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Bevezetés 

 

A Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2021-ben készült kutatásának 

célja, hogy válaszokat keressünk a munkaerőpiac és a digitalizáció közötti 

összefüggésekre, az új generációk munkaerőpiaci szerepére, az életpályákhoz 

kapcsolódó tényezőire. A munkaerőpiac radikális változáson ment keresztül 

többek között a megállíthatatlan technikai fejlődésnek köszönhetően, ami 

hatással van az egyre erőteljesebben jelentkező generációs problémákra is. Azt 

gondoljuk soha nem volt ilyen mély szakadék az egy munkahelyen dolgozó 

aktív generációk között. A változás oka egyszerű: az indusztriális társadalmat 

fokozatosan felváltotta a posztinduszruális társadalom, a tudásalapú szocietás, 

amely gyökeresen átírja az emberek közötti kommunikációs prokollt. Az 

internet megkönnyíti az információk megszerzését, ugyanakkor megváltoztatja 

az emberek közötti interakciók minőségét és eddig nem tapasztalt generációs 

konfliktusokat szül. Kutatásunk témája a digitális kompetenciák gyűrűjében 

felnövekvő szakma-, és továbbtanulás előtt álló, Tolna megyei általános 

iskolások vizsgálata a pályaorientáció aspektusaiból. 
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Pályaorientáció fogalma 

 

A pályaorientáció időszerű értelmezése felerősíti az egyén felelősségét és 

szabadságát is az életpálya-építésben. Ez felbecsüli a döntési szituáció 

jelentőségét. A szakirodalmi áttekintés azt mutatja, hogy a XX. század első 

felében a döntésnek a pálya kiválasztási folyamatban kiemelt szerepet 

tulajdonítottak a szerzők. E mögött a szemlélet húzódott meg, hogy a pálya 

kiválasztása azért jelentős, mert a döntés az egész életre szól. Ginsberg (1951) 

egyenesen irreverzibilisnek nevezte az első pályaválasztási döntést. A következő 

50 év során mind a nemzetközi, mind a hazai kutatások előtérbe helyezték a 

fejlődési elvet. E kutatók közül kiemelkedett Super (1968) munkássága, aki 

összekapcsolta a személy életútjának alakulását a munka világában betöltött 

szerepeivel és megalapozta az életpálya-szemléletet. A hazai kutatók közül 

Csirszka (1966), Rókusfalvy (1969), Ritoókné (1986), Völgyesy (1976), 

Szilágyi (1982) kapcsolódtak saját eredményeikkel e szemlélethez, míg Szilágyi 

(1993) a pályafutás elméletet döntésmozzanatok sorozatának is nevezte. Az 

életen át tartó tanulás gondolatához kapcsolódó pályaorientációs szemléletnek 

őriznie kell a fejlődéselvből következő pozitívumokat, különösen az életpálya-

szemléletet, amely alapja a tudatos életpálya-építésnek. 

Az életpálya-építés tartalmának megfogalmazása kapcsán Lesterre (2000) 

hivatkozhatunk, aki ezt egy olyan, egész életen átívelő folyamatnak tartja, 

amelynek során az egyén fokozatosan megérti a munka világához való 

viszonyát. A folyamat tanítható és tanulható. A magyar munka- és 

pályatanácsadás öt lépcsős modelljében kifejezett hangsúly van a 

problémamegoldó gondolkodás alaplépésein, amelyek a munkaerő-piacra, a 

pályák ismeretére, illetve az önismeretre vonatkoztatva tanítják meg a 

tanácskérőt saját problémájának megoldására. Ilyen értelemben az egyéni 

tanácsadás egy olyan tanulási folyamat, amelyben a tanácskérő önmagát is 

"megtanulja", valamint képessé válik az információk gyűjtésére, értékelésére, 
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amely elvezeti őt a döntési szituációhoz. Az életpálya-építésre való felkészítés 

olyan képességet ad a személynek, amely ezt követően az egész élet során 

felhasználható az oktatási vagy a foglalkozási lehetőségek értelmezésekor, 

választásakor. 

Több szerző (Jarvis, Watts, 2000) megfogalmazta a fiatal korban átfogó 

életpálya-építési program kialakításának igényét, hiszen ennek segítségével már 

a gyermekkortól kezdve szélesíthető a látókör. Ennek során tágulhat a tanulók 

pályaismerete, a képzésekről szerzett információik mélyülhetnek, ezálal jobban 

megérthetik az iskola és a munka közötti kapcsolatot. Ez jelentené azt az alapot, 

amelyre a későbbi életszakaszokban támaszkodhatnának. Egy ilyesfajta program 

során az egyének megtanulják, miként mérjék fel saját érdeklődési körüket, 

képességeiket, valamint felismernék a számukra fontos dolgokat és tisztában 

lennének ismereteik minőségével is. A foglalkozások és álláslehetőségek széles 

skálájának megismerése révén világossá válhat a tanulás és a folyamatos 

ismeretszerzés jelentősége. E folyamatok oda vezetnek, hogy felismerik az 

információk fontosságát és fejlesztik öndefiníciós képességeiket. 

Az a gondolkodásmód, amit a pályaorientáció közvetít, egyszerre individuális és 

közösségi, egyszerre alapozó és hosszabb távon is ismereteket nyújtó. A 

szemléletváltás lényeges jellemzője, hogy a statikus ismeretátadás helyett a 

dinamikus, aktivizáló, a folyamatos ismeretszerzést elfogadtató oktatás kerül 

előtérbe (Szilágyi, 2004). A pályaorientáció korszerű értelmezése elsősorban a 

döntési, választási helyzetekben lévő személyek számára kíván segítséget 

nyújtani. 

A dinamikusan változó világunkban az életpálya alakításához szükséges 

feltételek is folyamatosan változnak. A társadalomba való beilleszkedés záloga a 

változásokhoz való alkalmazkodás képessége. Az európai közösség 

foglalkoztatáspolitikája a rugalmas-biztonság (flexicurity) és munkavállalói 
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alkalmazkodóképesség (adaptability) fejlesztésének előtérbe helyezésével 

reagált az új helyzetre.1 

A pályaorientáció módszertana az iskolarendszerű képzésben 

 

Az iskolai pályaorientációs tevékenységnek, sokféle megoldása létezik, tanórai 

keretben – önálló tárgyként, tantárgyakba építve – vagy tanórán kívüli 

szakköri foglalkozások keretében is végezhető. Így a pályaorientáció 

módszertana is sokféle lehet, annak megfelelően, hogy tanórán belüli vagy 

kívüli tevékenységekben valósítják meg, illetve, milyen felkészültséget, 

képesítést „kapcsolnak” a feladat elvégzéséhez. A tanárok módszerválasztási 

problémájára hívja fel a figyelmet Falus (1998), „a pedagógusok rosszul 

ismerik a módszerek lehetőségeit, a pedagógusok egy rétege kialakít a maga 

számára egy eredményesnek tűnő módszert vagy módszerkombinációt, s ezt 

alkalmazza” (Falus 1998, 314). Megfogalmazza, miszerint a módszer 

kiválasztása függ az oktatás alapelvétől, mi a célja, feladata, függ az adott 

tantárgytól, téma tartalmától, tanulók különböző tulajdonságaitól (életkor, 

felkészültség, stb.), külső tárgyi feltételektől, tanár személyiségétől. Az 

eredményes és személyközpontú pedagógus három alapkészségét szokták 

kiemelni: a feltétel nélküli elfogadás képessége, az empátia, és a 

kongruencia (Gordon 1990, Rogers 2003). A pedagógiai munkát elősegítő 

képességek között pedig Sallai (1994) a kommunikációs ügyességet, a gazdag 

és rugalmas viselkedésrepertoárt, a gyors helyzetfelismerés és helyzetalakítás 

képességet, az erőszakmentes és kreatív konfliktus-megoldási módot, az 

együttműködés igényt és képességet, a pedagógiai helyzetek, jelenségek 

elemzésének képességét, valamint a pedagógus mentális egészségét jelöli meg. 

Falus (1998) több tantárgyban és különböző életkorban alkalmazható 

módszereket ír le: előadás, magyarázat, elbeszélés, tanulók kiselőadásai, a 

 
1 Dr. Kenderfi Miklós  - Pályaorientáció 2011 https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2010-

0019_palyaorientacio/ch01s02.html Letöltve: 2021. március 6. 

https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2010-0019_palyaorientacio/ch01s02.html
https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2010-0019_palyaorientacio/ch01s02.html
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megbeszélés, vita, szemléltetés, projektmódszer, kooperatív oktatási módszer, 

a szimuláció, a szerepjáték és a játék, házi feladat. Természetesen ezek 

mindegyikét használhatják a pályaorientációt végző szakemberek a kitűzött 

céloknak és felkészültségüknek megfelelően. 

 

A pályaorientációs tevékenység módszertanilag többféle módon ragadható 

meg az iskolai munkában. Ha a módszereket úgy vizsgáljuk, mint 

pályaorientációhoz kapcsolódó ismeretek, amelyek speciális felkészültséget 

igényelnek a tanároktól, és ezekhez önálló órakeretet is rendelünk, akkor a 

pályaorientációt végző tanári tevékenységet három fő típusba sorolhatjuk: 

tanár és tanuló közös tevékenységei, tanári önálló feladatok és tanári 

közösségben végzendő feladatok (Szilágyi - Völgyesy 1996). 

A tanácsadó tanár speciális tevékenységeit, amelyeket a tanulókkal együtt 

végez, a következőkben határozzák meg: 

– felvilágosítás, 

– előadás, 

– filmvetítés, 

– látogatások szervezése (üzemi, munkahelyi, intézményi stb.), 

– csoportos foglalkozás vezetése (órakeretben vagy szakköri formában), 

– csoportos beszélgetés, 

– csoportos tanácsadás, 

– egyéni tanácsadás. 

Völgyesy (é.n.) a pályaorientációnak mint tevékenységnek, több formáját 

leírja: rövid egyéni és csoportos tájékoztató, informáló tanácsadás 

(beszélgetés egy tanácsadóval), csoportos tanácsadás (beszélgetés több 

résztvevővel és egy tanácsadóval), munkatevékenységek kipróbálása 

csoportban (a beszélgetés mellett, saját élményű tapasztalatszerzés a 
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különböző tevékenységekről). 

 

A pályaorientáció módszerei közül kiemeljük a csoportos foglalkozást és a 

számítógéppel támogatott információ átadást (Szilágyi 1996, 2002, Szilágyi-

Völgyesy 1996), az iskolai oktató-nevelő munkához jól illeszthető szakmai 

tevékenység. Az egyéni foglalkozást, az egyéni pályaválasztási tanácsadást 

általában nem sorolják a pedagógiai tevékenység módszereihez, mivel 

ehhez speciális felkészültséget rendelnek. (Szilágyi 1996). 

 

A csoportos foglalkozás egy hosszabb időtartamból tematikusan felépített 

foglalkozássorozatból áll. A strukturált csoportfoglalkozás tematikája 

elsősorban a pályaorientáció szempontjából fontos önismereti jellemzőkre, az 

öndefiníció fejlesztésére helyezi a hangsúlyt, de minden esetben próbálja 

ezeket összekapcsolni pályaismerettel is. A csoportos foglalkozás időtartama 

egy alkalommal általában 2 tanítási óra, legalább 90 perc és kiscsoportban 

történnek, amelynek létszáma 12-15 fő. A csoportos foglalkozások mindig 

információt adnak, és az információ elsajátításában lehetőség nyílik arra, hogy 

a csoporttagok egymástól tanuljanak, egymástól szerezzenek információt, 

valamint az új információkat valamilyen módon a gyakorlatban kipróbálják 

és önmagukra is vonatkoztathassák. A résztvevők involválódnak, személyes 

tapasztalatuk vagy élményük keletkezik a foglalkozás során. A strukturált 

csoportfoglalkozásnak meghatározott forgatókönyve van, kötött felépítésű, öt 

elemet tartalmaz: 

− Hangulatteremtés – elválasztjuk a hagyományos ismeretátadástól ezt 

a foglalkozási formát. 

− Célkitűzés –tudatosítjuk a résztvevőkben, ma mit kell tenniük 

önmagukért. 

− Ismeretfeldolgozás –meghatározott tartalmú strukturált gyakorlatok 
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segítségével dolgozza fel a csoport a témát. 

− Személyes hozam – metódus, amely alatt az egyéni 

megnyilatkozásokat értjük, kérdésekre válaszokat gyűjtünk, amiben 

a résztvevők megfogalmazzák, mit kaptak, mit nyertek a foglalkozás 

révén. 

− A következő foglalkozás előkészítése – az ismeretfeldolgozás 

szakaszában sokszor építünk a résztvevők önálló munkájára, amit 

két foglalkozás között kell elvégezniük, pl. interjúkészítés, folyóirat, 

cikkek olvasása vagy önéletrajz írása, stb. 

 

„A pályaorientációs csoportfoglalkozás szakköri formája beváltotta a hozzá 

fűzött reményeket. A tanulók aktívan részt vettek a foglalkozáson és 

mindegyiknek sikerült egyéni tervet készíteni. A pályaorientációs 

csoportfoglalkozás nagymértékben hozzásegítette a tanulókat tervezési 

készségük fejlesztéséhez, fokozta aktivitásukat, részvételüket saját sorsukról 

való gondolkodásban és felkeltette a konkrét információk iránti igényeiket. A 

csoportos foglalkozás a korszerűen értelmezett tanácsadás strukturált formája, 

amelynek célkitűzése elsősorban a kérdésfeltevés jó megfogalmaztatása és a 

kérdés megválaszolásához szükséges önismereti elemek és pályaismereti 

információk gyűjtése. A pályaorientációs csoportos foglalkozás a tervezési 

készség fejlesztésével készíti fel a tanulót az önálló döntéshozatalra, így a 

csoportos foglalkozást nem értelmezhetjük konkrét tanácsadással záruló 

tevékenységnek. Célkitűzésünk tehát az, hogy a tanuló egyéni tervvel 

rendelkezzen életútjának alakulásáról és vegye számba azokat az 

alternatívákat, amelyek döntését befolyásolhatják.” (Völgyesy é.n., 3) 

 

Külön módszertani részt képviselnek a számítógéppel támogatott orientáló 

rendszerek a pályaorientációs folyamatban (Szilágyi-Völgyesy 1996). Ezek 
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az önértékelő eljárások és információt szolgáltató programok a 

pályaorientációban fontos önismereti elemek mentén, „térképet rajzolnak a 

személyiségről” (Szilágyi 2000, 169) és ezeket összeillesztik 

pályaajánlatokkal. Az önértékelő eljárások, többnyire kérdőív formájú, 

„világos célkitűzéssel, értékelés kulccsal és értelmezési kerettel rendelkező 

önismeretet támogató eszközök” (Szilágyi 2000, 117). Különböző korosztály 

számára készültek számítógéppel támogatott tanácsadó rendszerek (Szilágyi 

2000). 

 

A pályaorientáció és a digitális kompetenciák 

 

2000 márciusában a lisszaboni Európai Tanács új stratégiai célt határozott meg 

az Európai Unió számára. Ennek értelmében az Európai Uniónak arra kell 

törekednie, hogy a világ legversenyképesebb és legdinamikusabb tudás alapú 

gazdasága legyen, amely nagyobb arányú foglalkoztatást, jobb 

munkahelyeket és erősebb társadalmi kohéziót biztosítva képes a fenntartható 

növekedésre. A cél eléréséhez a tudás alapú társadalom követelményeinek 

megfelelő, a magasabb szintű és színvonalú foglalkoztatás igényét 

kielégíteni képes oktatási és képzési rendszerekre van szükség. Ennek egyik 

főösszetevője az új alapkészségek elsajátításának ösztönzése. A lisszaboni 

Európai Tanács arra szólította fel a tagállamokat, a Tanácsot és a Bizottságot, 

hogy dolgozzák ki az egész életen át tartó tanulás során elsajátítandó „új 

alapkészségek európai referenciakeretét”, amelynek tartalmaznia kell az 

információs és kommunikációs technológiák, a technológiai kultúra, az 

idegen nyelv, a vállalkozás és a szociális kapcsolatok területén szükséges 

készségeket.2 

 

2 Európai Tanács. Stockholmi Európai Tanács, 2001. március 23–24. Az elnökség következtetései. (European Council. 

Stockholm European Council 23 and 24 March 2001. Presidency Conclusions.) https://www.ofi.hu/ 

http://ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ec/00100-r1.%20ann-r1.en1.html
http://ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ec/00100-r1.%20ann-r1.en1.html
https://www.ofi.hu/
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Az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciák európai 

referenciakerete szerint a kulcskompetencia az ismeretek, készségek és 

attitűdök többfunkciós egysége, amellyel mindenkinek rendelkeznie kell 

ahhoz, hogy személyiségét kiteljesíthesse és fejleszthesse, be tudjon 

illeszkedni a társadalomba, foglalkoztatható legyen. A kulcskompetenciákat, a 

kötelező oktatás, illetve képzés időszaka alatt kell elsajátítani. A későbbiekben, 

az egész életen át tartó tanulás során mindenféle tanulás alapját ezek a 

kompetenciák képezik. A nyolc kulcskompetencia közül a digitális 

kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása 

munkában, szabadidőben és a kommunikáció során. E kompetencia a 

logikus és kritikus gondolkodáshoz, a magas szintű információkezelési 

készségekhez és a fejlett kommunikációs készségekhez kapcsolódik. Az 

információs és kommunikációs technológiák alkalmazásával kapcsolatos 

készségek a legalapvetőbb szinten a multimédiás technológiájú információk 

keresését, értékelését, tárolását, létrehozását, bemutatását és átadását, valamint 

az internetes kommunikációt és a hálózatokban való részvétel képességét 

foglalják magukban. 3 

 

A pályaorientáció helyzete Magyarországon 
 

Az életpálya-tanácsadás információnyújtást, professzionális pályatanácsadást, 

azaz átfogó pedagógiai- andragógiai tevékenység-együttest foglal magában, 

mely a pályaválasztás előkészítésétől a pályára lépésig, a pályaszocializáción 

át a pályavitelig és az esetleges korrekciók, megerősítések támogatásáig tart. Az 

európai életpálya-tanácsadási szakpolitika az Európa 2020 stratégiához 

 
 

3 Az Európai Parlament és a Tanács Ajánlása (2006. december 18.) az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges 

kulcskompetenciákról (2006/962/EK) 
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kapcsolódva, annak egyik implementációjaként jelenik meg. A 2007-től 

működő Európai Pályaorientációs Szakpolitikai Hálózat (ELGPN) a stratégia 

horizontális szakpolitikai célképzését és forráskoncentrációját olyannyira 

magáénak tekinti, hogy az életpálya-tanácsadási szakpolitika megvalósítását 

hat szektor együttes bevonásától reméli. Ez a hat szektor a köznevelés, 

szakképzés, felsőoktatás, felnőttoktatás, foglalkoztatás és társadalmi 

befogadás/szociálpolitika.4 

Ma Magyarországon az iskoláit befejező fiatalok döntő többsége 18-23 éves 

kora között lép először munkába és a jelenlegi nyugdíjszabályozás alapján 

átlagosan 42-47 év produktív munkával számolhatunk egyénenként. Vagyis a 

jelenben munkaerőpiacra lépőknek nem csak a jelenlegi, hanem a 2020-as, sőt 

a 2040-es évek munkaerőpiaci igényeinek is meg kell felelniük, miközben a 

globalizáció, a folyamatos technológiai megújulás a termelés szerkezetének és 

az elérhető szakmáknak a folyamatos átalakulásával jár együtt. Ebben a 

gazdasági-társadalmi környezetben az oktatás szerepe folyamatosan 

felértékelődik, mert a társadalom szereplői egyszerre várják el a közoktatási 

rendszertől, hogy komplex világunkban eligazodó állampolgárokat neveljen, 

a munkaerőpiacon jól foglalkoztatható munkavállalókat képezzen, így járulva 

hozzá az egyének sikeres  és kiegyensúlyozott életéhez.5 Így válik 

egyértelművé, hogy a pályaválasztás helyett az életút-támogató 

pályaorientáció rendszerének kialakítása válik fő feladattá, amely 

megítélésünk szerint komplex feladat kell, hogy legyen. 

 

 
4 Borbély-Pecze Tibor Bors–Kovács Tibor–Répáczki Rita (2011): Az életpálya-tanácsadási (Lifelong Guidance) szakpolitika 

és szolgáltatásmodell az új évezredben. https://www.munkaugyiszemle.hu/az -eletpalya-tanacsadasi-
l i felong-guidance-szakpolit ika-es-szolgaltatasmodell -az-uj-evezredben Letöltve: 2021.  március 9.  

5 A Nemzeti Pályaorientációs Tanács állásfoglalása a közoktatási szabályozás átalakítása, a tanári életpálya-modell és 

a pályaorientáció szerepének fejlesztése kapcsán. 2010. december 9. (NPT, 2010.) Letöltve: 2021. március 9.  

 

https://www.munkaugyiszemle.hu/az-eletpalya-tanacsadasi-lifelong-guidance-szakpolitika-es-szolgaltatasmodell-az-uj-evezredben
https://www.munkaugyiszemle.hu/az-eletpalya-tanacsadasi-lifelong-guidance-szakpolitika-es-szolgaltatasmodell-az-uj-evezredben
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Egy ilyen rendszer akkor lehet sikeres, ha a ma fiataljai felnőttként értő 

módon tudják igénybe venni a munkaügyi szervezet, az alapítványok és más 

szolgáltatók által felajánlott munkavállalási, pályakorrekciós, és az ezekhez 

hasonló tanácsadási lehetőségeket. E tudatosság alapja és feltétele az iskolai 

életpálya-orientáció szerepének erősítése és fejlesztése, amelyhez szükség van a 

pedagógusképzés szemléletváltására, a már dolgozóknál a gyakorlatorientált 

továbbképzésekre. Ugyanakkor a pályaválasztási döntés előkészítésén túl az 

első munkahely megtalálása, a szakmai előmenetel megtervezése, a 

munkakör gazdagítása, a pályamódosítás következményeinek végiggondolása 

mind része a rendszernek. Az életpálya-tanácsadásnak tehát az iskolák 

pályaorientációs tanárai ugyanúgy részei, mint a karrierirodák szakemberei, a 

munkaügyi szervezet tanácsadói, vagy a különböző cégek HR területen 

működő munkatársai.6 

 

Mindemellett az életpálya-tanácsadáshoz kapcsolódó szolgáltatások társadalmi-

gazdasági hatása sokkal összetettebb, figyelemmel a gazdaság változókra, a 

munkaerőpiaci környezetre, és olyan folyamatokra, mint a meghatározó 

demográfia vagy a szakpolitika alakulása. Az életpálya-tanácsadás egyúttal 

olyan társadalmi szolgáltatás, amely magában foglalja esélyegyenlőséget, az 

életpálya-építési készségek elsajátítását.7 Alapja az élethosszig tartó tanulás 

(lifelong learning, továbbiakban LLL), amely az egyén életének során 

megszerzett összes képzettségek, képesítések, kompetenciák, készségek 

megszerzését, elsajátítását és fejlesztését jelenti, függetlenül a megszerzett 

tudás, képesség megszerzésének módjától. Ezért az életen át tartó tanulás egy 

állandó folyamat, amelynek során az egyén tudását folyamatosan fejleszti, az 

 
6 Kenderfi Miklós (2011) Pályaorientáció. Szent István Egyetem, Gödöllő 6. p. 

7 Cseh Judit: „Jövőformáló” pályaorientáció és a munka világa című VIII. Munkaerőpiaci Műhely Konferencia, Pécsi 
Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar Aulája Pécs, 2016. április 26. 
konferenciaelőadás (2016) forrás: https://www.slideshare.net/pankasz/digitlis-kompetencik-s-a-plyaorientci-
munkaerpiaci-sszefggsei-a-21-szzadban-kutatsi-zrtanulmny Letöltve: 2021. március 9. 

https://www.slideshare.net/pankasz/digitlis-kompetencik-s-a-plyaorientci-munkaerpiaci-sszefggsei-a-21-szzadban-kutatsi-zrtanulmny
https://www.slideshare.net/pankasz/digitlis-kompetencik-s-a-plyaorientci-munkaerpiaci-sszefggsei-a-21-szzadban-kutatsi-zrtanulmny
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iskolai képzéseken kívül, a felnőttképzés és minden formális és non- formális 

képzéssel. Az egyéni életpálya építést meghatározza a folyamatosság, a fejlődés, 

a szakaszosság, a megszilárdítás, a pozitívumok figyelembevételének és a 

támogatásnak az elve. 

• A folyamatosság elve: az életpályát jelentő aktivitásokat, mint alkotó 

tevékenységnek idődimenzióját, lényegében a szocializáció 

folyamatának tevékenységben megnyilvánuló vetületét jelenti. 

• A fejlődés elve: az életúthoz kötődően társítja a fejlődést, amely az 

iskoláskort jellemzi, igényli a pszichológiai fejlődés társítását is. 

Vagyis az életpálya-építésben az individuális jellemzőkre vonatkozó 

minőségi változást kell biztosítani, olyant, amely a személyes 

fejlődéshez, karrierépítéshez, sikerhez hozzájárul. 

• A szakaszosság elve: az életút alkotótevékenységének folyamatában 

megjelenik a szakaszosság, vagyis az ismétlődés. Ismétlődhetnek 

ugyanazok az élmények, események, körülmények, csak más 

minőségben. Egymással szorosan összefüggő vagy élesen elkülönülő 

szakaszokat is jelenthet és mindig magasabb szintű követelmények 

vagy célok érdekében történik. 

• A megszilárdítás elve: a tevékenység feltételeként szükséges azoknak a 

személyiségjellemzőknek a megjelenése, amelyek a megszilárdítást 

fokozatosan és folyamatosan biztosítják, és csak a megszilárdult, a 

személyiségre jellemző tulajdonságok azok, amelyek az aktivitás 

folyamatát, a tevékenységet meghatározzák vagy befolyásolják. 

• A pozitívumok figyelembevételének elve: az életpálya-építés 

folyamatában alapvetően a meglévő, emocionálisan kedvező 

tartalmakat, személyiségjellemzőket, ismereteket hangsúlyozzuk. Az 

erősségek kiemelése, megfogalmazása lehetővé teszi a helyes 

önértékelés és a megfelelő színvonalú és minőségű önbizalom 

kialakulásának megalapozását. 
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• A támogatás elve: az életpálya-építés mindig támogató jellegű. Olyan 

tevékenység, amely segíti a személyiséget abban, hogy kiválassza 

önmaga számára a legjobb lehetőséget.8 

A fenti, alapvetően pedagógiai, pszichológiai elvek kialakításánál is az alap 

a Super-féle életpálya- modell adaptációja, mint ahogy e koncepció 

megjelenik az életpálya-tanácsadás szolgáltatási folyamatában is. Növekedés 

szakasza (iskolaválasztás, fakultáció); keresés (középiskola-választás, 

felsőfokú továbbtanulás); felépítés (pályakezdés, munkakör-váltás); fenntartás 

(átképzés, új munkahely); hanyatlás szakasza (nyugdíjba vonulás).9 

 

Az életpálya-tanácsadás (lifelong guidance továbbiakban LLG) fogalma szerint 

az egész életen át ívelő tanácsadás olyan tartós folyamat, amely lehetővé teszi 

a polgárok számára, hogy minden életkorban, életük bármely pontján 

felmérjék képességeiket, kompetenciáikat és érdeklődési területeiket, oktatással, 

képzéssel és foglalkoztatással kapcsolatos döntéseket hozzanak, alakítsák 

egyéni életpályájukat a tanulás és a munka terén, továbbá más olyan területeken, 

ahol képességeket és kompetenciákat lehet elsajátítani és/vagy használni.10 

Az LLG céljai, tartalma egyúttal alapját adják a társadalmi, gazdasági 

munkaerőpiaci megközelítésének. 

Célok a következők: 

• „Képessé tegye az állampolgárokat arra, hogy tanulmányi és szakmai 

életútjukat az életcéljaikkal összhangban tervezzék és irányítsák, 

 
8 E. Vámos Ágnes – Puskás Aurél – Pála Károly – Rápli Györgyi (2005): Életpálya-építés kompetenciaterület. A kiadvány 

a Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program 3.1.1. központi program (Pedagógusok és 

oktatási szakértők felkészítése a kompetencia alapú képzés és oktatás feladataira) keretében készült. SuliNova 

Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési Kht. Budapest forrás: http://docplayer.hu/805640-Eletpalya-epites-

kompetenciaterulet.html Letöltve: 2021. március 9. 

9 Szilágyi Klára (2007): Munka-pályatanácsadás, mint professzió. Budapest, Kollégium Tanácsadó, Szolgáltató Kft. 

10 Borbély-Pecze Tibor Bors (2010): Életút támogató pályaorientáció. ELTE BTK doktori értekezés 

http://docplayer.hu/805640-Eletpalya-epites-kompetenciaterulet.html
http://docplayer.hu/805640-Eletpalya-epites-kompetenciaterulet.html
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figyelembe véve az oktatással, képzéssel, munkaerőpiaci 

lehetőségekkel és önfoglalkoztatással összefüggő alkalmasságukat és 

érdeklődésüket, elősegítve ezáltal személyes kibontakozásukat. 

• Segítse az oktatási és képzési intézményeket, hogy olyan kellőképpen 

motivált diákjaik, hallgatóik, gyakornokaik legyenek, akik 

felelősségteljesen viszonyulnak saját tanulmányaikhoz, és maguk 

tűzik ki elérendő céljaikat. 

• Segítse a vállalkozásokat és szervezeteket, hogy kellően motivált, 

foglalkoztatható és alkalmazkodó munkatársaik legyenek, akik képesek 

megragadni és hasznosítani a munkahelyi és azon kívüli tanulási 

lehetőségeket. Erőforrásokat biztosítson a politikai döntéshozók 

számára számos közpolitikai cél megvalósításához. 

• Támogassa a helyi, regionális, nemzeti és európai gazdaságokat a 

munkaerő-fejlesztés, illetve a változó gazdasági igényekhez és társadalmi 

körülményekhez való alkalmazkodás révén.” 

Segítse az olyan társadalmi közösségek kialakulását, melyekben az 

állampolgárok aktívan hozzájárulnak közösségük társadalmi, demokratikus és 

fenntartható fejlődéséhez.” 11 

A fiatalok munkaerőpiacra való sikeres belépésének és helytállásának alapvető 

feltétele az átgondolt pályadöntés. Ahhoz, hogy a pályaválasztás valóban 

megalapozott legyen, szükség van az egyén személyiségjellemzőinek 

(érdeklődés, képességek, értékek, motivációk) feltárására, a megcélzott pálya és 

az ahhoz kapcsolódó képzési feltételek biztos ismeretére és közel sem utolsó 

sorban a munkaerőpiaci elvárások, igények figyelembevételére. Döntően egy 

komplex feltételrendszer átlátását és az információk integrálását igénylő 

 

11 Az élethosszig tartó pályaorientációs szakpolitika fejlesztése: Európai Kézikönyv. Nemzeti Munkaügyi Hivatal, 

Budapest 2013. forrás: https://docplayer.hu/24258780-Az-elethosszig-tarto-palyaorientacios-szakpolitika-fejlesztese-

europai-kezikonyv.html Letöltve: 2021. március 9. 

 

https://docplayer.hu/24258780-Az-elethosszig-tarto-palyaorientacios-szakpolitika-fejlesztese-europai-kezikonyv.html
https://docplayer.hu/24258780-Az-elethosszig-tarto-palyaorientacios-szakpolitika-fejlesztese-europai-kezikonyv.html


19 
 

kérdésről van szó, amely eléréséhez egy tudatos és folyamatos feltáró munkára 

van szükség. Ez a folyamat a pályaorientáció, „amelyben az egyén megtud, 

megtapasztal és megtanul önmagáról olyan tulajdonságokat és jellemzőket, 

amelyek iskola-választásában, szakma-tanulásában, pálya-szervezésében és 

életpálya-építésében hosszú távon meghatározóak lehetnek. Önmaga 

megismerésével párhuzamosan ismereteket szerez a körülötte lévő világról, 

pályákról, munkafeladatokról és karrierlehetőségekről, amelyet megpróbál 

összhangba hozni az önmagáról kialakított képpel.”12 

 

2000-től jött létre hazánkban a Nemzeti Pályainformációs Központ (NPK), az 

Európai Uniós tanácsadó hálózat, az EUROGUIDANCE magyarországi tagja. 

Az NPK a pályaválasztást elsősorban információs kiadványok készítésével 

támogatja. 

 

Szintén a hazai pályaorientációt érintő kérdés, hogy az Európai 

Pályaorientációs Szakpolitikai Hálózat tagállami feladatként jelölte meg a 

nemzeti szintű LLG Tanácsok felállítását, így a Szociális és Munkaügyi 

Minisztérium döntése alapján 2007-ben létrejött a Nemzeti Pályaorientációs 

Tanács. 

 

Jelentős változás, hogy a 2012-től hatályba lépett szakképzési törvény már a 

gazdasági kamaráknak is szerepet szán a pályaorientációban.13 Szintén ebben 

a törvényben meghatározott, a pályaorientáció rendszerére is kiható 

 
12 Kenderfi Miklós (2011) Pályaorientáció. Szent István Egyetem, Gödöllő forrás: 

https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2010-0019_palyaorientacio/adatok.html  Letöltve: 2021. március 9. 

13 2011. évi CLXXXVII. törvény 76. § (1) „A gazdasági kamara – a pályaorientáció részletes szabályairól szóló 

kormányrendeletben meghatározottak szerint – közreműködik a pályaorientációval összefüggő, e törvényben 

meghatározott feladatok ellátásában.” 

 

https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2010-0019_palyaorientacio/adatok.html
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intézkedés, hogy a 2008-tól működő Regionális Fejlesztési és Képzési 

Bizottságok helyét és szerepét 2012-től megyei szintű bizottságok vették át. A 

megyei fejlesztési és képzési bizottság (MFKB) a szakképzés fejlesztése és a 

munkaerőpiaci igények érvényesítése céljából létrehozott konzultációs, 

véleményező, javaslattevő és tanácsadó testület, amely közreműködik a 

munkaerőpiaci információk, a foglalkoztatási, foglalkoztathatósági adatok és 

prognózisok alapján a nemzetgazdasági igények és a szakképzés 

fejlesztésének összehangolásában.14 Többek között közreműködik a 

pályaorientációs és a pályakövetési feladatok megvalósításában is. 

 

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács pedig 2012-ben 

Pályaorientációs Bizottság felállításáról döntött, amely fő feladata, hogy a 

munkaügyi és oktatási döntések pályaorientációt érintő fejlesztéseit, illetve a 

magyarországi pályaorientációs szakpolitikai intézkedések, fejlesztések 

összehangolását szakmai háttérmunkájával támogassa. A pályaválasztási 

előkészítő munka fő színtere az iskola. Ugyanakkor az iskolai képzésből a 

munka világába való átmenet sokkal bonyolultabb, mint eddig bármikor. 

Egyértelmű volt az is, hogy a korábbi időszakban a Nemzeti Foglalkoztatási 

Szolgálat (NFSZ) és jogelődje készült fel leginkább arra, hogy a rendelkezésre 

álló eszközeivel, a folyamatosan változó körülményekhez igazodva minél 

inkább segítse a fiatalok pályaválasztását, továbbtanulását. 

 

Elsősorban Európai Uniós forrásból a TÁMOP-2.2.2 „A pályaorientáció 

rendszerének tar-talmi és módszertani fejlesztése” c. kiemelt projekt keretében 

lényeges fejlesztésekre került sor az országban. A program kiemelt 

 
14 A bizottság a 2011. évi 187. tv. 81.§-a alapján javaslatot tesz a gazdaság igényeit és a munkaerőpiaci kereslet 

adatait, valamint az országos, regionális, fővárosi és megyei beiskolázásait figyelembe véve a szakképzés fővárosi, 
megyei szükségleteire. Javaslatot tesz az adott megyében vagy a fővárosban folytatott szakképzésben indított, állami 
költségvetési hozzájárulásban részesíthető és a nem támogatott szakképesítésekre (a szakképzés irányaira) és a 
megyében és a fővárosban indítható szakképesítések keretszámaira (beiskolázási arányaira), valamint az 
iskolarendszeren kívüli szakmai képzések közül az állam által elismert szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai 
képzések vonatkozásában a felnőttképzésről szóló törvény alapján támogatható szakképesítésekre. 
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célkitűzéseként: a képzés, az oktatás, illetve a munkaerőpiaci szolgáltatások 

infrastrukturális alapjainak erősítése, körülményeinek javítása került 

megfogalmazásra. Prioritásai közül kutatásunk szempontjából az egész életen 

át tartó tanulás feladata fontos, hiszen az LLL összefüggése az LLG 

koncepciójával megkérdőjelezhetetlen. Az egész életen át tartó tanulás és az 

alkalmazkodóképesség előmozdítása prioritás: az oktatás több különböző 

szintjét – így az iskola előtti, az alapfokú és a középfokú oktatást, a 

szakképzést, a felsőfokú szakképzést, a felsőoktatásra és a felnőttképzést – 

érintő fejlesztéseket támogatta. Ugyanakkor magát a pályaorientációs rendszer 

reformját még nem tervezte.15 

 

Az első szakaszban, amely 2010 szeptemberéig tartott, 2 milliárd forintból 

megvalósuló projekt keretében a projektgazda arra vállalkozott, hogy 

továbbfejlesztik, illetve kialakítják az egész életutat támogató 

pályaorientációs/karrier-tanácsadói rendszer szolgáltatás- és eszközkészletének 

számos elemét. A TÁMOP 2.2.2 projekt négy fő fejlesztési elemet 

tartalmazott: életpálya-tanácsadói hálózat kiépítése, a pályaorientációs 

részfeladatokat ellátó hálózat kiszélesítése, támogatás az életpálya- 

tanácsadók számának növeléséhez, új webportál. A stratégiai operatív munka 

mellett a Nemzeti Pályaorientációs Tanács (NPT) feltáró tevékenységet 

kezdett öt lényeges stratégiai kérdésben: a pályatanácsadók kompetenciái; a 

pályaorientáció jogi szabályozása; az életpálya-tanácsadás hatása és 

költséghatékonysága; az életpálya-tanácsadás teljesítmény-indikátorai; a 

felhasználók véleménye. A projekt tervezett indikátorai időarányosan 

teljesültek, néhány tartalmi mutatót, megállapítást azonban fontosnak tartunk 

 
15 Társadalmi Megújulás Operatív Program 2007-2013. Az Európai Bizottság 2007. szeptember 13-án kelt, 

B(2007)4306 számú határozatával elfogadva. http://eupalyazatiportal.hu/tamop_programleiras/ Letöltve: 2021. 

március 9. 

 

http://eupalyazatiportal.hu/tamop_programleiras/
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bemutatni. 

 

A Regionális Szakmai Hálózatba bevontak négy szintbe sorolódtak: az első 

szinten a pályainformációs tanácsadók állnak az információs terület 

(munkaerőpiac, szakképzés, felnőttképzés, stb.) megjelölésével. A második 

szintet a szakképzett pályatanácsadók / pályaorientációs tanácsadók képviselik. 

A harmadik szinten tevékenykedő pályatanácsadók pszichológus 

mesterdiplomával és lehetőség szerint munka vagy tanácsadó 

szakpszichológus szakdiplomával rendelkeznek. A negyedik kategóriában 

azon human szakemberek vannak, akik a felsorolt három szint egyiket sem 

képviselik, de érzékenyítésük es folyamatos informálásuk a pályaorientáció 

területén meghatározó. A hálózatba jelentkezett szakemberek a 2010. június 

30-i adatok szerint 3088 fő volt. Közülük 2834 fő szolgáltatott adatot, mely 

szerint a legtöbb szakember, 40% oktatási intézményben dolgozik (ebből 

21% általános iskolai dolgozó). A felnőttképzési intézményekben dolgozók 

aránya 13%-os, az ÁFSZ alkalmazottaké 10%-os volt. Iskolai végzettségüket 

tekintve 82 százalékuk diplomával rendelkezett. 

 

A program első szakaszában megkezdődött egy új Nemzeti Pályaorientációs 

Portál (NPP) kialakítása, amely felváltotta a korábbi portált. A portál, amely 

mind fiatalokra, mind felnőttekre, valamint tanárokra, szülőkre és 

pályatanácsadókra egyaránt irányult, az ÁFSZ működtetette. Tanfolyamokról, 

szakmákról tájékoztatott, és segítséget nyújtott az álláskereséshez. 2008-ban 

jelentősen frissítették. 2009-ben 300 000 egyedi felhasználó kereste fel a 

portált, amely szám a TÁMOP 2.2.2 projekt második szakaszában jelentősen 

növelhető lehet.16 A program első szakaszát az OECD is értékelte és az 

 

16 Az életút-támogató pályaorientáció rendszerének bevezetése Magyarországon. TÁMOP 2.2.2. „A pályaorientáció 

rendszerének tartalmi és módszertani fejlesztése” (2008–2010). Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Budapest, 2010. 
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alábbiakat fogalmazta meg: 

• „Biztosítani, hogy a forrásallokációs döntések kiemelt prioritásként 

kezeljék az olyan rendszereket, amelyek fejlesztik az önálló 

karriermenedzselési készségeket és a karrierinformációkat, továbbá, 

hogy a szolgáltató rendszerek illeszkedjenek az egyéni – rövid és tartós 

– segítségnyújtás szintjeihez, az egyéni szükségletekhez és 

körülményekhez, mintsem azt feltételeznék, hogy mindenkinek 

intenzív egyéni pályatanácsadásra van szüksége. 

• Biztosítani a rendelkezésre álló szolgáltatástípusoknak és nyújtásuk 

módozatainak nagyobb sokszínűségét – ideértve a személyi állomány 

sokszínűségének szélesítését is –, az  önsegítő módszerek szélesebb 

körű alkalmazását és az infokommunikációs technika használatának 

integráltabb megközelítését.”17 

•  A program második szakaszának célkitűzése volt egy fenntartható és 

működtethető, szakpolitikákon átívelő, egységes jogszabályi 

környezettel rendelkező nemzeti életpálya-tanácsadási szolgáltatói 

rend- szer és eszközkészlet kialakítása, amely megteremti, hogy a 

pályaorientációs tanácsadás minden korosztály, minden társadalmi réteg 

és minden gazdasági társaság számára az ország egészében elérhető, 

hozzáférhető, megbízható és naprakész információkat biztosítson. 

Célként fogalmazódott meg, hogy a fejlesztési ciklus végére (2012/15) 

minden pályaválasztás/pályakorrekció előtt álló fiatal és felnőtt 

(munkavállaló és munkaadó) számára elérhető és jó minőségű karrier 

utat támogató rendszer alakuljon ki olyan formában is, amely 

csökkenti az iskolai lemorzsolódást, javítja a munkaerőpiaci 

beilleszkedést, belépést, segíti az átmenet (munka – tanulás-munka) 

 
 
17 Wats, A. G.: Életpálya-tanácsadási rendszer kialakítása Magyarországon (TÁMOP 2.2.2.). Külső szakmai értékelés – 

Nemzeti Pályaorientációs és Pályatanácsadó Intézet (Cambridge, Egyesült Királyság). Foglalkoztatási és Szociális 
Hivatal Budapest, 2010. június 
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összes fázisát. A konstrukció adjon választ a tudásalapú 

társadalommal, a befogadó közösséggel kapcsolatos kihívásokra, 

valamint segítse elő a munkaerőpiaci kereslet és kínálat hatékonyabb 

egymásra találását, erősítve az állampolgári és a munkavállalói 

rugalmasságot és alkalmazkodóképességet, a „Guidance for all!” 

(„életpálya-tanácsadás mindenkinek”) elv érvényesülését. A 

keresztirányú együttműködések facilitálásával járuljon hozzá az 

integrált humánpolitikai (oktatási, munka-ügyi) megoldások 

terjedéséhez, a komplex és életút szemléletű szolgáltatásnyújtásához. E 

komplex fejlesztési folyamat során az alábbi fő tevékenységek 

valósultak meg: életpálya-tanácsadói hálózat kiépítése, a 

pályaorientációs részfeladatokat ellátó hálózat kiszélesítése, támogatás 

és képzés az életpálya-tanácsadók számának növeléséhez, új webportál 

kialakítása. 

 

„Összességében a projekt új eszközeinek megalapozását, és végleges 

kialakítását 5 nagy kutatás és 15 tanulmány segítette. Elkészült 10 kérdőív a 

pályaorientációs szolgáltatások hatékonyságának méréséhez. 

 

A projekt időszakában országszerte 281 képzési csoportban összesen 3692-en 

végezték el sikeresen a pályaorientációs képzést, és kaptak tanúsítványt. A 

képzés résztvevőinek 61%-a pedagógus volt, 14%-uk munkaügyi területről 

érkezett, 11%-uk szociális szakember, 14% pedig civil vagy felsőoktatási, 

illetve egyéb területről csatlakozott. 

A képzésen több mint 2000 magyar intézmény képviseltette magát. A projekt 

teljes időszaka alatt több mint 953 000 felhasználó látogatta meg a Nemzeti 

Pályaorientációs Portált, napi átlagos látogató-szám 795 fő. részeként 
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Mindemellett kiadásra került az Életpálya-tanácsadás című folyóirat is, amelyből 

három lapszám nyomtatva is megjelent.”18 

A fenti eredmények ellenére, azt tapasztaltuk, hogy a pályaorientáció az 

életpálya tanácsadás esetleges. Rendszere elsősorban a pályaorientációban 

szereplő intézmények (oktatás, munkaügyi szervezet folyamatos 

átszervezéséből adódóan sérült. Az LLL és az LLG által megkövetelt új 

módszerek nehezen épülnek be a napi gyakorlatba. Következésképpen 

fontosak lehetnek azok az intézkedések, amelyek a szakpolitikák 

pályaorientációs együttműködését erősíthetik, különös tekintettel a tanintézeti 

munkára.19 

 

Megújuló szakképzési rendszer 
 

A szakképzési rendszer jelentősen átalakul, racionálisabb, rugalmasabb lesz. 

Alapvető változást jelent, hogy a választható szakmák száma 2020. szeptember 

1-jétől csökken, 174 szakma közül választhatnak a diákok. Az új szakképzési 

rendszerben a képesítések megszerzése iskolarendszerű képzésben valósul meg: 

az ötéves technikumban érettségi és technikusi szintű szakképzettség szerezhető. 

A hároméves szakképző iskolában a tanuló a képzés végén szakképzettséget 

szerez. 2020 szeptemberétől a szakgimnáziumokból öt éves technikumok 

lesznek, a szakmákra specializálodott szakközépiskolákból pedig szakképző 

iskolák, amelyekben a képzési idő továbbra is három év.20 

 

 

18 Török R. (szerk.) (2015). „A pályaorientáció rendszerének tartalmi és módszertani fejlesztése” című kiemelt 

projekt eredményeinek bemutatása (2012–2015) Zárókiadvány. Nemzetgazdasági Minisztérium, Budapest 

19 dr. Nemeskéri Zsolt- Digitális kompetenciák és a pályáorientá ció munkaerőpiaci összefüggései a 21. században, 

Pécs 2017  

20 Bács-Kiskun megyei ágazati kalauz 2020 
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Technikum 

 

A technikum egyesíti a gimnázium és a szakmatanulás előnyeit. Tanuló először 

ágazatot választ, amivel a technikumban két évig ismerkedik. Közismereti 

tantárgyakból érettségi vizsgát tesz, technikumban érettségizőknek nincs ötödik 

tárgy, mivel szakmai vizsgát tesz. Előnyt élvez felsőoktatási felvételin, 

technikusi szakképzettség középvezetői szintű ismereteket biztosít. Okleveles 

technikus: felsőoktatási intézmény által közösen kidolgozott szakmai program 

szerint képződik. 

A technikumok minden 9.-10. évfolyamán minden tanuló havi 8 ezer forint 

ösztöndíjat kap.  11. évfolyamtól, gyakorlati ismereteket lehetőség szerint duális 

szakmai oktatásban kap meg, cégek közreműködésével, valós 

munkakörnyezetben.  Duális képzésben résztvevők a minimálbér 60 százalékára 

számíthatnak, ami az utolsó évben akár 100 százalékra is emelkedhet. Azok a 

tanulók, akik nem vesznek részt duális képzésben, tanulmányi eredménytől 

függően akár havi 10 ezer és 50 ezer ft. közötti összegű ösztöndíjban 

részesülnek. Az ösztöndíj egy része pályakezdési juttatásként kerül kifizetésre, 

melyre jogosult a tanuló, ha sikeresen befejezi a képzést, szakmát szerez. Ennek 

mértéke 150 ezer ft.-tól 300 ezer ft.-ig terjedhet, szakmai vizsga eredményétől 

függően.21 

 

Szakképző iskola 

 

A szakképző iskolában a mesteremberek képzése történik. Első év ágazatai 

alapismeretekből áll, ezt követően konkrét szakmaválasztás, a 9. évfolyamot 

követően technikumi oktatásba is lehetséges váltani. 9. évfolyamon az ösztöndíj 

havi 15 ezer ft. a tanulók számára. 10. és 11. évfolyamra járok pedig akár 10 és 

50 ezer ft. közötti havi juttatásra lesznek jogosultak, ha duális képzésben nem 

 
21 forrás: Bács-Kiskun megyei ágazati kalauz 2020 



27 
 

vesznek részt. Az ösztöndíj egy része pályakezdési juttatásként kerül kifizetésre, 

melyre akkor jogosult a tanuló, ha a képzést befejezte, szakmát szerzett. A duális 

képzésben tanulókkal a munkáltató szakképzési munkaszerződést köt, ez alapján 

a tanuló munkabérre jogosult. A duális képzésben résztvevők legalább a 

minimálbér 60 százalékára számíthatnak, ami a tanulmányaik befejezésének 

évében akár 100 százalékra is emelkedhet.22 

 

Szakmajegyzék 2020 szeptemberétől 

 

A Szakmajegyzéken szereplő szakmák elsajátítására a minőségi oktatás 

biztosítása érdekében kizárólag iskolai rendszerű oktatásban lesz lehetőség. 

2020. szeptember 1-jétől már az új szakképzési rendszer várja a tanulókat, 

amelyben az Országos Képzési Jegyzék (OKJ) helyét a szakképzési törvény 

végrehajtási rendeletében megjelent Szakmajegyzék váltja fel. Az új 

Szakmajegyzék23, amelyben 25 ágazathoz tartozó 174 szakma szerepel, 

tartalmazza a képzés idejét, az egyes szakmákhoz tartozó, a tanulók által 

választható szakmairányokat, valamint megmutatja az ágazaton belüli szakmák 

közötti átjárhatóságot. Újdonság, hogy a jegyzék meghatározza a szakmák 

digitális kompetencia szintjét is, amely megmutatja, hogy az iskola elvégzésével 

milyen szintű digitális tudáshoz jutnak a tanulók. 

Szakmaválasztás ágazati alapképzés után 

A felmenő rendszerben bevezetésre kerülő új szakképzés első időszakában 

ágazati alapismeretek elsajátítására lesz lehetőség. Ez technikum esetében két 

év, szakképző iskolák esetében pedig egy év lesz. A tanulóknak a választott 

 
22 forrás: Bács-Kiskun megyei ágazati kalauz 2020 
23 Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara forrás: 
https://static.pbkik.hu/uploads/2020/02/Szakmajegyz%C3%A9k-2020.pdf Letöltve: 2021. március 8. 

https://static.pbkik.hu/uploads/2020/02/Szakmajegyz%C3%A9k-2020.pdf
https://static.pbkik.hu/uploads/2020/02/Szakmajegyz%C3%A9k-2020.pdf
https://static.pbkik.hu/uploads/2020/02/Szakmajegyz%C3%A9k-2020.pdf
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ágazat megismerését követően kell csak eldönteniük, hogy melyik, az adott 

ágazathoz tartozó konkrét szakmát szeretnék tanulni a továbbiakban. Az új 

rendszer ezzel is támogatja a diákokat a számukra megfelelő pálya 

kiválasztásában. 

A Szakmajegyzékben szereplő ágazatok a következők: 

• Bányászat és kohászat 

• Egészségügyi technika 

• Egészségügy 

• Elektronika és elektrotechnika 

• Élelmiszeripar 

• Építőipar 

• Épületgépészet 

• Fa- és bútoripar 

• Gazdálkodás és menedzsment 

• Gépészet 

• Honvédelem 

• Informatika és távközlés 

• Kereskedelem 

• Környezetvédelem és vízügy 

• Közlekedés és szállítmányozás 

• Kreatív 

• Mezőgazdaság és erdészet 

• Rendészet és közszolgálat 
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• Specializált gép- és járműgyártás 

• Sport 

• Szépészet 

• Szociális 

• Turizmus-vendéglátás 

• Vegyipar. 

 

A digitális kompetenciák pályaorientációs lehetőségei a 

munkaerőpiacon 2025-ig 

 

A munkaerőpiac radikális változáson megy keresztül többek között a már 

többször említett megállíthatatlan technikai fejlődésnek köszönhetően. A 

digitalizáció tovább szélesítette a felülszegmentált munkaerőpiacot és annak 

kompetenciaszükségletét. Hatással van az egyre erőteljesebben jelentkező 

generációs problémákra is. Azt gondoljuk, soha nem volt ilyen mély szakadék 

az egy munkahelyen dolgozó aktív generációk között. Az új nemzedék 

jellemzője, hogy jóval kevésbé konformista, inkább individualista. 

Az EUROSTAT a foglalkoztatás várható alakulására is készített előrejelzése 

alapján a foglalkoztatás- bővülés üteme uniós szinten lelassul 2010 és 2020 

között. Az átlagosan csak mintegy 0,3%-os növekedés csak mintegy harmada 

az ezredfordulótól a globális válság kezdetéig tartó időszakban tapasztalt éves 

foglalkoztatás-növekedési ütemnek. A foglalkoztatottak száma uniós szinten 

várhatóan 2022-ben éri el csúcspontját, majd 2060-ig mintegy 15-16 

millióval csökken. Az EUROSTAT előreszámítása szerint a foglalkoztatottak 

száma Magyarországon 2027-ben érheti el a csúcspontját, amikor 4 millió 

foglalkoztatottal számolnak. Ezt követően 2060-ig 23%-os csökkenés 
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szerepel az előrejelzésben. Ez a folyamat egyértelműen a népesség fogyásával 

függ össze és nem érinti közvetlenül a foglalkoztatási szint alakulását, ami az 

egész előrejelzési periódusban emelkedő. Az Unió számítása szerint a hazai 

foglalkoztatási szint 2020-ig 65%-ra, 2060-ig pedig 67-68%-ra nőhet. 

 

A szakmai életút pályaválasztási szakasza időben mindinkább kitolódott, 

mivel a későbbi munkavégzéshez szükséges iskolai képzés hosszabbá vált. 

Fontos az is, hogy a korábbihoz képest lényegesen összetettebb az életpályára 

való felkészülés és felkészítés. Az oktatás számos reform terepe volt az elmúlt 

másfél évtizedben, mindemellett a szakképzési struktúra változása közép- és 

felsőfokon egyaránt csak részlegesen találkozott a munkáltatók igényeivel. 

Az oktatásban és a foglalkoztatásban érdekelt szereplők közötti 

együttműködés nem javult, az érdekellentétek nem mérséklődtek, aminek 

következtében tartósan fennmaradnak és időben hullámzó intenzitással 

felszínre kerültek a kínálati és keresleti oldal közötti feszültségek. A fiatalok 

munkába állását segítő intézkedéseknek arra kell irányulniuk, hogy 

erősödjenek az oktatás-szakképzés és a munka világa közötti kapcsolatok, 

ezáltal elősegítve az iskolarendszer és a szakképzés különböző szintjeiről 

kilépő fiatalok számára a munkaerőpiacra való belépést és a változó 

munkaerőpiaci igényekhez való történő alkalmazkodást.24 

 

Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet kutatása szerint az új 

(digitális) ipari forradalom jelentős átalakulást hoz a munkaerőpiacon.25 Ez a 

váltás véleményük szerint a „képzettség torzított technológiai váltás” 

 

24 Nemeskéri Zsolt, Szellő János: A munkaerőpiaci környezet alakulása, különös tekintettel, a fiatal diplomások 

helyzetére. PTE Diplomás Pályakövető Rendszer tanulmánykötet 2015. Pécsi Tudományegyetem 

25 Nábelek Fruzsina, Sturcz Anikó, Tóth István János (2016): Az automatizáció munkaerőpiaci hatásai. Járási munkaerő-

piacok automatizációs kitettségének becslése. MKIK Gazdaság-és Vállalkozáskutató Intézet Budapest 
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fogalmával magyarázható meg, amelynek eredményeképpen a képzetlen 

munkaerő iránti kereslet csökkenésére, és a magasan képzett munkaerő iránti 

keresletjelentős növekedésére kell számítani. Ugyanakkor ez a tendencia 

egyes szakmák teljes automatizációja mellett a munkahelyek számának 

jelentős csökkenését eredményezheti. Becslésük szerint a napjainkban meglévő 

technológiákat figyelembe véve automatizálással Magyarországon a 

munkahelyek 12%-a lenne kiváltható. 

 

A technológiai fejlődés eredményeképpen egyes iparágakban nagyon gyorsan 

átalakul munkaerőpiac képzettség szerinti összetétele, változik a képzett és 

képzetlen munkaerő iránti kereslet.26 A kutatás arra keresett becsült választ, 

hogy az automatizálás várható magyarországi hatása a jelenleg foglalkoztatott 

munkaerő mekkora hányadát érintheti, és mekkora különbségek lesznek egyes 

megyék, járások között. „Az összes foglalkoztatott között a kiváltható 

munkahelyek arányának vizsgálata arra mutat, hogy az automatizálás azokat 

a térségeket fogja erősebben érinteni, ahol a foglalkoztatottsági ráta 

magasabb. Ezekben a térségekben a felszabaduló munkaerő más munkakörben 

történő felszívása jelentkezhet elsődleges feladatként. Ugyanakkor jellemzően 

a legkevésbé fejlett járások esetében számolni kell azzal is, hogy az 

 

26 „A technológiai változások kétféle módon hatnak a foglalkoztatásra: az egyik hatás az úgynevezett kreatív 

rombolás (creative destruction), mely ott következik be, ahol a technológia kiváltja az élő munkát, így a munkaerő 

kínálatot más területekre kell a továbbiakban koncentrálni (i). Másrészt az így felszabaduló munkaerőt pedig a nagy 

termelékenységű ágazatok szívják fel. Ez az ún. kapitalizációs hatás (capitalisation effect). Az automatizáció 

munkaerőpiacra gyakorolt lehetséges negatív hatása abban az esetben jön létre, ha a kreatív rombolás erősebben 

érvényesül, mint a kapitalizációs hatás. Ha a nagy termelékenységű ágazatok nem képesek felszívni az automatizálás 

hatására felszabaduló munkaerőt, a jövőben akár a foglalkoztatottság jelentős mértékű csökkenésével is 

számolhatunk. A kapitalizációs hatás növelésének eszköze lehet a munkavállalók alkalmazkodóképességének, 

rugalmasságának javítása az oktatás minőségi fejlesztésén, és az oktatási kiadások relatív növelésén keresztül.” 

(Nábelek Fruzsina, Sturcz Anikó, Tóth István János (2016): Az automatizáció munkaerőpiaci hatásai. Járási munkaerő-

piacok automatizációs kitettségének becslése. MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet Budapest) 
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álláskeresők meglévő magas aránya mellett az automatizálás, az adott járás 

munkaerőpiaci szerkezetéből következően a foglalkoztatottság további 

csökkenéséhez vezethet. Ez pedig azzal jár, hogy ezekben a járásokban a 

munkanélküliek és közfoglalkoztatottak az automatizáció kibontakozó 

hatásaival párhuzamosan várhatóan nehezebben tudnak a jövőben 

elhelyezkedni a versenyszektorban.”27 

 

A digitális gazdaság és a foglalkoztatás kettőse, illetve ezek összefüggései 

meghatározóak lesznek Magyarország gazdasági növekedésében és ennek a 

növekedésnek a fenntarthatóságában egyaránt. Megnyerhető-e az oktatás és 

képzési rendszer és a nála sebesebben változó munkaerőpiaci igények 

versenyfutása, amikor egyre gyakrabban fordul elő, hogy a képzés 

időpontjában azt sem tudjuk, mire képzünk – hiszen bizonyos munkakörök 

meglétét még nem is látjuk. „Azaz: az Irinyi Terv horizontján a 

foglalkoztatáspolitika küldetése nem csupán a munkahelyteremtés, hanem 

ezen túlmutatóan a munkaerő-teremtés is.”28 

 

A digitális kompetenciák és életpályák pályaorientációs aspektusait mindkettő 

esetében meghatározza az LLL, mint társadalmi elvárás és a rugalmasság, 

biztonság elve. A „rugalmas biztonság” (flexicurity) nemcsak foglalkoztatási, 

munkaerőpiaci kategória, hanem megjelenik a korszerű életpálya-tanácsadói, 

szolgáltatási rendszerben is. A rugalmas biztonság elv alapján a munkahely 

ipari társadalomban megszokott biztonságát felváltja az átmenetek 

 
27 Nábelek Fruzsina, Sturcz Anikó, Tóth István János (2016): Az automatizáció munkaerőpiaci hatásai. Járási munkaerő-

piacok automatizációs kitettségének becslése. MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet Budapest 

28 Marosiné Kuna Zsuzsanna, Nagy Gábor Miklós, Nikodémus Antal, Szendrényi Péter: Digitális gazdaság és 

foglalkoztatás. Összefoglaló a Magyar Közgazdasági Társaság Munkaügyi Szakosztálya és a Nemzetgazdasági 

Minisztérium Gazdaságfejlesztési Államtitkárságának közös rendezvényéről. Munkaügyi Szemle Online 2016. június 
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biztonságának kiépítése. Ilyen átmeneteket jelenthetnek a munkahelyváltások, 

a pályakorrekció, a munkakörváltás, a vállalkozói és alkalmazotti létformák 

közötti váltások, és pályaorientációs szempontból ide lehet sorolni az „iskola” 

és a munka, vagy az iskolák közötti váltásokat, illetve az iskolán belüli döntési 

pontokat. Ebben az értelemben a pályaorientáció fő feladatává a változások 

elviselésének, megértésének, megfelelő kezelésének biztosítása válik. A 

munkaerőpiac és egyén interakciójában a pályaterv megfogalmazása, 

megvalósítása jelentheti azt a fajta rugalmasságot, amelyet a piac elvár. 

Sajátos formája a tranzicionális munkaerőpiac (TLM, Transitional Labour 

Markets), ahol az átmenetet különböző garanciák, úgynevezett „pozitív 

átmenetek” biztosítják, amely magában foglalja a munkavállalók 

alkalmazhatóságába történő további beruházás önmagát erősítő folyamatát. 

 

Az előrejelzések 2025-ig azt mutatják, hogy az IT-szektor bővülése, fejlődése 

továbbra is meghatározó lesz. A megfelelő digitális kompetenciával 

rendelkező pályakezdők elhelyezkedési esélyei alapvetően nőni fognak 2025-

ig. Egyrészt demográfiai csökkenésük miatt, másrészt a gazdasági növekedés, a 

kapcsolódó beruházások következtében. Foglakoztatás bővüléssel lehet 

számolni az automatizálás, az informatika, a gépészet, az elektronika 

területén. Mindemellett a pályakezdők munkaerőpiaci esélyeit növeli az 

elöregedésből adódó munkaerőpótlás.29 

Ugyanakkor minden más szakterületen belül is szükségletté válik a digitális 

kompetenciák legalább ECDL szintű megléte. Milyen lehetőségei lehetnek a 

pályaorientációnak a digitális kompetenciák erősítésében? 

• A pályaorientációban résztvevő szervezetekben (iskola, munkaerő-

 

29 Szellő János (szerk. 2014): Pályakezdő fiatalok munkaerőpiaci esélyei a Dél-dunántúli régióban 2025-ig. 

Zárótanulmány, PTE, Pécs 
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közvetítő, életpálya-tanácsadó, alternatív civil) dolgozó tanácsadók, 

konzulensek digitális kompetenciáinak megerősítése mellett, korszerű, 

naprakész IKT pályaismereti tudást kell biztosítani. Általánosan is 

fejleszteni kell az információkezelés korszerű eszközeinek használatát a 

pályaorientációban. 

• Szervezetek információs bázisain ki kell alakítani olyan mérési 

lehetőségeket, ahol biztosítani tudják a kompetencia-alapú 

pályaorientációt, pályakorrekciót.30 

• A pályaorientációs szervezetek speciális módszertan kidolgozásával és 

alkalmazásával segíthetik a fogyatékos és egészségkárosodott 

emberek, fiatalok pályaválasztást. A IKT világa lehetőséget 

biztosíthat számukra digitális kompetenciáik alkalmazására atipikus 

formában, távmunkában. 

• Fontos feladat lehet az élményalapú pályaorientáció biztosításával, a 

jövőkutatás (prognózisok) eredményeinek a bemutatásával 

megalapozni az életpálya különböző szakaszában lévő személy 

döntését. 

• A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat pályaorientációs lehetőségeinek 

bővítésével, kialakításra kerülhetnek, a meglévők mellet olyan 

módszerek, amelyek hozzájárulhatnak az IKT munkaerőpiac 

fejlesztéséhez. Ilyen lehet például a munkaerőpiaci visszajelző 

rendszer fejlesztése: a foglalkoztatási adatok összekapcsolása a képzési 

adatokkal a képzések eredményességének nyomon követhetősége 

érdekében. 

 

 
30 Jelenleg a digitális kompetencia szintjeinek méréséhez e szervezeteknél nem áll rendelkezésre általános eszköz, így 

nincs valós tudásunk a fiatal vagy a munkaerő digitális készségeiről. 
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Összességében egy komplex pályaorientációs rendszerre van szükség, amely 

magában foglalja az információk sokaságát, a pályaismeretet, a pályatükröt, a 

motivációs eszközöket, módszereket, a pályakövetést, a beilleszkedés 

elősegítését.31 

 

A kutatás hipotézisei 

 

1. A tanulók pályaismeretének tartalmi elemei jól konkretizálhatóak, különös 

tekintettel a statikus összetevőkre (a pálya műveléséhez szükséges 

tevékenységek, eszközök, anyag megnevezésének vonatkozásában). 

2. Feltételezzük, hogy a vizsgált általános iskolák felsőbb osztályos tanulóinak 

pályaorientációs döntéseiben a szülői befolyás mellett a tanári hatás jelenik meg 

legerőteljesebben.  

3. Szakmaválasztás során az egyik legfőbb motivációs tényező a biztos 

megélhetés, és másodlagos illetve harmadlagos komponens a társadalmi 

megbecsültség és hasznosság. 

 

A kutatás módszere 

 

Kvantitatív 

lényege mennyiségi mérés 

adatok jellege „kemény” megbízható, 

száraz 

az alany és a kutató 

kapcsolata 

távoli 

a kutató helye az 

alanyhoz képest 

kívülálló 

az elmélet és kutatás 

közötti kapcsolat 

megerősítő, igazoló 

 

 
31 dr. Nemeskéri Zsolt- Digitális kompetenciák és a pályáorientá ció munkaerőpiaci összefüggései a 21. században, Pécs 
2017  
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A kvantitatív kutatási stratégia jellemzői 

 

● A kutatás előzetesen rögzített, jól behatárolt változókkal dolgozik. 

● A változók közötti viszonyokra vonatkozóan előzetesen meghatározott  

hipotézisek születnek. 

● A cél valamilyen specifikus hipotézis megerősítése vagy a predikció az 

általánosíthatóság érdekében.  

● A vizsgálat viszonylag rövid időn belül lefolytatható. 

● Számszerűsíti az adatokat és általában statisztikai elemzést alkalmaz. 

● A felmérés megismételhető és az eredmények összevethetők. 

 

Kutatásunkban az alábbi általános iskolák vettek részt: 

► Dombóvári Belvárosi Általános és Alapfokú Mûvészeti Iskola 

► Dombovári Belvárosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Döbröközi 

Általános Iskola Tagintézménye 

► Dunaszentgyörgy Csapó Vilmos Általános Iskola 

► Faddi Gárdonyi Géza Általános Iskola 

► Györei Templom Általános Iskola 

► Györkönyi Német Nemzetiségi Általános Iskola 

► Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola Felsőnyéki Tagiskolája 

► Madocsai Református Általános Iskola 

► Mórágyi Általános Iskola 
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► Nagydorogi Széchenyi Sándor Általános Iskola 

► Nagymányok II. Rákóczi Ferenc általános iskola és alapfokú művészeti 

iskola 

► Paksi Deák Ferenc Általános Iskola 

► Szakcsi Általános Iskola Kocsolai Általános Iskolai Tagintézménye 

► Tamási Béri Balog Ádám Katolikus Gimnázium 

► Tamási Würtz Ádám Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

► Zombai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

► Würtz Ádám Általános Iskola Szakályi Tagiskolája 

 

Kérdőívünket 590 általános iskolás tanuló töltötte ki 
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Kutatási kérdőív 
 

Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 

Továbbtanulási kérdőív 2020. 

 

1. Melyik évben születtél? 

__________________________________________________________ 

2. Mi a nemed? 

 

� Fiú 

� Lány 

 

3. Mi az iskolád neve? 

 

__________________________________________________________ 

4. Milyen településen laksz? 

� Község, falu 

� Város 

 

5. Hányadik osztályba jársz? 

� 5 

� 6 

� 7 

� 8 
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6. Szóba került-e már az általános iskola 8. osztálya utáni iskolaválasztásod, 

pályaválasztásod? 

� NEM, még nem került szóba (lépj a 7-es kérdésre!) 

� IGEN, mivel… (TÖBB választ is jelölhetsz!) 

� TV-ben, rádióban hallottam, újságban, kiadványokban olvastam róla 

� interneten (pl. honlapok, facebook) olvastam róla 

� szüleimmel, családtagjaimmal beszéltünk róla 

� osztálytársaimmal, barátaimmal, ismerőseimmel beszéltünk róla 

� osztályfőnöki órán beszélgettünk róla 

� más tanárommal beszélgettünk róla 

� pályaválasztási tanácsadóval beszélgettünk róla 

� általános iskolai pályaválasztási rendezvényen beszélgettünk róla 

� középiskolai tájékoztatón, nyílt napon vettem részt 

� kamarai pályaválasztási rendezvényen (pl. Szakmavilág roadshow, Szakma 

Sztár Fesztivál, pályaorientációs táborok) beszélgettünk róla 

� egyéb 

7. Tanulsz idegen nyelvet? 

� Nem tanulok idegen nyelvet (lépj a 8-as kérdésre!) 

� Igen, tanulok: 

� angol 

� német 

� francia 

� egyéb 
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8. Az általános iskola befejezése után hol szeretnél továbbtanulni? (Csak egy 

választ jelölj!) 

� szakképző iskolában 

� technikumban 

� gimnáziumban 

� nem szeretnék továbbtanulni 

� nem tudom, még nem gondolkoztam rajta 

 

9.a Az előző tanév végén hányas voltál matematikából? 

� 2 

� 3 

� 4 

� 5 

 

9.b Az előző tanév végén hányas voltál magyar nyelvből? 

� 2 

� 3 

� 4 

� 5 
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9.c Az előző tanév végén hányas voltál idegen nyelvből? 

� 2 

� 3 

� 4 

� 5 

 

10. Melyik a kedvenc tantárgyad? (Legalább hármat jelölj!) 

� magyar nyelv 

� irodalom 

� matematika 

� történelem 

� biológia 

� kémia 

� fizika 

� földrajz 

� ének-zene 

� rajz 

� idegen nyelv 

� testnevelés 

� technika és életvitel 

� informatika 
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11. Melyik ágazat érdekel téged? (Több választ is jelölhetsz!) 

� Bányászat és kohászat 

� Egészségügyi technika 

� Egészségügy 

� Elektronika és elektrotechnika 

� Élelmiszeripar 

� Építőipar 

� Épületgépészet 

� Fa- és bútoripar 

� Gazdálkodás és menedzsment 

� Gépészet 

� Honvédelem 

� Informatika és távközlés 

� Kereskedelem 

� Környezetvédelem és vízügy 

� Közlekedés és szállítmányozás 

� Kreatív 

� Mezőgazdaság és erdészet 

� Rendészet és közszolgálat 

� Specializált gép és járműgyártás 

� Sport 

� Szépészet 
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� Szociális 

� Turizmus-vendéglátás 

� Vegyipar 

 

12. Melyik szakma érdekel a leginkább? 

 

 

13. Mi befolyásol téged a továbbtanulással kapcsolatban? 

� az érdeklődési köröm szerint döntök 

� a szüleim/családom véleményére adok 

� a barátaim véleményére adok 

� oda megyek továbbtanulni, ahova a legjobb barátom/barátnőm megy 

� az iskola „hírnevétől” függően döntök 

 

14. Mennyire vagy elégedett az iskolai teljesítményeddel? (Csak egy választ 

jelölj!) 

� teljesen elégedett vagyok 

� inkább elégedett vagyok 

� inkább elégedetlen vagyok 

� teljesen elégedetlen vagyok 
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15. Mennyire tartod fontosnak modern információs technológiai eszközök 

alkalmazását az iskolában? (okostelefon, laptop, számítógép, projektor stb.) 

� fontosnak tartom 

� nem tartom fontosnak 

� szükség van rá, de csak mértékkel 

� ha fontosnak tartod, milyen eszközökre gondoltál 

 

16. Véleményed szerint, milyen hatása lenne egy digitális eszközökkel 

megtartott tanórának? (Legalább hármat jelölj!) 

� érdekesebb, változatos, szemléletes tanórák 

� figyelem felkeltése 

� gyors és pontos információszerzés 

� nem tudom, nem vettem részt ilyen tanórán 

� nem gondolkodtam még ezen 

17. Véleményed szerint, milyen a jó szakember? (Legalább hármat jelölj!) 

� tapasztalt 

� szorgalmas 

� udvarias 

� közvetlen 

� jó fizikummal rendelkezik 

� nagy szakmai tudással rendelkezik 

� jó kommunikációs készsége legyen 

� modern szemléletű legyen, ismerje az okos eszközöket 
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18. Az alábbiak közül jelöld meg azt a HÁRMAT, amit a legfontosabbnak 

tartasz a jövőbeli munkáddal kapcsolatban! (Legfeljebb hármat jelölj!) 

� érdekes, változatos legyen a munkám 

� könnyen találjak új munkahelyet, ha a régi megszűnik 

� hasznos, mások által is elismert munkát végezzek 

� jó kapcsolatom legyen a munkatársaimmal 

� másokat irányíthassak 

� önállóan dönthessek, végezhessem a feladataimat 

� pontos szabályok, utasítások szerint dolgozhassak 

� sok pénzt keressek 

� a munka mellett sok szabadidőm legyen 

� megvalósíthassam az ötleteimet, elképzeléseimet 

� nyugodt, kellemes környezetben dolgozhassak 

� lehetőségem legyen szakmai fejlődésre, előmenetelre 

� a lakóhelyem közelében dolgozhassak 

� szeressem, amivel foglalkozom 

� másokon segíthessek 

� külföldön dolgozhassak 

 

19. Tolna megyében melyik az a cég/vállalkozás, ahol szívesen dolgoznál? 
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20. Gondolkozol azon, hogy a későbbiekben Tolna megyén kívül dolgozz? 

� itt a megyében szeretnék maradni és dolgozni 

� más megyében szeretnék dolgozni 

� külföldön szeretnék dolgozni 

� nem gondolkodtam még ezen 

 

 

 

 

Köszönjük, hogy kitöltötted kérdőívünket! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

A kutatás eredményeinek összegzése 

 

1. Melyik évben születtél? 

 

Az első kérdésünkre mind az 590 diák válaszolt. Ebből 7 fő rontott adatot adott 

meg, mely nem lehetséges (pl. 2088.; 2020; illetve csak hónapokat jelöltek 

meg). Három 2004-es, tizenkettő 2005-ös, egyszázötvenöt 2006-os, 

egyszázötvenkettő 2007-es, egyszáznegyven 2008-as, egyszázhat 2009-es és 

tizenöt 2010-es születésű diák válaszolt. Ha a százalékos arányokat tekintjük a 

rontott válaszok száma 1,18%, a 2004-ben szülötteké 0,5%, a 2005-ben 2,03%, 

2006-ban 26,27%, 2007-ben 25,76%, 2008-ban 23,72%, 2009-ben 17,96% 

illetve a 2010-ben 2,54%. 

 

 

1,18% 0,50%
2,03%

26,27%

25,76%

23,72%

17,96%

2,54%

Megkérdezettek besorolása születési évük alapján

rontott adatok -1,18%

2004-es születésűek - 0,5%

2005-ös születésűek - 2,03%

2006-os születésűek - 26,27%

2007-es születésűek - 25,76%

2008-as születésűek - 23,72%

2009-es születésűek - 17,96%

2010-es születésűek - 2,54%
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2. Mi a nemed? 

 

Minden megkérdezett diák jól válaszolt erre a kérdésre. A lányok és fiúk aránya 

csupán minimálisan, pontosan kettővel tér el. Fiúk 294 fő, lányok 296 fő. A 

korosztályi sajátosságokat tekintve a számok nem meglepőek. Ezen generáció 

tagjai idejük jelentős részét online töltik, a közösségi oldalakon chatelnek. Ezért 

is tölthették ki ilyen sokan ezt a kérdéssort. Ha ugyanezt a kutatást papír alapon 

szerettük volna lekérdezni, szinte biztos, hogy kevesebben és inkább csak 

lányok töltötték volna ki. Az összegyüjtött adatokból reális képet kaphatunk a 

nemek közötti különbségekről is. 

 

 

 

 

 

 

 

49,83%50,16%

Mi a nemed?

Fúk 49,83%

Lányok 50,16%



49 
 

3. Mi az iskolád neve? 

 

A célközönségünk a Tolna megyében lévő felső tagozatos általános iskolások. 

19 iskolát vontunk be kutatásunkba. 

 

A Tamási Würtz Ádám Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és a 

Regölyi tagintézménye iskolásaival együtt 222 fő töltötte ki kérdőívünket. Az 

iskola vezetése számtalan esetben állt már a Kamara rendelkezésére, több 

pályaorientációs rendezvényünkön is részt vettek tanulóik.  

 

A Zombai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Zombai 

tagintézményének 81 diákja válaszolt. Az említett iskolával és a Tengelici 

Tagiskolájával is szoros a kapcsolatunk. 

 

A Nagydorogi Széchényi Sándor Általános Iskola Tagintézményeivel 

együttesen 29 diák válaszolt. Kettő kisebb intézményről beszélünk, ezért a 29 

visszaküldött kérdőív jó eredménynek mondható. 

 

A negyedik legtöbbet kitöltő a Döbröközi Általános Iskola, mely a Dombóvári 

Belvárosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Tagintézménye. Szintén 

aprócska oktatási intézmény, tőlük 25 tanuló jelzett vissza. 

 

A Madocsai Református Általános Iskola azért különleges, mert nem állami 

fenntartású intzmény. Festői környezetben, kiemelt technikai felszereltséggel 

rendelkezik, tőlük 24 választ kaptunk. 
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A Tamási Béri Balogh Ádám Katolikus Gimnázium, Kollégium, Általános 

Iskola és Óvodával 2020 óta vagyunk kapcsolatban, megtisztelő számunkra a 22 

főt számláló válaszadás. Továbbra is bízom abban, hogy a későbbiekben is 

megmarad az együttmüködés. 

 

Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola Felsőnyéki Tagiskolájából 15 

gyermek töltötte ki a kérdéssort. Egy ilyen kis létszámú iskola esetében ez jó 

eredménynek mondható. 

 

A Nagymányoki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 

Iskolával szoros a kapcsolatunk. Több rendezvényt tartottunk már az 

intézményben, szeretettel fogadnak bennünket. 13 gyermek válaszolt 

kérdéseinkre. 

Az alábbi intézményekből 10 főnél kevesebb válasz érkezett: 

 

- II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 10 fő 

- Dunaszentgyörgyi Csapó Vilmos Általános Iskola 9 fő 

- Wosinsky Mór Általános Iskola 9 fő 

- Mórágyi Általános Iskola 9 fő 

- Györkönyi Német Nemzetiségi Általános Iskola 7 fő 

- Szakcsi Általános Iskola Kocsolai Általános Iskolai Tagintézménye 6 fő 

- Dombóvári Belvárosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 4 fő 

- Faddi Gárdonyi Géza Általános Iskola 3 fő 
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- Paksi Deák Ferenc Általános Iskola 1 fő 

- Györei Templom Általános Iskola 1 fő 
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54,57%

13,72%

4,91%

4,23%

4,06%

3,72%

2,54%

2,20%

1,69%

1,52%

1,52%
1,20%

1,18%

1,01%

0,67%

0,50%

0,16%

0,16%

Mi az iskolád neve? Würtz Ádám Általános Iskola és Regölyi
tagintézménye 54,57 %

Zombai Általános Iskola és AMI 13,72%

Nagydorogi Széchényi Sándor Általános
Iskola  4,91%

Döbröközi Általános iskola 4,23 %

Madocsai Református Általános Iskola
4,06 %

Tamási Béri Balogh Ádám Általános
Iskola 3,72 %

Iregszemcsei Deák Ferenc Általános
Iskola Felsőnyéki Tagiskolája 2,54 %

Nagymányoki II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola 2,2 %

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 1,69
%

Dunaszentgyörgyi Csapó Vilmos
Általános Iskola 1,52 %

Wosinsky Mór Általános Iskola 1,52%

Mórágyi Általános Iskola 1,59 %

Györkönyi Német Nemzetiségi
Általános Iskola 1,18 %

Szakcsi Általános Iskola Kocsolai
Általános Iskolai Tagintézménye  1,01
%
Dombóvári Belvárosi Általános és
Alapfokú Művészeti Iskola 0,67 %

Faddi Gárdonyi Géza Általános Iskola
0,5 %

Paksi Deák Ferenc Általános Iskola
0,16%

Györei Templom Általános Iskola
0,16%
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4. Milyen településen laksz? 

 

A megkérdezett 590 főből 376 fő kistelepülésen, faluban és 214-en pedig 

városban élnek. Érdekes megfigyelni, hogy míg a Tamási város iskolájából 250 

diák töltötte ki a tesztet. Az összes megkérdezett közül 214 gyermek lakik 

városban. A számok alapján arra következtethetünk, hogy sokan vidékről járnak 

be a városi iskolákba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63,72%

36,27%

Milyen településen laksz?

Község, falu

Város
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5. Hányadik osztályba jársz? 

 

Kérdőívünket 106 ötödik osztályos, 151 hatodikos tanuló, 127 hetedik 

évfolyamos és 206 végzős diák töltötte ki. Közvetlenül a pályaválasztás előtt 

állok nagyobb számban vettek részt kutatásunkban. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17,96%

25,59%

21,52%

34,91%

Hányadik osztályba jársz?

5. osztály 106 fő

6. osztály 151 fő

7. osztály 127 fő

8. osztály 206 fő
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6. Szóba került-e már az általános iskola 8. osztálya utáni iskolaválasztásod, 

pályaválasztásod? 

Az 590 diákból 151 gyermek még nem beszélt erről szüleivel (25,59%). A 

fennmaradó 74,41%-ot táblázatba rendeztük. Itt a %-os arányt nem lehet 

figyelembe venni, hiszen egy tanuló több választ is adhatott. Az adatokból 

leolvasható, hogy leginkább motiváló erőként a család hat a tanulók 

pályaválasztsi preferenciáira. 

 

Válaszok: Százalék: 

Szüleimmel, családtagjaimmal beszéltünk róla 57,28% 

Osztálytársaimmal, barátaimmal, ismerőseimmel beszéltünk róla 29,49% 

NEM, még nem került szóba 25,59 % 

Osztályfőnöki órán beszélgettünk róla 21,69% 

Interneten (pl. honlapok, Facebook) olvastam róla 21,1% 

Más tanárommal beszélgettünk róla 10,16% 

Általános iskolai pályaválasztási rendezvényen beszélgettünk róla 6,44% 

Pályaválasztási tanácsadóval beszélgettünk róla” 4% 

Középiskolai tájékoztatón, nyílt napon vettem részt 3,5% 

TV-ben, rádióban hallottam, újságban, kiadványokban olvastam 

róla 

1,86 % 

Kamarai pályaválasztási rendezvényen (Szakmavilág roadshow, 

Szakma Sztár Fesztivál) 

1,35% 

Egyéb: 

- Nem tudom még. 

- Nem került szóba. 

- Még nem tudom, de szerintem gimibe megyek. (2 válasz) 

- Más tanárommal beszélgettünk róla. 

 

1,01 / 
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- Gondolkoztam rajta és már a szüleimmel is beszéltem róla. 

- Van legjobb barátnőm azt gondoltuk, hogy ha a szüleink meg 

engedik egy suliba fogunk járni. 

 

1,01 % 
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7. Tanulsz idegen nyelvet? 

 

Megyénkben a legnépszerűbb tanulható idegen nyelv a német és az angol. A 

paksi régióban az orosz nyelv tanulását bevezették az iskolákban, mindezt 

indokolja a közeljövőben elinduló Paks II. építése orosz mérnökök segítségével. 

A kérdőív kiértékelésekor ez nem mérhető, mivel elenyésző számban 

válaszoltak a paksi általános iskola diákjai. 

210 diák angolul tanul, 103-an németül. A két idegen nyelvet együttesen 255-en 

próbálják elsajátítani. Kevés azon diákok száma, akik francia, spanyol vagy akár 

koreai nyelvet tanulnak. A két fő idegen nyelv mellett holland, spanyol, japán, 

olasz és orosz nyelv is megjelenik.  
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43,22%

35,59%

17,45%

1,86%

0,16%

0,16%

0,16%

0,33%

0,16%

0,16%
0,16%

0,51%

Tanulsz idegen nyelvet?

Angol és német 255 fő

Angol   210 fő

Német 103 fő

Nincs válasz 11 fő

Francia 1 fő

Spanyol 1 fő

Korea 1 fő

Angol, német, holland 2 fő

Angol, német, holland, spanyol
1fő

Angol, német, olasz 1 fő
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8. Az általános iskola befejezése után hol szeretnél továbbtanulni? 

Az 590 lekérdezettből 180 fő gimnáziumban képzeli el továbbtanulását. A 

grafikonból láthatjuk, 150-en még nem tervezték meg jövöjüket, 139 diák 

szakképző iskolában folyatatja tanulmányait, míg 113 fő technikumban. Három 

diák jelölte a nem szeretnék továbbtanulni lehetőséget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31,35%

25,42%

23,55%

19,15%

0,50%

Az általános iskola befejezése után hol 
szeretnél továbbtanulni?

Gimnázium

Nem tudom, még nem
gondolkoztam rajta

Szakképző iskola

Technikum

Nem szeretnék továbbtanulni
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9.a Az előző tanév végén hányas voltál matematikából? 

A matematika az alap intelligenciához tartozik, érettségi, felvételi tantárgy. A 

válaszolók 12,88%-a kettes, 33,05%-a hármas, 32,71%-a négyes és 21,35%-a 

pedig ötös osztályzattal zárta az előző tanévet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12,88%

33,05%

32,71%

21,35%

Az előző tanév végén hányas voltál 
matematikából?

2-es 76 fő

3-as 195 fő

4-es 193 fő

5-ös 126 fő
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9.b Az előző tanév végén hányas voltál magyar nyelvből? 

A matematikához hasonlóan a magyar nyelv is az általános műveltséghez 

tartozozó főbb tantárgy. Az életünk szerves része, hiszen beszédünk meghatároz 

minket a mindennapokban. A válaszadók 3,89%-a kettes, 25,93%-a hármas, 

37,11%-a négyes és 33,05%-a pedig ötös osztályzatot kapott az előző tanév 

végén. A konkrét, tervezett jövőképpel rendelkező nebulók esetében magasabb 

iskolai eredmény mutatható ki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,89%

25,93%

37,11%

33,05%

Az előző tanév végén hányas voltál magyar 
nyelvből?

2-es 23 fő

3-as 153 fő

4-es 219 fő

5-ös 195 fő
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9.c Az előző tanév végén hányas voltál idegen nyelvből? 

Az idegen nyelv ismerete modern korunkban elengedhetetlen. Többek között az 

informatika, a szórakoztatóipar, a média, gépgyártás, turizmus-vendéglátás 

alapját képzei, továbbá inter- és multikulturális kapcsolatok kulcsa. A fiatalok 

idegen nyelű zenét is hallgatnak, filmeket néznek, mindennapjaik szerves része. 

A grafikonból láthatjuk, hogy a válaszadók 7,45%-a kettes, 20,50%-a hármas, 

34,57%-a négyes és 37,45%-a pedig ötös osztályzattal zárta az előző tanévet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,45%

20,50%

34,57%

37,45%

Az előző tanév végén hányas voltál idegen 
nyelvből?

2-es 44 fő

3-as 121 fő

4-es 204 fő

5-ös 221 fő
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10. Melyik a kedvenc tantárgyad? 

Kutatásunkban résztvevő 590 diákból legtöbben a testnevelést, az informatikát 

és az idegen nyelvet jelölték meg kedvenc tantárgyként. A Z generáció az 

informatika korába született, az itt használt nyelv pedig az angol, ami hazánkban 

idegen nyelvnek minősül. Sikeres karrierhez elengedhetetlen a megfelelő szintű 

nyelvismeret, szóban és írásban. A tault nyelveknek azonban nem csupán az 

üzleti életben van jelentőségük. Munkaerőpiacra kikerülve magasabb 

álláskeresői potenciállal bírnak, jobb pozicióba kerülhetnek. 

Tantárgy: Százalék: 

Testnevelés 55,4 % 

Informatika 43,05 % 

Idegen nyelv 31,69 % 

Történelem 34,23 % 

Rajz 32,03 % 

Matematika 23,89 % 

Technika és életvitel 22,88 % 

Irodalom 20,67 % 

Biológia 17,96 % 

Ének - zene 16,94 % 

Magyar nyelv 13,05 % 

Fizika 12,71 % 

Kémia 11,35 % 

Földrajz 10,84 % 

Egyéb: Hittan 0,5 % 

Egyéb: Tánc és dráma 0,5 % 

Egyéb: Honvédelem 0,5 % 

Egyéb: Osztályfőnöki 0,33 % 
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Egyéb: Angol 0,33 % 

Egyéb: Német 0,16 % 

Egyéb: Etika 0,16 % 

Egyéb: egyik sem 0,16 % 
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11. Melyik ágazat érdekel? 

A továbbtanulás szempontjából tekintve, a táblázat nem tükrözi megfelelően 

megyénk kutatásba önként résztvevő 8. osztályos tanulók érdeklődését, hiszen a 

megkérdezettek a felső tagozat alsóbb évfolyamaiból is válaszoltak. 

Megfigyelhető, a három vezető ágazat (Sport, Kreatív, Szépészet) kapcsán a 

fiatalok az ügyességre, kreatív készségekre támaszkodva képzelik el jövőjüket. 

 

Ágazat Százalék 

Sport 19,32% 

Kreatív 16,94% 

Szépészet 15,93% 

Elektronika és elektrotechnika 15,25% 

Gépészet 14,91% 

Informatika és távközlés 12,71% 

Egészségügy 11,86% 

Turizmus-vendéglátás 11,69% 

Mezőgazdaság és erdészet 10,67% 

Építőipar 9,32% 

Kereskedelem 8,47% 

Honvédelem 8,38% 

Élelmiszeripar 6,94% 

Rendészet és közszolgálat 6,10% 

Szociális 6,10% 

Gazdálkodás és menedzsment 3,89% 

Fa- és bútoripar 3,55% 

Épületgépészet 3,38% 

Specializált gép és járműgyártás 2,71% 
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Egészségügyi technika 2,37% 

Közlekedés és szállítmányozás 2,37% 

Környezetvédelem és vízügy 1,69% 

Bányászat és kohászat 1,01% 

Vegyipar 1,01% 
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12. Melyik szakma érdekel leginkább? 

Az alábbi kérdésre több rossz is válasz érkezett, mivel ágazatot írtak, szakma 

helyett. Például szépészet, mezőgazdaság, elektronika, honvédelem, rendészet, 

turizmus–vendéglátás, egészségügy. A Z generáció tagjai, akiket világszinten 

internetre csatlakoztatott nemzedékként aposztrofálhatunk, kiemelt helyen az 

informatikus szakmát jelölték meg. Második helyre a mezőgazdász szakma 

került, ami megyénk sokoldalú és kimagasló agrárkultúráját méltatja. 

Szakma neve: Hány diákot érdekel: 

Informatikus 31 

Mezőgazdász 30 

Fodrász 26 

Autószerelő 25 

Rendőr 24 

Pék -cukrász 22 

Szakács 19 

Hegesztő 15 

Kereskedő 15 

Állatorvos 14 

Kozmetikus 14 
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Az alábbi szakmák iránt kevesebben mutatnak érdeklődést. 

Szakma neve: Hány diákot érdekel: 

Programozó 8 

Építészmérnök 7 

Katona 7 

Tanár 7 

Ügyvéd 7 

Mérnök 6 

Előadóművész/zenész 6 

Fényképész/természet fotós 6 

Elektrotechnikus 5 

Pincér 5 

Gyógyszerész 5 

Honvédelem 5 

Könyvelő 5 

Lovász 5 

Pszichológus 5 

Asztalos 4 

Gépész 4 

Grafikus 4 

Idegenvezető 4 

Műkörömépítő 4 

Magasépítő technikus 4 

Mezőgazdasági gépész 4 

Nyomozó 4 

Óvónő 4 

Villanyszerelő 4 

Erdész 3 
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Festő 3 

Sportoló 3 

Jogász 3 

Pénzügyi-számviteli ügyintéző 3 

Gyógytornász 2 

Hentes 2 

Lovas oktató 2 

Orvos 2 

Régész 2 

Edző 1 

Ács 1 

Állatgondozó 1 

Animátor 1 

Mechatronikus 1 

Motorszerelő 1 

Gépészmérnök 1 

Autóvillamossági szerelő 1 

Burkoló 1 

Buszsofőr 1 

Asztalos 1 

CNC Forgácsoló 1 

Csecsemő- és kisgyermekgondozó 1 

Divatszabó 1 

Filozófus 1 

Erdőmérnök 1 

Fogászati asszisztens 1 

Fogorvos 1 

Víz-, gáz -és fűtésszerelő 1 
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Gyermekorvos 1 

Gyermekápoló 1 

Íjkészítő 1 

Sofőr 1 

Kéz- és lábápoló 1 

Könyvvizsgáló 1 

Közgazdász 1 

Légiutas-kísérő 1 

Logopédus 1 

Menedzser 1 

Mentőápoló 1 

Mozdonyvezető 1 

Nővér 1 

Paleontológus 1 

Divattervező 1 

Szoftverfejlesztő 1 

Stylist 1 

Tolmács 1 

Tűzoltó 1 
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13. Mi befolyásol téged a továbbtanulással kapcsolatban? 

Erre a kérdésre 421 diák az érdeklődési köre szerint választott. 130-an szüleikre 

hallgatnak. 18 diáknál befolyásoló tényező a kortárs kapcsolat. 4-4 diák az 

iskola referenciái alapján hozzá meg döntését. Az egyéb válaszokhoz négyen 

írták a nem tudom választ, az itt felsorolt válaszok egy szavazatot kaptak: 

- ami érdekel 

- semmi 

- tartós betegség miatt 

- saját választás szerint 

- ami a legjobban tetszik 

Döntés meghozatalában leginkább az elsődleges színtér (család) életvitele, 

értékrendje a mérvadó. 

 

 

71,35%

22%

3,05% 0,67% 0,67% 0,67%

Mi befolyásol téged a továbbtanulással 
kapcsolatban?

Az érdeklődési köröm szerint
döntök

A szüleim/családom
véleményére adok

Oda megyek továbbtanulni,
ahova a legjobb
barátom/barátnőm megy

Az iskola „hírnevétől” függően 
döntök 

Barátaim véleményére adok

Egyéb: "nem tudom"
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14. Mennyire vagy elégedett az iskolai teljesítményeddel? 

A tanulók többsége elégedett iskolai eredményével, elért teljesítményével. Az 

adaptáció egyik legjobb módja az, ha a tanulás során sikerélménye van a 

tanulónak, motiválttá válik. Újabb képzésbe lépve, elsajátítja azokat az új 

ismereteket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy tudása piacképes maradjon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53,72%

25,76%

19,15%

1,18%

Mennyire vagy elégedett az iskolai 
teljesítményeddel?

Inkább elégedett vagyok

Teljesen elégedett vagyok

Inkább elégedetlen vagyok

Teljesen elégedetlen vagyok
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15. Mennyire tartod fontosnak a modern információs technológiai eszközök 

alkalmazását az iskolában? 

A mikroelektronika útobbi évtizedekben lezajlott hatványozott fejlődésének 

eredményeként az emberi kapcsolataink is átalakultak. Ez pedig magával hozta 

az iskolai, munkahelyi körülmények radikális átalakulását. A kommunikáció 

jelentős mértékben az online tér felé tolódott, ami könnyebbé teszi a 

kapcsolattartást családdal, tanárokkal, osztálytársakkal, barátokkal. Színesebbé 

teszi az oktatást, interaktívan, képekben könnyebben sajátítják el az új 

ismereteket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49,83%

44,57%

4,57% 0,67% 0,33%

Mennyire tartod fontosnak a modern 
információs technológiai eszközök 

alkalmazását az iskolában?

Fontosnak tartom

Szükség van rá, de csak
mértékkel

Nem tartom fontosnak

Fontosnak tartod, milyen
eszközökre gondoltál

Egyéb: laptop, robotika, okos
telefon, okos tábla stb.
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16. Véleményed szerint, milyen hatása lenne egy digitális eszközökkel 

megtartott tanórának? 

Állandó fejlődésre késztet, felfrissíti a hétköznapi munkát, elősegíti a szakmai és 

módszertani megújulást. Ezt mondják azok a tanárok, akik az iskolában is 

használnak digitális eszközöket, például okostelefont, tabletet vagy interaktív 

táblát. „A tanórák színesítésének és a tanulók motiválásának egyik legjobb 

módja, ha közelebb hozzuk a diákokhoz a tananyagot: akár úgy, hogy órán is 

használhatják a mobileszközeiket. Jelenleg több mint 350, gyakorló tanárok által 

feltöltött, kreatív és innovatív módszertani anyag található a Tempus 

Közalapítvány Digitális Módszertárában, amelyet bárki használhat. Ennek célja, 

hogy támogassa a pedagógusok szakmai fejlődését, valamint, hogy a tanárokat 

jó példák bemutatására, az egymástól való tanulásra és tudásmegosztásra 

ösztönözze. Az adatbázis használatával a pedagógusok a tanórák és a tanórán 

kívüli tevékenységek megújításához nyerhetnek inspirációt, illetve konkrét, a 

mindennapi iskolai tevékenységeik során alkalmazható módszereket tanulhatnak 

másoktól.32” 

 

Kapott válaszok: Százalékos kimutatásban: 

Érdekesebb, változatos, szemléletes 

tanórák. 

 

65,08 % 

Figyelem felkeltése. 55,42 % 

Gyors és pontos információszerzés. 54,06 % 

Nem tudom, nem vettem részt ilyen 

tanórán. 

14,06 % 

Nem gondolkoztam még ezen. 29,83 % 

Egyéb:  

 
32 Digitális eszközök az iskolában is https://tka.hu/hir/12159/digitalis-eszkozok-az-iskolaban-is Letöltve: 2021. 
május 11. 

https://tka.hu/hir/12159/digitalis-eszkozok-az-iskolaban-is
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- Vettem rész ilyenen, de nem tetszet. 

- Nekem nem annyira jó, de 

megoldható 

- Nem fejleszti az írás készségünket 

(mert csak pötyögünk). 

- Figyelmetlenség 

- Lustulnának a gyerekek 

- Azért szerintem még mindig jobb, ha 

a tanár a tanórán az osztályteremben a 

táblára írja, és elmagyarázza az 

anyagot. 

- Kreatív dolgokat lehetne létrehozni 

- Meg kell tanítani a gyerekeket 

tanulni 

- Nem vettem még részt ilyenen, de 

nem lenne rossz hatása. 

- Mert jó 

- Annyira nem jó, mert iskolába 

jobban lehet odafigyelni meg ha 

valamit nem tudsz akkor ott tudnak 

segíteni. 

1,86 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,86 % 

 

A megadott válaszokból látható, azok a diákok, akik már részt vettek digitális 

tanórán, élvezték az új eszközök használatát. Segíette őket az értelmezésben, 

érdekesebbé, változatosabbá tette az új ismeretek szemléltetését, átadását. 
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17. Véleményed szerint, milyen a jó szakember? 

A diákok válaszai alapján, a jó szakember munkája igényes. Pontos, precíz, 

lelkiismeretes. Megkerülhetetlen tény, miszerint a szakmai tudást és gyakorlati 

ismereteket már komoly tapasztalattal rendelkező mester tudja a megfelelő 

szinten átadni. A diákok kilépve a nyílt munkaerőpiacra, naprakész, 

versenyképes tudással lesznek felvértezve. 

 

Válasz: Százalék: 

Tapasztalt 85,93% 

Szorgalmas 69,15% 

Nagy szakmai tudással rendelkezik. 57,28 % 

Udvarias 39,49 % 

Jó kommunikációs készsége legyen. 38,47 % 

Jó fizikummal rendelkezik. 28,3% 

Modern szemléletű legyen, ismerje az 

okos eszközöket. 

27,62%. 

Közvetlen 21,35% 

Egyéb: 

- Legyen tisztában azzal, amit csinál, 

legyen kreatív, tudjon kijönni a 

rosszabb helyzetekből és tudja a 

dolgát. 

- Ügyes legyen, és jól végezze a 

munkáját! 

- Figyelmes 

- Lelkiismeretesen végezze a munkáját 

- Jól tudja kezelni a sürgős/nehéz 

szituációkat. 

 

 

 

 

 

0,84 % 
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18. Az alábbiak közül jelöld meg azt a hármat, amit a legfontosabbnak 

tartasz a jövőbeli munkáddal kapcsolatban! 

Lehetséges munkáltatók kiválasztásakor az elsődleges szempont a stabil 

egzisztencia megteremtésének lehetősége, a biztos megélhetés, a versenyképes 

fizetés (47,79%), azonban ez ma már nem feltétlenül elég a munkavállaló 

sikeres megtartásához. A munkáltatóknak fel kell készülniük a Z generáció 

attitüdjére annak érdekében, hogy hatékonyan meg tudják őket szólítani, illetve 

a "digitális korszak" gyermekei eredményes munkavállalókká válljanak és 

sikeresen be tudjanak illeszkedni.33 Habitusukból adódóan magas és változatos 

elvárásokat támasztanak önmagukkal szemben, valamint az őket foglalkoztató 

cégek irányába is. Elsődleges számukra a csapat összetétele és a jó viszony a 

munkatársakkal.34 

„Ha egy olyan foglalkozást választasz, amit szeretsz, akkor egy napot sem kell 

dolgoznod életed során.” Konfuciusz 

 

Válasz: Százalék: 

Sok pénzt keressek 47,79% 

Jó kapcsolatom legyen a munkatársaimmal 46,61% 

Érdekes, változatos legyen a munkám 46,10% 

Szeressem, amivel foglalkozom 43,05% 

Könnyen találjak új munkahelyet, ha a régi megszűnik 23,55% 

A munka mellett sok szabadidőm legyen 21,35% 

Önállóan dönthessek, végezhessem a feladataimat 20,50% 

Nyugodt, kellemes környezetben dolgozhassak 20,33% 

 
33 Z generáció: ilyan az új nemzedék a munkahelyen! https://www.profession.hu/cikk/z-generacio-ilyen-az-uj-
nemzedek-a-munkahelyen Letöltve: 2021. május 11. 

34 Négy generáció munkahelyi viselkedése [Boomerek, X, Y, Z] – Generációk a munkahelyen 1. rész 
https://jobgroup.hu/hu/blog/generaciok-a-munkahelyen-1 Letöltve: 2021. május 11. 

https://www.profession.hu/cikk/z-generacio-ilyen-az-uj-nemzedek-a-munkahelyen
https://www.profession.hu/cikk/z-generacio-ilyen-az-uj-nemzedek-a-munkahelyen
https://jobgroup.hu/hu/blog/generaciok-a-munkahelyen-1
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Hasznos, mások által is elismert munkát végezzek 20% 

Megvalósíthassam az ötleteimet, elképzeléseimet 15,93% 

A lakóhelyem közelében dolgozhassak 12,71% 

Másokon segíthessek 10,50% 

Pontos szabályok, utasítások szerint dolgozhassak 10,33% 

Külföldön dolgozhassak 9,32% 

Lehetőségem legyen szakmai fejlődésre, előmenetelre 8,13% 

Másokat irányíthassak 5,08% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 
 

19. Tolna megyében melyik az a cég/vállalkozás, ahol szívesen dolgoznál? 

 

A táblázatban megtalálható cégeket sorolták fel a diákok. Ezeknek a cégeknek 

pozitív a megítélése a kutatásban résztvevő diákoknál. 

 

Cég neve 

"RÓNA" Mezőgazdasági és kereskedelmi 

Export-Import Kft 

Agroireg Kft. 

AGRO-SZEMCSE Kft 

Axiál Kft. 

BMW Kaposváron 

Coop (CO-OP Hungary Zrt. ) 

Csicsói Csárda 

DC Gépszer Kft 

DKC Ungheria Kft. 

Don Pepe 

Donauland Kft 

Doór & Doór Trans Kft 

Döbröközi Mesevilág Óvoda 

DUNACELL Kft 

EMSTAR Kft 

Feil Trans Bt. 

Fornádmag Kft 

Gluten Free Food Kft 

Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zrt. 

Halász Klinika 

Hanolfer Kft 
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Hunker 2000 Kft 

Husqarna 

Juhász Tibor mezögazdasági vállalkozó 

Katasztrófavédelem Szekszárd 

Katonaság 

Keleti Agrár Kft. 

Kiss Épületgépész Kft 

LIDL 

Lovas Állattenyésztési Kft 

Lovas udvarház 

Madocsai Csillagvirág óvoda 

MÁV - START Zrt. 

McDonald's Szekszárd 

Mecseki Kézműves Kft 

Meló-Diák Iskolaszövetkezet 

Mórágyi Lovarda - Völgység Lovas 

Egyesület 

MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 

Nano Kft 

Odor Kft Tamási 

Paks II Zrt. 

Paksi Atomerőmű 

Pataki Autó Kft 

Penny Market 

Pepco 

Pere Kertészet 

Ramivo Manufacturing Hungary Kft. 

RÉDAPLAN Bt. 
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Rozsnyay Gyógyszertár Zomba 

SZ+C Kft 

Szemes Kft 

TAM -BAU Kft 

Tamási Hús Kft 

TARr KFT 

Tolnatej Zrt 

Tolna Megyei Balasa János Kórház 

Tolna Megyei Rendőr Főkapitányságnál 

Tulipán Étterem 

Verona Panzió Vendéglő 

Viessmann Technologies Ltd. 

Zombai Általános Iskola 
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20. Gondolkozol azon, hogy a későbbiekben Tolna megyén kívül dolgozz? 

A válaszadók közel 50%-a nem gondolkozott a kérdésen, ami adódhat az 

életkori sajátosságokból. A munkavállalói mobilitás a vizsgált célcsoport 

esetében 40% alatti. Az elvándorlást nagyban befolyásolja a diákok lakhelyének 

infratruktrújának megléte, vagy annak hiánya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40,50%

22,03%

20%

17,45%

Gondolkozol azon, hogy a későbbiekben 
Tolna megyén kívül dolgozz?

Nem gondolkodtam még ezen

Itt a megyében szeretnék
maradni és dolgozni

Más megyében szeretnék
dolgozni

Külföldön szeretne dolgozni
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Összefoglalás 

 

Tanulmányunk körbejárta a felsőtagozatos tanulók pályaválasztásról alkotott 

véleményét, továbbtanulási terveit, mit gondolnak a felső tagozatos, nemcsak 8. 

osztályos gyermekek pálya- és iskolaválasztásával kapcsolatban. Szót ejtettünk a 

gyerekek információszerzési forrásairól, pályaismeretéről, megvizsgáltuk 

közelebbről, hogy mely szakmacsoportokat tanulva képzelik el jövőjüket. 

Szemügyre vettük a munka által elérhető siker értelmezését is. Fontosnak tartjuk 

még elmondani, hogy edukációs jelleget is kívántunk adni a kutatómunkamellett 

kérdőíves felmérésünknek, ezért kérdeztünk rá a tanulmányi eredményre. 

1. A tanulók pályaismeretének tartalmi elemei jól konkretizálhatóak, 

különös tekintettel a statikus összetevőkre (a pálya műveléséhez szükséges 

tevékenységek, eszközök, anyag megnevezésének vonatkozásában). 

Az adatokból összességében az látható, hogy az általános iskola felső tagozatos 

évfolyamába járók továbbtanulási és szakmaválasztási terveire markánsan hat az 

elsődleges szocializációs közeg (család, életkörülmény, szülők edukáltsága, 

munkaerőpiaci státusza). Ebből következik, a szülők legtöbbje azt szeretné, 

hogy gyermeke szakmát és/vagy érettségit szerezzen az általános iskola 

befejezése után. 

A továbbtanulás szempontjából tekintve, nem letükrözhető megyénk 8. 

osztályosainak érdeklődése, hiszen a megkérdezettek a felső tagozat minden 

évfolyamából válaszoltak. Ez alapján a megkérdezett 590 fő szerint, tíz 

egymástól jól különválasztható foglalkozási ágazat sport, kreatív, szépészet, 

elektronika és elektrotechnika, gépészet, informatika és távközlés, egészségügy, 

turizmus-vendéglátás, mezőgazdaság és erdészet, építőipart választották. 

Legnépszerütlenebb ágazatok pedig közlekedés és szállítmányozás, 

környezetvédelem és vízügy, bányászat és kohászat, vegyipar. 



84 
 

Szakma szerinti bontás viszonylag hasonló képet kaptunk, a Z-generációt 

jellemző „digitális bennszülöttség” predesztinálta, hogy a lehetséges választ 

miszerint a legtöbben a jövőben informatikusként szeretnének dolgozni. Szintén 

dobogós szakmák lett a mezőgazdász, fodrászképesítés. 

2. Feltételezzük, hogy a vizsgált általános iskolák felsőbb osztályos 

tanulóinak pályaorientációs döntéseiben a szülői befolyás mellett a tanári 

hatás jelenik meg legerőteljesebben. 

Ezen hipozétisünk sajnos nem állta meg a helyét. A tanulók elmondása szerint 

elsősorban a családi beszélgetések során (57,28%) foglalkoztak jövőtervezéssel, 

ez esetben az „imprinting” bevésödő hatásként a családi minták determináló 

erejűek lehetnek (életutat befolyásoló hatás dilemmája). Másodlagos 

szocializációs színtért vizsgálva a kortárs kapcsolatok (29,49%), és 

harmadikként az osztályfönök (21,69%), szaktanárok véleménye jelenik meg 

(10,16%). A néhány évvel idősebb testvér, barát, ismerős tapasztalatainak 

bevonása a döntési folyamatba pozitív hatású lehet. Ők életkoruk miatt 

hitelesebbek, jobban beszélik egymás nyelvét és az aktuális lehetőségekkel, 

szabályokkal kapcsolatban egyaránt tájékozottabbak. 

3. Szakmaválasztás során az egyik legfőbb motivációs tényező a biztos 

megélhetés, és másodlagos, illetve harmadlagos komponens a társadalmi 

megbecsültség és hasznosság. 

Kérdőívünkből kimutatható, hogy a vizsgálati mintában szereplő tanulók 

számára a legfontosabb befolyásoló tényező a megélhetés (47,47%), társadalmi 

hasznosság és megbecsülés (46,61%). A beérkezett válaszok alapján 

megállapítható, hipotézisünk helytálló. 
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