információfeldolgozásként történő értelmezése. A tanár szerepe nem az ismeretek 
nyújtása, hanem az elsajátítás folyamatának megszervezése (Csapó, 1992). Jerome 
Bruner (1968) értelmezésében, az ember természetes tanuló, az iskola feladata az, 
hogy az önálló problémamegoldást támogassa. 

Freire (1973) a tanulási folyamatban a résztvevő központúságot emeli ki, Malcom 
Knowles (1980) a tanulót a céltudatos tanítási-tanulási folyamat aktív részesének, 
felfedezőnek tekinti. Xaver Fiederle (1989) Sanft-modellje az egymás iránti 
toleranciára és a kibontakoztatás lehetőségére helyezi a hangsúlyt, Rogers (1969) 
pedig a természetes kíváncsiságot tekinti a tanulás központi elemének, mely a 
megismerést, újítást sarkallja. Nagy József (2002) szerint mind az egyének, mind a 
társadalom tanulási teljesítménye elsősorban a meglévő kompetenciától (a tudás és 
alkotóképesség mennyisége és minősége) és a tanulékonyságtól (megújulási 
képességtől) függ. A tanulás hatékonyságában kiemelkedő szerepe van a 
motivációnak, a tudás hasznosíthatóságának, a meglévő tudástól (képességek, 
műveltség, képzettségtől és a társadalmi feltételektől. 

Joachim Knoll (Knoll & Künzel, 1980) a tanulást a központi andragógiai kérdésnek 
tekinti, ezért az andragógiát a cselekvéstudományok körébe sorolja, amelynek 
elmélete a gyakorlat szolgálatában áll. Brandenburg (1971) a felnőtt-tanulás 
folyamatait és környezetét elemezve a abban a motivációt, a szocializáció folyamatát 
(a megkívánt szociális viselkedések eltanulása), a művelődést mint a nyelv és 
általában a kultúra elsajátítását, valamint a mindenkori szociokulturális környezet 
hatásait emelte ki. A fentiekből kirajzolódik, hogy a tanulás cselekvésként felfogó 
elméletek központi egyik központi kérdése a konstruktivizmushoz hasonlóan a 
motiváció kérdésköre. Ezért a további feladatot a felnőttkori tanulás iránti motiváció 
sajátosságainak összefoglalása. 

 
A felnőttkori tanulási motivációja 
 
A tanulás andragógiai megközelítései a tanulási folyamatot tágan értelmezik, 
megállapítva, hogy az intézményesített és intézményen kívüli formákra egyaránt 
kiterjed. 

A tanulásban az egyéni kognitív különbségek mellett a szociológiai tényezők, 
elsősorban a társadalmi hovatartozás és munkaerő-piaci helyzet is meghatározó. 
Ennek egyik elsődleges, a tanulásra közvetlenül ható következménye a felnőttek 
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különböző életmódja, amely kifejezésre jut a felnőttek szokásaiban, életük 
időszerkezetében valamint a tanulás iránti motivációban egyaránt. 

A tanulási motiváció a tanulás iránti késztetésnek, indítéknak szükségletnek 
tekinthető, mely a tanulási tevékenységet indikálja. Az erősebb késztetés nagyobb 
cselekvési készséggel párosul. 

A motiváció elméletei között klasszikusnak számít (Maslow, 1970) 
kategóriarendszere, mely szerint a szükségleteknek létezik egy hierarchiája, mely az 
alapvető biológiai szükségletektől a komplexebb pszichológiai motivációkig terjed. 
Elsődlegesnek tekinthetők a biológiai (túlélési és szociális, pl. éhség, utódgondozás) 
motívumok, de az ember motivációs rendszerében számos olyan motívum is van, 
amely tanulás és szocializáció eredménye (pl. elfogadás, elismerés, együttműködés 
igénye). A motiváció ebben az esetben is az emberben fellépő feszültségi állapot 
csökkentésének igényéből fakad (Morgan, 1935), ezek a motivációk nemegyszer 
erősebbek a biológiai motívumoknál. 

A másodlagos, vagyis magasabb rendű motívumok csak akkor válnak fontossá, 
ha az alapvető szükségletek már kielégülést nyertek. Maslow elmélete szerint az 
egyik szinten lévő szükségleteket legalább részben ki kell elégíteni, mielőtt a felette 
lévő szint szükségletei a cselekvés meghatározóivá válnának. A motivációs 
hierarchiában a motiváció a frusztrációval ellentétes irányba ható folyamat (Bábosik, 
2003), mely a tevékenység során a szükségleteket érvényesülni engedi. 

A szükséglethierarchiában a tanulás iránti késztetés a másodlagos, vagyis 
magasabb rendű szinten, a pszichogén szükségletek csoportjában szerepel. Bábosik 
kategóriarendszerében (2003:144-145) a pszichogén szükségleteket az intellektuális, 
az új információk iránti, esztétikai, alkotás iránti, változatosság látványosság 
szabadság és rend, az eredményesség szakmai tevékenység, gyűjtés, fantáziálás 
szenzáció és belső feszültség iránti szükségletek alkotják. Tanulási szempontból 
ezen motívumcsoporton belül különösen jelentős a habituális motiváció, mely az 
adott tárgy iránti általános érdeklődést mutatja, kompetenciák megszerzésére 
irányuló aktuális motiváció, melynek azt jelzi, hogy az egyén készen áll-e az 
együttműködésre, hajlandó-e erőfeszítések megtételére. Felnőtt tanulók esetében 
gyakran megfigyelhető a primér motiváció is, melynek sajátossága, hogy abban 
elsősorban a tanulási cél fejt ki motiváló hatást. 

A motiválás pedagógiai alkalmazása során gyermekkorban inkább az affektív 
tényezők a meghatározóak, de az ifjú kortól kezdve egyre fontosabb szerepet 
kapnak abban kognitívelemek, anélkül, hogy a motiváció alapvető affektivitása 
megszűnne (Barkóczi & Putnoki, 1980) A tanulás eredményességét, hatékonyságát 
az adott tantárgyhoz kötődő érzelmi (affektív) vonások döntően befolyásolják. A 
pozitív érzelmi szint például az érdeklődés és a megfogalmazható célok emelik a 
teljesítményszintet, ugyanakkor léteznek negatív tanulási motívumok, olyan ösztönző 
hatások, amelyek bűntető jellegűek, vagy büntetést helyeznek kilátásba, pld. a 
munkahely elvesztésének vagy fizetési kategória romlásának lehetőségét. 

Az érzelmek tehát a felnőttkori motivációban is jelentős szerepet játszanak. 
Erősíthetik a tanulás iránti késztetést, de a rossz tanulási tapasztalatok, 
kudarcélmények a tanulással szembeni erőteljesen negatív attitűdöt alakíthatnak ki. 
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Tanuláselméletek 
 
A tanulási elméletek (Bábosik, 2003:142) a motiváló tanulási környezet biztosítását is 
fontosnak tartják, ilyen például a valós munkakörnyezet, ahol lehetőség van az 
elsajátított ismeretek gyakorlatban való kipróbálására, az azonnali visszacsatolásra. 

A tanulási aktivitás, mint a tanulási folyamat motiváltságának értelmezése, az 
elsajátítási motiváció, mely az egyén belső késztetése saját képességeinek 
fejlesztésére (Józsa, 2000). 

Értelmezésünkben a fogalom azt jelenti, hogy az egyén biztonságot érezzen a 
kitűzött cél elérhetőségében, vagyis a reálisan kitűzött cél a szubjektív nyereség 
érzetét kelti (McCall, 1995). 

A korábban már hivatkozott konstruktivista tanuláselméletek kontextusában a 
tanulási motivációk szempontjából a tanulási stratégiák és a tanulásirányítás 
képességét tekintik a legfontosabbaknak. Fontos, hogy kialakuljon az önszabályozás 
képessége, mely a célkitűzére, kontrollálásra és a visszacsatolásra egyaránt kiterjed 
(Pintrich, 2001). 

Ez azonban nem csak a azt jelenti, hogy a tanuló felnőtt vállalja a tanulási 
tevékenységet, hanem Réthy Endréné (2002) megfogalmazása szerint azt is, hogy a 
felnőtt képes önszabályozó tanulásra, mely kognitív és motivációs önregulációt is 
magában foglal. Ezt a képességet Réthy Endréné a metakogníciónak nevezi, 
melynek alapja „a személy saját kognitív folyamatairól, annak eredményeiről és 
befolyásolási lehetőségeiről való tudása‖. Ezáltal képes a tanulási környezetének és 
tanulási folyamatainak önálló alakítására, saját tevékenységének tudatos 
kontrollálására. Ennek az öntevékenyégnek a kialakításában nagy szerepe van az 
egyént körülvevő kulturális közegnek, a társas kapcsolatoknak, valamint a 
vonatkoztatási csoportoknak (Réthyné, 1997; Boreczky, 2000). A tanulási 
tevékenység hátterében mindig akarati kontroll áll, az önkontroll pedig a 
megfogalmazott, szubjektív és változó célok (Pintrich & Garcia, 1993; Pintrich, 1999) 
elérésére sarkallja az egyént. A megvalósítani kívánt célok azonban azok hátterében 
azonban szubjektív képzetek állnak. 

A tanuló maga alakítja ki saját motivációs struktúráját (Kozéki, 1990), de a 
kedvezőtlen elvárások az egyéni erőfeszítések akadályaként működnek és 
önbizalomhiányhoz vezetnek (Oláh, 2004). 
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Az oktatás, nevelés, élethossziglani tanulás esélyei a 
hátrányos helyzetű diákok körében 
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(Bencés Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Miskolci Tagintézménye, Miskolc) 

 
2009 őszén indult Miskolcon a Bencés Gimnázium Miskolci Tagintézménye. Az új 
intézmény lehetőségeit természetesen nagymértékben meghatározta az a 
körülmény, hogy egy korában bezárt iskola kapuit nyitotta meg újra, lehetőséget 
adva a volt diákoknak, hogy az új iskolában folytassák tanulmányaikat. Adott volt 
tehát a helyszín: Miskolc egyik legelmaradottabb kerületén, a Vasgyárban. Az 
iskolaépület, amely a megelőző évtizedekben az ún. LKM (Lenin Kohászati Művek) 
központi irodája volt, és egyfajta mementója is annak a múltnak, amelytől lélekben 
próbálunk elszakadni. Ezek mellett adottak voltak a diákok, az osztályok, amelyeket 
átvett a létrejövő egyházi tagintézmény, és a nagyrészt újonnan szervezett tanári kar. 

Hogy milyen hatalmas feladat vár a következő 2009–2010-es tanévben a 
tanárokra, és hogy milyen kihívásoknak kell majd eleget tenni ebben az időszakban, 
egy percig sem volt titok, hiszen az iskola „profiljának‖ jelen esetben nem az 
elitképzést határozták meg. Az átvett diákállomány és az újonnan felvett hallgatók 
közül többen abba a rétegbe tartoznak, akiket a kortárs pedagógiai szaknyelv 
hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetűnek, netán sajátos nevelési igényűnek; 
a köznyelv pedig – leegyszerűsítve a problémát – csak „rossz tanulóknak‖ nevez. Az 
iskola létrejöttének célja tehát elsősorban az volt, hogy egyfajta missziót teljesítsen, 
lehetőséget biztosítva ezzel a tanulásra, a talán kevésbé képzett vagy nem annyira 
tehetséges gyerekeknek is. 

Most, az első félév elteltével talán érdemes mérleget vonni, és eltűnődni azon, 
hogy miféle szent tüzet tud gyújtani néhány „örök újra bujtó, és kormos lámpagyújtó‖ 
egy olyan közegben, ahol a diákok nagy része még sohasem találkozott a vallással, 
vagy ahol számos tanuló csupán azért kötött ki, mert előző iskolájából eltanácsolták 
magatartási problémái miatt. 

 
A misszió 
 
Semmi meglepő nem lehet abban, ha a tanárok fejüket fogva vagy éppen hümmögve 
arra a megállapításra jutnak, hogy a tanítás napjainkban komoly akadályokba 
ütközik. A sokrétű probléma gyökerei szinte bárhová – legyen szó szociális háttérről 
vagy családi gondokról –, és talán sehová sem vezethetőek vissza. „Gyökértelenné‖ 
vált maga a kérdés is, akárcsak azok a diákok, akik iskolába járnak. Ők már nem egy 
hagyományokon alapuló társadalom felbomlását élik és tapasztalják, hanem 
beleszülettek egy már nagyon képlékeny, változékony, ingatag, szinte „virtuális‖ 
világba. Bizonyára teljesen más számukra az idő és tér képzete, élménye; mást 
jelent a szó: család, vagy éppen nem is jelent számukra semmit az, hogy Isten, vagy 
haza. Ahogy egy gimnáziumi diákunk fogalmazásában olvashattuk nemrég: „a Biblia 
egy nagy semmitmondás…‖ Tudva persze azt is, hogy mindez a kamaszos 
ellenállásból fakad, egy új, eddig számára teljesen ismeretlen dolog, a kereszténység 
megismerésének, vagy inkább vélt megismerhetetlenségének félelméből. Ám 
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kétségtelen tény, hogy az iskolai tanulásra felkínált lehetőség a diákok többsége 
számára inkább kötelező rossz, amelyet a „már megint a suliban kell rohadni‖ 
szavakkal szoktak kommentálni. Az oktatás hazai helyzetének és nehézségeinek 
ismeretében egy missziós jellegű iskola komolyan meg kell, hogy küzdjön a diákok 
érdektelenségével, magatartási problémáival, a fegyelmezés nehézségeivel, vagy a 
hiányzások, igazolatlan órák statisztikájával. 

Feltehető tehát a kérdés, hogy miért is határozott úgy a Magyar Bencés 
Kongregáció, amely a pannonhalmi és győri gimnáziumokat a bencés oktatás és 
nevelés szellemiségében sikeresen működteti, hogy a rendszerváltás után húsz 
esztendővel egyszerre több városban: Budapesten, Szegeden és Miskolcon is 
tagintézmények létrehozására vállalkozik? Ezek a tagintézmények ugyanis merőben 
más terepen kell, hogy helytálljanak, mint az eddigi iskolák. 

A miskolci tagintézmény gimnáziumi és szakképző osztályokat is működtet, ezen 
belül is nagy hangsúlyt fektet a táncművészeti képzésre. Emellett a hátrányos 
helyzetű, iskolából korában elmaradó, de új esélyt kereső diákok számára indult el év 
elején két ún. felzárkóztató osztály, amely gyakorlatilag a 9–10. évfolyamot foglalja 
magában. Két szakképzés kezdődött: az irodai asszisztens és a bolti eladó. Meg kell 
még említeni az estis gimnáziumi osztályokat, ahol az érettségire készítjük fel a már 
felnőtt korú tanulókat. 

De feltehető az a kérdés is, hogy mitől válik egy új egyházi iskola missziós 
jellegűvé? Csak azért, mert megnyitja kapuit a kevésbé tehetséges, vagy hátrányos 
helyzetű diákok, esetleg a Miskolcon nagyszámú cigány etnikumhoz tartozó fiatalok 
előtt, már többet tud tenni, mint bármely másik, hasonló diákállománnyal dolgozó 
iskola? 

Nyilvánvalóan egy ilyen oktatási intézmény alapításánál nemcsak a szakmai, de 
az a lelki, erkölcsi követelmény is megjelenik, hogy a tanári kar hitelesen tudja 
képviselni, és átadni azokat az értékeket, amelyeket felvállalt. A Benedek reguláiból 
fakadó, az egyéni és közösségi életet hirdető gondolat különösen értékes tud lenni 
egy olyan vidéken, ahol a növendékek sokszor saját szüleiktől is magukra hagyva 
bolyonganak a mindennapokban, és nem tudják megélni egyéni életüket, nem 
tudnak valódi közösség tagjává válni. Igaz ez akkor is, hogyha a tanári kar nagyrészt 
világiakból áll, hiszen a lelki élet megszervezése, és a keresztény értékek átadása az 
iskolalelkész mellett valamennyi tanár feladata. 

A nyitás, a misszió oka talán pont az a sokat emlegetett hanyatlás, értékvesztés 
lehet, amelyben ismét szükséges és sajátos módon időszerű a benedeki gondolatok 
és a keresztény értékek átadása. E misszió elsődleges feladata tehát hosszútávon 
az, hogy megismertesse a diákokkal azokat az értékeket, amelyek mentén majd 
felnőtt életükben is biztos talajon állhatnak. Jó alap lesz ez számukra ebben a 
hirtelen változó, képlékeny világban. Hogy sikerüljön maguk mögött hagyniuk a 
széttört családképet, az értékek kétségbevonását, a nihilizmust, a közönyt, az 
érdektelenséget, mindazt, amely talán kisgyermek koruktól körbeveszi őket. 
Feladatunk, hogy segítsünk nekik abban, hogy megtalálják saját egyéni értékeiket, 
talentumaikat és a közösség örömét. 

De mondhatjuk, hogy ennek a missziónak az is feladata, hogy egyáltalán 
rájöjjenek arra mi is az a tanulás. Mindaz az oktatási, nevelési eszmény és gyakorlat, 
amely a hagyományos bencés intézményekben már évszázadok óta jól működik – 
tehát hogy zárt iskolarendszerben tanulnak, és az öregdiákokkal kapcsolatot tartva 
sokszor egy egész életen át végigkísérik a fiatalokat –, most egy másik helyzetben, 
másik közegben kell, hogy valamilyen módon hatni tudjon. 
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Nekünk Miskolcon nem áll módunkban bentlakásos iskolát működtetni, a 
közösségi élet szervezésében is korlátozottak a lehetőségeink, bár nálunk is vannak 
szakkörök, a művészeti képzés osztályokat ölel át, és az egyházi év ünnepeire 
komoly hangsúlyt fektetünk. Ám vidéki tanulók sokszor hosszú utazással jutnak el az 
iskolába, buszhoz kötöttek, szabadidejük nagy részét ingázással töltik. Maga az 
iskola épülete sem tekinthető a legalkalmasabbnak arra, hogy teljesen olyan nevelés, 
oktatás alakuljon ki, mint például Pannonhalmán. 

A bencés nevelésben örökérvényűnek tekinthető, hogy az ember egy egész életen 
át folyamatosan tanul, képzi, továbbképzi, és készíti magát szellemiekben és 
lelkiekben is. Mindezen gondolat az utóbbi években a pedagógiában és az 
oktatásban is megjelent, és fontos, támogatott projektté vált a „lifelong learning‖ 
(LLL). 

Iskolánk sajátos missziós helyzetének ismeretében és e konferencia témájának 
szemszögéből nézve a dolog végtelenül egyszerű: ahhoz, hogy megtudják és 
megértsék mit jelent az élethossziglani tanulás, először arra kell őket ráébreszteni, 
mi is maga a tanulás. Fél év elteltével azt kell, hogy mondjuk, csak a folyamat 
legelején vagyunk. 

 
Élethossziglani tanulás? 
 
A következőkben az iskola öt (két felzárkóztató és három gimnáziumi) osztályát 
érintő, az iskolára, tanulásra, élethossziglani tanulásra vonatkozó kérdőív felmérési 
eredményeit szeretnénk ismertetni. Talán nem hoznak e kérdőívek forradalmian új 
eredményeket, de mérleget vonnak arról a féléves munkáról, amely 2009 őszén 
elindult a bencés tagintézményben. 

A kérdőíves felmérésben alapvetően a következő területekről kérdeztük a 
tanulókat: családi háttér, motiváció, továbbtanulás, iskola-, tanár-, és önértékelés, 
valamint az élethossziglani tanuláshoz (LLL) kapcsolódó fogalmak értelmezése és a 
jövőkép kérdése. 

A kérdésekre adott válaszok kiértékelése előtt megfogalmaztunk több hipotézist, 
amit kiindulópontnak tekintettünk a kutatásban. Külön kezeltük a felzárkóztató és a 
gimnáziumi osztályokat, valamint külön megfogalmaztuk feltevéseinket, arra 
vonatkozóan, hogyan vélekednek tanulóink iskolánk tanárairól, felszereltségről, 
lényegében hogyan érzik magukat az iskolában. 

A felzárkóztató osztályokra feltételezésünk szerint a családi támogatás hiánya, a 
szülők alacsony iskolai végzettsége és a csonka családok jellemzők. Nem kellően 
motiváltak a tanulásban, nem szeretnek iskolába járni, azt teherként élik meg, ami 
egyfajta szükséges rossz. Tanáraikkal szemben kritikusak, nincs reális 
önértékelésük, az LLL-el és a hozzájuk kapcsolódó fogalmakkal nincsenek tisztában 
és nincs tudatos jövőképük. 

A gimnáziumi osztályokra feltételeztük, hogy a család jobban a diákok mögött áll, 
magasabb a szülők iskolai végzettsége, és magasabb a „teljes családok‖ száma. 
Jobban motiváltak ezekben az osztályokban a diákok. Továbbtanulási elképzeléseik 
között az érettségi, mint minimális cél szerepel, valamint szeretnének elvégezni 
érettségire épülő szakképzéseket, vagy bekerülni a felsőoktatásba. Többségük 
szeret iskolába járni, kevésbé élik meg teherként a tanulást és reálisabban értékelik 
magukat. A LLL-el és a hozzá kapcsolódó fogalmakat ismerik, a tanulók 
többségének van jövőképe. 
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Az imént felsorolt hipotéziseken túl megfogalmaztunk további feltételezéseket, 
amiket szintén fontosnak tartottunk. Ezek a következők: a tanítási tapasztalatok 
alapján (magatartási, fegyelmi problémák) a tanári szereppel kapcsolatos tanulói 
vélemények alapvetően negatívak. 

Felismerik-e a tanulók, hogy a tanulás személy szerint fontos, valamint hogyan 
értékelik az iskolai közösséget, ami a bencés nevelés alapját képezi? Végül felmerül 
a kérdés: Mi módon kapcsolhatók be, egyáltalán bekapcsolhatóak-e az élethosszig 
tartó nevelésbe iskolánk diákjai? 

 
Kérdőíves adatgyűjtés eredményei 
 
A következőkben áttekintjük, milyen eredményeket hozott kérdőíves felmérésünk 
kiértékelése, és a fentebb megfogalmazott kérdésekre is válaszadási kísérlettel 
élünk. 

Először is a családi háttérrel kapcsolatos kérdéseket értékeljük. A felzárkóztató 
osztályokban a megkérdezett tanulók átlagéletkora 16, 8 év. Vagyis majd két évvel 
vannak elmaradva iskolai előmenetelükben kortársaiktól. A családi támogatás 
mértéke a tanulók válaszai alapján kedvezőnek mondható. Hipotézisünk nem 
igazolódott be a felzárkóztató osztályokban, hiszen a válaszokból az tűnt ki, hogy a 
család tőle telhetően mindent megtesz a gyerekek iskoláztatásáért. Bár itt meg kell 
említenünk, hogy ez az arány a gimnáziumi osztályokban is hasonló, a különbség 
abban mutatkozott meg, hogy a felzárkóztató osztályokban többen a 
„Lehetőségekhez képest támogatnak‖ válaszlehetőséget jelölték meg. Hogy ez a 
valóságban mit jelent pontosan, egy újabb kutatás tárgyát képezi majd. 

A szülők legmagasabb iskolai végzettségére vonatkozó feltevésünk beigazolódott 
mindkét vizsgált csoportban. A szülők iskolai végzettsége: a felzárkóztató 
osztályokba járó tanulók szülei többségében szakmunkás bizonyítvánnyal 
rendelkeznek, a gimnáziumi tanulók szülei érettségi bizonyítvánnyal. A családokról 
alkotott elképzelésünk részben igazolódott be. A felzárkóztató osztályokban a 
megkérdezettek 60%-a mondta, hogy szülei elváltak, ezzel szemben a gimnáziumi 
osztályokban ez az arány 68%. 

A második kérdéskör tanulóink motivációjára vonatkozik, vagyis a kérdést 
egyszerűen megfogalmazva: Nem lehet LLL-ről beszélni addig, amíg nem tanulnak 
meg diákjaink tanulni, vagy a kérdést kissé megtekerve: amíg nem tudjuk diákjaink 
valódi céljait, csak bolyongunk, nem lehet őket igazán formálni. A felzárkóztató 
osztályokba járó diákok nem adtak választ többségében, hogy milyen dolgokat 
szeretnének elérni a tanulással, ugyanakkor a „Vigyem valamire az életben‖ ill. 
„Legyen valaki belőlem‖válaszokból kitűnik, hogy ezek a tanulók is motiváltak, bár 
nem fogalmazták még meg többségükben, mi tanulásuk célja. Elmondható az is, 
hogy szüleik a legnagyobb erő, aki motiválni tudja őket, utána következnek a 
tanárok, és a barátok, azok, akik legkevésbé tudják motiválni őket. 

A gimnáziumi osztályokban sokkal konkrétabb célokat fogalmaztak meg a diákok. 
Itt az első helyen a jó elhelyezkedési lehetőség (karrier) és a biztos anyagi háttér 
megteremtésének igénye áll. A legnagyobb motiváló erőt a gimnazisták számára is a 
szülők jelentik, de a barátoknak nagyobb befolyása van a tanulásra, mint a 
tanároknak a kérdőíves felmérés eredményei alapján. 

A továbbtanulási elképzelések a felzárkóztató osztályokban egy (vagy több) 
szakma tanulása. A gimnáziumi osztályokban a minimálisan megfogalmazott cél az 
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érettségi, ami után különböző képzésekre jelentkeznek majd a diákok (felsőoktatás, 
felsőfokú szakképzések). 

Az iskola-, a tanár-, és az önértékeléssel kapcsolatos kérdéseink a következő 
területekre főkuszáltak: az iskola felszereltségére, a tanári segítőkészségre, 
tanulóink hozzáállására a tanuláshoz, mennyire szeretnek tanulóink iskolába járni. 
Ezen kívül kíváncsiak voltunk arra is, hogy mi a véleményük: A tankönyv, az internet, 
a tanári magyarázat, a könyvtár, valamint egyéb eszközök miként segítik a tanulást? 
Elmondható az eredményekről, hogy az iskolában mért öt osztály mindegyike, 
arányaiban hasonlóan vélekedik a feltett kérdésekről. Ezek szerint az iskola 
felszereltségét értékelik a leggyengébbnek (2, 38), jobbak az eredmények abban a 
tekintetben, hogy mennyire szeretnek iskolába járni a tanulók (2,8). A saját 
hozzáállásukat a tanuláshoz közepesre értékelik, ami egyfajta önkritikát mutat. Ami 
meglepő és a hipotézisünknek ellentmondó, hogy a tanári segítőkészséget értékelik 
legtöbbre tanulóink. Iskolai átlagban (3,7) ezt értékelték a legtöbbre a 
megkérdezettek. A tanulásban a különböző „segédletek‖ közül a könyvtárt használják 
legkevésbé tanulóink, ezek után következnek az egyéb eszközök, majd a tankönyv, 
az internet, és (meglepő módon?) a tanári magyarázatot értékelték leginkább a 
tanulók. 

Az utolsó terület, amivel kapcsolatban a tanulók véleményét kértük: az LLL-hez 
kapcsolódó fogalmak értelmezése és a jövőkép kérdése. A kérdésekre adott 
válaszok értelmezése rávilágít arra, hogy a felzárkóztató osztályokban többnyire 
nincsenek tisztában az „élethossziglani tanulás‖ és a „pályaorientáció‖ fogalmak 
jelentésével. A gimnáziumi osztályokban ez az arány kedvezőbbnek mondható, a 
válaszadók nagy többsége, ha nem is adott pontos meghatározást, de ügyesen leírta 
a fogalmakat. A jövőképpel kapcsolatos válaszok értékelésekor ki kell emelni azt a 
tényt, hogy a felzárkóztató osztályokban a tanulók valamivel több, mint a felének 
nincs konkrét elképzelése a jövőjéről. Ez az arány valamivel kedvezőbb a 
gimnáziumi osztályokban, ahol a válaszadó diákok 60%-a mondta, hogy van 
jövőképe és céljai a jövőre vonatkozóan. 

 
Hogyan tovább? Konklúziók − összegzés (helyett) 
 
Az eredmények kiértékelése után, a vizsgált területekről a következőket mondhatjuk 
el: A családi háttérrel kapcsolatos észrevételek talán úgy fogalmazhatóak meg 
legjobban, hogy noha vannak tanulók szép számmal, akiknek anyagi körülményei 
nem kielégítőek, a család a lehetőségekhez képest mindent megtesz, hogy 
támogassa a gyereket a tanulásban. Arról, hogy ezt mennyire eredményesen teszi 
egy másik kutatás tárgyát képezheti majd. 

A motiváció, mint a tanulásban egyik meghatározó hajtóerő a következőképpen 
fogalmazódott meg tanulóink válaszaiban: A felzárkóztató osztályban a „Vigyem 
valamire az életben‖, míg a gimnáziumi osztályokban a „Jó munkahelyet kapni‖ 
válaszok voltak az általánosak. Felmerülhet a kérdés, hogy miként lehet ezeket a 
felmerülő inkább óhaj formájában megfogalmazódó kéréseket, céllá változtatni. 
Talán segítségünkre lehetnek ebben a továbbtanulással kapcsolatosan 
megfogalmazott célok. A tanulók hamarabb tapasztalják a továbbtanulás, mint a 
munkahelykeresés problémáját. Az egyik kiindulópontot ebben találhatjuk meg, ami a 
motiváció növelését szolgálja. Tanulóinknak tehát van motivációja (a tanulásra is), 
rajtunk múlik, hogy ezt a szelet befogjuk-e a vitorlába. 
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Az iskola-, a tanár-, és az önértékelések legnagyobb tanulsága, hogy a tanulók a 
tanár személyét és a tanári magyarázatot értékelték minden 
összefüggésrendszerben a legtöbbre. Talán ez az a tanárok számára kedvező (és 
meglepő) eredmény, amelyet, meg kell ragadni, hiszen fontos kiugrási pont lehet, az 
oktató és nevelő munkában. A kérdés már „csak‖ az, hogy hogyan hasznosíthatjuk 
mindezt? 

Lényeges, hogy felismertessük a tanulókkal, hogy a tanulás valamennyijük 
számára fontos. És hogy a tanulás és tudás nem csak az egyén, de a közösség 
számára is értéket jelent. Az iskola missziós jellege/célja pont az, hogy az egyén és 
a közösség „tudatosításával‖ esélyt teremtsen a tanulásra, amiből kialakulhat az 
egész életen át tartó képzésre való igény. Ebben látjuk a kulcsot, amely ahhoz kell, 
hogy közelebb kerüljünk egy lépéssel a tanulás, majd az élethosszig tartó tanulás 
megvalósításához. 
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A szakemberképzés múltja 
 
A szakemberek képzésének kezdetei a II. világháborút követően indultak el. Főként 
szabadiskolák alap-, közép- és felsőfokon oktattak népművelési ismereteket, majd a 
Szabadművelődési Akadémia ún. szabadművelődési ügyvivőket, és több helyen 
kulturális vezetőképző tanfolyamok is indultak a kulturális intézmények élén állók 
továbbképzésére. Viszonylag gyorsan megjelentek ezek az ismeretek tanító- és 
tanárképző főiskolákon szabadművelődési órák keretében, amelyben Karácsony 
Sándor személyének és eszméinek nagy szerepe volt. Karácsony Sándor elsőként 
építette be a felnőttnevelést a neveléstudomány rendszerébe, felnőttnevelési 
koncepciója a rendszerváltozás utáni időszakban is érvényes hagyományt képvisel 
(Durkó, 1998a:75; Karácsony, 1948). 

A szakemberképzés intézményesülése Debrecenhez köthető, ahol 1956. szept. 
26-án nyitották meg a kapukat a népművelési szemináriumra jelentkező hallgatók 
számára. A képzés küldetését jól jelezhetjük Kende István, az akkori Népművelési 
Minisztérium miniszterhelyettese soraival: „Legyen az új szak méltó folytatása – írja – 
a debreceni egyetem, a debreceni kultúra nagy hagyományainak, segítse azoknak 
nevelését, akik az egykori nemes népművelők, debreceni tanítványok, Fazekasok, 
Csokonaik, Móriczok, Adyk és a többiek örökébe lépnek‖ (Kende, 1956). A 
szakemberképzés alapítója Durkó Mátyás (1926-2005), akinek 1956-tól 1984-ig 
főállása és életcélja a debreceni szakemberképzés működtetése (Boros, 1986; 
Durkó, 1986). Ezt korai kényszerű nyugdíjaztatása után is folytatta tudományos és 
közéleti munkásságával egészen haláláig (Durkó, 1998b; Balipap, 2006). 

A szakképzés főbb változásait T. Kiss Tamás munkája foglalja össze 
legteljesebben (T. Kiss 2000), és ezt kiegészíthetjük Durkó Mátyás (1995, 1997), 
Rubovszky Kálmán (1994), Sári Mihály (2000) és az egyik szerző (Juhász, 2003) 
munkáival, valamint „Az andragógia oktatása és kutatása a magyar felsőoktatásban” 
című kutatásunkkal (Juhász, 2001a, 2001b) és személyes szakmai élményeinkkel, 
tapasztalatainkkal. Mindezek alapján néhány fontosabb elem vázlatszerűen a mára 
már több mint 50 év szakemberképzési eseményeiből (Juhász, 2008): 

• 1956 a Kossuth Lajos Tudományegyetem Pedagógiai Tanszékén létrejön az 
egyetemi népművelési szeminárium két tanárszakkal rendelkező hallgatók 
részére; 

• 1959 tanító- és óvónőképző főiskolák kötelező tárgya lesz a népművelési 
ismeretek; 

• 1961 az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen Maróti Andor vezetésével 
elindul az egyetemi szintű népművelési képzés, amelyet szakpárban lehetett 
felvenni; 

• 1963 a Kossuth Lajos Tudományegyetemen is indul az egyetemi szintű 
népművelő képzés; 

• 1962 Szombathely, majd 1963 Debrecen népművelő-könyvtáros főiskolai 
szakpár indul; 
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• 1963-tól tanárképző főiskolák sorra tanítanak népművelési ismereteket; 

• 1970-es évek: a népművelőből közművelődési előadó válik; 

• 1971 a Kossuth Lajos Tudományegyetemen létrejön a Felnőttnevelési és 
Közművelődési Tanszék, mint a szakma első önálló tanszéke; 

• 1972 a Gödöllői Agrártudományi Egyetem főiskolai közművelődési képzése 
(később Jászberényben) elindul; 

• 1975 Eger – Ho Si Minh Tanárképző Főiskola – főiskolai közművelődési 
szakképzése indul; 

• 1975 Pécs – a Tanárképző Főiskola, majd a Janus Pannonius 
Tudományegyetem keretében indul a közművelődési egyetemi képzés; 

• 1975 Szeged – a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola keretében indul a 
főiskolai közművelődési szakemberképzés; 

• Baján, az Eötvös József Főiskolán 1976-ban önálló Közművelődési Tanszék 
alakult, amely a népművelői és a könyvtárosi szakma alapját sajátíttatta el a 
tanítói képzés mellett; 

• 1987-ben, Esztergomban az országban elsőként, megindult a 4 éves tanító-
művelődésszervező szakos képzés, amely azon túl, hogy már akkor 
megteremtette a 4 éves tanítóképzést, főiskolai szintre emelte a 
művelődésszervező szakos képzést; 

• további tanárképző főiskolákon sorra megjelenik a közművelődési 
szakképzés; 

• 1992-től sorra jön létre főiskolai szinten a művelődésszervező főszakos 
képzés szakpárban, többek között a mostani Nyíregyházi Főiskolán is, 
egyetemi szinten pedig a művelődési (és felnőttképzési) menedzser 
főszakos képzés önálló szakként; 

• egyre több intézmény – egyre különbözőbb szakirányok (különösen 
főiskolákon, intézményenként 2-8 féle); 

• 1993 a Ph.D. fokozatszerzési lehetőség megnyílik a Kossuth Lajos 
Tudományegyetem Neveléstudományi Doktori Programjának 
Felnőttnevelési és Közművelődési alprogramjában, később több egyetem 
Neveléstudományi Doktori Programja, és esetenként más (pl. történelmi, 
szociológiai stb.) doktori programok is befogadják a felnőttképzési és 
kulturális doktori témákat; 

• 1994-től indult a művelődésszervező szakos képzés Győrben; 

• Kaposváron 2000-ben indul a művelődésszervező szak; 

• 2001 a kreditrendszerre való áttérés ideje; 

• 2002-ben a Zsigmond Király Főiskolán indul meg a művelődésszervező 
szakos képzés; 

• 2002 főiskolai és egyetemi szinten is művelődésszervező szakként jelenik 
meg a képzés és csak szakpárban végezhető; 

• 2004-ben még két újabb helyszínen, Székesfehérváron és 
Hajdúböszörményben is megjelenik a művelődésszervező szakos képzés; 

• 2006-ra (a művelődésszervező szak utolsó indítási évfolyamára) 15 
felsőoktatási intézményben folyik a képzés a kifutó évfolyamokon (2010-ig), 
köztük Debrecenben egyetemi szinten, Pécsett egyetemi és főiskolai 
szinten, a többi helyszínen csak főiskolai szinten. 
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A szakemberképzés jelene 
 
A 2000-es évek eleje már a bolognai képzési rendszerre való áttérésről, ennek 
megtervezéséről szólt. Az oktatási tárca kötelezte a felsőoktatás szereplőit, hogy 
2006-ig minden területen alakuljon át a hagyományos, duális rendszer a bolognai 
elvárásoknak megfelelően lineárissá. A bolognai rendszer egy egymásra építő 
felsőfokú képzési rendszert képez el, amely piramis alakját az egyes szinteken 
elképzelt hallgatói létszámoknak köszönheti. A bolognai képzési rendszer az első 
évek tanulságai alapján Magyarországon felemásan valósult meg, a felsőfokú 
szakképzések hallgatói létszámát nem sikerül a legszélesebb lépcsőfokká tenni, így 
véleményem szerint a piramis fenyőfa alakúra fogy. 

A művelődésszervező képzés bologna-konformmá alakítására jött létre a szakma 
konzorciuma, amely kezdetben a művelődésszervező konzorcium, később a képzés 
elnevezése körüli bonyodalmak után andragógiai konzorcium néven működik. Ehhez 
a konzorciumhoz sorra csatlakoztak a képzést indítani kívánó intézmények, 
esetenként akár egy intézményen belül két különálló karral, és így 2009-re 14 
felsőoktatási intézmény 17 kara csatlakozott. 

A konzorciumi munka és a hivatalos szervek állásfoglalásai alapján kialakult a 
képzés alapfokozata, amelyet 2006 szeptemberétől andragógia alapszakként 
indítanak az intézmények, ehhez lehetséges szakirányként társulhat 
intézményenként egy-négy szakirány, amelyek lehetőségei: művelődésszervező, 
felnőttképzési szervező, munkavállalási tanácsadó és személyügyi szervező 
szakirány. Az új alapképzési szak jelentős előnye a tudományterületi beágyazottság 
(neveléstudomány), az interdiszciplináris jelleg, és az andragógiai területek 
képzésének nagyobb lehetősége. Egyértelmű hátránya azonban a 
művelődésszervező képzés „belesüllyesztése‖ az andragógia területbe, a bolognai 
rendszerhez igazodó viszonylag sok és széles alapozó szakasz, a szakirányra jutó 
kevés idő (egy év), és a főiskolák korábbi, említett népszerű szakirányainak 
beolvadása/redukálódása. Mindennek ellenére a jelentkezők száma az andragógia 
szakon a korábbi művelődésszervező szakhoz hasonlóan magas: a legutóbbi évben, 
2009-ben 6237 jelentkezőből felvételt nyert 1997 fő. 

A képzési terület mesterfokozatára három tervezet alakult ki, amelyek közül 2007-
re már akkreditálta a Magyar Akkreditációs Bizottság az andragógia, valamint az 
emberi erőforrás tanácsadó mesterszakot, ezek a 2008 szeptemberétől induló 
tanévben már el is indultak, a helyszínek bővülése pedig folyamatos. A harmadik 
tervezet a kulturális mediátor mesterszak, amelynek az alapítási kérelmét a 
konzorcium 2008 végén adta be újra az első elutasítás után, az akkreditációját 2009 
nyarán fogadta el a MAB, hamarosan indul az első képzési helyszíneken. Fontos 
azonban tudni, hogy ezeken kívül egyéb mesterszakok is elfogadják bemenetként a 
korábbi egyetemi és főiskolai művelődésszervező, és a 2009-ben a munkaerőpiacon 
először megjelenő andragógia alapszakot. Ilyen mesterszak például a 
neveléstudományi mesterszak, vagy a második tanári szakot jelentő andragógus 
tanár és játék- és szabadidő-szervező tanár mesterszak. 

A mesterszakok mellett pedig a másik újdonság, hogy a korábban meglevő 
ifjúságsegítő felsőfokú szakképzés mellett a Nonprofit Kutatóműhely munkájának 
eredményeképpen 2009. január 01-től indítható a képzésünk másik felsőfokú 
szakképzése is közössségi-civil szervező felsőfokú szakképzés néven. Ezáltal a 
képzés diszciplináris Bologna-piramisa (vagy fenyőfája?) teljessé vált, bár a 
szakembereket megosztja ennek a teljességnek az értékelése. A szakmánk 
sajátossága, hogy az alapvégzettségnek is jelentős a munkaerő-piaci relevanciája, 
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és ezt esetleg gyengíti az aláépített felsőfokú szakképzések sora, amelyek 
esetenként az alapszak egy-egy részterületére már felkészítenek. 

 
Az andragógusi kompetenciafejlesztés általános dilemmái 
 
Az andragógus kompetenciák mérésével és fejlesztésével kapcsolatos dilemmákat 
tanszéki kutatócsoportunkban több ízben felvetettük, és számos (tanszéki és 
gyakorlóhelyeken dolgozó) kollégánk jelentetett meg ilyen irányú tanulmányokat, 
többek között Herczegh Judit, Máté Krisztina és Pete Nikoletta. Ezek alapján 
megfogalmazhatjuk, hogy a kompetenciafejlesztéssel kapcsolatos problémák egyik 
alapja, hogy az andragógia szakra történő felvétel (is) csak a hozott pontok alapján 
történik. Az intézményeknek nem áll módjukban felvételi vizsgát vagy felvételi 
elbeszélgetést alkalmazni a hallgatók szűrésére, az egyedüli döntő szempont a 
bekerüléshez szükséges pontszám megléte, amely a tanulmányi és érettségi 
eredményekből, a nyelvvizsgáért járó pontokból és egyéb pluszpontokból tevődik 
össze. 

A bemeneti kompetenciamérés is esetleges és esetenkénti. A felvett hallgatók 
kompetenciáinak feltérképezésére indultak kísérletek, így például a Pécsi 
Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kara általi 
országos mérések, azonban az általuk kidolgozott kompetenciaszint mérő teszt csak 
bizonyos kompetenciákat mér, valamint a tesztek eredményeinek az intézmények 
általi felhasználása is esetleges. Miért is lenne fontos a kompetenciamérés a 
képzésbe történő felvétel során? Leginkább azért, mert az előzetes tudás, illetve 
kompetenciák felmérésének hiányában eltérő tudásszintű és kompetencia fejlettségű 
hallgatói csoportok jönnek létre. Nagymértékben differenciált sajátosságokkal 
rendelkező évfolyamban nehézkes közel azonos kompetenciaszintű szakemberek 
képzése. 

Következtetésképen, a probléma enyhíthető lenne, ha minimum felvételi 
elbeszélgetést alkalmaznánk a hallgatók felvételekor és minden esetben sor kerülne 
bemeneti kompetenciamérésre. Ezekre az eredményekre építve kiscsoportos 
kompetenciafejlesztő alkalmak (pl. szabadon választható tanegységek formájában) 
segítségével közel hasonló kompetenciaszintű hallgatói csoportok alakulhatnának ki. 
Továbbá látható, hogy a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott 
kompetenciák egy része (pl. a változó igényekhez igazodó hatékony 
szervezetirányítás) az „ideális andragógusra‖ vonatkozik, akivé sokéves gyakorlati 
tevékenység során juthatnak el a végzett hallgatók. 

 
Szakemberképzésünk néhány konklúziója 
 
A népművelőtől az andragógusig terjedő képzési ívben vannak időtálló, a több mint 
50 év alatt csak kisebb mértékben változó; valamint megújuló, jelenleg új szemléletű 
tartalmak és módszerek. Időtálló tartalom képzésünk 50 évében többek között az 
andragógiatörténet és az andragógiai elméletek oktatása, és mindehhez szemléleti 
jegyként az egykor permanens nevelésnek, ma egész életen át tartó tanulásnak 
nevezett szemlélet, valamint az önnevelés, önfejlesztés szemlélete. Időtálló módszer 
a szakemberek kommunikációs készségeit fejlesztő előadói készségfejlesztés 
kiselőadások, viták keretében, a meggyőzőkészséget fejlesztő szemináriumi 
vitamódszer, valamint a gyakorlati terep ismerete, és ezáltal a képzésnek a 
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gyakorlathoz való közelisége. Megújuló tartalom – elsődlegesen a gyakorlathoz és a 
munkaerőpiachoz igazodva – a jogi szabályozás, és különösen az akkreditáció 
ismeretei, az IKT (információs és kommunikációs technológia) ismerete, a 
menedzsment ismeretek, különösen az emberi erőforrás menedzsment (EEM) és a 
projekt ciklus menedzsment (PCM). Ezek elsajátításához kapcsolódóan újszerű 
módszer a tréningmódszer, a projektmódszer és a kompetencia alapú képzés 
szemlélete. 

A képzés perspektívái között elsődlegesen említhetjük a képzőhelyek számának 
realizálódását: a jelenlegi intézményszám túlzott a várható munkaerő-piaci igények, 
de a hallgatói jelentkezések tükrében is. (Az utóbbi évek jelentkezési számai ezt jól 
jelzik.) Véleményem szerint valamelyest várható a hallgatói létszámok növekedése, 
majd ezt követően stabilizálódása, azonban a képzőhelyek specializálódás, 
„szakosodás‖ nélkül ilyen számban nem tudnak fennmaradni. Megkockáztatjuk azt a 
kijelentést, hogy még talán a szakosodással is sok a 17 képzőhely. A perspektívák 
számbavételénél fontos, hogy az új szak nem csak a képzés nevének változását 
jelenti, így fontos a hozzá tartozó igényes szakmai minőség kialakítása, és ez által a 
képzés szakmai presztízsének növekedése. Az elhelyezkedési és szakosodási 
igények számbavételével párhuzamosan új helyzetet fog teremteni a mesterszakok 
beindítása. Ennek hatékony és igényes működtetéséhez azonban szükség van a 
szakmai párbeszédre, amely során kialakulhatnak, illetve erősödhetnek az elméleti, 
fogalmi alapvetésekre irányuló kutatások, valamint az empirikus kutatások egyaránt, 
és ez által erősödhet a szakma tudományos megalapozottsága, tudomány-
rendszertani beágyazottsága. Ehhez a munkához szükség van a szakmai 
együttműködések további erősítésére szakmán belül és más (különösen rokon) 
szakmákkal egyaránt, és ezt különösen kifejezhetjük közös, szakmai vitákra és 
beszélgetésekre is lehetőséget nyújtó tudományos konferenciák működtetésével, 
hazai és nemzetközi színtéren elismert szakfolyóiratok létrehozásával, szakkönyvek 
és szakkönyv sorozatok kiadásával. Mindez a tudományos színvonal emelkedésével, 
és a szakmában fokozatot szerzettek számának növekedésével járhat együtt, ami 
tovább segíti a szakmai presztízs és perspektíva megalapozását. Úgy gondolom, 
hogy a szakmában több évtizede fennálló együttműködés, és az ezt tovább erősítő 
közös konzorciumi munka jó alapokat jelent ezekhez a kihívásokhoz: a szakma 
képviselői már több alkalommal jól bizonyították összetartozásukat, együtt és 
egymásért munkálkodásukat. Ezt a tendenciát kellene erősíteni és egységesíteni az 
elkövetkezendő időszakban. 
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Élményalapú tanulás egy életen át 
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A flow-élmény hatására a tudat komplexebbé válik, mert ez az élet-élmény egyszerre 
nyújtja a differenciáltság és integráltság élményét. A személyiség ilyenkor egyedinek, 
értékesnek, autonómnak és egyúttal a Mindenség, illetve a Közösség boldog és 
hasznos tagjának érzi magát. Csíkszentmihályi Mihály a flow-élmény egyik 
legérdekesebb paradoxonjának tartja azt a jelenséget, hogy az emberek 
cselekedetei gyakran akkor a legkönnyedebbek, amikor a legnehezebb feladatokat 
teljesítik (Csíkszentmihályi, 2001). S így van ez a tanulás erőfeszítéseivel is, 
gyerekeknél és felnőtteknél egyaránt. Az élethosszig tartó tanulás filozófiája is csak 
akkor jelenne meg örömteli életlehetőségként, s nem kényszerképzetként, ha a 
külsőleg irányított oktatás vége egyben a belső motiváció irányította tanulás kezdeti 
szakasza lenne. 

De Csíkszentmihályi nem áll meg ezen a ponton. Pszichológiai tudományos 
kutatási alapokon nyugvó „filozófiáját‖ az egész élet folyamatára kiterjeszti. 
Véleménye szerint, a „tökéletes élmény‖ emberi maximumának eléréséhez, meg kell 
tennünk tudatunk kontrollálásában az utolsó lépést is. Ez azt jelenti, hogy egész 
életünket egyetlen egységes áramlat-tevékenységgé kell alakítanunk. Ez ma az 
emberiség kihívása több más gondolkodó szerint is (László, 1999). Kellőképpen 
nehéz cél áll előttünk, a globális problémák megoldásának feladata, amely 
alapvetően andragógiai probléma is. Ha minden erőnket ennek a célnak az 
elérésére, az ehhez szükséges képességek megszerzésére fordítjuk, akkor tetteink 
és érzéseink harmóniába kerülhetnek egymással. A darabjaira hullott élet részei 
összerendeződnek, és értelmet kapnak a dolgok mind a jelenre és a múltra, mind a 
jövőre nézve is. Ilyen módon egész életünknek értelmet adhatunk. S ez lehet a 
László Ervin által emlegetett „tudati forradalom‖ kulcsa is. 

Ezek a gondolatok ma már nem légből kapott fantáziaszülemények, hanem több 
évtizedes kutatómunka eredményei, s teljesen megfelelnek annak az új pedagógiai 
filozófiai paradigma kritériumainak is, amely képes lehet választ adni a kor 
kihívásaira. Magyar iskolákban végzett empirikus kutatásomat részben „élmény-
tesztek‖ segítségével végeztem. Elméleti téziseimet ennek a kutatásnak az 
eredményeivel kívántam alátámasztani. Az „áramlat‖ kifejezést mérésem központi 
kategóriájaként használtam, szembeállítva a flow-fokot az unalom és a szorongás 
fokával a tanulási folyamatban. Állításom szerint a lifelong learning koncepció új 
perspektívájának éppen az élmények adhatnak mélységi dimenziót. Mert hiába az 
„élethosszig‖ tartó tanulás eszméje, ha hiányoznak a mélyre ható és tartós tanulási 
élmények, s helyettük jellemző az iskolában töltött „holt idő‖. Nehéz pontos definíciót 
adni, hogy mit jelent az „élettel teli tanulás‖, az „élő tanulás‖, egy azonban bizonyos, 
hogy akkor beszélhetünk erről, ha a tanulás élményszerű, élményt adó. Hisz ilyenkor 
a lelkünk mélyéig hatol az ismeret, amit nem felejtünk el egykönnyen. Ez a fajta 
életélmény a legtöbbször hiányzik a mai magyar oktatásból. „Az iskolák jelentős 
hányada nem nyújt a fiatalok számára vonzó, érzelmi biztonságot ígérő, szellemileg 
serkentő környezetet, amelyben szívesen tartózkodnak, és amely a fejlődésüket 
maximálisan támogatni tudja. Az iskolák (…) nem alkalmasak arra, hogy 
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kibontakoztassák, fejlesszék az aktív közösségi léthez és a demokratikus 
együttéléshez szükséges motiváltságot, képességeket.‖ (Trencsényi, 2008:10) S ha 
ez igaz, márpedig a tapasztalaton kívül ma már a tudományos kutatások is ezt 
támasztják alá, akkor a jelen iskolája unalmas s néha veszélyes hely, ahova lassan 
félünk elengedni a gyermekeinket. Innen, ebből a helyzetből kell kivezető utakat 
találnunk. 

A krízisből adódhatna kiút, ha a tanulással kapcsolatos új felfogásokat sikerülne 
érvényesíteni a gyakorlatban, s értelmet tudnánk adni az „egész életre kiterjedő 
tanulás‖, a „tanuló, illetve tudástársadalom‖ fogalmainak, a „kognitív forradalom‖ 
eredményeinek, tekintettel arra, hogy a tanulás a nevelésügy egyik kulcsfogalma. 
Ma, amikor új módokon lehet tanulni, új módszerekkel kell tanítani is. Az informatikai 
forradalom korában van egy sebességi kihívásunk: aki lelassul, az lemarad, unalmas 
lesz, figyelmen kívül esik. Intenzív élményeket igényelnek a tanulók. Van egy 
mennyiségi kihívásunk: mindenki mindenhez hozzáférhet, ha szerencsés, vagy ha 
akar, de épp ezért minőségi élményeket igényelnek a tanulók. Van egy demokratikus 
kihívásunk: demokratikus légkört és szabad nyilvánosságot igényelnek a tanulóink. 
Végül, van egy globális kihívásunk: mindenki versenyben van, ugyanakkor mindenki 
veszélyeztetett helyzetben van. Ezért versenyképességet és közösségi 
felelősségvállalási képességet igényelnek tőlünk, tanároktól. Ha ezekre a kihívásokra 
válaszolni akarunk, akkor pedagógiai paradigmaváltásra van szükség! Olyan 
metódusokra, amelyek életteli alternatívákat kínálnak, amelyek a hosszú távú 
emlékezetben megőrzött élményeket nyújtanak a tanulási folyamatban 
résztvevőknek. A mai magyar drámapedagógia egy ilyen paradigmaváltó 
metódusnak ígérkezik. 

A drámapedagógiát, amelynek mai magyar változata a konstruktivista pedagógia 
jegyeit viseli magán (Zalay, 2006), olyan pedagógiának tartjuk, amely képes jelentős 
tanulási élmények előidézésére. Sőt, hatásmechanizmusának lényegét éppen abban 
ismerhetjük fel, hogy a tanulás a mélyebb, szubjektíven megértett jelentéstartalmak 
szintjén következik be a felfedezés élményének hatására, amelyet személyessé tett 
problémák fiktív közegben való vizsgálata révén érhetünk el. Egyúttal a konstruktív 
dráma mindezt tudatosan tervezett, mégis nagymértékű önállóságot biztosító, 
csoportos tanulási szisztémák segítségével működteti, s így komoly mértékben 
fejleszti a nyitottság, az empátia és mások megértésének képességét is a 
közösségben átélt szinergikus együttműködés élményének következtében. Mindezek 
alapján a konstruktív drámapedagógiát joggal nevezhetjük „élménypedagógiának‖ is. 

Az „élményben‖ tehát azt a faktort ismertük fel, amely nélkülözhetetlen a dráma 
révén működtetett pedagógiai folyamat sikeréhez, a megértésben bekövetkező 
változás eléréséhez. Egyúttal, a folyamat hatásának komplexitásából adódóan, 
ahhoz, hogy még pontosabban lássuk a bekövetkező változás mikéntjét, közelebbről 
meg kell határoznunk a tanulás során átélhető élmény természetét és feltételeit. Erre 
kiváló lehetőséget nyújt Csíkszentmihályi „élmény-modellje‖, amelyben kulcsszerep 
jut az „áramlás‖ (flow), a „szabadság‖ és a „kreativitás‖ fogalmainak 
(Csíkszentmihályi, 2001), illetve az ezeket a képességeket mozgósítani tudó 

személyiségnek, például egy tanárnak. Karácsony Sándor, a jeles magyar filozófus és 
pedagógus szerint, a tanár olyan személyiség legyen, akiből „titokzatos áram 
módjára árad az őszinteség és a szabadság, aki egyformán tud adni és elfogadni‖ 
(Vidovszky, 1993:24). Erre a nyitottságra és áramló energiára van szükség az 
iskolában ahhoz a minimumhoz, hogy a tanárnak „kiszolgáltatott‖ tanulók jól érezzék 
magukat. S amit egy ilyen tanár segítségével megélhetnek, az pontosan annak az 
élménye lehet, hogy a tanulás folyamatának kezelése és ennek felelőssége az ő 
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kezükben is van, a fizikai és szellemi tevékenységüket maguk irányíthatják, s ennek 
az eredményei boldogságérzetet okozhatnak számukra. Ezt az érzést, amely az élet 
nagyon sok területén hasonló körülmények között élhető át, nevezi Csíkszentmihályi 
„tökéletes élménynek‖, amely attól függ szerinte (Csíkszentmihályi, 2001:25), hogy 
mennyire képes valaki ellenőrizni, mi történik a tudatában, s ezt a képességet 
mindenkinek saját erőfeszítéseire és kreativitására támaszkodva kell megszereznie. 

A konstruktív drámapedagógia működési mechanizmusaira tökéletesen rímelnek 
ezek a gondolatok. Ugyanakkor itt nem egy periférikus jelenségről van szó, mely a 
pedagógia alternatív módszerei közül csak akkor választható, amikor éppen 
kreativitást vagy szociális érzékenységet, netán konfliktus-megoldási képességeket 
akarunk fejleszteni. Többet ígér nekünk ez a rendszer, ha valóban a változás 
élményének lehetőségeit látjuk benne. S ez a képessége nagymértékben a 
kreativitási képesség mozgósításával van összefüggésben. A dráma pedagógiai 
alkalmazásakor a spontaneitás működtetésével, a játék képességének mozgásba 
lendítésével, a felfedezés örömének átélésével kialakulhat az az új látásmódja az 
élet egy szeletének, amely révén sok ezer feleslegesnek tűnő próbálkozásból 
születhet meg az a kívánt tulajdonságokkal rendelkező magasabb rendű forma, 
amely tartós értékeket hordozhat. Korunkban a kreativitás jelentőségének 
fokozódása egyúttal a konstruktivizmus adaptivitás-elméletével is teljesen 
harmonizál, miszerint azért is van egyre nagyobb szükségünk erre, mert „a 
természettudományok fejlődési üteme szinte kiköveteli tőlünk (mint egyénektől és az 
egész emberiségtől), hogy kreatívan alkalmazkodjunk az új világhoz, ha nem 
akarunk elpusztulni‖ (Rogers, 2003:446). 

A kreativitás tehát az „életrevalóság‖ (adaptivitás), a „kapcsolatépítések‖ 
(strukturális csatolások), a személyiség komplexebbé válásának szempontjából is 
kulcsszerepet játszik, s így nem véletlenül lesz a konstruktív drámapedagógia egyik 
kardinális feladatává ennek mozgósítása az egyes tanulókban és a csoportokban az 
élményszerű tanulás érdekében. S ezért válik ennek a képességnek a működésbe 
lendülése a Csíkszentmihályi által „tökéletes élménynek‖ nevezett állapotváltozás 
leírásának is az egyik központi elemévé (Csíkszentmihályi, 2001:292), amelyet ezért 
is tettünk empirikus kutatásunk eszközévé. 

A kérdőíves megkérdezés módszerével végrehajtott kutatási eljárásunk során arra 
voltunk kíváncsiak, hogy előzetes várakozásaink szerint a drámapedagógiát 
alkalmazó tanárok gyakorlatában, pontosabban tanítványaik tanulási élményeiben 
megmutatkoznak-e ezek a hatások. A drámaórák hatásáról feltételeztük, hogy a többi 
tanóra átlagához képest magasabb élményszintet nyújtanak, a módszert alkalmazó 
tanárok képesek tudatosan vezérelni tanítványaikat az unalom és a szorongás 
veszélyei között, megadva annak a lehetőségét, hogy egy adott dramatikus 
folyamatot egyszerre éljenek is át, de egy-egy választott meta-szintről 
elemezhessenek is. A közel félezer magyar diákkal folytatott kísérlet során, a 
drámaórákon mért eredmények vissza is igazolták várakozásainkat, az átlagnál 
magasabb élményszintet mutatva, szemben az unalom- és a szorongás-faktorokkal, 
amelyek jóval az átlagérték alatt maradtak, ami jelzi, hogy a drámaórákon valóban 
optimális lehetősége van a flow-állapot megélésének, amely a komplexebb tudat-
állapot elérésének alapfeltétele: 
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Flow-, unalom- és szorongás-fokok 
 

 
 

Csíkszentmihályi azért nevezi flow-nak ezt az élményt, mert kutatásai szerint 
akkor fejlődik leginkább a személyiség, amikor sem a készségek, sem a lehetőségek 
hiánya ezt nem akadályozza meg, ehelyett „egy áramlatban létezőnek‖ érzi magát, 
amely én-állapotban a cselekvés és a figyelem eggyé olvad, a tevékenység 
könnyeddé és spontánná válik, mert átélője annyira belemerül, hogy tökéletes 
élményként éli ezt meg (Csíkszentmihályi, 2001:72). Kutatásunkban a drámaórákon 
mért eredmények a kontrolltárgyakhoz képest minden tényező esetében 
visszaigazolták feltevésünket, azaz a drámaórákon voltak a legmagasabb flow-
eredmények, a legalacsonyabb unalom- és szorongás-értékekkel szemben: 
 

Összesített eredmények 433 tanuló véleménye alapján 
 

      Flow       Unalom Szorongás 

Magyar 3,0878 Magyar 1,9672 Magyar 2,18299 

Matek 3,0466 Matek 2,0785 Matek 2,21072 

Töri 3,2120 Töri 1,9122 Töri 2,15658 

Dráma 3,6677 Dráma 1,8651 Dráma 1,93484 

 
A pedagógia válságban van. Drámai feszültségektől terhes minden szintje, a 

képzési struktúrától kezdve, a pedagógiai filozófia tanácstalanságán át, a gyakorlatig. 
Egy ilyen „drámai helyzetben‖ adekvát válasz egy „drámai megoldás‖. Egyre több 
tudományos bizonyítékunk van ma már arról, hogy az elmúlt évtizedekben felépülő 
„magyar drámapedagógiai iskola‖ hatékony módszertani kereteket honosított meg, 
illetve dolgozott ki egy konstruktivista pedagógia megvalósításához. A „konstruktív 
drámapedagógia‖ képes hatékony válaszokat adni korunk pedagógiai kihívásaira, a 
megváltozott körülmények között, megváltoztatott metódussal, jelentős fejlesztő 
hatásokat elérni. 

Az értékelések alapján kijelenthetjük, hogy a hatékony működés alapfeltételét 
jelentő élményszint szempontjából a drámaórák, várakozásainknak megfelelően, 
kiemelkedő eredményt mutattak a másik három kontroll-tárgyhoz képest, akár a 
humán, akár a reálterületet nézzük. Az unalom- és szorongás-faktorok drámaórákra 
vonatkozó kedvező eredményei szintén megerősítették azt az előfeltevésünket, hogy 
a konstruktív drámapedagógia az élmény általi tanulás kiváló lehetőségeit biztosítja. 

Az élményszerű tanulás a konstruktivizmus és a drámapedagógia közös 
kulcsfogalma, egy új pedagógiai paradigma alapkritériuma kell legyen. A dráma flow-
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hatásáról Csíkszentmihályi áramlat-modellje alapján elmondható, hogy élmény-
szerző hatásának lényege szerint a tanulási folyamat résztvevői átélhetik, hogy 
többek annál, mint amik valójában, kitágítva ezzel a mindennapi tapasztalatok 
határait és „megtisztítva‖ a lelküket. Ez az igazi katarzis-élmény. Amit ma már sem a 
színház, sem a film, de általában a művészet sem tud előidézni, mert ezeknél inkább 
a szórakoztató funkció került előtérbe. A drámát alkalmazó pedagógia számára ezért 
is nagy kihívás, hogy tud-e olyan komplex alternatív rendszert kínálni a ma élő 
embereknek, ahol visszakaphatják elveszített boldogság-élményüket a tanulás 
öröme által, kielégítve ezzel a tudás iránti vágyukat és a megismerés alkotó izgalma 
utáni sóvárgásukat egyszerre. 
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Az élethosszig tartó személyiségfejlődés elősegítése a 
felnőttképzés keretében: a „transzformatív tanulás” 
alkalmazási lehetőségei a középső életkor speciális 

problémáinak kezelésében 
 

© Somogyiné Petik Krisztina 
 

somogyi.k@signum.hu 
(Sapientia Hittudományi Főiskola, Budapest) 

 
Az egész életen át tartó tanulás követelménye a felgyorsult társadalmi, gazdasági és 
technikai változásokhoz való alkalmazkodás igénye miatt fogalmazódott meg. 
Sokféle felnőttképzési program robbant be a piacra, s ezen programok legtöbbje arra 
a hallgatólagos feltételezésre épül, hogy a felnőtt ember motivált és alkalmas arra, 
hogy tanuljon. Kevés program foglalkozik azzal a problémával, hogy a változó 
világhoz való alkalmazkodásnak pszichés vetületei is vannak. Az új ismeretek 
megszerzése és felhalmozása önmagában még nem elegendő az új helyzetekben 
való helytálláshoz. Minden változás – legyen az az életút természetes velejárója, 
vagy a külső körülmények okozta kényszer – egyfajta krízisállapottal jár. Fel kell adni 
az eddigi megoldásmódokat, és újakat kell keresni. A krízis hatékony megoldása 
nem lehetséges a tudatosodás és a személyes felelősségvállalás nélkül. 

A középső életkor sok ember számára krízisekkel teli időszak. Az ekkor 
bekövetkező számtalan szerepvesztés mellett itt dől el, hogy az ember meg tudja-e 
oldani a fiatalság elvesztésének krízisét, és időskorára eléri-e a személyiség 
kiteljesedett állapotát (individuáció). Tanulmányunkban azt a kérdést feszegetjük, 
hogy vajon a személyes életproblémák és krízisek alkotó módon való megoldásában 
tud-e segítséget nyújtani a felnőttképzés, s ha igen, akkor az andragógia mely 
irányzatai és módszerei alkalmasak erre? 

 
A felnőttképzés egyik elhanyagolt területe: a középkorúak 
személyiségfejlesztése 
 
A középkorúak generációja talán a legészrevétlenebb, de legnagyobb létszámú 
korcsoport. Már túl van a serdülő- és ifjúkor helyét kereső tapogatózásán, de még 
nem tartozik a gondozásra szoruló öregek elesett tömegéhez. A felületes szemlélő 
számára ez egy problémátlan, stabil korosztály, és meglepődünk, ha egy-egy tagja 
váratlanul krízisbe sodródik. A segítő szakmák gyakrabban találkoznak e korosztály 
rejtett nehézségeivel, melyek főleg megszaporodó testi betegségek, depresszív 
tünetek és családi problémák formájában hívják fel magukra a figyelmet. Régóta 
foglalkoztatja a szakembereket, hogy ezek vajon egyedi esetek, vagy az életszakasz 
sajátosságaiból eredő általános nehézségek lecsapódásai. A középső korosztály 
fejlődésének kutatása mégis csak viszonylag új fejleménye a pszichológiának, és a 
középkorúak problémáira specializálódott segítő programok is elenyésző számban 
fordulnak elő. A bármilyen okból krízisbe kerülő felnőtt ember pszichoterápiás 
szakmai segítséget kaphat, de ez a segítség is csak kevesek számára elérhető. 
Ennek oka egyrészt a szervezeti és anyagi feltételekben keresendő, másrészt a 
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pszichológiai segítség igénybevételével szembeni társadalmi előítéletben. A 
megbélyegzéstől való félelem miatt sokan nem mernek szakmai segítséget kérni. 

Az élet közepe valóban az egyik legellentmondásosabb életszakasz. Magában rejt 
egyfajta energiát, teljesítményt és kibontakozást, ugyanakkor valamiféle drámai 
szembesülést is az élet végességével és végzetes megfordíthatatlanságával. Ehhez 
a szembesüléshez sokan teljesen felkészületlenül érkeznek. Ez az az életszakasz, 
amikor az ember fogékonnyá válik az élet nagy kérdéseire, és lassan megváltozik a 
látásmódja is. Fiatalabb korában valahogy ki tudta kerülni, hogy szembenézzen a 
dolgok végességével, most azonban elérkezett az idő, hogy észrevegye, elfogadja 
és személyiségébe integrálja a múlandóság tudatát. 

Az egész életen át tartó személyiségfejlődés elvének legelkötelezettebb hívei a 
fejlődésteoretikusok, akik azt vallják, hogy az életút nem más, mint folyamatos 
haladás a személyiség kiteljesedettebb működése felé – vö. Jung (1993), Erikson 
(1991), Levinson (1978). Véleményük szerint a fejlődés útját krízisek szegélyezik, 
melyek sikeres megoldása nyomán a személyiség egyre fejlettebb működési 
szinteken halad tovább. A fejlődés egy folyamatosan zajló alkalmazkodási folyamat, 
mely felfogható egy folyamatos tanulási folyamatként is. 

Ahhoz, hogy az ember időskorára kiegyensúlyozott és integrált személyiséggé 
válhasson, már az élete középső szakaszában komoly adaptációs kihívással kell 
szembenéznie. Az egyes fejlődéselméletek más-más középéletkori fejlődési 
feladatokra teszik a hangsúlyt, abban azonban egyetértenek, hogy a középpontban a 
fiatalság elmúlásának feldolgozása és az időskorra való felkészülés kihívása áll. 
Ennek keretében a középkorú embernek az alábbi pszichológiai feladatokkal kell 
tudatosan vagy tudattalanul megbirkóznia: önelfogadás, gyász, pozitív válaszok a 
veszteségekre, megbocsátás, megbékélés a múlttal, az eseményekben rejlő 
pozitívumok megtalálása, az élet értelmének és jelentésének megtalálása, új 
életcélok megfogalmazása, megváltozott gondolkodásmód, öntranszcendencia. 

A fejlődési vagy eseti krízisek kezelésében a prevenció komoly segítséget 
nyújthatna. A középéletkori nehézségek esetében a prevenció a személyiség 
megküzdési potenciáljának erősítését és a kríziskezelés „megtanítását‖ jelentené, s 
ez lehetne az andragógia feladata. A fejlődésben való segítségnyújtás elsősorban a 
tudatosság és önreflexió fejlesztésén keresztül valósulhat meg (Langer, 2005). A 
megküzdés kiindulópontját jelentő önreflexió képességét a hagyományos oktatás 
alig-alig fejleszti, így feltételezhető, hogy a középkorúak nagy része számára újszerű 
feladatnak tűnik ez a fajta gondolkodás. 

 
Fejlődés, mint alkalmazkodás – fejlődés, mint tanulás 
 
A fentiekben említettük, hogy a fejlődést felfoghatjuk egy folyamatos tanulási 
folyamatként is. Ebben a folyamatban a tanulásnak három szintje azonosítható: 

1. Kialakulnak a világról alkotott egyéni kognitív modellek – a személyes 
tapasztalatok és a kultúra hatásainak közvetítésével.  
2. A modellek folyamatosan bővülnek (asszimiláció). Kegan (2000) informatív 
tanulásnak nevezi ezt a folyamatot. 
3. A modellek időnként módosulnak (akkomodáció), ilyenkor átalakító, 
transzformatív tanulás jön létre. 

 
Az életút során zajló fejlődési elakadások oka nagyon sokszor a belső modellek 

merevségében, és ebből következően a gondolkodási és viselkedési 
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automatizmusokban keresendő. Az automatizmusok gyors reagálást tesznek 
lehetővé, ugyanakkor gátolhatják a változó környezethez való rugalmas 
alkalmazkodást. A fejlődést akkor segíthetjük, ha olyan felnőttképzési koncepciót 
találunk, amelynek lényege nem a tudásfelhalmozás, hanem a meglévő tudássémák 
átalakítása, adaptívvá tétele, mely által a személy meg tud küzdeni a nehéz 
élethelyzetekkel. 

 
A teljes személyiséget fejlesztő andragógiai módszerek 
megjelenése 
 
A hagyományos iskolai modell anonim hallgatók számára előre rögzített tematikájú 
előadást tart. Nem számol azzal, hogy a hallgatóság nem „tiszta lap‖-ként vesz részt 
rajta, főleg nem a felnőttek. Az elhangzottaknak csupán a töredékét sajátítják el még 
a legjobb előadásmód esetén is. Csekély a hatékonyság, ugyanakkor elsorvad a 
tanulókban a kritikus gondolkodás és a kreativitás képessége. Olyan képzési 
módszerekre van szükség, melyek nem az információ átadását, hanem a reflektív 
gondolkodás megtanítását célozzák. 

A nevelésfilozófiának a tudásátadó koncepciótól való elmozdulására és új 
szemléletének kialakulására hatással volt a 20. század második felétől datált 
posztmodern gondolkodás, melynek fő jellemzője, hogy megkérdőjelezte az igazság 
objektivitását, és jelmondata a relativizmus lett. A posztmodern filozófia szerint az 
ideológiák a sokszínű valóságnak csak lehetséges értelmezései (Maróti, 2002). A 
tudás univerzális igazságának megkérdőjelezése nyomán került előtérbe a 
személyes reflexió képessége, mint a világban való eligazodás egyetlen esélye. 
Maróti szerint ebben az értelmezési keretben a műveltség nem egy meghatározott 
tudás elsajátítása, hanem a folytonos művelődés és gondolkodás folyamatának 
minősége (Maróti, 2002). 

A posztmodern gondolkodás ismeretelméleti vetületeként jött létre a modernizmus 
kritikájaként megfogalmazódó konstruktivizmus Alaptétele szerint a tudás nem a 
világban létező objektív adottság, hanem az egyénben zajló konstruktív folyamat 
eredménye (Feketéné, 2002). Az események történnek, de a tapasztalatokat és azok 
jelentéseit a személy egyedi módon építi fel (Brookfield, 2000). Az ember fejlődése 
sem más, mint egy folyamatos jelentésépítő tevékenység (Kegan, 1982). E 
szemléletváltás a tanuláselméletben is visszhangot kapott. A konstruktivista 
ismeretelmélet pedagógiai vetületeként megfogalmazódott az a gondolat, hogy a 
tanulás nem az objektív igazság befogadása, hanem egy jelentéskeresési aktus, 
tehát nem passzív, hanem aktív folyamat. Ebből következően a megismerés 
deduktív, elméletvezérelt, így a tanulók azt fogják fölfedezni, amit „már tudnak‖ 
(Nahalka, 1997). Ez a szemlélet az oktatás módszereinek gyökeres megváltoztatását 
követelte, különösen a felnőttképzésben. A korábbi tudásfelhalmozó oktatással való 
szembenállásként előtérbe kerültek azok a képzési módszerek, melyek a 
tudatosodás elősegítésére és a gondolkodás fejlesztésére fókuszáltak. A 
konstruktivizmuson alapuló oktatásszemlélet szerint a hagyományos objektivista 
képzési modellt szubjektivizálni kell, azaz a tananyag- és tanárcentrikus oktatásnak 
tanulóközpontúvá kell alakulnia (Feketéné, 1998). És mivel a tanulás nem egy 
idegen tudás átvétele, hanem a személyes valóságkonstrukció módosulása 
(reframing), a képzésekben az előadásra épülő tanítás helyett a gondolkodtató 
eljárásokat kell bevezetni. A tanár feladata az, hogy előhívja a tanuló már meglévő 
tudását, és ehhez kapcsolja az átadni kívánt ismereteket. A tanár itt egy irányító-
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tanácsadói szerepben dialógust folytatva segíti elő a tudásszerzést (dialektikus 
konstruktivizmus). A konstruktivista felnőttképzés tehát nem egy megtanító didaktika, 
hanem kínálatnyújtás és impulzusadás az öntevékeny, önszervező 
ismeretszerzéshez (Feketéné, 2002). És mivel a tanulás egy kommunikatív 
folyamatban zajlik, a konstruktivizmus pártolja a csoportban történő tanulást (Maróti, 
2002). 

Maróti hangsúlyozza, hogy bár egész életünk spontán tanulásból áll, az élet során 
mindig előállnak olyan új helyzetek, amelyek kezelésére már nem elegendő a 
személyes tapasztalat által felhalmozott tudás. Csoma (1998) szavaival továbbfűzve 
a gondolatot: a „pragmatikus‖ tudás nem elegendő az érett személyiség 
kifejlődéséhez. Mert ez a fajta tudás az érdeklődést és a gondolkodást csak 
korlátozottan veszi igénybe. Pedig a felnőtt ember tanulásában nem az új ismeretek 
mennyiségén van a hangsúly, hanem az ismeretek elemzésén, kritikus értékelésén. 
A lényeg tehát az alkotó gondolkodás és a kreatív problémakezelés elsajátítása. 
Ennek a tanulásnak a feltétele pedig az, hogy a tanuló felelősséget érezzen a 
folyamat eredményességéért. Maróti Heideggerre hivatkozva úgy fogalmaz, hogy az 
igazi műveltség azt jelenti, hogy az ember választ találjon az őt foglalkoztató 
kérdésekre (Maróti, 2002). 

Problémaérzékenység, rugalmas és reflektív gondolkodás, a világra való 
nyitottság szükséges hozzá: hogy eltávolodjunk a világ leegyszerűsítő szemléletétől, 
érzékennyé váljunk a dolgok bonyolultságára, és eljussunk a paradoxonokat is 
kezelni tudó gondolkodásra. Ez a cél egybeesik a fejlődésteoretikusok által 
megfogalmazott individuáció egyik feltételével (Levinson, 1978). És itt utalunk a 
korábban tárgyalt nevelésfilozófiai fordulatra. Mert ahogy a pszichológiai 
gondolkodás eltávolodott a behaviorista iránytól, és nem fogadja el, hogy az ember 
személyisége csupán egy ingerekre válaszoló „fekete doboz‖ lenne, a 
nevelésfilozófia is továbblépett az oktatás-képzés modernista felfogásán, és korunk 
neveléselméletében már gyökeret vert a gondolat, hogy a nevelésnek és képzésnek 
az is feladata, hogy képessé tegye az embert a megújulásra (Zrinszky, 1998). 

 
A transzformatív tanulás modellje 
 
A „transzformatív tanulás‖ Mezirow (1991) által kidolgozott módszere ígéretes 
lehetőségnek bizonyul a folyton változó világhoz való alkalmazkodás folyamatának 
megkönnyítésére, ugyanis olyan célokat valósít meg, melyek a 
személyiségfejlődéshez elengedhetetlenek: a valóság és önmagunk kritikus 
szemlélete, a jelentéssémák átdolgozása, az új sémák reflektív diskurzusban való 
tesztelése, és új irányú cselekvések megvalósítása. 

 
A transzformatív teória filozófiája és alapfogalmai  
 
Az ember egy fejlődő lény. A fejlődés lényege a tudatosulás és az autonómia 
növekedése. A felnőttképzés alapvető célja e tudatosulási folyamat tökéletesítése, és 
a személy autonómiájának növelése. Mezirow a kognitív pszichológia alapelvéből 
kiindulva azt vallja, hogy az ember specifikus jellemzője, hogy meg akarja érteni és 
rendszerezni akarja a tapasztalatait, ezért a dolgokat jelentésteli sémákba rendezi. A 
jelentéskialakítás formáinak természetes fejlődését a kognitív pszichológia és a 
konstruktív fejlődéspszichológia (pl. Kegan, Piaget, Kohlberg stb.) kutatja. 
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Alapgondolatuk az, hogy életünk során a kultúra vagy a szülők és gondviselők 
egyéni sajátosságai által meghatározott modelleket alkotunk a világról. E modellek 
képekből és kondicionált érzelmi reakciókból állnak – és egy nagyon egyéni 
referenciakeretként működnek. E keretek létrejötte már egyfajta „formatív‖ 
tanulásként értelmezhető, amikor is a világról és az önmagunkról szóló hiedelmek 
asszimilálódnak. Az új tapasztalatokat később e keretek segítségével, analógiák 
létesítésével értelmezzük, tanuljuk meg. E tanulás lehet akár szándékos, akár 
járulékos (véletlen), azaz gondolkodás nélküli asszimilatív folyamat eredménye. A 
tanulás legtöbbször a nyelv segítségével történik. De mind a szándékos, mind a 
járulékos tanulás számos aspektusa a tanuló tudatosságán kívül jön létre. 

A transzformatív tanulás teóriája a jelentésadás megváltoztatásának lehetőségét 
vizsgálja. A transzformatív teória az alábbi definíció szerint határozza meg a tanulást: 
„A tanulás olyan folyamat, melyben a korábbi interpretációink felhasználásával egy új 
vagy átértékelt interpretációt hozunk létre a tapasztalataink jelentéséről, hogy a 
jövőbeli cselekedeteinket ez irányítsa majd.‖ (Mezirow, 2000:5) 

 
A transzformatív tanulás terminológiája 
 
Mezirow modelljének kulcsfogalma a referenciakeret (jelentésperspektíva), mely 
előfeltevések és elvárások egyfajta struktúráját jelenti. Egy alapvető, átfogó 
kritériumrendszer a tapasztalatok értelmezéséhez, jelentésük megalkotásához. 
Kritériumokat ad a jó/rossz alapítéletekhez, a személyiségünk önmeghatározásához 
és az ideális énképhez. 

A referenciakeret kognitív, akarati és affektív dimenziókat tartalmaz. Kognitív 
dimenzióját a személy globális hiedelmei alkotják, akarati, motivációs dimenzióját az 
életcélok és alapvető törekvések, az érzelmi, szubjektív, fenomenológiai dimenzióját 
pedig az értelmességgel kapcsolatos élmények jelentik (Martos, 2007). A 
referenciakeret egy olyan személyes konstrukció, melyen keresztül megszűrjük az 
észlelt benyomásainkat. Szelektíven formálja és behatárolja az észlelést, a 
megismerést, az érzelmeket, és befolyásolja a szándékokat és elvárásokat. A 
referenciakeretből születő jelentésperspektíva meghatározza a dolgok jelentését és 
értelmét. 

A tanulás egy jelentésadási folyamat. A jelentésadás lehet tudatos és nem 
tudatos. Az új tapasztalatokat általában automatikusan egy régi jelentéssel ruházzuk 
fel. A magunkról és világunkról alkotott legféltettebb elképzeléseink legtöbbje 
ismétlődő, tudattalan érzelmi tapasztalatokból származik. Ilyen értelemben minden 
személy egy teljesen egyéni realitásban él. 

A jelentésperspektívák jelentéssémákat határoznak meg. A jelentéssémák a 
referenciakeretekben rögzített jelentésperspektívák konkrét, specifikus 
megvalósulásai, melyek sajátos nézőpontok formájában nyilvánulnak meg. A 
jelentéssémákat nagyrészt öntudatlanul, a kultúra közvetítésével sajátítjuk el, de 
kialakulásukat az egyedi személyes tapasztalatok is befolyásolják. 

A fent jellemzett kognitív struktúrák a tapasztalataink rendszerezésére szolgálnak, 
egyfajta modelljei a valóságnak. Kimondhatjuk, hogy megegyeznek a kognitív 
pszichológia séma-fogalmával. Viszonylag statikus, nehezen módosítható 
képződmények, melyek az észlelés során szűrőként működnek, és befolyásolják a 
valóságfelfogást. Ennek a statikusságnak az oka részben az, hogy az értékrendszer 
és az énfogalom is a referenciakeretben gyökerezik, ennek következtében általában 
erős érzelmek kötődnek hozzá. Az énfogalom és az értékrendszer szorosan 
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összefügg egymással, emiatt az ember személyes támadásként észleli az értékei 
megkérdőjelezését. A személy hajlamos arra, hogy azokat a tapasztalatokat fogadja 
be és integrálja, amelyek jól illeszkednek a meglévő referenciakeretébe, a nem 
illeszkedőket pedig kizárja. Amikor az ismeretlennel találkozik, azaz a tapasztalat 
sajátosságai nem illeszkednek az elvárásaihoz, akkor a gondolkodás révén esetleg 
új jelentéssémákat alkot, amelyekbe integrálni tudja az új tapasztalatokat. 

A transzformatív tanulás célja a nem adaptív kognitív sémák megismerése, 
vizsgálata és módosítása. E folyamat központi mozzanata az önreflexió. 

 
A transzformatív tanulás folyamata, a perspektívaátalakulás 
szakaszai 
 
Mezirow tíz fő lépésben definiálta a transzformatív tanulás folyamatát. Ezek a 
lépések az átalakulási folyamat alapstruktúráját alkotják. Mezirow modelljének 
továbbfejlesztői szerint e lépések kiegészíthetők, finomíthatók. 

A tanulás első lépése egy dezorientáló dilemma (egy probléma) felmerülése, 
melyet vagy a tanuló élethelyzete vet fel, vagy a tanár provokál. Ez egy olyan 
élmény, amely ellentmond a korábban elfogadott előfeltevéseknek, és a 
megtapasztalása fájdalmas. 

A dilemma nyomán a tanulók önvizsgálatra kényszerülnek, mely gyakran 
bűntudattal és szégyenérzéssel jár. Ezután következik az előfeltevések kritikai 
átvizsgálása. A folyamat során a résztvevők rájönnek, hogy saját elégedetlenség-
élményükkel és a változás megtapasztalásával nincsenek egyedül, és mások 
hasonló élményeken mennek keresztül. Ezután új szerepeket, kapcsolatokat és 
cselekvésmódokat keresnek. Majd elkészítenek egy akciótervet. A tervek 
megvalósításához új tudásra és készségek elsajátítására van szükség. Majd az új 
szerepek kísérleti kipróbálása következik. Kiépül az új szerepekben és 
kapcsolatokban való kompetencia és önbizalom érzése. Végül megtörténik az új 
perspektíva szerinti feltételek beépítése az életbe. 

 
A transzformatív tanulás keretei 
 
A perspektívaváltoztatás elsőrendű eszköze a dialógus, ezért a transzformatív 
tanulás csoportos keretben zajlik. 

Az oktató és a tanuló kapcsolata inkább egy mentori viszonyhoz hasonlít, 
amelyben baráti segítséget nyújtunk egy életprobléma megoldásában. Az oktató 
segít fókuszálni az előfeltevésekre, megállapítani azok következményeit, megtalálni 
az alternatívákat, és tesztelni azokat egy reflektív dialógusban. Az oktató 
felelőssége, hogy olyan csoportokat hozzon létre, amelyekben megvalósulhat ez a 
dialógus, — azaz hogy elfogadó, bizalomteli, biztonságérzetet nyújtó, támogató 
közösséggé formálja a tanulócsoportot. A felnőttek tanára sosem személytelen 
autoritás. Védett közeget teremt, tehát kizárja a hatalmi viszonyokat, beleértve a 
hagyományos tanári hatalmi szerepet is. A transzformatív oktatásban dolgozó tanárt 
súlyos etikai felelősség terheli, ugyanis nem manipulálhatja és nem erőltetheti a 
tanulókat. Komoly pszichológiai érzékkel és tudással kell rendelkeznie, hiszen 
munkája a pszichoterápia határterületén mozog. A folyamat kiszámíthatatlan, ezért 
magabiztosságot, találékonyságot és a csoportdinamikai folyamatok ismeretét 
kívánja az oktatótól. 
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A transzformatív tanulás alkalmazhatósága a felnőttkori fejlődés 
előmozdításában 
 
A felnőttkori fejlődés krízisei során az ember azzal szembesül, hogy az eddigi 
gondolkodásmódja és a korábban bevált megoldási stratégiái nem elegendők az 
aktuális élethelyzet megoldására. A krízis fogalma tartalmaz egy fejlődési dimenziót, 
mert lehetőséget ad arra, hogy az ember átértékelje önmagát, a világlátását, és egy 
magasabb fejlettségi szinten éljen tovább. Az átértékelési folyamathoz intenzív 
önreflexió szükséges, s ez sok ember számára viszonylag ismeretlen, idegen út 
bejárását jelenti, melyhez sok szorongás kapcsolódik. A szorongás akadályozhatja a 
megküzdési folyamatot, ezáltal blokkolhatja a fejlődést is. A transzformatív tanulási 
modell pontosan azokat a készségeket tanítja meg, melyek a hatékony 
kríziskezeléshez és a személyiségfejlődéshez szükségesek: elsősorban az 
önreflexiót, melynek nyomán a nem adekvát valóságmodellek felismerése és az 
ezekből eredő hibás következtetések tudatosítása indul el. Ez a fajta tudatosítás a 
jobb alkalmazkodás, és ezen keresztül a személyiségfejlesztés szolgálatában áll. A 
transzformatív képzés így a legmélyebb szintű és legátfogóbb tanulás 
elősegítésének módszereihez sorolható. 
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Korunk egyik meghatározó kérdésköre az élethosszig tartó tanulás. A technikai 
fejlődés, a társadalmi és gazdasági változások megkövetelik mindenkitől azt, hogy 
felkészüljön, élni tudjon a lehetőségekkel. Ez független az előképzettségtől, eddigi 
tanulmányoktól és a mindenkori feladatoktól. Társadalmi és gazdasági szinten az 
egyik legfontosabb részterület azoknak az ismereteknek az elsajátítása, amelyek a 
mindennapi életünk szempontjából fontossá válhatnak, illetve segítik 
eligazodásunkat a változó világban. Ide tartoznak a helyi és országos 
közigazgatással kapcsolatos részterületek, az adózás, a banki és biztosítási ügyletek 
intézése, az egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó adminisztrációs területek, vagy a 
közoktatás és a felsőoktatás adminisztrációs részei (Németh, 2003). Az új 
kihívásokhoz az egyes társadalmi rétegek eltérő módon tudnak alkalmazkodni. Így 
különösen fontos a hátrányos helyzetű csoportok számára az alkalmazkodás 
felgyorsítása, mivel ennek függvénye az egyes rendszerek teljes átalakítása, az 
ebből eredő gyorsabb, hatékonyabb és gazdasági szempontok alapján takarékosabb 
közösségi szolgáltatás. Ezért is kiemelkedőek azok a programok, amelyek 
elsősorban a hátrányos helyzetűek számára alapozzák meg a társadalmi 
beilleszkedéshez szükséges ismereteket és ezzel együtt az élethosszig tartó tanulást 
azzal, hogy a konkrét ismeretátadás mellett segítenek az önálló tanulás modern 
módszereinek elsajátításában, illetve kínálják a további tanulás, ismeretszerzés 
lehetőségét (Óhidy, 2006). 

 
Az élethosszig tartó tanulás új lehetőségei 
 
A Debrecen Televízió a Helyi Televíziók Egyesületével közösen olyan projektet 
készített elő, ami azoknak próbál segíteni, akik nehezebben boldogulnak a közösségi 
szolgáltatások igénybe vételének területén, és így az is elképzelhető, hogy 
viszonylag rövid idő alatt komoly hátrányba kerülhetnek. Az általunk kidolgozott 
program célja a közösségi szolgáltatások várható változásai miatt az információs 
társadalom és digitális kultúra fejlesztése, az internet-használat és -ismeret 
bővülésének elősegítése az elektronikus média eszközeivel, elsősorban az informális 
és non-formális tanulásra építve. Emellett célként jelent meg a nonprofit szektor és 
az állami törekvések összehangolása, a társadalom digitálisan felkészületlen 
csoportjainak felzárkóztatása, az infokommunikációs eszközök használatához 
szükséges szakmai háttér megteremtése, az e-közszolgáltatások ismeretéhez, és 
használatához szükséges oktatási projektek megvalósítása. Miért is vállalkozott erre 
pont a helyi televíziózás? Azért, mert a célzott rétegek általában az olcsóbb 
alapcsomagokat veszik igénybe a kábelszolgáltatóktól, vagy az ingyenesen 
hozzáférhető sugárzott adásokat nézik. Így közöttük sokkal többen választják 
méréseink szerint a helyi televíziót az országos csatornák alternatívájaként. Bizonyos 
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műsorsávokban egyébként is azt mutatják a független médiavizsgálatok, hogy a helyi 
televíziók keresettek, mivel a helyi információk korunk színvonalán ezeken a 
fórumokon érhetők el. Ez rövidesen jelentősen változhat, mert az internet előretörése 
háttérbe szoríthatja a televíziózást. 

A Helyi Televíziók Egyesülete, mint a helyi televíziók érdekvédelmi és szakmai 
szövetségi szervezete felvállalta, hogy a helyi médiára építve olyan programot valósít 
meg, ami a formális, a non-formális és az informális nevelés eszközeit felhasználva 
éri el a kitűzött célokat. A helyi média eddig is alkalmazta az informális és non-
formális tanulást segítő megoldásokat, tematikus műsorai a célpiac mindennapi 
életét és ismeretszerző tevékenységét támogatták, így sok helyen az élethosszig 
tartó tanulás fontos eszközévé nőtte ki magát. Az országban több helyen 
felsőoktatási intézményekkel és az illetékes minisztériumokkal közösen indultak 
olyan műsorok, amelyek tudományos eredményeket mutatták be, vagy felhívták a 
figyelmet tudományos műhelyek munkájára. 

 
Az egyes társadalmi rétegek lehetőségei 
 
A projekt keretében 6 nagyobb városban 6 különböző célcsoportnak készítettek 
olyan felkészítő és ismeretterjesztő magazinműsort, ahol egy adott célcsoport 
infokommunikációs problémáit mutatták be. Összesen 36 legalább 24 perces 
magazinműsor készült tehát el a hat televíziós műhelyben. A Helyi Televíziók 
Országos Egyesülete programjának keretében a Szegeden, Zalaegerszegen, 
Kecskeméten, Debrecenben, Székesfehérváron és Miskolcon működő városi 
televíziók készítették az anyagokat, szervezték a rendezvényeket. Igyekeztünk arra 
törekedni, hogy mindegyik városban az adott térség problémaköréhez legközelebb 
álló célcsoport számára készüljön helyi rendezvény és műsor. A program biztosította 
azt, hogy mindegyik televízió, sőt az egyesület összes televíziója a teljes anyagot 
bemutassa, így mindenütt az országban láthatók voltak a műsorok. A magazinok 
mellett minden résztvevő televízió szervezett egy fórumot az általa feldolgozott 
társadalmi, illetve korcsoport tagjainak. Ezen a fórumon a résztvevők tovább 
boncolgatták saját lehetőségeiket, illetve a konferencia hallgatóinak felkészítő 
oktatást is szerveztek. Ezt a fórumot és oktatást a műhelyek televíziós formában is 
feldolgozták, így ezekből a nézők további hasznos ismeretekhez juthattak. A projekt 
megvalósítása során tehát a tudatos tervezés alapján a formális, a non-formális és 
az informális tanulás is középpontba került (HTOE, 2009). 

Székesfehérvár az utóbbi évtizedben dinamikusan fejlődött, ezért itt a 
középkorúak kerültek a célpontba, elsősorban azok, akik valamilyen kapcsolatba 
kerültek vállalkozásokkal, így közvetlenül is érintettek az elektronikus ügyintézésben. 
Ismerniük kell az elektronikus bevallás mechanizmusát, az egyéb ügykezelési 
módokat. Számukra az internet ma már elengedhetetlen információ forrás. A 
műsorhoz kapcsolt fórum is elsősorban az ügyintézésre és a célorientált internet 
használatra helyezte a hangsúlyt. Külön figyelmet fordítottak a közigazgatásban és a 
közszférában dolgozókra, mert bár számukra elvárás a számítógépes ismeretek 
megfelelő elsajátítása, de a felkészítő programok hatékonysága megkívánja a 
folyamatos önálló tanulást. További érdekes területnek bizonyult a térinformatika, ami 
lehetővé teszi a közműrendszerek komplex kezelését, leegyszerűsíti az egyes 
térségek fejlesztését, a közművek felújítását. A felkészítés eredménye lett többek 
között kisközösségi felkészítő tanfolyamok indítása, az egyes szervezetek és az 
érintettek közelebb hozása. 
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Zalaegerszegen a középiskolásokkal és a középiskolákban tanító pedagógusok 
problémáival foglalkoztak. Pszichológus bevonásával próbálták felderíteni, hogy 
mennyire lehet ártalmas a túlzott internet használat, illetve milyen hátrányok érik 
azokat, akik elutasítják a modern eszközöket. Vizsgálták azt is, hogy a humán 
területek pedagógusai mennyire tudják használni az internetet az oktatásban, és ezt 
hogyan fogadják a tanítványok. Kitértek az e- tananyagok kérdésére. 
Megállapították, hogy ez még nem terjedt el, és a fogadtatása egyelőre kérdéses. 
Hiányoznak az ilyen területen jártas szakemberek, így kevés a jól használható 
tananyag program. Inkább csak mutatóba találkozhatunk néhány kísérleti projekttel. 
A fórum és a műsor keretében is arra irányították a figyelmet, hogy az élet minden 
területén szükséges a digitális kultúra elsajátítása. Ennek elmulasztása komoly 
hátrányt jelent a fiataloknak, bárhol is próbálnak elhelyezkedni vagy továbbtanulni. 
Gondoljunk csak arra, hogy megfelelő internetes ismeretek hiányában még a 
felsőfokú tanulmányokat sem lehet ma már megkezdeni. 

A szegedi televízió az időskorúak digitális kultúrájával foglalkoztak. Bemutattak 
olyan idős személyeket, akik rendelkeznek számítógéppel, és folyamatosan 
használják az internetet. Vizsgálták ennek a célcsoportnak az internetezési 
szokásait. A kapott eredmények a nemzetközi tapasztalatoknak megfelelően azt 
igazolták, hogy ma már egyre több nyugdíjas foglalkozik a számítástechnikával, 
keresik a mind több nekik szóló tematikus oldalakat, és aktívan részt vesznek a 
fórumok életében, sőt sokan blogokat írnak. A műsor és a fórum keretében 
bemutatták azokat a közösségeket, ahol a nyugdíjasok szervezett vagy önálló 
csoportos tevékenység keretében sajátíthatják el az internet felhasználói ismereteit. 
Felhívták a figyelmet azokra a portálokra, amelyek segítségével önállóan fejleszthetik 
tudásukat, felvehetik a kapcsolatot más szervezetekkel, bekapcsolódhatnak az 
élethosszig tartó tanulás folyamatába. Itt jut fontos szerep a nyugdíjas kluboknak és 
más öntevékeny csoportoknak. 

A Debrecen Televízió egy a térségre jellemző problémával foglalkozott: a roma 
lakosság és az internet kapcsolatával. Olyan kezdeményezéseket gyűjtött össze a 
szerkesztőség, ahol a roma lakosság önállóan vagy civil segítők közreműködésével 
tanfolyamokat szerveztek azért, hogy a legalacsonyabb képzettségűek is alap 
szinten használni tudják a számítógép által nyújtott lehetőségeket. Megtanulták a 
legfontosabb elemeket az elektronikus közigazgatás rendszerében. A családok 
bevonásával a fiatalok és a szülők is megismerték az internet működését. Több 
helyen sikerült internet központot nyitni, ahol a fiatalok önállóan és segítséggel, akár 
szervezett keretek között is fejleszthették tudásukat. Felhívták a figyelmet a ma még 
egyedülálló wififalu kezdeményezésre, amely keretében a túlnyomóan romák lakta 
térségben biztosítják a lakosság számára az ingyenes vezeték nélküli internet 
hozzáférést. A sikertörténetek között szerepelt olyan fiatalok megszólaltatása, akik a 
nehéz körülmények ellenére önálló tanulással professzionális szinten sajátították el 
az informatikai ismereteket, és ma már aktívan részt vesznek társaik képzésében, 
illetve tudásuk alapján sikerült elhelyezkedniük. A fórumot olyan roma családok 
számára szervezték, akik az előadások és a beszélgetések után részt vettek egy 
mini tanfolyamon, amit társaik tartottak. Ezen betekintést kaptak az internet világába, 
megismerték az új lehetőségeket.  

A Kecskeméti Televízió az általános iskolások internetezési szokásaival 
foglalkozott. Bemutatták azt, hogy hogyan segítheti az iskolai felkészülést az internet, 
hogyan tudnak még több információhoz jutni a gyerekek. Kitértek a pedagógusok 
szerepére, az orientáló tevékenységre, a szakmai felügyeletre. Bebizonyosodott, 
hogy az általános iskola tanulóinak többsége aktív internetező, folyamatosan bővíti 
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ismereteit, játékra és tanulásra egyaránt napi szinten használja a számítógépet. A 
diákok a fogásokat egymástól tanulják, folyamatosan továbbképzik magukat, 
pedagógusi vagy szülői segítséget csak a kezdeti időszakban igényelnek. A program 
keretében vizsgálták a szülők és a gyerekek kapcsolatát, a szülők és az internetezési 
szokások összefüggéseit. Megállapították, hogy a szülők többsége nem örül a 
gyerek számítógépes tevékenységének, félnek attól, hogy a túlzott internet használat 
a tanulás és az egészség rovására megy. Néhány esetben a szülők kifejezetten 
tiltják a számítógép használatát, nem ismerik fel, hogy ez ma már az élet szerves 
része. A fórumon ezért pszichológus is részt vett azért, hogy segítse a szülők és a 
gyerekek közötti ellentét feloldását, illetve bemutassa az ésszerű internet használat 
előnyeit. 

A Miskolci Televízió a nagycsaládosokat célozta meg. Azt vizsgálták, hogy 
mennyivel könnyebb vagy nehezebb a nagycsaládban a számítástechnika és az 
informatikai rendszerek használata. Az eredmény a várakozásoknak megfelelő volt. 
A nagycsalád közössége általában segítette, hogy a családtagok megtanulják az 
internet használatát, támogatta a problémák közös megoldását. Bár a nagycsaládok 
anyagi helyzete nem könnyű, az informatikai felkészültségben ez egyáltalán nem 
látszik. Sőt, néhány esetben a nagycsaládban nevelkedők magasabb szintű tudást 
értek el. Ezt többnyire a családon belüli informális és non-formális tanulásnak 
tudhatjuk be. A fórumon itt is pszichológus és szociológus segített a felmerült 
problémák feloldásában. Különösen fontos kérdésként jelentkezet, hogy a 
nagycsaládosok esetén milyen hátrányok vagy éppen előnyök jelentkeznek az 
infokommunikációs társadalmi folyamatokba való beilleszkedés során. A gazdasági 
hátrányok mellett fontos eredmény volt az otthoni szélesebb körű informális és non-
formális tanulás, hiszen a családtagok a közös feladatok során egymástól tudják 
elsajátítani az ismereteket. 

 
Gazdasági és társadalmi szervezetek az infokommunikációs 
társadalomban 
 
A projekt kiterjedt a társadalmi szervezetek egy részének a vizsgálatára, az ottani 
eredményekre és megoldandó feladatokra. A legelső kérdéskör, hogy a gazdasági 
szervezetek mennyire felkészültek az elektronikus rendszerek fogadására, az e-
közigazgatásba és adózásba való bekapcsolódásra. A szakemberek és a 
megkérdezett vállalkozók is a jelenlegi ismeretekhez és képzéshez képest gyorsnak 
tartják a folyamatokat, az elvárásokat főleg a mikro vállalkozások nem tudják 
teljesíteni. Hiányzik a számítógépes háttér, az informatikai ismeretek is elmaradnak a 
kívánatostól. A nagyobb társaságok felkészültsége sem mindig megfelelő, 
elsősorban a szakemberek felkészültsége hiányos, a belső és külső képzések 
igénybevétele a munkahelyi terhelés miatt csak kevés esetben történik meg. Az 
ismeretek megszerzése itt is informális és non-formális tanulással történi. Ez jó 
kiegészítője lehet a formális tanulásnak, de önmagában nem elegendő az azonnali 
naprakész használathoz. Megfigyelhető volt, hogy még a szövegszerkesztő 
programok megismerése is autonóm tanulással történt, így a program adta 
lehetőségek kihasználása igen alacsony volt. A teljes ismeretanyag elsajátítása 
lényegesen növelné a hatékonyságot, ám a beiskolázások továbbra sem történnek 
meg. Ezt hátráltatja az is, hogy a szakképzési hozzájárulás belső képzésekre történő 
felhasználási lehetősége olyan mértékben szűkült, hogy ilyen felkészülésre már csak 
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korlátozottan vehető igénybe, tehát a lemaradás behozására egyre kisebb az esély, 
ezt már csak az új generáció belépésével lehet feloldani. 

A non-profit szervezetek elmaradása még a gazdasági társaságokénál is 
nagyobb. Bár a forrásokhoz való hozzáférés ma már megkívánja az informatikai 
ismereteknek az átlagosnál magasabb szintű ismeretét, a vizsgálatok azt mutatják, 
hogy ez még nem valósult meg. Néhány szervezet felkészült, a fiatalok ilyen jellegű 
tudása előnyt jelent a pályázatoknál. Mások viszont az ismeretek hiánya miatt még 
addig sem jutnak el, hogy pályázhassanak, ami végül a feloszlásukat 
eredményezheti. Különösen nehéz helyzetben vannak a hátrányos helyzetűekkel és 
a nyugdíjasokkal foglalkozó szervezetek, de a kisebb létszámú ifjúságot támogató 
alapítványok sem boldogulnak könnyen. Változást itt is az új generáció megjelenése 
hozhat. Itt érdemes felhívni azonban arra a figyelmet, hogy a fiatalok jelentős része 
szintén nem szervezett keretek között szerzi ismereteit, így azok csak részben 
felelnek meg a követelményeknek. Jellemző példa, hogy a felsőoktatásban nem 
nélkülözhető az informatikai felzárkóztató kurzus, miközben azt gondolnánk, hogy a 
belépők többsége magas szintű számítástechnikai ismeretekkel rendelkezik. 

A vizsgálatok további két területe az államigazgatási és közigazgatási szervek 
voltak. Az eredmények itt kifejezetten bíztatóak. Az alkalmazottak megfelelő 
ismeretanyaggal rendelkeznek, és azt tudják is hasznosítani. Ennek egyik oka, hogy 
mindegyik területen szervezett keretek között vettek részt továbbképzésen a 
szakemberek. Mivel a számítógép használatuk korlátozott, csak a munkafolyamathoz 
szükséges feladatokra szorítkozhatnak, így az egyéni tovább fejlődésnek igen kicsi 
az esélye. A tudásuk nagy részét viszont fel tudják használni munkájuk 
elvégzéséhez (HTOE, 2009). 

 
Összegzés 
 
A helyi Televíziók Országos Egyesülete felismerte, hogy a hagyományos 
érdekvédelmi és közösségi funkciók mellett a helyi médiát összefogó szervezetként 
fontos feladata, hogy olyan új lehetőségekre irányítsa a figyelmet, mint a helyi 
közösségek integrálása az élethosszig tartó tanulás programjába elsősorban azon a 
területen, ahol legfontosabb lehet a megszerzett tudás felhasználása a mindennapi 
életben. Így került a középpontba az informatika, azon belül is az internet és az 
elektronikus közszolgáltatások rendszere. A műsorok és a hozzájuk kapcsolt 
vizsgálatok igazolták, hogy a lakosság felkészültsége ezen a területen hiányos, ám 
szinte mindegyik réteg nyitott az ismeretek bővítésére, hajlandó saját mag önállóan 
is tanulni, ha kap hozzá valamilyen fórumon támogatást. Az országos szervezésű 
projekt tehát utat mutatott minden érdekelt csoportnak, hogy hogyan lehet beléptetni 
a társadalom egyes csoportjait a folyamatos tanulás rendszerébe. 

Az elkészült műsorok írott és videós formában is elérhetők a 
www.netvilag.localtv.hu internetes oldalon. A www.netvilag.localtv.hu portál 
interaktív, az egyes írásokat és videókat véleményezni lehet, azokhoz kérdéseket 
lehet fűzni. A honlapon feltett kérdésekre szakértők segítségével válaszoltak és 
válaszolnak a szerkesztők. Ezzel útjára indulhatott egy olyan réteg specifikus 
program, ami alapja lehet az ilyen irányú LLL projekteknek, illetve erre építve egyre 
mélyebb ismeretekhez juthatnak az érdeklődők. Különösen fontosnak tartjuk, hogy 
sikerült a hagyományos elektronikus média, az online média és a klasszikus 
tutorálási módszerek segítségével egy folyamatos visszacsatolással működő 
projektet kialakítani és sikeresen működtetni. 

http://www.netvilag.localtv.hu/
http://www.netvilag.localtv.hu/
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