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1. Bevezetés, a témaválasztás indoklása 

 

Magyarországon a rendszerváltást követően a piacgazdaság kialakulásával versengés, 

illetve minőségi válogatás lépett fel a munkaerőpiacon, amely jelentős mértékben 

megnehezítette a pályakezdő fiatalok helyzetét, különösen a legkedvezőtlenebb társadalmi 

helyzetbe tartozó, hátrányos helyzetű csoportok esetében. Mindezek mellett megfigyelhető, 

hogy az aktuális oktatási rendszer képzési formái nem veszik figyelembe, és nem igazodnak 

kellőképpen a tanulók egyéni képességeihez, készségeihez, amiből egyenesen következik, hogy 

a tanulóknak kell igazodniuk, alkalmazkodniuk, az adott oktatási intézmény keretein belül 

felállított követelményekhez, normákhoz. Fontos megemlíteni, főként a hátrányos helyzetű, 

tanulásban akadályozott tanulók esetében az inkluzív befogadó iskola igényét, amelynek 

alapvető célja, hogy ne a gyermekek, hanem az iskola, illetve a pedagógusok alkalmazkodjanak 

a tanulókhoz. A kedvezőtlen helyzetet csak tovább mélyítette a gazdasági válság, amely 

hatására jelentősen megnőtt a munkanélküliség. Egyes szociológiai kutatások már a hetvenes 

évek elején (Ferge, 1969; Gazsó, 1971) szignifikáns összefüggést tártak fel a gyerekek 

családjának a társadalmi hierarchiában elfoglalt helye, és a gyerek iskolai teljesítménye között. 

A hátrányos helyzetű rétegből származó gyerekek szocializációs feltételei kedvezőtlenek, 

kevésbé vannak felkészülve arra, hogy megfeleljenek az iskolai követelményeknek. „Az elmúlt 

tíz évben mindvégig azokban a középfokú iskolákban volt a legmagasabb a lemorzsolódok 

aránya, ahol a legtöbb hátrányos helyzetű gyereket oktatják.” (Márton–Venter, 2009:8) 

Egy speciális feladatkört ellátó, sajátos nevelési igényű, többségében hátrányos, illetve 

halmozottan hátrányos helyzetű gyerekekkel foglalkozó gyógypedagógiai intézmény 

vezetőjeként – látva az aktuális problémákat –, felmerült bennem az a kérdés, hogy a sok 

esetben alacsony iskolai végzettséggel rendelkező, hátrányos helyzetű szülők milyen 

mértékben képesek támogatni gyermekeik iskolarendszerben történő továbbhaladását, illetve 

pályaválasztását. Továbbá maguk az iskolák hogyan segítik azokat a 13-14 éves fiatalokat, 

akiknek töredéke rendelkezik csak határozott elképzeléssel arra vonatkozóan, hogy milyen 

szakmát szeretne tanulni, illetve, hogy milyen szakma lenne számára a leginkább megfelelő. 

A fentiekkel összefüggésben, a megalapozott, egyéni képességekhez, aktuális munkaerő–

piaci igényekhez igazodó szakmaválasztás szükségességére hívom fel a figyelmet, amely 

jelentősége rendkívül meghatározó az egyén jövőbeni életesélyeit illetően. A felnőtté válás 

egyik legmeghatározóbb lépése maga a pályaválasztás, amely nagy dilemma gyereknek, 

szülőnek egyaránt.  A nem kellőképpen megalapozott döntés egy életre alááshatja az egyén 



 5  

önbecsülését, jövőbe vetett hitét, amely nem csak annak okozhat problémát, akit érint, hanem 

környezetének és a társadalomnak egyaránt, mivel a gazdasági hatásokon túl szociális vetületei 

is vannak. A sikeres, boldog élethez, a családalapításhoz munkahelyre, biztos megélhetésre van 

szükség, ami nem csak az elhelyezkedni kívánó egyén, hanem a társadalom érdeke is, mivel a 

későbbi pályamódosítások költségei, a munkaerőpiacra beilleszkedni képtelen emberek 

tömegei jelentős pluszterhet, társadalmi problémát jelentenek az állam számára. 

Az egyik legnagyobb problémát az jelenti, hogy a pályaválasztás előtt álló fiatalok 

nincsenek tisztában saját képességeikkel, adottságaikkal, amelyek hiányában gyakoribb az 

elhibázott szakmaválasztás esélye. Ezt elkerülendő vizsgálni kellene a tanulók fizikai állapotát, 

motivációikat, kompetenciáikat és ezt tudatosítva segíteni őket a megalapozottabb 

pályaválasztásban.  

Gyakran előfordul, hogy a fiatal diákok olyan népszerű „divatszakmában” gondolkodnak, 

amelyhez egyéni adottságaik nem megfelelőek, nem rendelkeznek azokkal a kompetenciákkal, 

amelyek elengedhetetlenek egy-egy szakma sikeres elsajátításához. A speciális szakiskolában 

tanuló diákok eleve hátrányos helyzetben vannak a többségi iskolákban végzett tanulókhoz 

képest, a csökkentett tanterv miatt, nem kapnak megfelelő alapokat, s ebből kifolyólag 

kevesebb esélyük van a magasabb iskolai végzettség megszerzésére. A speciális képzés 

hatására nem rendelkeznek olyan alapismeretekkel, amelyek lehetővé tennék, hogy 

ráépülhessen a magasabb szintű oktatás, így esetükben sokkal nagyobb a valószínűsége, hogy 

csak a tanult szakmával tudnak elhelyezkedni. 

A disszertáció szerkezetileg két nagy részre: elméleti és kutatási részre tagolódik. Az 

elméleti részen belül több nagyobb gondolati kört, egységet találunk: az első egységben a 

speciális szakképzést, konkrétabban a speciális szakiskolák kialakulásának, az itt tanuló diákok 

jellemzőinek, az értelmi fogyatékosság, akadályozottság fogalmi változásainak, a társadalmi 

származás és tanulásban akadályozottság összefüggéseinek, az etnikai hovatartozás iskolai 

továbbhaladással kapcsolatos szerepének leírását, illetve e témakör szakirodalmi feldolgozását 

olvashatjuk. 

A második nagyobb egységben a szakiskolások társadalmi integrációját befolyásoló és arra 

hosszabb távon kiható szakmaválasztás jelentőségének, szerepének elemzése következik, a 

pályaválasztási tanácsadás, a pályaorientáció részletes fogalmi, történeti ismertetésén keresztül. 

Majd ezt követően egy, a német szakképzésben használt kompetenciamérő teszteljárás történeti 

fejlődését, magának a tesztmódszernek a részletes bemutatását és a tesztfolyamatot írom le.  

Az elméleti rész harmadik egységének zárásaként pedig a sajátos nevelési igényű tanulók 

munkaerőpiaci integrációjának növelését célzó programok, projektek bemutatása következik, 
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amely szakasz már nem csak a szakiskolai évekkel, hanem az iskola elhagyását követő 

„utógondozói” időszakkal is foglalkozik. 

A dolgozat második nagy részében a saját kutatási eredmények ismertetése következik. 

Kutatásomban egy olyan – a mai magyar oktatási rendszerben korántsem rendezett – aktuális 

problémával állunk szemben, amely megoldásához nélkülözhetetlen egyrészt a diákok 

szakmaválasztási motívumainak feltárása, másrészt olyan módszerek bevezetése, amely által 

mind az intézményvezetők, mind a pedagógusok képessé válnak arra, hogy lemérjék a tanulók 

egyéni képességeit, szakmára való érettségét, alkalmasságát. Erre jelent egy lehetséges választ 

a Hamet2® eljárás, amely egyike a német szakképzésben eredményesen alkalmazott – a tanulók 

szakmaérettségét vizsgáló –, érvényes és hiteles tesztmódszereknek, amely úgy lett kifejlesztve, 

hogy más európai országok szakképzési viszonyai között is eredményesen alkalmazható 

legyen, természetesen csak megfelelően képzett szakemberek, illetve az előírt tárgyi feltételek, 

körülmények biztosítása mellett.  

A 2010-ben végzett első empirikus kutatás során két hazai szakképző intézményben 

vizsgáltam a szakmaválasztási motívumokat, annak folyamatát, a szakmaválasztáson már 

átesett szakiskolás fiatalok körében felvett kérdőíves vizsgálatok segítségével. A 2010-es 

kutatás eredményei tükrében nyilvánvalóvá vált, hogy a vizsgált szakképző intézmény még 

nem felel meg a tesztmódszer hiteles gyakorlati alkalmazásához szükséges követelményeknek, 

ebből kifolyólag az elmúlt években sokat tett az iskola a tesztmódszer gyakorlati 

alkalmazásához szükséges feltételek megteremtése érdekében, ami a tesztvezető szakemberek 

képzése, magának a teszteljárásnak a megismertetése, továbbá a személyi–tárgyi feltételek 

megteremtése folytán valósult meg a helyi gyakorlatban. A fentiekben leírt tudatos és 

célirányos tárgyi fejlesztéseket, illetve a tesztmódszer eredményes alkalmazáshoz szükséges 

feltételek megteremtését követően már indokolttá vált a Hamet2® teszteljárás 

létjogosultságának, hatásának újbóli vizsgálata a helyi speciális szakképzésben történő 

alkalmazását illetően. 
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2. A speciális szakképzés 

 

2.1. Iskolarendszerű szakképzés 

        

A speciális szakiskola helye a hazai köznevelési, szakképzési rendszerben 

Az ezredforduló előtt a nyolc évfolyamos alapfokú általános iskolai képzés után négyéves 

gimnáziumban, szintén négyéves – de szakképesítést is nyújtó szakközépiskolában – vagy 

hároméves szakmunkásképzőben folytathatták tanulmányaikat a fiatalok. Egy 1998-ban 

elindult reform azonban átalakította a szakképző iskolák addigi szerkezetét. Innentől kezdve a 

szakközépiskolákban négy tanév alatt csak érettségi bizonyítványt lehetett szerezni, a 

szakképesítés megszerzéséhez további egy vagy kétéves program teljesítésére volt szükség.  

A szakmunkásképzést felváltotta a szakiskolai képzés, amely a korábban jellemző három 

év helyett 2+2 évig tartott, amely képzés magába foglalta a kétéves általános és szakmai 

orientációs szakaszt, illetve a szintén kétéves szakképző évfolyamokat.  

Azonban a szakképzés időtartamát érintő változtatások, pontosabban a szakképzés 

időtartamának az egy vagy két évvel történő meghosszabbítását követő időszakban sem volt 

tapasztalható pozitív változás sem a szakiskolákból kikerülő tanulók szakmai felkészültségét, 

sem az aktuális munkaerőpiaci követelményeknek való jobb megfelelést illetően. Ezt követően 

az 1993. évi közoktatási törvény 2009. évi módosításának megfelelően egy újabb megközelítés 

a „problémák” megoldását a szakképzés megkezdésének korábbra helyezésével – 16 év helyett 

14 éves korban – látta megoldhatónak, ennek következményeként került bevezetésre az 

előrehozott szakiskolai képzés. Az itt résztvevő tanulók akár már 17 évesen szakképesítést 

szerezhettek.  

A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, illetve a szakképzésről szóló 2011. évi 

CLXXXVII törvény, jelentős szerkezeti változásokat eredményezett az iskolarendszerű 

szakképzés rendszerében. Az addigi képzési struktúra fokozatosan megszűnt; a 2013/14-es 

tanévtől már csak az új szakképzési programokat indították. 

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény részletesen szabályozza a szakképzés 

intézményrendszerét, illetve felsorolja a szakképzés intézményeit: szakközépiskola, szakiskola 

(együtt a kettő szakképző iskola),  az állami felnőttképzési intézmény, valamint a 

felnőttképzésről szóló törvényben meghatározott, iskolarendszeren kívüli, szakmai képzést 

folytató intézmény.  
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A szakiskolában az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szakképesítések körében 

a szakképzési kerettantervek szerint folyhat szakképzés. A 21-es számmal kezdődő rész–

szakképesítések nem igényelnek befejezett iskolai végzettséget. A köznevelési törvény szerint 

alapfokú iskolai végzettség hiányában a szakiskolába történő felvétel feltétele: a tizenhatodik 

életév betöltése, és a szakiskolában szervezett Köznevelési Hídprogram szerinti tanév 

teljesítése. 

A szakképző iskola létesítésére, fenntartására és működésére a nemzeti köznevelésről szóló 

törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 7.§ 

(1) tételesen felsorolja a köznevelési rendszer intézményeit, amelynek egyik intézménytípusa a 

szakiskola.  

A speciális szakiskolai és a készségfejlesztő speciális szakiskolai programok alapvetően a 

tanulásban akadályozott, illetve értelmileg akadályozott sajátos nevelési igényű tanulók 

képzését biztosítják a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság 

véleménye alapján. A köznevelési törvény 13.§ (5) kimondja, hogy „a sajátos nevelési igényű 

tanulók iskolai nevelés–oktatása céljából a szakiskola speciális szakiskolaként működik, ha a 

többi tanulóval sajátos nevelési igénye miatt együtt haladásra képteleneket készíti fel szakmai 

vizsgára, vagy nyújt részükre munkába álláshoz és életkezdéshez szükséges ismereteket; az 

évfolyamok száma a speciális kerettanterv szerint meghatározott.” 

 

A szintén megújult szakközépiskolai programok négyéves általános és szakmai alapozó 

képzést kínáltak a tanulóik számára, mely alapvetően az érettségi bizonyítvány megszerzésére 

készítette fel a diákokat, ezt követően a fiatalok szabadon választhattak, hogy részt vesznek-e 

a szakképzésben, vagy felsőfokú iskolában folytatják a tanulmányaikat. 

A szakiskolákban 2013-tól hároméves képzési program került bevezetésre, míg a 

szakközépiskolák az 1998-as reform előtti időszaknak megfelelően újra a 9. évfolyamtól 

számítva nyújtanak szakképzést. 

A 2011-ben elfogadott új szakképzési törvény eredményeképpen megújult hároméves 

duális szakiskolai képzés keretében egyszerre folyik mind a közismereti, mind a szakképzés a 

tanulók számára. Feltétlen megjegyezném, hogy a szakképzési évfolyamokon a közismereti 

óraszámok növekedésével a szakmai elméleti, illetve a szakmai gyakorlati óraszámok 

lecsökkentek. Míg a 2+2-es rendszerben a 9-10. évfolyamon közismereti tárgyak oktatása, 

illetve szakmai alapozás folyt nagyrészt, a 11-12. évfolyamon pedig kizárólag szakmai elmélet 

és szakmai gyakorlati oktatás, addig a jelenlegi 9. előkészítő évfolyamon közismereti tárgyak 
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és szakmai alapozó oktatás kap teret, a szakképző évfolyamokon pedig a jelentős számú 

közismereti tárgyak tanítása mellett történik a szakmai elméleti és szakmai gyakorlati képzés.  

Megemlítendő, hogy a 2015. évi törvénymódosítások meghatározó változásokat hoztak a 

szakképzés rendszerében, struktúrájában, illetve a pedagógus foglalkoztatásban. A kormány 

2015. május 27-én fogadta el az Országgyűlés a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. 

törvény, a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény és az azokkal összefüggő tárgyú 

törvények, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosítását. Az új 

törvényjavaslat tartalmazza két szakképesítés állami szakképzési rendszerben történő 

megszerzésének ingyenessé tételét a korábbi egy ingyenes szakma megszerzése helyett. 

A szakképző intézmények hatékonyabb, összehangoltabb működése, illetve az 

erőforrások hatékonyabb közös felhasználása érdekében, ún. szakképzési centrumokat hoztak 

létre, amelyek tagintézményeként működnek a 2016/17-es tanévtől átalakuló szakképző 

iskolák. A költségvetési szervként működő szakképzési centrumok száma megyénként 

maximum három, a fővárosban legfeljebb tíz lehet.  

A korábbi szakközépiskola szakgimnáziumként, a szakiskola szakközépiskolaként, míg a 

speciális szakiskola szakiskolaként működik a továbbiakban. A módosítások értelmében a 

szakiskola elnevezés kizárólag azokra az intézményekre vonatkozik, amelyek a sajátos nevelési 

igényű tanulókat készítik fel szakmai vizsgára, illetve a munkába álláshoz, az életkezdéshez 

szükséges ismereteket nyújtanak számukra. A törvénymódosítás azt is jelenti egyben, hogy 25 

éves korig meghosszabbodott a nappali rendszerű iskolai oktatásban, illetve a szakképzésben 

való részvétel lehetősége. 

 

Mivel a dolgozatban sokszor használom az EGYMI kifejezést, ezért indokoltnak vélem 

tisztázni a rövidítés jelentését.  

A 2011. évi köznevelési törvény a többcélú intézmények közé sorolja az EGYMI-ket 

(egységes gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai módszertani intézményeket). E törvény 20.§ 

(9) bek. alapján: az  EGYMI a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók többi gyermekkel, 

tanulóval együtt történő nevelésének, oktatásának segítése céljából hozható létre. Az intézmény 

keretén belül működnie kell kizárólag sajátos nevelési igényű gyermekeket, tanulókat ellátó 

óvodai, általános iskolai, fejlesztő nevelés–oktatást végző iskolai vagy középfokú iskolai 

feladatot ellátó intézményegységnek, továbbá utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori 

hálózatnak vagy – az országos és megyei szakértői bizottsági feladatok kivételével – pedagógiai 

szakszolgálati feladatokat ellátó intézményegységnek. (2011.évi. CXC. törvény 20.§ (9)) 
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2.2. A speciális szakiskola  

 

2.2.1. A speciális szakiskolák megjelenése, kialakulása 

  

A fejezet bevezetéseként mindenképpen említést érdemel, hogy a „speciális szakiskola” 

elnevezés a 2016/17-es tanévtől szakiskola elvezésre változott. Viszont a dolgozatban 

bemutatott elméleti rész, a megvalósult projektek, illetve a kutatás ideje alatt még speciális 

szakképzésről, speciális szakiskolákról beszéltünk, ezért indokoltnak láttam meghagyni a 

továbbiakban a „speciális” jelzőt. 

A speciális szakiskola a készségfejlesztő speciális szakiskola után a második legfiatalabb 

intézménytípus a gyógypedagógiai intézmények rendszerében. A hazai szakemberek a XX. 

század elején már felfigyeltek a tanulási problémákkal küzdő gyerekekre, akiket „gyenge 

tehetségűeknek” neveztek, és kisegítő iskolákat hoztak létre a képzésükre, de ekkor még nem 

beszélhetünk a speciális szakiskolák kialakulásáról, mint középfokú szakképzési formáról. A 

60-as évek végén Budapesten, pontosabban Csepelen szerveződött a csepeli Kisegítő 

Továbbképző Intézet, majd ezt követően alakult még néhány kisegítő iskola hazánkban, melyek 

a 80-as években ún. munkára felkészítő tagozatokat hoztak létre. 

Ezek a továbbképző tagozatok kiegészítő képzési formaként működtek a gyógypedagógiai 

funkciót ellátó alapfokú iskolákra szerveződve. A speciális szakiskolák ezekből a kisegítő 

iskolák által létrehozott továbbképző tagozatokból alakultak ki Magyarország területén. Ezek 

az iskolák elsősorban valamilyen szakma elsajátítását tették lehetővé a tanulóik számára, de 

gondoskodtak a diákok közismereti képzéséről is. 

Alapvetően elmondható, hogy a nyolcvanas évek közepéig nem jött létre a fogyatékos 

személyek egész hazánk területére kiterjedő középfokú speciális oktatása. Különösen az állami 

gondozásban nevelkedett, a családi háttértámogatást nélkülöző fiatalok iskolai előmenetele, 

munkaerő piaci integrációja kívánt reformokat a hazai oktatási rendszerben. „A tanulók 

többsége minden előképzettség nélkül állt munkába az iskola és a szülők által „szerzett” 

munkahelyeken, esetleg az üzemek segítségével.” (Hatos, 1981:100-102). Ekkor még nem 

voltak kiforrva, az iskolából a munka világába való átmenetet támogató programok, illetve 

képzések. 

 Változást eredményezett az 1985. évi I. törvény, amely érzékelhetően kedvezőbb jogi 

feltételeket teremtett a fogyatékkal élők továbbtanulásához, mivel a speciális szakiskolát már e 

törvény is egyértelműen úgy jeleníti meg, mint a fogyatékkal élők középfokú oktatásáért felelős 

intézménytípust. A speciális intézményhálózat kialakításhoz, illetve optimális működéséhez 



 11  

szükséges feltételek még nem valósultak meg, és az újonnan létrejött iskolák sem feleltek még 

meg a speciális szakiskolák mai formájának, mégis jelentős előrelépést jelentett a korábbi 

kisegítő iskolákkal szemben. A különbség abban mutatkozott meg, hogy a speciális szakiskola 

sikeres elvégzését követően bizonyos szakmunkás – és betanított munkás – bizonyítványt 

szerezhettek az itt tanuló diákok. Ezzel a törvény a speciális szakiskolát a hazai szakképzés 

intézményrendszerébe emelte. Ezekben az években fokozatosan hangsúlyosabbá vált a 14-16. 

életévüket betöltött tanulók középfokú oktatásának társadalmi szükségessége. 

A rendszerváltást követő társadalmi-gazdasági változások hazai szakképzésre kifejtett 

hatása következtében a 1990. évi XXIII. törvény értelmében a speciális szakiskolák profilja 

kiszélesedett, így feladatváltozásra kényszerültek. Az oktatási törvény módosítása lehetővé 

tette, hogy a speciális szakiskolák befogadják a nem fogyatékos tanulókat is, akik kikerülhettek 

az általános iskolákban gyengén tanuló diákok és a szakmunkásiskolákban a többiekkel együtt 

haladni képtelen, valamint férőhely hiányában az oktatásból kimaradó fiatalok köréből. A 

jogszabály tehát már nem csak a fogyatékkal élő fiatalok képzését írja elő a speciális 

szakiskolákban, hanem egyértelműsíti, hogy a képzés meghirdethető más tanulók számára is, 

egyéb, az elméleti ismereteket kissé háttérbe szorító szakokon, illetve szakmákban. 

 Mesterházi Zsuzsa (1998) szerint ez a döntés nem bizonyult túl szerencsésnek, mivel 

hamar bebizonyosodott, hogy „indokolt és szükséges olyan szakképző iskola fenntartása és 

működtetése, amelynek feladata a fogyatékosságuk miatt más iskolatípusban felkészülni, 

tanulni nem tudó tanulók felkészítése, a munkába álláshoz szükséges ismeretek elsajátítása.” 

(Mesterházi, 1998:100) 

Az 1993. évi közoktatásról szóló LXXIX. törvény jelentősége a speciális szakiskolák eredeti 

funkciójának visszaállításában mutatkozott meg, miszerint ebbe az iskolatípusba kizárólag 

olyan tanuló jelentkezhet, akinek a képzése a többi tanulóval együtt nem valósítható meg a 

pedagógiai gyakorlatban, mivel normál pedagógiai módszerekkel nem oktathatók 

eredményesen sajátos nevelési igényük következtében. Ennek megállapítására kizárólag a 

Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottságok jogosultak. A törvény 

kimondja, hogy „a középfokú nevelés–oktatás szakasza a kilencedik évfolyamon kezdődik, és 

szakiskolában a tízedik, középiskolában a tizenkettedik, vagy a tizenharmadik évfolyam végén 

fejeződik be.” Továbbá biztosította a második, harmadik szakma ingyenes megszerzésének a 

lehetőségét, elősegítetve a – döntő többségében – tanulásban akadályozott tanulók 

szakmaszerzését. Ezek a döntések az SNI-s tanulók pozitív diszkriminációját jelentették. 
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Az 1993. évi törvény a szakképzésről már a szakképző intézmények közé sorolja a speciális 

szakiskolát, az 1995. évi törvény a 1993. évi szakképzési törvény módosításáról pedig 

egyértelműen beemelte a speciális szakiskolát a szakképzés intézményrendszerébe.  

A 1993-as közoktatási törvény 1996-os módosítása (1996. évi LXII. törvény) következtében 

a sajátos nevelési igényű fiatalok szakképzése kétféle speciális iskolában folyhat:   

„27.§. (8) A testi, érzékszervi, enyhe és középsúlyos értelmi és más fogyatékos tanulók 

iskolai nevelése és oktatása céljából a szakiskola speciális szakiskolaként vagy készségfejlesztő 

speciális szakiskolaként is működhet.” 

A speciális szakiskolák történetének, illetve jogi szabályozásának alakulása során nem 

hagyható figyelmen kívül a fogyatékos személyek jogairól, és esélyegyenlőségük biztosításáról 

szóló 1998. évi XXVI. törvény, amely a „normalizációs elv” szellemében kimondja, hogy „a 

fogyatékos személyeknek ugyanolyan joguk van az integrált munkahelyeken való 

elhelyezkedésre és munkavégzésre, mint a nem fogyatékosoknak.” 

A következő lényeges pont, ami egyben az utóbbi évtized egyik legfontosabb reformjának 

tekinthető: az OKJ 2006-os megújításával jelentősen átalakult a hazai szakképzés. A speciális 

szakiskolák 2006-ban, az új moduláris rendszerű szakképzési programjuk keretében oktathatják 

egy adott szakma bizonyos moduljait, illeszkedve az európai fejlesztési irányokhoz. Ez közel 

3000 modult jelentett. A moduláris rendszerű Országos Képzési Jegyzék fő célkitűzései a 

következők voltak: 

 „jobban felépített, átláthatóbb szakmastruktúra, egymással szorosabb és jobban 

kihasználható kapcsolatban levő szakképesítések 

 a szakképesítések közötti átjárhatóság javítása, a korábban megszerzett tudás 

beszámíthatóságának megteremtése 

 a mai munkaerőpiac igényeinek megfelelő szakmakínálat megalkotása.” 

 

Az I/2006. (II.17.) OM rendeletben kiadott új 2006-os OKJ-ban, amely a szakképzés 

legfontosabb alapdokumentuma, alap-, rész-, és ráépülő szakképesítések, illetve elágazások 

szerepelnek. A rész-szakképesítés jelentősége elsősorban abban rejlik, hogy legalább egy 

munkakör ellátására képesíti a tanulót a követelmények sikeres teljesítése esetén. A rész-

szakképesítés egy teljes szakképesítésnek a szakmai és vizsgakövetelményeiben meghatározott 

moduljaiból épül fel.  

Az alap-szakképesítések esetén a különböző szakmák, a szakmai és 

vizsgakövetelményekben meghatározott modulokból tevődtek össze, illetve munkakör 

ellátására képesít.  
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A megújult OKJ egyik pozitívuma volt, hogy amelyik tanuló egy szakma megszerzése 

során sikeres vizsgával teljesített egy adott modult, annak nem kellett többet abból a modulból 

vizsgáznia, és a második szakma tanulásakor felmentést kaphatott a tananyag azon része alól, 

amelyet az első szakma elsajátítása során megismert.  

A szociális és munkaügyi miniszter 2007 májusában jelentette meg a hatáskörébe tartozó 

szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 21/2007. (V.21.) SZMM rendeletet, 

amely rendelkezés értelmében mind az iskolarendszerű, mind az iskolarendszeren kívüli 

szakképzésben a szakmai képzés beindítható, természetesen csak az előírt jogszabályoknak 

való megfelelés esetén.  

A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről meghatározza a speciális szakiskolák 

alapvető célját és funkcióját, amely a tanulásban akadályozott tanulók szakmai vizsgára történő 

felkészítése differenciált segítségnyújtás révén, továbbá olyan – a jövőbeni munkaerőpiaci 

beilleszkedéshez és önálló életkezdéshez nélkülözhetetlen – ismeretek átadása, amelyek 

elősegítik a minél sikeresebb társadalmi beilleszkedését. 

A többségi szakképző intézmények esetében nem hagyható figyelmen kívül, hogy az SNI 

tanulókat megillető különböző kedvezmények igénybevétele nem tekinthető olyan 

széleskörűnek, mint a speciális szakiskolában, amely intézménytípus az SNI, főként a 

tanulásban akadályozott tanulók számára kialakított legideálisabb szakképzési forma. Ezekben 

a szakképző intézményekben a többségi iskolákhoz képest kisebb létszámú csoportokban, a 

diákok egyéni szükségleteihez, képességeihez, aktuális fejlettségi állapotukhoz igazodva 

gyógypedagógusok irányításával történik a tanulók szakmai képzése hosszabb képzési időkeret 

felhasználásával. A speciális szakiskolába történő felvétel kötelező feltételei: alapfokú iskolai 

végzettség, a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság iskolakijelölő 

határozata, a KIFIR rendszerbe történő jelentkezés, továbbá egészségügyi alkalmasság, amit 

természetesen egy szűrés során állapítanak meg. 

A speciális szakiskolában tanuló diákok, illetve az iskolán kívüli képzőhelyek és 

vállalkozások (gazdálkodó szervezetek) között tanulószerződés köthető a gyakorlati képzés 

keretében. Ebben az esetben a speciális szakiskolásokat étkezési hozzájárulás, az előírásoknak 

megfelelő munkaruházat, és egyéb juttatások illetik meg, továbbá havonta a mindenkori 

minimálbér 15%-ának megfelelő pénzbeli juttatásban is részesülnek. Abban az esetben, ha nem 

külsős helyszínen, hanem a speciális szakképző intézmény saját tanműhelyében folyik a 

tanulók gyakorlati képzése, étkezési hozzájárulást és munkaruhát kapnak segítségképpen. A 

régiónként megállapított támogatott képzés keretében tanuló szakiskolások tanulmányi 

ösztöndíjban részesülhetnek. 
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A 2012. január 1-jén hatályba lépett 2011. évi CLXXXVII. törvény fő célkitűzése a 133/2010. 

Kormányrendeletben kiadott OKJ alapjaiban történő megváltoztatása volt.  

Az új OKJ kapcsán, több változás figyelhető meg, például kevesebb lett a megszerezhető 

szakképesítések száma. Az új OKJ-t – melynek alapvető célja az egymásra épülő 

szakmastruktúra kialakítása – a 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet az Országos Képzési 

Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről – szabályozza. 

A köznevelési törvény értelmében az SNI tanulók 25 éves korukig maradhatnak a középfokú 

iskolarendszerben (23+2), felnőttoktatás esetén 27 éves korukig.  

 

A hazai szakképzési rendszerben a speciális szakiskolák képzési szerkezetét érintő 

leglényegesebb változás az elmúlt éveket tekintve, hogy a 2+2 éves képzési szerkezet helyett 

bevezetett képzési szerkezet 1+2 éves, ha rész–szakképesítésre, 1+4 év, ha teljes OKJ-s 

szakképesítésre képezi a speciális szakiskolákban tanuló diákokat. A rész-szakképesítés 

indítására iskolarendszerben kizárólag speciális szakiskolákban van lehetőség, erről az 

Országos Képzési Jegyzékben külön nyilvántartás olvasható. Az új képzési rendszerben az első 

év az úgynevezett szakmai előkészítő évfolyam, a speciális szakiskoláknak kivétel nélkül 

kötelező 9/E előkészítő évfolyamot indítani, amely kapcsán megemlítendő, hogy óraszám 

emelkedést eredményezett: 39 óra lett a kötelező óraszám. 

 

2.2.2. A speciális szakiskolában tanuló diákok 

 

A speciális szakiskola alapvetően a sajátos nevelési igényű, a testi-érzékszervi 

fogyatékosság mellett az enyhe fokban értelmi fogyatékos, „normál szakképzésből” sajátos 

nevelési igényük, illetve egyéni képességeik miatt kiszoruló fiatalok szakképzését biztosítja. A 

speciális szakképzésbe kizárólag a területileg illetékes Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői 

és Rehabilitációs Bizottság komplex vizsgálata, illetve szakértői javaslata alapján nyerhet 

felvételt a sajátos nevelési igényű tanuló. Tehát a speciális szakiskolába a testi, érzékszervi, 

értelmi, beszéd- vagy más fogyatékosság megállapítása után lehet beiratkozni, egy komplex – 

orvosi, pedagógiai, gyógypedagógiai és pszichológiai – vizsgálat alapján. Erre kizárólag a 

Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottságok, valamint az országos 

szakértői és rehabilitációs tevékenységet ellátó bizottságok jogosultak. A szakmai képzésbe az 

általános évfolyamok befejezését követően az egészségügyi alkalmasság igazolására is szükség 

van.  
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2.2.2.1 Sajátos nevelési igény, értelmi fogyatékosság, tanulásban akadályozottság fogalma  

 

Kutatásom célcsoportjában a sajátos nevelési igényű, konkrétabban tanulásban 

akadályozott szakiskolás tanulók állnak, így mindenképpen szükségszerűnek láttam az 

alcímben szereplő gyógypedagógiai fogalmak tisztázását. 

 

2.2.2.2 Sajátos nevelési igényű tanuló 

 

A 2011. évi köznevelési törvény (CXC törvény) új fogalomhasználatában részletesen kifejti, 

hogy kik sorolhatók e kategóriába. Sajátos nevelési igényű: „az a különleges bánásmódot 

igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye, alapján mozgásszervi, 

érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén 

halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarai vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral 

(súlyos tanulási, figyelem-, vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd.” 

 

2.2.2.3 Értelmi fogyatékosság 

 

Illyés Gyuláné (1968) „Gyógypedagógiai pszichológia” című klasszikusnak számító 

művében részletesen meghatározza az értelmi fogyatékosság fogalmát: „az értelmi 

fogyatékosság átfogó kifejezése mindazoknak a különböző súlyossági fokú állapotoknak, 

amelyekre elsősorban az intellektus károsodása jellemző. Ez az állapot a neuroendokrin 

rendszer strukturális csökkentértékűségén vagy sérülésén, illetve funkciózavarán alapszik. 

Jellemző rá, hogy öröklött vagy veleszületett, vagy korai életszakaszokban keletkezett, 

maradandó, irreverzibilis, az egész életen át tart, bár a fejlődés és speciális fejlesztés lehetősége 

fennáll, az állapot nem szüntethető meg, az értelmi erők elsődleges károsodása mellett az egész 

személyiség zavarát hozza létre, vagyis az intellektuális csökkenésén kívül az ép és a 

fogyatékos értelem között minőségi különbségek mutatkoznak. A legkülönfélébb etiológiájú 

kórképekhez, mint tünet csatlakozik.” (Illyés, 1968:233) 

Egy későbbi megfogalmazás szerint: „az értelmi fogyatékosság a központi idegrendszer 

fejlődését befolyásoló örökletes, és környezeti hatások eredményeként alakulhat ki, melynek 

következtében az általános értelmi képesség az adott népesség értelmi képesség átlagától a 

kezdő évektől számítva elmarad, ezért az önálló életvezetés jelentősen akadályozott.” (Czeizel, 

Lányiné és Rátay, 1978:18) 
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A gyógypedagógiában az értelmi fogyatékosság súlyossága és a fejlesztési szükségletek 

szerint alapvetően az értelmi fogyatékos tanulók három csoportját különítik el: enyhe értelmi 

fogyatékos tanulók (IQ 50-70), középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók (IQ 35-49), súlyos 

értelmi fogyatékos gyermekek (IQ 35 alatt). 

 

2.2.2.4 Tanulásban akadályozottság  

 

A gyógypedagógia területét érintő kutatások egyik alapproblémája, hogy a tanulási 

nehézségekkel küzdő diákokkal kapcsolatos terminológia, illetve fogalmi megközelítések, 

elnevezések országonként eltérőek. A mai fogalomhasználat megjelenése a „híres” Zala megyei 

kutatáshoz (Czeizel–Lányiné–Rátay, 1978) köthető, melynek keretében a hazai szakemberek 

megpróbálták feltérképezni a kisegítő iskolákban tanuló gyerekek, és a normál tantervű 

általános iskolák gyengén teljesítő tanulói közötti különbségeket; illetve a tanulók kisegítő 

iskolába kerülésének valós okát. A kutatás vita tárgyát képezte a szakemberek között: valóban 

az értelmi fogyatékosok csoportjába tartoznak a kisegítő iskolás tanulók, vagy a társadalmi 

hátrányok állnak inkább a fogyatékossá minősítés hátterében. 

 Mesterházi Zsuzsa a diákok tanulási képességét vizsgálta, és a vizsgálati eredmények 

tükrében elkülöníthető volt a nehezen tanuló gyerekeknek egy olyan csoportja is, akiknél sem 

organikus, sem genetikai eredetű okokkal nem tudták összefüggésbe hozni a gyenge tanulási 

teljesítményt. Ebből kifolyólag indokoltnak vélték a tanulási akadályozottság szakkifejezés 

hazai bevezetését (Mesterházi, 1998). 

A tanulásban akadályozottság az értelmi fogyatékosság egyik alcsoportjának tekinthető. 

Nevezik enyhe értelmi fogyatékosságnak, illetve enyhe mentális retardációnak is. Itt feltétlen 

magyarázatot érdemel, hogy a tanulásban akadályozottság tekinthető a tágabb fogalomnak. 

Minden enyhe értelmi fogyatékos tanulásban akadályozottnak számít, de nem minden 

tanulásban akadályozott tanuló enyhe értelmi fogyatékos. Így tartoznak a tanulásban 

akadályozottak körébe mind a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs 

Bizottság által enyhe értelmi fogyatékosnak minősített tanulók, mind az általános iskolában 

tanulási nehézségekkel küszködő diákok. 

 

Mesterházi Zsuzsa (1998) szerint a tanulás folyamatában megmutatkozó problémák a 

súlyosság és a pedagógiai-pszichológiai befolyásolhatóság szerint alapvetően három csoportba 

sorolhatóak:  
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 tanulási gyengeség/elmaradás (átmeneti állapot) 

 tanulási zavar (részleges zavar) 

 tanulási akadályozottság (tartós állapot) 

 

„A tanulásban akadályozottak közé soroljuk az idegrendszer biológiai és genetikai okokra 

visszavezethető alacsonyabb funkcióképességével összefüggő, illetve a kedvezőtlen környezeti 

hatásokkal magyarázható tartós, átfogó tanulási képességzavart mutató gyermekek körét.” 

(Mesterházi, 1998:54)  

 Az akadályozottság tünetei már az óvodáskor vége felé felismerhetővé válnak: a fejlődés – 

főként a kognitív – lelassul, vagy minőségi eltérés tapasztalható a normál fejlődésmenetű 

gyerekekhez képest. Gyakran zavarok mutatkozhatnak a késztetések terén, az önirányításban, 

az önértékelésben, a szociális beilleszkedésben, az alap kultúrtechnikák elsajátítása és a 

gyakorlati tevékenységek, munkafolyamatok, játéktevékenységek végzése során. 

 

    Összefoglalásképpen elmondható, hogy a tanulásban akadályozott fiatalok nem képesek 

megfelelni a normál iskolákban támasztott követelményeknek. A körükben megfigyelhető 

különböző problémák: a személyiség különféle zavarai, a szegényes szókincs, az 

analfabetizmus, a tanulási képesség zavarai, az alacsony tanulási motiváció, az ismeret- és 

képességdeficitek, a különböző szenvedélybetegségek, a társadalmi beilleszkedési zavarok stb.  

 

2.2.3.Tanulási akadályozottság és társadalmi származás összefüggései 

 

Mivel a kutatás a tanulásban akadályozott szakiskolás tanulók vizsgálatával foglalkozik, 

indokolt a tanulásban akadályozottság, illetve a társadalmi réteghelyzet és származás 

összefüggéseit feltáró legjelentősebb kutatásokat is bemutatni, amelyek konkrétan a tanulásban 

akadályozott – egyúttal szűkítve a szakirodalmat – célcsoport irányába mutatnak.  

 

Tanulási akadályozottság és társadalmi származás, réteghelyzet  

Ebben a kérdésben Szabó Ákosné (1998) „Szegénység és iskola” könyvét vettem alapul, 

amelyben a szerző részletesen foglalkozik a tanulásban akadályozott tanulók társadalmi 

származása, szociokulturális háttere és az iskolai teljesítmény közötti összefüggésekkel. 

Hallahan és Cruickshank (1973) foglalta össze a tanulásban akadályozott gyerekek/tanulók 

szociológiai szempontú vizsgálatával foglalkozó szerzők kutatási eredményeit, amelyek azt 
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mutatják, hogy a különböző „idegrendszeri károsodások nagyobb számban fordulnak elő a 

szociálisan deprivált rétegek gyerekeinél.” (Szabó, 1998:41) 

Wittmann és Probst (1974) a nehezen tanuló diákok társadalmi származását vizsgálták az 

NSZK egyes szövetségi tartományaiban. A szerzőpáros megállapította, hogy a tanulásban 

akadályozottak döntő többsége – 85-90 százaléka – a legkedvezőtlenebb szociális helyzetben 

lévő, leghátrányosabb helyzetű társadalmi rétegekből kerül ki.  

Mesterházi Zsuzsa (1989) foglalta össze a fenti szerzőpáros vizsgálati eredményeit, mely 

szerint „a tanulásban akadályozottak iskolájába – Lernbehindertenschule – járó gyermekek 

közül az alacsonyabb társadalmi rétegekhez tartozóknál lényegesen kisebb arányban fordult elő 

organikus idegrendszeri sérülés, mint a középső társadalmi rétegek ugyancsak ebben az 

iskolatípusban tanuló gyermekeinél. Ezért is véli úgy sok szakember, hogy a tanulásban 

akadályozottak iskolájába járó gyermekek nagy többsége nem elsősorban mentális sérülés miatt 

került oda.” (Szabó, 1998:41) 

Az egyik legjelentősebb magyarországi kutatás az ún. “ Budapest-vizsgálat” (Czeizel–

Lányiné–Rátay, 1978) is „feltárta azt a tényt, miszerint hazánkban a tanköteles korú népesség 

mintegy 2,5-3 százaléka minősül enyhén értelmi fogyatékosnak, és ennek okai között számos 

szociális tényező (életszínvonal, életmód, műveltség stb.) is fellelhető.” (Szabó, 1998:41) 

Felvetődik a szülők érdekérvényesítő képességének kérdése, mely szerint e képesség 

társadalmi rétegenként eltérő lehet. Ladányi és Csanádi (1983) Pestlőrinc hat általános és egy 

kisegítő iskolájában folytatott vizsgálatuk alapján arra a következtetésre jutottak, hogy a 

kisegítő iskolákba az átlagosnál sokkal hátrányosabb körülmények között nevelkedett, illetve 

szocializálódott gyermekeket találhatunk.  

Szabó Ákosné (1998) a vizsgálatokból kiemelte, hogy a „rosszabb társadalmi környezetből 

érkező gyermekek azonos intelligenciaszint mellett is jóval nagyobb eséllyel kerülnek kisegítő 

iskolába, mint a jobb helyzetű családok gyermekei, mivel sem gazdasági tehetségük nincs 

felzárkóztató különórák vásárlására, sem elegendő tudásuk és képességük a gyermek 

érdekeinek érvényesítésére.” (Szabó, 1998:43). 

Lányiné (1985) tanulmányában olvasható, hogy Dunn az enyhe értelmi fogyatékosnak 

minősített, kisegítő iskolába került tanulók áthelyezésének hátterében számos szociális 

jellemzőt sorol fel: alacsony műveltségű szülőket, táplálkozási hiányosságokat, 

gondozatlanságot, elhanyagolt ruházatot, szegénységet, nyelvi hátrányokat stb. 

A már említett, és széles körben ismert „Budapest-vizsgálat” mellett a hátrányok okait 

feltárni kívánó „híres”„Zala megyei kutatás” egyik legfőbb kérdése az volt, hogy: „van-e eltérés 
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a kisegítő iskolai és az általános iskolai gyenge tanulók szüleinek értelmi színvonaluk illetve 

társadalmi helyzetük között”. (Illyés–Bass, 1986:196–197) 

 Kimutatták, hogy „a kisegítő iskolás diákok szülei szignifikánsan alacsonyabb értelmi 

színvonalúak, mint az általános iskolai gyenge tanulók szülei. A tanulók értelmi színvonala 

mindkét iskolatípusban hasonlít a szülők értelmi színvonalához és összefüggésben áll a család 

szociokulturális feltételeivel.” (Illyés–Bass, 1986:199) 

A Kazincbarcikán megrendezett ötödik országos pedagógiai tanácskozáson (1986) 

hangzott el, hogy „egy-egy tanulói korosztály mintegy egyharmada nem tud együtt haladni az 

átlaggal.” (Szabó, 1998:45). A lemaradás hátterében genetikai, illetve nagyobb arányban 

szociális tényezők játszanak szerepet. 

„Ezek a gyermekek olyan családi-társadalmi környezetben nevelkednek, ahol a kultúra 

befogadásához sem késztetést, sem konkrét segítséget nem kapnak. Ez jelentős probléma 

hazánkban, hiszen ma is újratermelődik a magyar társadalomban egy rendkívül alacsony 

műveltségű réteg.” (Gazsó, 1986:838) 

Szabó Ákosné (1998) idézi Báthory Zoltánt, aki szerint a tanulók között mutatkozó 

eltéréseket nem kizárólag a tanulási képességek határozzák meg, hanem egyéb belső 

tulajdonságok és külső környezeti hatások is. A tanulási teljesítményre, az iskolai 

eredményességre ható tényezők között kiemeli a nembeli hovatartozás, az iskola– és 

településtípus jelentőségét, a szülők iskolázottsága és foglalkozása szerinti különbségeket, 

valamint az iskolarendszer differenciáltságát, a tanórai differenciálást és a tanulásra fordított 

idő fontosságát. 

Mesterházi (1989) ismerteti a tartós iskolai tanulási zavarok, nehézségek megjelenési 

formáit és ezek kialakulásának eltérő magyarázatait, amelyek között kiemelten hangsúlyozza a 

szociokulturális háttér szerepét. Tanulmányában olvashatjuk, hogy: „Míg az általános iskolás 

gyermekeknek (n = 774) 75 százaléka él pozitívnak minősített szociális családi környezetben 

és csak 25 százaléka negatívban, addig a kisegítő iskolás tanulóknál (n = 191) ez az arány 

megfordul: 31 százalékuk él pozitív szociális státuszú családban, 69 százalékuk pedig 

negatívban.” (Mesterházi, 1989:212-213) 

Molnár László (1996) a „Felnőtt értelmi fogyatékosokról” szóló tanulmányában Bánfalvy 

Csaba kutatásait összegzi. A vizsgálat megállapításai némileg alátámasztják a szakmai 

körökben méltán elismert Budapest vizsgálat eredményeit. Eszerint az enyhe fokban értelmi 

fogyatékosok családi háttere, szüleik társadalmi helyzete és státusa igen kedvezőtlen képet 

mutat, ezzel szemben a súlyos vagy középsúlyos fogyatékkal élő személyek esetében 

kedvezőbb szociális helyzetet, magasabb iskolai végzettséget figyelhetünk meg. A kutatások 
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alapján megállapítható, hogy „nagyszámban regisztrált enyhe fogyatékosság hátterében nem 

mindig áll valódi értelmi fogyatékosság, hanem inkább értelmi fejlődésbeli lemaradás.” 

(Molnár, 1996:2)  

Gyenes Sándorné és Pajor Bertalanné (1993) utókövetéses vizsgálata is azt a feltételezést 

támasztja alá, hogy a korábban kisegítő iskolát végzett személyek jelentős része későbbi 

életútjuk tükrében gyógypedagógiai-orvosi értelemben nem értelmi fogyatékosságuk miatt 

került korábban kisegítő iskolába. 

Molnár (1996) véleménye szerint a szociális tényező kiszűrése továbbra sem megoldott 

terület a sajátos nevelési igényű tanulók kisegítő iskolába történő irányításakor. Pedig nem 

kérdéses, hogy a gyerek elhanyagoltságából eredő szociális hátrányok idővel 

gyógypedagógiailag is minősíthető károsodást okozhatnak.  

Bánfalvy Csaba (1997) „A felnőtt fogyatékosok munkavégzési jellemzőiről” című 

tanulmányában megemlíti, hogy az „a tény, hogy a fogyatékosok, illetve a volt kisegítő 

iskolások iskolai végzettsége a lakossági átlagnál alacsonyabb, és nagyjából a társadalom 

szegény csoportjainak képzettségi szintjén áll, döntő mértékben hozzájárul ahhoz, hogy 

legtöbbször csak alacsony beosztású, rosszul fizetett és instabil állásokhoz juthatnak.” 

(Bánfalvy, 1997:48) A szerző szerint a szakképzettség megszerzésében kiemelt jelentőségű a 

fogyatékkal élők családi-származási háttere. „A magasabban iskolázott apák gyerekeinek 

sokkal nagyobbak az esélyei a szakképzettség megszerzésére, mint az iskolázatlan szülői 

háttérrel rendelkezőknek. Az „életminőség 95” vizsgálatban a diplomás apák enyhe értelmi 

fogyatékos gyerekeinek 9 százaléka még a szellemi munkára szóló szakképesítést is 

megszerezte” (Bánfalvy, 1997:48) 

Papp Gergő (2013) a speciális szakiskolában tanuló diákokat hasonlította össze a „normál” 

tantervű szakiskolásokkal. Megállapította, hogy a két vizsgált csoportban a szülők többsége 

általános iskolát vagy szakmunkásképzőt végzett, de „a speciális szakiskolások szülei között 

nagyobb arányban találhatunk legfeljebb általános iskolát végzetteket, míg a szakiskolások 

között nagyobb arányban vannak szakmunkás végzettségűek, illetve érettségizettek.” (Papp, 

2013:27) 

A megkérdezett szakiskolások válaszai alapján a munkanélküliség viszonylag gyakori a 

családokban: „az anyák és az apák több mint 40%-a volt már valaha munkanélküli, esetleg most 

is állástalan.” (Papp, 2013:28) 

 A vizsgálati eredmények alapján a szerző megállapítja, hogy „a családi háttér általunk 

vizsgált mutatói – a szülők iskolai végzettsége és munkanélkülisége – némileg rosszabbak a 

speciális szakiskolások körében, mint a szakiskolások között, vagyis a speciális szakiskolákba 
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kedvezőtlenebb családi hátterű tanulók kerülnek, mint a szakiskolákba. Ugyanakkor a 

különbségek – talán meglepő módon – nem jelentősek.” (Papp, 2013:28) 

Híves Tamás (2014) „A hátrányos helyzet területi aspektusai” című tanulmányában leírja, 

hogy a legveszélyeztetettebb csoportnak a szakiskolások tekinthetők, mivel körükben a 

legnagyobb a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya, hétszer több, mint a 

gimnáziumokban, amely egyértelműen megmutatja a középfokú oktatás szegmentált. 

 

2.2.4. Az etnikai hovatartozás jelentősége az iskolai eredményesség és továbbhaladás 

szempontjából 

 

Mivel a hazai speciális szakképzésben igen magas a roma/cigány tanulók aránya, 

indokoltnak láttam részletesebben vizsgálni a tanulók iskolai eredményességének, illetve 

etnikai hovatartozásának összefüggéseit a témával foglalkozó releváns szakirodalom elemzése 

által. 

Az elmúlt évtizedekben a cigányság, a cigány gyermekek iskolázásában rendkívül jelentős 

fejlődés történt, de a fiatal cigány nemzedékek viszonylagos elmaradása a többséghez képest 

növekedett, és napjainkban is növekszik, mert az érettségit adó középfokú oktatás expanziója 

elkerülte a cigányságot. A gyermek és serdülő korosztályok iskolai sikerességét tekintve az 

elmúlt évtizedben megfigyelhető, hogy a javulás napjainkban nem éri el azt a szintet, ami a 

cigányság társadalmi, illetve munkaerőpiaci beilleszkedéséhez szükséges lenne. Az elmúlt 

évtizedekben minden komolyabb törekvés ellenére megállapítható a cigány tanulók 

felzárkóztatásának sikertelensége, illetve van a társadalomnak egy, a működőképességét 

szabályozó olyan normarendszere, amelybe a cigányság vagy annak egy része nem tud 

belesimulni, beilleszkedni, ami az adott munkaerő piaci helyzetben végzetes következménnyel 

jár. 

 

A cigány lakosság iskolázottsági jellemzői 

A kutatások tükrében kijelenthető a cigány lakosság iskolázottsági adatainak jelentős 

eltérése az országos átlagtól.  

A Kemény István által vezetett két (az 1971-es és a 1993-as) országos reprezentatív 

cigánykutatás adatainak összehasonlítása szerint 1971-ben az ország cigány lakosságának 87 

százaléka nem rendelkezett általános iskolai végzettséggel. A cigányság alig több mint tizede 

fejezte be az általános iskolát, középiskolai vagy felsőfokú végzettséget pedig elenyésző 
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számban szereztek. A 90-es évekre számottevően javultak a cigány gyermekek továbbtanulási 

mutatói, de a leszakadás mértéke a többséggel összehasonlítva nem csökkent. 

1971 és 1994 között a 20-29 éves korosztályhoz tartozó cigányok körében 77%-ra nőtt azon 

személyek aránya, akik megszerezték a nyolcosztályos általános iskolai végzettséget; ez 

összefügg azzal a ténnyel, hogy a beiskolázás a cigány gyerekek körében is egyre általánosabbá 

vált.  1993-ra az iskolába egyáltalán nem járt személyek aránya 36 százalékról 9 százalékra 

csökkent, az általános iskolát befejezettek aránya pedig 46 százalékra nőtt. A korábbi 

évtizedekhez képest jelentős növekedést láthatunk az érettségi bizonyítványt adó 

középiskolákban továbbtanuló cigány tanulók számát illetően, de a különbség a cigány és a 

többség közötti távolság tovább szélesedett, ez szintén jelentős és megoldatlan problémát jelent. 

Az érettségit megszerző személyek aránya alig nőtt, a felsőfokú végzettséget szerzőké pedig 

egyáltalán nem változott.  

 

Kertesi Gábor–Kézdi Gábor (2005) „A foglalkoztatási válság gyermekei. Roma fiatalok 

középiskolai továbbtanulása az elhúzódó foglalkozási válság idején” című tanulmánya szolgált 

az alábbi ábrák forrásaként a roma, illetve a nem roma népesség iskolázottságának az 

összehasonlításához. 
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1. ábra A felnőtt népesség befejezett iskolai végzettsége születési év szerint 

 

Roma népesség: 8 osztály 

 

Országos adatok: 8 osztály 

  

 
 

Roma népesség: szakmunkásképző 

 

Országos adatok: szakmunkásképző 

  

 

 
Roma népesség: érettségi Országos adatok: érettségi 

  

Forrás: Kertesi Gábor és Kézdi Gábor (2009): „A roma fiatalok általános iskolai eredményessége, középiskolai 

továbbtanulása és középiskolai sikeressége” (Zárótanulmány. MTA–KTI, 2009) 
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Roma tanulók továbbtanulása a nyolcadik osztály után 

Kertesi Gábor és Kézdi Gábor (2009) „A roma fiatalok általános iskolai eredményessége, 

középiskolai továbbtanulása és középiskolai sikeressége” című záró tanulmányában részletesen 

elemzi a roma, illetve nem roma tanulók továbbtanulását a nyolcadik osztály elvégzését 

követően. 

A Kertesi–Kézdi szerzőpáros kutatási modellje alapján a nyolcadik osztályt sikeresen 

elvégző nem roma tanulók közel egyharmada, 26 százaléka tanul tovább szakiskolában. Ezzel 

szemben a roma koefficiens azt mutatja, hogy a nyolcadikat eredményesen lezáró roma tanulók 

nagyobb valószínűséggel tanulnak tovább szakiskolában, amit jól tükröz az 55 százalékos 

szakiskolai továbbtanulási arány.  

A modell alapján a nem roma tanulók 42,5 százalékos, a roma tanulók 28,6 százalékos 

valószínűséggel tanulnak tovább szakközépiskolában. Ha az etnikai hovatartozás még sajátos 

nevelési igénnyel is párosul, még kisebb a valószínűsége a roma tanulók tanulmányainak 

szakközépiskolában való folytatására. „A különbség elhanyagolható részét magyarázzák a 

kognitív készségek és tanulmányi eredmények különbségei, a család vagyoni helyzetét és 

kulturális javakkal való ellátottságát mérő számítógép–tulajdon azonban a különbség felét 

megmagyarázza.” (Kertesi–Kézdi, 2009:46) 

A nem roma tanulók 31 százaléka tanul tovább gimnáziumban, a roma tanulók ennél 

jelentős mértékben kisebb, mindössze 8 százalékos arányban kerülnek négy-, hat-, vagy 

nyolcosztályos gimnáziumba. A kutatási eredmények alapján a továbbtanulási arányszámban 

mutatkozó számottevő különbség több tényező hatásának köszönhető: a gimnáziumi 

továbbtanulást nagymértékben befolyásolják a tanulmányi eredmények, kompetencia 

eredmények, illetve a szülők társadalmi státusa között mutatkozó különbségek. A tanulók SNI 

státusa szintén befolyásoló tényezőnek mutatkozik. 

Ha kizárólag csak a hat és nyolcosztályos gimnáziumokat nézzük látható, hogy a nyolcadik 

osztályos nem romák 7 százaléka jár hat- vagy nyolcosztályos gimnáziumba, ezzel szemben a 

roma tanulók gyakorlatilag egyáltalán nem járnak ilyen intézménytípusba. Mivel a hat- vagy 

nyolcosztályos gimnáziumok jellemzően városi jelenségek, a kisebb falvakban, községekben 

lakó családok gyermekei kisebb arányban járnak hat- vagy nyolcosztályos gimnáziumba. 

Kimagaslóan magas a gimnazista nyolcadikosok aránya Budapesten, közel kétszerese a többi 

nagyvárosi aránynak. 
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Jelentkezés első helyen 

A nem roma tanulók 22, a roma tanulók 56 százaléka első helyre szakiskolába adott be 

jelentkezést, amely adatok jól tükrözik, hogy a romák iskolai továbbhaladásának legjellemzőbb 

útvonala a szakiskola. A hat- vagy nyolcosztályos gimnáziumba a romák közül szinte senki 

nem adott be jelentkezést, de a legnagyobb eltérést a hagyományos négyosztályos 

gimnáziumokba történő jelentkezésnél tapasztalható: a roma tanulók 10 százaléka áll szemben 

a nem roma tanulók 30 százalékával. 

 

Felvételi arányok 

A felvételi arányok összhangban állnak a fenti adatokkal: a sikeres felvételt nyert romák 

aránya a szakiskolákban a legmagasabb (80 százalék körüli), a szakközépiskolákban és 

négyosztályos gimnáziumokban kissé alacsonyabb, a hat– és nyolcosztályos gimnáziumokban 

viszont rendkívül csekély.  

Összességében elmondható, hogy a roma tanulókat minden iskolatípusban kisebb eséllyel 

veszik fel az általuk első helyen megjelölt intézménybe, mint a nem roma társaikat. A kutatási 

adatok azt mutatják, hogy a romák – nem romák között fennálló esélykülönbségek annál 

nagyobbak, minél nehezebb bekerülni az adott iskolatípusba. 

 

Lemorzsolódás 

Kertesi–Kézdi tanulmánya (2009) a roma fiatalok lemorzsolódásával is foglalkozik. A 

kutatási eredményeikből látható, hogy a roma fiatalok néhány százaléka a nappali képzésre való 

beiratkozás után másfél évvel már nem tanul a választott iskolatípusban, ezzel szemben a nem 

romák között ez az arány elhanyagolhatónak mondható. A lemorzsolódás aránya a 

szakiskolákból a legmagasabb: a roma tanulók 9 százalékát, a nem roma tanulók 3 százalékát 

érinti. A tanulmány szerint a szakközépiskolákból és a gimnáziumokból a roma tanulók 3-4 

százaléka morzsolódik le a tízedik évfolyam közepéig, ez az arány a nem roma tanulók körében 

szinte nulla. 

Jelentős mobilitás figyelhető a szakközépiskolából szakiskola felé: a szakközépiskolában 

tanuló roma fiatalok közel egynegyede szakiskolába kerül a tízedikre, a nem roma 

szakközépiskolásoknál számottevően alacsonyabb, 9 százalékos ez az arány. A nem roma 

gimnazisták körében jellemzően nem figyelhető meg mobilitás, nem kerülnek más 

iskolatípusba tizedikre, ezzel szemben a kilencedikes roma gimnazistáknak 11 százaléka 

szakiskolában, 6 százaléka szakközépiskolában folytatja tanulmányait a tízedik évfolyam 

kezdetekor. 
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Azt a statisztikai adatok által is jelzett tényt – sem szabad figyelmen kívül hagyni, 

különösen a fentiekben közölt százalékos adatok tükrében, hogy a cigányoknak alacsony 

iskolázottságukból kifolyólag sokkal nagyobb az esélyük arra, hogy kívül rekedjenek a 

foglalkoztatottak rétegén, és hogy a munkaerőpiaci helyzetüket tekintve is egyre inkább nő az 

esélyegyenlőtlenség mértéke.  

Kertesi–Kézdi (1996) elemzésében is bizonyítja, hogy az iskolai végzettség egyre nagyobb 

szerepet játszik mind a többség, mind a cigány fiatalok munkaerőpiaci esélyeit illetően, vagyis 

az iskolai végzettség emelkedésével csökken a munkanélküliség valószínűsége, és emelkednek 

a keresetek. A nyolc osztálynál kevesebbet végzetteket tízszer annyira fenyegeti a 

munkanélküliség veszélye, mint azokat, akik felsőfokú diplomával rendelkeznek.  

„A középiskolai végzettség tehát meghatározó jelentőségű a stabil foglalkoztatás 

szempontjából, a középiskola típusa pedig fontos alakítója az elérhető kereseteknek.” (Kertesi–

Kézdi, 2009:8)  

A fentiekben leírt adatokból kitűnik, hogy a roma fiatalok egészen a legutóbbi évtizedig 

rendkívül kis eséllyel jutottak szakiskolánál magasabb iskolai végzettséghez, többségük pedig 

semmilyen középfokú végzettséget sem szerzett.  

Polónyi István (2002) megállapítása szerint: „a cigányok iskolázottsága súlyos lemaradást 

mutat, s bár a helyzet lassú javulását lehet megállapítani, nincs áttörés. Úgy tűnik, az oktatási 

rendszer nem tud azonos esélyeket biztosítani a cigány gyermekeknek, ami annál is aggasztóbb, 

mivel várhatóan egyre nagyobb arányt fognak kitenni az iskolás gyermekek között. Pedig az 

iskolázás alapvető szereppel bír a cigányság társadalmi helyzetének alakításában. Ugyanis az 

iskolázás határozza meg alapvetően a foglalkoztatási jellemzőket is.” (Polónyi, 2002:143) 

 

A cigány tanulók iskolai eredményességével, sikertelenségével, helyzetével foglalkozó hazai 

kutatások 

A cigány tanulók iskolai sikertelenségének okaival foglalkozó kutatások, illetve 

tanulmányok szerzői szinte kivétel nélkül egyetértenek abban, hogy a cigány tanulók iskolai 

sikertelensége nem vezethető vissza egyetlen problémára. Megállapítható a különböző 

problémák egymással való szoros összefüggése, és egymásból való építkezése: az alacsony 

tanulási motiváció, a cigány tanulóknak a többségi társadalomtól eltérő családi szocializációja, 

a rossz szociális helyzet, a nyelvi hátrány, a cigánysággal szembeni előítéletek, az iskolán belüli 

szegregáció, az alkalmazott programok, pedagógiai módszerek alkalmatlansága együttesen 

fejtik ki hatásukat a cigány tanulók iskolai teljesítményére. 
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A szerzők közötti véleménykülönbség főként ott érhető tetten, hogy mely tényezőnek vagy 

tényezőknek tulajdonítanak nagyobb szerepet, illetve mely tényezők kutatására helyezik inkább 

a hangsúlyt a gyakorlatban. Az utóbbi évtizedekben született tanulmányokban két meghatározó 

felfogást, illetve irányvonalat lehet megkülönböztetni.  

Az egyik szerint a sikertelenség elsősorban a cigány tanulók gyenge iskolaérettségében, 

tehát a családi szocializáció elégtelenségében keresendő. Ez a magyarázat jelenik meg Kertesi 

Gábor és Kézdi Gábor szakértői jelentésében (Kertesi–Kézdi, 1996) 

Ezzel szemben más szerzők – Réger Zita, Radó Péter, Liskó Ilona – a családi szocializáció 

elégtelensége mellett egyenlő vagy fontosabb szerepet tulajdonítanak az iskola szerepének a 

hazai oktatási rendszerben, mint amely nem megfelelően felkészült a cigány tanulók oktatását 

illetően (Harsányi–Radó, 1997). 

Az előbbi felfogás képviselői, illetve a témával foglalkozó hazai kutatások közül kiemelem 

Kertesi–Kézdi vizsgálatát, ami a cigány tanulók általános iskolai helyzetével foglalkozott, 

illetve az iskolai sikertelenségükre irányult. Összefoglalva a szerzőpáros kutatási eredményeit: 

azokban az általános iskolákban, ahol igen magas a cigány tanulók aránya, ott az iskolai 

sikertelenség mértéke lényegesen nagyobb, mint az ország általános iskoláinak többségében. 

Ezekben az iskolákban az általános iskolát megelőző, az iskolaérettség kialakulásában lényeges 

szerepet játszó óvodába járás aránya jelentősen kisebb az országos átlagnál. Végeredményben 

a szerzőpáros arra a következtetésre jutott, hogy a „cigány tanulók iskolai 

eredménytelenségének okait döntően nem a településhátrányban és iskoláik gyengébb minőségi 

mutatóiban, hanem az iskolát megelőző családi szocializációjuk, illetve iskolaérettségük 

hiányosságaiban kell keresnünk.” (Kertesi–Kézdi, 1996:2) 

A szerzőpáros egy évtizeddel későbbi kutatási eredményei alapján (Életpálya-felmérés, 

2006) megnevezte a roma tanulók iskolai leszakadásának, eredménytelenségének hátterében 

bizonyosan jelen lévő elemeket: „a roma szülői generációt aránytalan mértékben sújtó 

munkanélküliség, szegénység és társadalmi kitaszítottság. Bármi legyen is az ok, a 

következmény nyilvánvaló: a roma népesség relatív iskolai lemaradása a rendszerváltás után 

született új generációkban reprodukálódni látszik.” (Kertesi–Kézdi, 2009:36) 

Kertesi–Kézdi (2010) az „Iskolázatlan szülők gyermekei és roma fiatalok a 

középiskolában” elnevezésű tanulmányában – amely az Életpálya-felmérés 2006 és 2009 

közötti első négy hulláma alapján vizsgálta a fiatalok középiskolai pályafutását – jól látható a 

roma kisebbséghez, illetve az iskolázatlan szülőkhöz tartozás hatása a roma tanulók iskolai 

eredményességére. A szerzőpáros beszámolójában a mintákban szereplő tanulókat etnikai 

hovatartozás és a szülők iskolai végzettsége alapján két-két alcsoportra bontotta. Iskolázatlan 
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és nem iskolázatlan szülők által nevelt tanulókat különböztettek meg egymástól. A kutatók 

iskolázatlannak azt a szülőpárt tekintették, ahol egyik szülő iskolai végzettsége sem haladja 

meg a 8 osztályt, nem iskolázatlannak pedig azt a szülőpárost tartották, ahol az egyik szülő már 

8 osztálynál magasabb iskolai végzettséggel rendelkezik. 

A roma tanulók közel kétharmadát iskolázatlan szülők nevelik, tehát többségük ebbe a 

nagyon hátrányos helyzetű csoportba tartozik. Ha összevetjük a nem roma tanulók adataival, 

látható, hogy ott ez az arány nem éri el a 10 százalékot, amely igen számottevő különbség. A 

tanulmányban kitűnik, hogy jelentős eltérés mutatkozik a roma és nem roma tanulók között 

mind a továbbtanulás, mind a lemorzsolódás tekintetében. Amíg a roma tanulók 7-8%-a nem 

tanul tovább az általános iskola elvégzését követően, addig ez az arány a nem roma tanulók 

körében nem éri el az 1%-ot. Ha az iskolázatlan szülők gyerekeit vizsgáljuk, hasonló 

különbségeket tapasztalunk: a roma tanulók esetében 10, a nem romák esetében 2-3 százalék. 

A tanulók lemorzsolódása kapcsán még nagyobb különbségek fedezhetők fel. A roma 

tanulók 62 százaléka tanul a középiskola negyedik osztályában nappali tagozaton, szemben a 

nem roma népesség 95 százalékos arányával. 

Az évismétlések tekintetében kisebb különbségek mutatkoznak: a roma tanulók kevesebb, 

mint 40 százalékának nem kellett évet ismételnie, a nem romák esetében 80 százalékos ugyanez 

az arány. 

A roma és a nem roma népesség között mutatkozó különbségek feltárása a szerzőpáros 

szerint mélyebb elemzést igényel. Azt azonban már a rendelkezésre álló ismereteik alapján is 

nyilvánvalónak tekintik, hogy „nem elégedhetünk meg az ún. „sajátos etnikai viselkedési 

mintákra” való felületes hivatkozással, – mint az manapság gyakran megtörténik. Elegendő, ha 

arra az ismert tényre hivatkozunk, hogy a rendszerváltást követő foglalkoztatási leépülés 

milyen egyenlőtlenül érintette – azonos iskolai végzettség mellett is – a roma és a nem roma 

népességet.” (Kertesi–Kézdi, 2009:18) 

 

Az iskola hatása  

A korábbiakban említett Kertesi–Kézdi szerzőpáros által képviselt felfogást, miszerint az 

iskolai sikertelenséget elsősorban a családi szocializáció határozza meg, Radó Péter több más 

kutatóval egyetemben nem fogadta el maradéktalanul, mivel az iskola, illetve a pedagógusok 

szerepe is megkérdőjelezhetetlen a cigány tanulók eredményességét illetően. 

Forray R. Katalin és Hegedűs T. András (1998) is úgy véli egyes kutatásaik adatainak 

vizsgálatát követően, hogy a cigány tanulók iskolai eredményességére, egyéni teljesítményére 

hatással van az iskola, illetve az őket oktató–nevelő pedagógusok magatartása. Véleményük 
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szerint léteznek és alkalmazhatók a mindennapi pedagógiai gyakorlatban olyan módszerek, 

eszközök és eljárások, amelyekkel szignifikáns befolyást lehet gyakorolni a gyerekek 

eredményesebb munkája érdekében.  

Egy másik tanulmányban Forray szerzőtársával együtt úgy véli, hogy a Kertesi–Kézdi 

szerzőpáros a cigány tanulók iskolai sikertelenségének kutatása során megtévesztő 

eredményekre jutott, mégpedig két – eltérő jellegű – okból kifolyólag. Az egyik ok az 

iskolastatisztikák szociológiai szempontok szerinti felhasználhatóságának korlátaival függ 

össze: Mint írja: „… az iskola minősége nem állapítható meg a pedagógusok speciális 

képzettségének, a szegregáció mértékének, a cigány tanulók nyelvi hátterének és a cigány 

tanulókkal szembeni iskolán belüli előítéletesség mértékének figyelembevétele nélkül.” 

(Harsányi–Radó, 1997:3).  

Radó Péter szerint bár nem tartalmazza az iskolastatisztika ezeket az információkat, éppen 

ezek a szempontok azok, amelyek a leghitelesebben mutatják be az iskolák kudarcát a cigány 

tanulók oktatását illetően. 

A második ok inkább szemléletbeli jellegű. „A Kertesi–Kézdi szerzőpárosnak ki nem 

mondott, de idézett állításaikból nyilvánvalóan következő véleménye, hogy más etnikumhoz 

tartozó tanulóknak maradéktalanul alkalmazkodniuk kell a magyar iskola elvárásaihoz és 

követelményeihez”. (Harsányi–Radó, 1997:3) 

Radó (1997) véleménye szerint elsősorban nem a cigány tanulóknak kell alkalmazkodniuk, 

hanem az őket oktató-nevelő iskoláknak a jellemzően más kulturális értékekkel, illetve nyelvi 

adottságokkal rendelkező cigány gyermekekhez. A szerző úgy véli, hogy mivel az óvodai és az 

iskolai nevelésbe belépő cigány gyermekek sok tekintetben különböznek nem cigány társaiktól, 

ezért a mai magyar pedagógiai gyakorlatnak feltétlen alkalmazkodnia kell a cigány gyermekek 

többségtől eltérő etnokulturális, illetve szociokulturális sajátosságaihoz, mert e nélkül biztos 

iskolai kudarcra vannak ítélve. Ezért a szerző szerint a magyar oktatás szempontjából talán az 

tekinthető a legfontosabb kérdésnek, hogy a cigány gyermekeket nevelő-oktató pedagógusok 

meg tudják-e szerezni az optimális alkalmazkodáshoz szükséges ismereteket, s kialakul-e 

bennük az a fajta érzékenység és tudatosság, mely hozzásegíti őket a családi szocializáció 

esetleges különbségeiből fakadó következmények felismeréséhez.  

A Forray–Hegedűs szerzőpáros (1998) véleménye szerint a pedagógusok döntő többsége 

úgy vélekedik, hogy az iskola gyakorlatilag tehetetlen azokkal a gyerekekkel szemben, akik 

hátrányos szociokulturális környezetből érkeztek.  

Némiképp ezt a nézetet támasztja alá Fehérvári Anikó (2015) tanulmánya is, amelyben a 

hátrányos helyzetű tanulók oktatásának változásaival foglalkozott. Vizsgálták, hogy a 
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pedagógusok mennyire érzik saját magukat, illetve az iskolákat felelősnek abban, hogy HHH 

tanulók iskolai sikeressége, előmenetele az átlagnál kudarcosabb. A szerző kiemelte, „hogy 

minél magasabb a roma/cigány tanulók aránya az iskolában, annál alacsonyabbnak vélik a 

tanárok az iskolai okok szerepét a tanulók kudarcaiban, valamint annál inkább családi okokkal, 

illetve a korai fejlesztés hiányával magyarázzák az eredménytelenséget.” (Fehérvári, 2015:46) 

 

Összegzés 

Összességében megállapítható, hogy az oktatási rendszer nem képes egyenlő esélyeket 

biztosítani a cigány tanulók számára, nem tudja kiküszöbölni a társadalmi-kulturális helyzetből 

fakadó hátrányokat. A cigány családok gyermekei rosszabb eséllyel szereznek magas iskolai 

végzettséget, illetve kerülnek a későbbiekben kedvezőbb társadalmi státusba.  

Radó (2001) kritikus megfogalmazása szerint „Mind ez ideig nem született olyan 

oktatáspolitikai koncepció, amely a cigány gyermekek iskolai sikertelensége mögött álló 

problémák mindegyikére stratégiailag átgondolt választ kínált volna…” (Radó, 2001:146) 

Kertesi és Kézdi 2012-ben úgy vélték, hogy „a roma tanulók iskolai teljesítménybeli 

lemaradása alapjában a szegénységre és az abból következő családi és iskolai hátrányokra 

vezethető vissza.” (Kertesi–Kezdi 2012:48) A döntő többségében szociálisan hátrányos 

helyzettel bíró roma/cigány tanulóknál már iskolakezdéskor is megfigyelhető, hogy eltérő 

szókinccsel, igény– és motivációs szinttel, érdeklődéssel, szokásokkal és problémákkal 

érkeznek az iskolába a magasabb társadalmi helyzetben élő osztálytársaikhoz képest. Ebből 

kifolyólag a velük foglalkozó pedagógusok is teljesen más szemlélettel, hozzáállással, 

módszerekkel képesek csak eredményes nevelő–oktató munkát végezni.  

 

A fentiekben leírt véleményekkel összhangban mindenféleképpen indokoltnak látom olyan 

új módszerek gyakorlati bevezetését, amelyekkel a kedvezőtlen szociális és családi háttérből 

adódó hátrányokat valamilyen módon kompenzálni lehet, illetve javítani lehetne a tanulók 

iskolai eredményességét, későbbi mobilitási esélyeiket. A Hamet, mint a német szakképzési 

gyakorlatban bevált tesztmódszer egy kiegészítő lehetőséget jelenthet a cigány tanulók esetében 

is a megalapozottabb, tudatosabb pálya-, illetve szakmaválasztás segítése, orientálása által. 

 

2.2.5. Iskolai teljesítményt-továbbhaladást befolyásoló tényezők 

 

Az oktatásszociológusok érdeklődésének középpontjában a múlt évszázad második felében 

annak tisztázása állt, hogy a tanulók iskolai teljesítménye, illetve az ezzel szorosan összefüggő 
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továbbtanulási döntések mennyiben függnek az adott személy képességeitől, illetve a tanulói 

teljesítmények között kimutatható eltérések milyen mértékben vezethetőek vissza társadalmi, 

gazdasági, intézményi stb. okokra. 

Az alábbi fejezetben a tanulási akadályozottság és származás, illetve az etnikai hovatartozás 

jelentőségének bemutatása után, további, a tanulók továbbtanulását, illetve iskolai 

teljesítményét befolyásoló tényezők szerepét ismertetem. Elsősorban Meleg Csilla (1996) 

Iskola és társadalom című szöveggyűjteményét, illetve Lannert Judit (2004): Pályaválasztási 

aspirációk című munkáját használtam fel a témakör feldolgozásához. 

 

A társadalmi réteghelyzet hatása  

Az oktatásszociológusok az elmúlt évtizedekben sokat tanulmányozták a különböző 

társadalmi osztályból, illetve rétegből származók egyenlőtlen eséllyel történő bekerülését a 

tanulók továbbtanulását nagyobb eséllyel biztosító középiskolákba, illetve a felsőoktatásba. A 

hazai oktatás-szociológiai vizsgálatok és a nemzetközi szövegértés-felmérések eredményei 

rámutattak arra, hogy a családok társadalmi, gazdasági és kulturális helyzete jelentősen 

befolyásolhatja a gyerekek iskolai pályafutását, így későbbi életpályájuk alakulását is 

(Czachesz–Vidákovich, 1996; Andor, 1999).  

Számos kutatás tükrében kijelenthető, hogy az iskolák egész egyszerűen nem képesek teljes 

mértékben kiküszöbölni, a társadalmi réteg, illetve a családi és kulturális helyzetből fakadó 

hátrányokat, hanem az esetek többségében reprodukálja, újratermeli őket (Bourdieu, 1978; 

Czachesz–Vidákovich, 1996). A különböző társadalmi réteghelyzetből származó tanulók eltérő 

eséllyel szereznek magas iskolai végzettséget, illetve kerülnek a későbbiekben kedvezőbb 

társadalmi státuszba. 

A szinte minden esetben megmutatkozó „értelmiségi előny” valójában azt jelenti, hogy az 

értelmiségi környezetből induló gyerekek szinte természetesen „felkészítődnek”, éretté válnak 

az iskolai oktatásra, és könnyűszerrel teljesítik - mindenekelőtt az általános iskolában - a 

maximális iskolai követelményeket. Az abszolút többség, mintegy 80-90%-a, négyes vagy 

annál jobb tanulmányi eredményt ér el, és szinte senki sincs, aki ne felelne meg az iskolai 

mércének, azaz, aki bukna. „A négyes felettiek aránya az alacsonyabb státuszú rétegek felé 

rohamosan csökken, a segédmunkásoknál 15-30%-ra” (Ferge, 1972). 

Sáska (1989) szerint azt is látni kell, hogy azok a különbségek, amelyek jellemzően a 

családi háttérből erednek, és az iskolákban fokozódnak, a pályaválasztás folyamata során még 

inkább továbbmélyülnek, amelyet bizonyít, hogy a gimnáziumokból eleve kirekesztődnek az 

alacsonyabb társadalmi rétegből származó tanulók. 
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Racionális mérlegelés, anyagi tényezők 

Más felfogás képviselői szerint a továbbtanulásban tapasztalható egyenlőtlenségek a 

családok körében megfigyelhető gazdasági kalkulációval magyarázhatóak. Mollenhauer azt 

állítja, hogy (Lásd: Meleg, 1996) a Douglas és Blomfield szerzőpáros Anglia egész területére 

kiterjedő reprezentatív kutatásai tükrében feltételezik, hogy „a relatív gazdasági elnyomorodás 

feltételei között a szocializációs folyamat hátráltatja az iskolai intelligencia kifejlődését”. A 

szerzőpáros ennek alátámasztásául kimutatta, hogy a gyermekek esetében mind az elhalálozás, 

mind a betegségek kialakulásának gyakorisága és súlyossági foka az apa gazdasági helyzetével 

fordított arányban növekszik. 

Az iskolázottsági szint osztály-meghatározottságát egyfajta racionális cselekvéselméleti 

megközelítéssel magyarázta Boudon, aki szerint az iskolaválasztás során a családi háttér 

elsődleges és másodlagos hatásai érvényesülnek. Az elsődleges hatást az egyén életesélyeit 

rendkívül meghatározó kulturális tőke átörökítésének folyamata képezi, amely alatt azt értjük, 

hogy a magasabb kulturális státusú családból származó gyerekek már iskolakezdéskor olyan 

kulturális előnnyel érkeznek az iskolába, amely azt valószínűsíti, hogy magasabb 

képességűnek, nagyobb teljesítményűnek tudják feltüntetni magukat (‘demonstrated ability’), 

mint a kedvezőtlenebb társadalmi, szociokulturális helyzetből induló társaik.  

Ugyanakkor Boudon szerint (Lásd: Lannert, 2004) a már említett elsődleges hatás mellett 

létezik egy másodlagos hatás is, amely az iskolaválasztás folyamata során jut érvényre. Az 

iskolai végzettségek és a családi háttér hatása között elsősorban ez a másodlagos hatás játszik 

kiemelt szerepet, mivel az iskolaválasztás olyan racionális kalkuláció eredménye, ahol az egyes 

iskolai szintek egyénektől mért távolsága eltérő, így a „költség” kalkulációja erősen függ a 

szülők társadalmi státusától. A továbbtanulás nyilvánvalóan nagyobb terhet jelent egy 

szegényebb család számára, akik hajlamosabbak alábecsülni a magasabb képzettségből 

származó előnyöket, mint egy jómódú, kedvezőbb társadalmi helyzetben lévő család tagjai. 

Ennek oka részben, hogy e családok korlátozott időhorizontja ahhoz vezet, hogy a jövőbeli 

előnyöket a jelenbeli előnyökhöz képest relatíve alulértékelik.  

Lannert szerint, „a rövidebb időhorizontú döntéseknél játszik szerepet inkább a racionális 

mérlegelés, míg a távolabbi jövőképet, amelyre nézve sokkal kevesebb konkrét információval 

rendelkezik az egyén, egyértelműen a családi háttérből fakadó egyfajta kulturális indíttatás 

vezérli” (Lannert, 1998). 
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A társadalmi tőke jelentősége 

Szélesebb körben Loury (Lásd: Orbán–Szántó, 2005) kezdte el használni a társadalmi tőke 

fogalmát, aki az „egyének bizonyos erőforrásával” definiálta a fogalmat. Szerinte a társadalmi 

tőke az erőforrásoknak a családi kapcsolatokban és a közösségi/társadalmi szervezetben rejlő 

készlete, amely elsősorban a gyermekek fejlődése, a szocializáció szempontjából 

kulcsfontosságú.  

Bourdieu 1983-ban a gazdasági, a kulturális és a társadalmi tőke fogalmát definiálta, 

valamint az egyes tőkefajták egymásra történő átváltásának folyamatait írta le, túllépve a 

közgazdaságtan tőkefogalmán (Lásd: Angelusz–Éber–Gecser, 2010). Bourdieu az egyén 

egyenlőtlenségi rendszerben elfoglalt helyét, az általa birtokolt tőkemennyiséggel határozta 

meg. Véleménye szerint ezek a különböző tőkefajták - gazdasági, kulturális, társadalmi - 

konvertálhatóak, illetve átválthatóak. A három tőkefajta közül kiemelt jelentőséget tulajdonít a 

társadalmi tőkének, amelynek fontos szerepe van a következő generáció emberi tőkéjének 

termelése szempontjából. Meghatározása szerint „a társadalmi tőke azon aktuális és potenciális 

erőforrások összessége, amelyek a kölcsönös ismeretségek vagy elismerés többé-kevésbé 

intézményesült viszonyai tartós hálózatának birtoklásához kapcsolódnak, vagy másként 

kifejezve, olyan erőforrásokról van szó, amelyek az egy csoporthoz való tartozáson alapulnak”. 

Szerinte, egy személy által birtokolt társadalmi tőke nagysága, elsősorban azoknak a 

kapcsolati hálóknak a kiterjedésétől függ, amelyeket az egyén ténylegesen mozgósítani tud 

szükség esetén, valamint azon tőke nagyságától, amelyet azok birtokolnak, akikkel 

kapcsolatban áll. 

Bourdieu (1983) állítása szerint (Lásd: Angelusz–Éber–Gecser, 2010) „A kapcsolatháló 

azoknak az egyéni vagy kollektív beruházási stratégiáknak a terméke, amelyek tudatosan vagy 

öntudatlanul olyan társadalmi kapcsolatok megteremtésére és fenntartására irányulnak, 

amelyek előbb-utóbb közvetlen haszonnal kecsegtetnek”.  

A család társadalmi tőkéje a szülők és a gyermekeik között fennálló viszonyt jelenti. 

Coleman (1988) szerint a családon belüli társadalmi tőke, amely által elérhetővé válik a 

gyerekek számára szüleik tőkéje, egyrészt attól függ, hogy a felnőttek fizikailag ténylegesen 

jelen vannak-e a családban, másrészt attól, hogy a szülők mennyi időt fordítanak gyermekükre.  

Coleman (1988) tanulmányában bizonyította, hogy jelentős összefüggés mutatkozik a 

családon belüli és a családon kívüli társadalmi tőkének a gyerekek fejlődésében játszott 

szerepével kapcsolatban. A szülők és a gyerekek között fennálló viszony, mint a családon belüli 

társadalmi tőke sok esetben meghatározóbb szerepet tölt be, mint a család emberi vagy 

pénzügyi tőkéje. 
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Értékorientációk, motiváció 

Mollenhauer „Szocializáció és iskolai eredmény” című tanulmányában (Lásd: Meleg, 

1996), részletesen foglalkozott az értékorientáció kérdéskörével. A téma szempontjából kiemelt 

jelentőségű kérdésnek tekinthető, hogy melyek azok az értékorientációk, amelyek befolyásolják 

a tanulók iskolai teljesítményét, és ez által a továbbtanulási esélyeket is.  

A szakirodalom elemzése után megállapítható, hogy szabályszerű összefüggés mutatkozik 

az értékorientációk és a tanulói teljesítmények alakulása között.  

Rosen vizsgálatai során kimutatta (Lásd: Meleg, 1996), hogy a középrétegek gyermekeiben 

a jobb teljesítmények és az aspiráció magasabb szintje egy „aktivista”, „jövőre orientált”, 

„individualista” értékhorizonttal függ össze. Ezzel szemben az alsóbb társadalmi rétegekben 

elenyésző szerepet játszanak ezek az értékek, mivel ők nem függesztik fel, egyes vágyaik 

közvetlen kielégítését a jövőben teljesíthető elvárások érdekében. A szakirodalomban ezt az 

„elhalasztott jutalom sémájának” nevezik. Rosen bizonyította (Lásd: Meleg, 1996), hogy a 

réteg specifikus értékorientációk, a szocializációs jelenségek, és a tanulók iskolai teljesítménye, 

illetve eredményessége kapcsolatban állnak egymással. 

 

Egyes kutatók úgy gondolták, hogy a munkáscsaládokból származó fiatalok kisebb értéket 

tulajdonítanak a tanulásnak. Számos empirikus vizsgálat is kimutatta, hogy összefüggés 

mutatkozik az értékorientációk és a tanulók iskolai teljesítménye között. Mollenhauer állítja 

(Lásd: Meleg, 1996) „Az alsóbb rétegekben ezek az értékek kisebb szerepet játszanak, ők 

kevésbé hajlandóak elhalasztani vágyaik azonnali kielégítését egy jövőbeni, magasabb haszon 

reményében”. 

 

Hazai vonatkozásban Kozéki (1980) háromdimenziós motivációs modelljét említeném. Az 

első dimenzió a nevelés szempontjából a felnőtt és gyermek emocionális kapcsolatát jelenti. 

Tartalmát abban látjuk, hogy a szülő mennyire képes elfogadni gyermekét, mennyire képes 

meleg kapcsolatot fenntartani vele, s mennyire ösztönöz pozitív érzelmi viszonyulásra 

kezdetben a gondozás során a minél tökéletesebb ellátásban, az érzelmi együttmozgásban, a 

függőségi szükségletek kielégítésében, majd később annak az önállóságra neveléssel és az 

önállósulás tiszteletben tartásával való egyeztetésében (Kozéki, 1980). 

A második dimenziót kognitív dimenziónak nevezi Kozéki, amely a nevelésben az 

együttműködést, az önállóságra nevelést, a gyermeki személyiség saját aktivitásának 

tiszteletben tartását, vezetését, fejlesztését jelenti. 
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A harmadik „effektív” dimenzió Kozéki (1980) szerint, mind a normák kialakítása, mind a 

tényleges viselkedés szempontjából a hatékonyság dimenziójának tekinthető. A nevelési 

folyamatban a megerősítő tevékenységet értjük alatta elsősorban. 

 

Nyelvhasználat és tanulói teljesítmény 

Egyes kutatók a hatvanas-hetvenes években hívták fel a figyelmet az eltérő társadalmi-

kulturális háttérrel rendelkező tanulók nyelvhasználatából eredő tanulási teljesítményben 

megmutatkozó különbségekre. Tapasztalatuk szerint, az iskolai eredményesség elsősorban 

annak a függvénye, hogy az adott tanuló milyen mértékben birtokolja, az iskolában tanító 

tanárok nyelvezetét. Minél nagyobb a hasonlóság a kommunikációs kódrendszert tekintve, 

annál jobb viszony fedezhető fel a tanulók és az oktató intézmény, illetve a tanulók és a tanárok 

között. A nagyobb kulturális-társadalmi tőkével rendelkező, gazdagabb környezetben 

szocializálódó gyermek az iskolában tanító pedagógusok által használt nyelvvel megegyező, 

úgynevezett kidolgozott kódot tesz magáévá, ezzel szemben a kulturálisan kedvezőtlenebb 

helyzetű családokban a gyermek korlátozott nyelvi kódot sajátít el, amely nem hasonlít az 

iskolában használt nyelvhasználathoz.  

Bernstein az eltérő nyelvi formákat „publikusnak” később „korlátozott kódnak”, illetve 

„formálisnak” később „kidolgozott” kódnak nevezte.” Végeredményben 1971-ben vezette be a 

korlátozott és a kidolgozott kód fogalmát, ahol a korlátozott kódot használók nyelvhasználata 

sokkal inkább kontextusfüggő, mint a kidolgozott kódot használó személyeké. Azt állította, 

hogy a korlátozott nyelvi kódot mind a munkásosztályból származó, mind a középosztályból 

származó gyerekek használják, ezzel szemben a kidolgozott nyelvi kódot jellemzően a 

középosztálybeli gyerekek.  

Bernstein (1961) a „Társadalmi struktúra, nyelv és tanulás” című tanulmányában kifejti, 

hogy a munkásosztály alsóbb rétegeiben a korlátozott nyelvi kódot használó diákok miután 

bekerülnek a középfokú oktatásba, egyre növekszik a távolság a között, amit képesek elvégezni, 

illetve amit meg kellene tenniük, egyúttal megfelelve az iskolában támasztott 

követelményeknek.  

Lawton szerint (Lásd: Meleg, 1996) ennek az az elsődleges oka, hogy a középfokú oktatás 

a Piaget által formálisnak nevezett műveleteken alapul, szemben a munkásosztály alsóbb 

rétegeiből származó diákokkal, akik a konkrét műveletek szintjére jutottak csak el. 

Bourdieu (Lásd: Lannert, 2004) a nyelvhasználat során, polgári és köznépi beszédmódot 

különböztet meg. „A nyelvi kódok társadalmi értékét pedig az a távolság határozza meg, amely 

távolság azt elválasztja az iskola által szentesített nyelvi normától.” 
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A földrajzi tér szerepe, hatása 

A továbbtanulással, pályaválasztással foglalkozó hazai tanulmányok elemzése során, 

megfigyelhető a különböző típusú településeken élő tanulók eltérő továbbtanulási aspirációja 

(Andor–Liskó, 2000, Lannert, 2002).  A tanulók állandó lakóhelye szerinti különbségek 

erőteljesen befolyásolják a hazai közoktatási rendszeren belüli iskolai előmenetelt, a különböző 

továbbtanulási utakhoz való hozzáférést, illetve az ezzel kapcsolatos elképzeléseket. Ha a 

települések nagysága szerint vizsgáljuk az iskolákat, számottevő különbségek mutatkoznak az 

oktatás személyi feltételeiben, az egy intézményen belüli szakos ellátottságban, de hasonló 

eltéréseket láthatunk az oktatás tárgyi feltételeiben és az intézmények működésében is.  

Már szinte általánosnak tekinthető az a jelenség, hogy Magyarországon a tanulók iskolai 

teljesítménye, eredményessége és lakóhelyük típusa között nagyon szoros összefüggés 

fedezhető fel. Minden erről szóló vizsgálat egybehangzóan látványos teljesítménykülönbséget 

mutat ki a különböző nagyságú településeken élő gyermekek között (Jelentés…, 2000).  

A települési különbségek a tanulók korábbi tanulmányi sikerességével is szoros 

összefüggést mutatnak. A kistelepüléseken tanulók rendre rosszabbul teljesítenek, mint a 

városokban tanuló társaik (Monitor, 1995). 

Az oktatás gazdaságtanával foglalkozó kutatók arra a kérdésre keresték a választ, hogy 

milyen input kombináció szükséges a legjobb eredmény eléréséhez. Coleman állítása szerint 

(Lásd: Lannert, 2004) „Amerikai kutatások általában azt az eredményt hozták, hogy az iskolák 

erőforrásainak eltérése a tanulói teljesítménykülönbségek kevesebb, mint 5%-ra ad 

magyarázatot”. Tehát a Coleman-jelentés (Amerikai Egyesült Államok) lényeges 

megállapítása, hogy az iskolában rendelkezésre álló erőforrások, felszerelések elenyésző 

hatással vannak a tanulók iskolai eredményeire, amiből egyenesen következik Coleman szerint, 

hogy a tanulók családi háttere és jellemzői nagyobb szerepet játszanak a vizsgált folyamatban. 

 

Lannert (2004) szerint az iskola, mint intézmény hatása lehet közvetlen vagy közvetett: 

közvetlenül hathat az intézmény pedagógiai politikája, kultúrája, a gyakorlatban alkalmazott 

értékelési rendszere, az intézmény felszereltsége. Közvetve hathat viszont az iskolák egymástól 

sok esetben lényegesen eltérő tanulói összetétele, amely váltózót érdekes módon könnyebb 

mérni, mint a közvetlen hatással bíró tényezőket. Az iskola tanulói teljesítményt befolyásoló 

hatása lehet szándékolt, vagy nem szándékolt, továbbá manifeszt, vagy látens is.  
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3. A szakmaválasztás jelentősége 

 

A speciális szakképzést, illetve a sajátos nevelési igényű tanulók jellemzőit bemutató 

fejezet után mindenképpen figyelmet érdemel – természetesen nem általános iskolai, hanem 

középfokú oktatás esetén – a „téves szakmaválasztás kérdéskörének jelentősége”. E 

feltételezésem szerint ez ténylegesen befolyásolja a tanulók iskolai eredményességét, ebből 

kifolyólag jövőbeni életesélyeit. Természetesen nem állítom, hogy a tanulók pályaválasztását 

kizárólag a megalapozott szakmaválasztás határozná meg, mivel a korábbiakban leírt tanulói 

teljesítményre, illetve továbbtanulásra ható tényezők együttesen, egymást befolyásolva 

hathatnak a tanulók döntéseire. A döntések egyéni szinten természetesen autonómnak 

tekinthetők, azonban társadalmilag is meghatározottak, vagyis ezek a döntések függnek a 

társadalmi helyzettől, hátrányoktól, vagy pedig felerősítik azokat. 

A nem kellőképpen megalapozott döntés olyan kudarcélményt eredményezhet a tanulók 

életében, amely negatív hatással lehet a későbbi tanulmányi eredményeikre, iskolai 

sikerességükre, és nem utolsó sorban meghatározhatja a tanulók iskolához, majd munkához 

való viszonyát, illetve hozzáállását.  

Az elmúlt évtizedekben tapasztalható volt, és jelenleg is tapasztalható a jelenleg is 

folyó  gazdasági-technikai-kulturális változások egyik következménye, az egyre kiélezettebb 

munkaerőpiaci helyzet. Conger és Petersen (1994) szerint az 1980-as évektől számítva jelentős 

munkaerőpiaci átalakulások figyelhetők meg az USA-ban, ahol is a következőkben felsorolt, 

jelentősen módosult feltételek mellett kellett minél optimálisabb döntést hozni a pályaválasztás 

előtt álló fiataloknak: 

 Erőszakos verseny, sikerre való törekvés 

 Egyéni elismerés vágya 

 Több, mint 47.000 foglalkozás 

 Gyorsan változó követelmények 

 Egyre nagyobb igény a magasabb végzettségre 

 Csak az álláskínálat 5%-ban foglalkoztatnak segédmunkásokat (Sipeki, 2005) 

 

Bár Magyarországon nem jellemző ilyen arányú változás, hazánkban is megfigyelhető 

jelenség, hogy egyre inkább kitolódik a munkába állás időpontja, általánossá válik a munka 

mellett végzett egész életen át tartó tanulás, illetve gyakoribb az elhelyezkedési nehézségekkel, 
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munkahelyvesztéssel szembeni félelem érzése (Sipeki, 2005), amely jelenségek egyúttal jelzik 

a megfelelő pályaválasztás fontosságát. 

A szakmaválasztás egy jelentős, egész életére kiható döntés az egyén életében, különösen 

a sajátos nevelési igényű, hátrányos helyzetű tanulók esetében, még akkor is, ha a későbbiek 

során sokan nem az eredeti szakmájukban dolgoznak. A rossz szakmaválasztás következménye 

lehet a magasabb arányban történő lemorzsolódás, mivel a speciális szakiskolások körében 

eleve jellemzőbb a korai iskolaelhagyás, de ha ez mellett még elhibázott a szakmaválasztásuk 

is, illetve nem azt a szakmát tanulják, amihez kedvük és tehetségük lenne, még tovább nőhet a 

korai lemorzsolódás esélye. Mindez valószínűleg negatív hatással lehet önbecsülésükre, 

önértékelésükre, ami egyúttal növeli a személyiségzavar kialakulásának kockázatát. 

Kiemelt fejlesztési feladatnak tekintem a pályaválasztás területén annak a szakképzési 

gyakorlatban történő megvalósítását, hogy a tanulók saját képességeik, adottságaik, erősségük-

gyengeségük megismerése révén lehetőséget kapjanak a képességeiknek, készségeiknek 

megfelelő szakma választására. 

Fontos kérdés, hogy a tanuló érett-e a szakmára, képes-e az egyéni képességeinek 

megfelelő szakma kiválasztására, illetve teljesíteni tudja-e a választott szakma követelményeit. 

A hazai szakképzési gyakorlat nem rendelkezik olyan standardizált módszerekkel, amelyekkel 

hitelesen felmérhető lenne a tanulók szakmaérettsége, kompetenciája, habár találhatunk egy-

két ígéretes próbálkozást, mint például a TISZK által bevezetett és gyakorlatban alkalmazott 

„pályaorientációhoz kapcsolódó kompetenciaalapú mérés”. 

 

3.1. Pályaválasztási tanácsadás, pályaorientáció külföldön és hazánkban 

 

Az európai tagállamok többsége egyetért abban, hogy emelni kell a pályaorientáció 

színvonalán, ami csak úgy lehetséges, ha jobban koncentrálnak magára a tanulóra, illetve a cél 

gyakorlatban történő megvalósítása érdekében képzettebb személyzetre, és fejlettebb 

szolgáltatásokra van szükség.  

 

Pályaválasztási tanácsadás, pályaorientáció fogalma 

 

Pályairányítás  

    A rendszerváltás előtt használatos „pályairányítás” fogalom tükrözi a korszak társadalmi 

viszonyait. A fogalom hátterében elsősorban az uralmon lévő párt, a hatalom, a gazdaság 

figyelembevétele áll, és számottevően kevesebb hangsúly helyeződik az egyéni törekvésekre. 
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Pálya-felvilágosítás  

A ’70-es évektől használt „pálya-felvilágosítás” fogalom tartalmát tekintve merőben eltér 

a korábbi pályairányítástól, de még nem beszélhetünk pályaválasztási tanácsadásról, különösen 

a felfogást illetően. A pálya-felvilágosítás lényegében az információs tanácsadásra, az 

információnyújtásra helyezi a hangsúlyt.  

„A pálya-felvilágosítás a pályairányításnál mindenképpen puhább fogalom, de a 

tanulót/tanácskérőt kész lénynek feltételezi, aki a megkapott információk alapján döntésképes.” 

(Borbély-Pecze, 2010:106)  

Borbély-Pecze (2010) szerint a pálya-felvilágosítás mivel figyelmen kívül hagyja a 

befogadó személyiségét, nem kellőképpen hatásos, alapvetően módszertani jellege 

következtében. 

 

Pedagógiai információs tanácsadás  

Borbély-Pecze Tibor (2010) tanulmányában leírja, hogy a pedagógiai információs 

tanácsadás kizárólag a konkrét és precíz, aktuális információk átadására összpontosít, 

figyelembe véve a pályaválasztók, illetve a szülők igényeit, de nem tekinthető „counselling” 

típusú tevékenységnek, mivel nem képez visszajelzési láncot az információt kérő személy és az 

információnyújtó között.  A „counselling” kifejezés alatt pályatanácsadást, egyéni tanácsadást 

értenek a nemzetközi szakirodalomban. Általában egyszeri alkalomról van szó, többségében a 

különböző iskolák képzési programjainak, szakképzési szerkezetének részletes bemutatására 

fókuszálva. 

 

Pályaválasztási tanácsadás 

 „A sikeres pályaválasztás alappillére a személy és a pálya által megkívánt adottságok 

összehangolása.” (Borbély-Pecze, 2010:107) A pályaválasztási tanácsadást nyújtó 

szakemberek ebből kifolyólag megfelelő pályaismerettel és aktuális munkaerőpiaci 

információkkal rendelkezve segítik a személyiséget döntésének meghozatalában, illetve saját 

értékeinek, képességeinek megismerésében. Ezáltal nyílik lehetősége a pályaválasztás előtt álló 

személynek arra, hogy tehetsége a jövőben kibontakozhasson, mivel a tanácsadás hatására 

olyan hivatást képes majd választani, mely életpálya-szemléletébe beilleszthető, és egy sikeres 

karrier alapját képezheti.  

Szilágyi Klára (2000) meghatározása alapján a tanácsadás olyan pszichológiai ismereteken 

alapuló eljárásnak tekinthető, amely a tanácskérő személyt tovább próbálja segíteni saját 

életútjának elérésében.  
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Szilágyi (1993) korábbi megfogalmazása szerint a pályaválasztási tanácsadás azt tekinti 

feladatának, hogy megállapítsa, mihez érez kedvet és hajlandóságot az érdeklődő, megvizsgálja 

a pályát választó képességeit orvosi és lélektani szempontból egyaránt, nyilvántartsa, mely 

pályán van szükséglet és melyen zsúfoltság. Ebben az értelmezésben elválik egymástól az 

életpálya-tanácsadás és annak egyes iskolai elemei: a pálya-orientáció és az életpálya-építési 

kompetenciák fejlesztése, valamint a különböző vizsgálati eljárások, mint a pályaalkalmassági 

vizsgálat, vagy a pszichológiai, orvosi képesség-vizsgálatok. (Borbély-Pecze, 2010:37) 

Lüders szerint „a tanácsadás olyan tanulási folyamat, ahol is a kliens ez által önálló célok 

elérésére válik képessé.” (Sipeki, 2005:3) 

A munka- és pályatanácsadás folyamata során az egyén képességeinek, adottságainak és 

érdeklődésének feltárása után – a tanácsadó szakember segítségével – valósul meg ezek 

összeegyeztetése a tanácsot kérő személy vágyaival, aspirációival, és az aktuális munkaerőpiaci 

viszonyokkal, illetve a külső gazdasági jellemzőkkel. A sikeres pályaválasztás alappillére a 

személy és a pálya által megkívánt adottságok összehangolása.  

„Mai modern felfogásunk szerint a humanisztikus pszichológia alkalmazott eredményein 

nyugszik a tanácskérő saját erőforrásait mozgósító non-direktív tevékenységsorozat. Csak a 

megfelelő pályaismeret és a szakképzések, valamint a munkaerőpiac ismerete esetén ötvözhető 

sikeresen a csoportvezetést, vagy egyéni beszélgetésvezetést jelentő non-direktív technikákkal. 

Ettől válik pályaválasztási tanácsadássá, és válik el más non–direktív tréningektől.” (Borbély-

Pecze, 2010:107) 

 

Pályaorientáció  

A rendszerváltást követően a pályaválasztási tanácsadás kifejezés helyett fokról-fokra a 

pályaorientáció elnevezést kezdték használni, habár a közoktatási törvényben ez a kifejezés 

még nem jelent meg. Ebben az újabb fogalomban még inkább tükröződik a pályaválasztó és a 

tanácsadó egyenlősége, továbbá a tanácskérő saját feladata és felelőssége a döntéshozatal során. 

A pályaorientáció egy olyan, az iskolai kereteken belül alkalmazott tanácsadási eszközként, 

illetve módszertanként is felfogható folyamat, amely kizárólag képzett tanácsadó szakemberek 

vezetésével valósulhat meg a pedagógiai-szakmai gyakorlatban.  

„A pályaorientáció egy olyan folyamat, amely a tanuló egyéni igényeinek 

figyelembevételével segíti a megfelelő pálya kiválasztását kiterjedt információnyújtás révén.” 

(Szilágyi, 2012:7) 
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„A pályaorientáció folyamatában a tanácsadó/konzultáns azt vállalja, hogy minél több 

szakmát és a hozzájuk vezető képzési utakat ismertet meg, és a pályaválasztáshoz, ill. 

munkavállaláshoz szükséges önismeret megszerzése révén növeli a pályaválasztó esélyeit a 

számára megfelelő pálya, munka, munkakör kiválasztásában. Ez egy olyan speciális idő és 

munkaigényes folyamat, amely sajátos szakértelmet és időkeretet kíván.” (Borbély-Pecze, 

2010:38) 

Magának a pályaválasztási döntési folyamatnak a támogatása, a közvetlen iskolaválasztás 

mint lépés a 90-es években került be a szakközépiskolai tantervekbe „pályaorientáció” 

elnevezéssel.  

 

Életpálya-fejlesztés  

A fentiekben leírt intézményrendszert érintő változásoknak köszönhető, hogy a 

pályaorientációs iskolai tevékenység egyre inkább elvesztette „pozícióját”.  

A 2000-es évek elejétől egy újabb fogalmat, az „életpálya-fejlesztést” emelték be a 

pedagógiai gondolkodásba, ami fogalomzavart eredményezett az eddig is bizonytalan területen. 

Ettől kezdve a szakközépiskolák többségében az iskolákban zajló pályaorientációs 

tevékenységet – egy új szóhasználattal élve – „életpálya-építés” elnevezéssel illetik, ezzel 

hangsúlyozva elkülönülését az „orientációtól”. 

Mindeközben a szakiskola 9. évfolyamában az „A” tanterv szerint évi 74 órában továbbra 

is jelen van – mint alternatíva – a pályaorientáció.  

Borbély-Pecze (2010) szavaival élve további terminológiai káoszt indukálva – a HEFOP 

fejlesztés eredményeként kialakított hat kompetencia területen belül – a pályaorientációs 

szóhasználatot felváltotta az életpálya-fejlesztés elnevezés.  

 

A pályaválasztási tanácsadás gyakorlata néhány európai országban 

Mihály Ildikó (2001) és Borbély-Pecze (2010) tanulmányaikban részletesen írnak a 

pályaválasztási tevékenység gyakorlati tapasztalatairól a fejlett nyugati országokban.  

Az alábbiakban ezeknek a fejlett Európai országoknak – Dánia, Finnország, Norvégia, 

Svédország, Hollandia – pályaválasztási tanácsadó rendszerét mutatom be, azokét az 

országokét, amelyek a szakirodalom szerint sikeresnek látszanak. 

1999-ben – a fentiekben említett országok részvételével – szakmai konferenciát rendeztek, 

amelynek háttéranyagában kifejtették a pályaválasztási modelljük lényegét: „Tökéletes 

pályatanácsadás- és irányítás, ami különösen fontos oktatási reformok idején. Minden iskolának 
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legyen pályaválasztási tanácsadó szakembere; ha ez nem megoldható, az iskolai pszichológiai 

szolgálatot kell igénybe venni.” (Mihály, 2001) 

Dániában a fiatal korosztály számára kialakított pályaválasztási tanácsadás rendszerét 

napjainkra teljes mértékben beillesztették a törvényi keretek közé. Dánia iskoláiban végzett 

tanácsadói tevékenység elsősorban az alapfokú iskolából tovább tanulni kívánó fiatalok 

iskolaválasztását hivatott segíteni a minél optimálisabb döntés előkészítése által. A dán oktatási 

reform 2003-tól térségi szintű pályaválasztási központokat hozott létre. A reform részeként 

megszerezhető egy egységes pályatanácsadó diploma, és kialakult egy nemzeti standard a 

pályaorientáció területén. (Borbély-Pecze 2010:27) 2004-ben új pályatanácsadó centrumok 

alakultak: 45 ifjúsági tanácsadó központ alakult a közoktatás befejezése és a munkaerőpiacra 

való kilépés összekötésére. A 45 centrumban kb. 2000 kiképzett tanácsadó dolgozik, segítve az 

oktatásügyet. Alakultak úgynevezett regionális pályatanácsadó központok is, amelyek 

kizárólag a felsőoktatási belépéssel foglalkoznak. Egyes esetekben lehetőség van ún. 

„hídépítési programok” beindítására, amely program lehetővé teszi a fiatalok számára, hogy 

egy éven keresztül szakmai alapozó, illetve a pályaorientációt segítő különböző programokon, 

kurzusokon vegyenek részt. Mihály (2001) szerint ennek a kezdeményezésnek a jelentősége 

abban áll, hogy egy tanévnyi „parkolópályát” biztosítson azon tanulók számára, akik alapfokú 

tanulmányaik végén még nem rendelkeznek a pályaválasztási döntés meghozatalához 

szükséges kompetenciákkal. 

Finnországban az alapfokú képzés utolsó két tanévében heti két tanácsadó óra található az 

órarendben, aminek legfőbb célja az önismeret fejlesztése, készségfejlesztés, illetve a munka 

világa fontosabb kérdéseinek megismerése. A felső középiskolák tananyagában tanévenként 

kétszer 38 órás tantervi egységet iktattak be a pályaválasztás segítése érdekében. A szakképző 

iskolákban ugyanebben az óraszámban főként az életúttervezésre, illetve a munkaerőpiacon 

történő elhelyezkedés praktikus kérdéseire koncentrálnak. Az utóbbi években megfigyelhető, 

hogy egyre inkább az egyén van a pályaválasztási gyakorlat középpontjában. A speciálisan erre 

a feladatra képzett, és úgynevezett tanácsadói jogosítványt szerzett, pedagógiai gyakorlattal 

rendelkező tanárok feladata, hogy személyes tanácsaikkal a tanulókat a képességeiknek, 

érdeklődésüknek leginkább megfelelő pálya felé irányítani; majd ezt követően a munkába 

állásban is segíteni a fiatalokat.  A szolgáltatás minden tanuló számára ingyenes. Szakmai 

szempontból még feltétlen érdemes kiemelni, hogy a finn szakemberek kialakították a 

pályaválasztási tanácsadás országos központjait is: e centrumok munkatársaitól elvárják, hogy 

képesek legyenek felmérések-kutatások gyakorlati megvalósítására és a felmérésből származó 
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adatok összegyűjtésére, rendszerezésére. Továbbá legalább egy idegen nyelv biztos ismeretével 

rendelkezzenek (Mihály, 2001) 

Norvégia pályaválasztási tanácsadó rendszere több szempontból hasonlít a Finnországban 

megvalósított rendszerhez, elsősorban abban, hogy a szakmai irányítást itt is a pályaválasztási 

tanácsadás országos központjai látják el, és rendszerük kialakításában jelentős pénzügyi 

támogatásban részesültek a Leonardo-program révén. Több figyelemreméltó programot is 

kidolgoztak, illetve alkalmaznak Norvégiában: ilyen az 1994 óta működtetett „follow up” 

szolgáltatás, amely programok kizárólag a lemorzsolódott tanulók segítésével foglalkoznak, de 

említésre méltó az is, hogy a norvég szakemberek, az ún. „migráns” csoportok számára is külön 

pályaválasztási tanácsadó programokat dolgoztak ki. A norvég pályaválasztási rendszer 

hatékonyságát segíti az a tény is, hogy minden iskolában alkalmaznak pályaválasztási 

szakembert, illetve minden tízedikes megkapja a pályaválasztási lehetőségeket tartalmazó 

kézikönyvet. 

Svédország pályaválasztási tanácsadói rendszere struktúráját, tartalmát tekintve is 

számottevően hasonlít az északi modell többi országáéhoz. A korábbi nézetekkel ellentétben, – 

amikor is az iskolai pályaválasztási tanácsadás során a tanulók elméleti eredményessége állt a 

középpontban –, az aktuális gazdasági-piaci viszonyok, elvárások feltárásának köszönhetően 

1986 óta a minden iskolában kötelező jelleggel biztosítandó életpálya-tanácsadás során egyre 

fontosabb célkitűzés a tanulók kézműves szakmák felé irányítása; vállalva az iskolai tananyag 

még mindig túlságosan elméleti jellegével szemben az ellensúlyozó szerepet. A svéd 

pályaválasztási rendszerben is a tömegességtől egyre inkább az egyén felé tolódik a tanácsadás.  

 

Hollandiában a munkaorientációs szemlélet beépítését látják a legmegfelelőbb 

módszernek, amely jól szolgálhatja a fejlődést. Munkaorientáció alatt értjük: „az oktatásnak 

olyan megszervezését – bármelyik szinten –, hogy az iskolai élet valamiképpen kapcsolódjék a 

munkához.” (Mihály, 2001) Az új szemlélet következtében a középfokú iskolákban a 

korábbiaktól eltérő intézményi struktúrát hoztak létre: egyrészt a gyakorlati készségek 

elsajátítására ösztönözték a pedagógusokat, másrészt – részmunkaidőben – a termelés 

különböző ágazataiból kiválasztott szakembereket is bevontak a pályaelőkészítés 

tevékenységébe. 
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A pályaválasztási tanácsadás, a pályaorientáció története Magyarországon. Törvényi 

szabályozás 

Az alábbi fejezetet, Sipeki (2005) „A pályaválasztási tanácsadók tevékenységének és 

történetének áttekintése”című munkája, illetve Móré „A tanácsadás elmélete” című tanulási 

segédanyaga alapján foglalom össze. 

A legkorábbi kezdeményezések az 1700-as évek elejére tehetők hazánkban, amikor 

Magyarországon 1716-ban Lőcsén jelent meg mintegy ötven kézműves mesterséget ismertető 

könyv Felvinczi György által.  

A XIX. század második felében már egyre több pályaválasztást segítő munka jelent meg 

hazánkban: ilyen volt Galgóczy K. Mire nevelje a magyar ember gyerekét? (1859), továbbá 

Kemény Ferenc Az első magyar könyv a pályaválasztásról (1894), Ferenczi Életpályák (1898) 

című munkája. 

Az 1800-as évek végén több pedagógus kezdett el foglalkozni a pályaválasztás kérdésével. 

Ebben az időszakban kiemelkedő jelentőségű volt Zanathy Bódog 1891-ben publikált munkája, 

„Az életpálya választás kérdése kiváló tekintettel az iparágakra”, amely egy gimnáziumi 

évkönyvben jelent meg. 

Ballai Károly (1932) Nagy László emlékére című munkájában olvashatjuk, hogy Nagy 

László 1909-ben szervezte meg első laboratóriumát Budapesten, amely már pályaválasztási 

kutatásokkal is foglalkozott.  

Révész Gábor tevékenysége jelentős szerepet játszott a pályaválasztás elméletének 

kialakulásában, aki elsősorban tehetséges proletár gyerekek képességvizsgálatával, illetve 

módszertani ismeretek bővítésével foglalkozott.  

Makra Imre szerkesztésével 1915-ben jelent meg egy kézikönyv, amely az Osztrák-Magyar 

Monarchia teljes pályaválasztási és továbbtanulási lehetőségét dolgozta fel, és mutatta be a 

közvélemény számára. 

Bálint Antal irányításával 1924-ben alakult az első Nyilvános Pályaválasztási Tanácsadó 

Laboratórium. 

1929-ben Schnell János alakította meg az Állami Gyógypedagógiai Nevelési és 

Pályaválasztási Tanácsadó állomást Nagy László támogatásával.  

Harkay Schiller Pál, aki jól ismerte a német és angolszász pszichotechnikai eredményeket, 

megalapította a Magyar Királyi Honvéd Képességvizsgáló Intézetet.  

Nagy László 1931-ben bekövetkezett halála után, miután megszűnt a laboratóriuma, 1941-

ben megalakul a Székesfővárosi Pályaválasztási Tanácsadó és Képességvizsgáló Intézet, 
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amelynek vezetője Mérei Ferenc lett, akinek vezetése alatt Radnai Béla foglalkozik a 

pályaválasztási tanácsadó tevékenységgel a Fővárosi Pedagógiai Szeminárium keretei között. 

Az 1948-as filmszakadást követően a kormány 1024/1959 (VII.19.) rendelete volt az első 

szabályozás a pályaválasztási tanácsadás megszervezésére. 

A II. világháborút követően az Állami Gyermeklélektani Intézetnek már 10 

megyeszékhelyen működött pályaválasztási tanácsadással foglalkozó részlege, amely 

állomásokat 1949-ben politikai okokból megszüntették. 

A megújulás a 60-as években kezdődik. Először az 1027/1961 (XII.30.) Korm. rendelet, 

mondható jelentősnek, amely a Munkaügyi Minisztérium keretein belül egy pályaválasztási 

tanácsadó és munkalélektani csoportot hívott életre Csirszka János vezetésével, akinek egy 

jelentős elméleti munkája is született, „Pályalélektan” címmel (1966).  

Mellette Rókusfalvy Pál Pályaválasztás, pályaválasztási tanácsadás (1969), illetve Ritoók 

Pálné Az iskolai pályaválasztási tanácsadás pályalélektani és pályapedagógiai alapismeretei is 

az alapmunkák közé sorolandó ugyanúgy, mint Völgyesy Pál „A pályaválasztási döntés 

előkészítése” (1976) című műve.  

Az első szakmai folyóirat a Munkaügyi Minisztérium kiadásában 1968-ban jelenik meg 

Pályaválasztási Tanácsadás címmel.  

Horváth László Gábor 1967-ben létrehozza a MÁV Pályaalkalmassági Vizsgáló Állomást, 

amelynek keretében a vasútnál dolgozók kiválasztási rendszerét dolgozza ki. 

Politikai kezdeményezés hatására 1967-ben megalakul a Fővárosi Pályaválasztási Intézet, 

illetve vele párhuzamosan az az intézményrendszer, mely az 1980-as évekig működött a 

pályaválasztás- és alkalmasság vizsgálatok terén.  

A szocializmus időszakában a 2029/1967. kormányhatározat, majd az 1029/1971. (VII.3.) 

kormányhatározat hozta létre a pályaválasztási tanácsadás országos hálózatrendszerét. A 

Munkaügyi Minisztérium felügyelete alatt létrejött 1971-ben az Országos Pályaválasztási 

Tanácsadó Intézet (OPTI) és az Országos Pályaválasztási Tanács (később Bizottság). A 

szolgáltatásnyújtás a megyei pályaválasztási tanácsadó intézetek által valósult meg.  

1972-re minden megyében megalakultak a pályaválasztási tanácsadó intézetek, s 

törekedtek egységes vizsgálati módszerek kialakítására. A jogszabály által egy évtizedre ugyan 

megoldódik a pályaválasztási munka és fejlesztés-kutatás anyagi feltételeinek a megteremtése, 

de az iskolákban még ekkor sem jön létre stabil hálózat. 

Az 1980-as évek közepére jól szervezett tanácsadói hálózat alakult ki Magyarországon, de 

kormányzati döntés eredményeképpen a pályaválasztási tanácsadók működése háttérbe szorult, 

önállóságukat egyre több helyen megszűntetve (Laczkó, 2000).  
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A pályaválasztási tanácsadás országosan működtetett rendszere tehát már a nyolcvanas 

évek első felében szétzilálódott. „Az intézményhálózat a megyék, városok kezébe került, 

tevékenységük (szolgáltatásaik köre, személyi feltételeik) az adott fenntartó hozzáállásától, 

pénzügyi lehetőségeitől függ.” (Györgyi–Imre, 2006:176). 

 A rendszerváltás időszakában már nem létezett önálló, csak a pályaválasztással foglalkozó 

intézmény és szakemberhálózat Magyarországon.  

1990 óta a hagyományoknak megfelelően a pszichológusok folyamatosan részt vettek a 

pályaválasztási tanácsadás újragondolásában, ennek kapcsán az Eötvös Loránd 

Tudományegyetemen pálya-munkatanácsadó szakpszichológus képzés indult, majd szakirányú 

továbbképzés keretében felsőoktatási tanácsadó képzés is. 

A rendszerváltás utáni új oktatási törvények (1993) mindegyike (szakképzési, felsőoktatási 

törvények) az Alkotmánnyal összhangban garantálja a szabad munka-, pályaválasztás 

lehetőségét mind a tanulók/hallgatók, mind azok szülei számára, de e lehetőségek nem jártak 

egyértelmű, a gyakorlatba átültetett kötelezettségekkel.  

Az 1993-as (1993. évi LXXIX tv.) új közoktatási törvény létrejöttéig nem volt átfogóan 

rendezve az iskolán belüli pályaorientációs tevékenység. Az 1993. évi LXXIX törvény a 

közoktatásról rendelkezik a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadó szakszolgálat 

felállításáról és annak feladatairól. A 21.§ és 34. § a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadót 

a pedagógiai szakszolgálat részeként sorolja fel.  

A törvény 35.§ (5) bekezdése meghatározza a pályaválasztási tanácsadás feladatát.  

35§ (5) A továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás feladata a gyermek sajátos 

adottságainak, tanulási képességének, irányultságának szakszerű vizsgálata, ennek 

eredményeképpen az iskolaválasztás ajánlása. A törvény tehát előírja, hogy iskolai kereteken 

kívül, a pedagógiai szakszolgálatok keretein belül országosan létrejöjjön egy pályaválasztási 

tanácsadó szolgálat.  

A törvény 86. § (3) f) a megyei önkormányzatok számára előírja számos más pedagógiai 

szolgáltatással együttesen a továbbtanulási pályaválasztási tanácsadás biztosítását.  

86. § (1) A községi, a városi, a fővárosi kerületi és a megyei jogú városi önkormányzat 

köteles gondoskodni az óvodai nevelésről, az általános iskolai oktatásról, továbbá a nemzeti és 

etnikai kisebbség által lakott településen a nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozók óvodai 

neveléséről és az általános iskolai neveléséről és oktatásáról.  
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A továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadásról 

E törvényi megfogalmazás szerint a pályaválasztási tanácsadás csupán kiegészítő 

jellegűnek tekinthető, azaz nem érvényes minden tanuló számára, átörökítve a korábbi „defekt” 

modell hiányosságait. „A törvény másik sajátossága, hogy összemos számos pedagógiai 

szolgáltatást, így a pályaválasztási tanácsadást a gyógypedagógiával, a nevelési tanácsadással 

és számos egyéb, a pályaorientációtól eltérő szakmai felkészültséget megkövetelő pedagógiai 

szolgáltatással.” (Borbély–Pecze, 2010:27) 

A 2011. évi törvény a szakképzésről 1.§ a) bekezdése alapján kiterjed a szakiskolai 

pályaorientációra is. Látható, hogy amíg a közoktatási törvény pályaválasztási tanácsadásról 

beszél, addig a szakképzési már a pályaorientáció fogalmát használja. 

Jelentős lépés volt a TISZK-ek (Térségi Integrált Szakképző Központ) létrejötte, 

amennyiben hitelesen töltik be eredeti szerepüket, és valós kínálatot nyújtanak a tanulók 

számára, de a tagintézmények között meglévő jelentős távolságok miatt az alig néhány 

szakmacsoportra szerveződő intézmények nem váltották be teljesen a hozzájuk fűzött 

reményeket. A jelenlegi rendszerben továbbra is az un. „zárt orientáció” marad a meghatározó 

gyakorlat (Borbély-Pecze, 2010), ami megnehezíti a későbbi pályaválasztási döntések 

meghozatalát. 

Az 1993/94-es tanévtől a szakközépiskolákban bevezetett „Choices” pályaorientációs 

program alapvetően a tanulók önálló képességfejlesztésére épül, hozzájárulva a diákok pálya- 

és szakmaválasztási érettségének kialakulásához. A pályatanácsadási program 130 iskolában 

került telepítésre, de az iskolákon kívüli munkaügyi szervezeteknél és pedagógiai intézeteknél 

is alkalmazták. A program foglalkozások keresésére irányul, ily módon a pályaválasztást és a 

pályakorrekciót egyaránt segíti. A keresés 13, többek között érdeklődésre, munkaterületekre, 

fizikai tevékenységekre, munkakörnyezetre, keresetre, képességekre, temperamentumra, 

képzettségre, átvihető szakmai készségekre, fizikai megterhelésre stb. vonatkozó szempont 

alapján javasol szakmát az érdeklődőknek. Bármilyen életkorú felhasználó használhatja, 

megalkothatja egyéni foglalkozáskeresési profilját, a rendszer által ajánlott foglalkozásokhoz 

képzési programokat kapcsolhat, és tájékozódhat azok jellemzőiről. (Györgyi–Imre, 2006:178)  

A kormány az első Nemzeti Alaptanterv (NAT) kiadásáról az 130/1995 (X.26.) számú 

rendeletében döntött, a bevezetésére 1998 szeptemberén került sor. Az első NAT-ban – a 

közoktatási törvényhez hasonlóan – szintén megjelenik a pályaválasztási tanácsadás, illetve a 

pályaorientációs foglalkozások bevezetése. A NAT tíz műveltségi területet sorol fel. A 

pályaorientáció a kilencedik műveltségi terület: az életvitel és gyakorlati ismeretek egyik 

eleme. Az első NAT a speciális szolgálatokon kívül még kötelezi az iskolákat önálló 
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pályaorientációs foglalkozások megtartására is. Az elsajátítandó fogalmak körét három 

szempont mentén rendezi: az eredményes pályaválasztás pszichés összetevői; pályaismeret; 

tájékozódás a munkaerőpiacon (130/1995 Korm. rend.).   

Mint a fentiekben olvasható a NAT műveltségterületként emelte be a hazai pedagógiai 

közgondolkodásba a pályaorientáció fogalmát. A rendszerváltás előtti pályaválasztási 

tanácsadás szóhasználatot felváltotta a pályaorientációs tanácsadás.  

A 90-es évek végén az alábbi helyzet volt megfigyelhető: a keret ugyan már adott volt egy 

modern pályaorientációs tevékenység megszervezésére az iskolákban, viszont két meghatározó 

probléma is fennállt. Először: a törvény sem státuszt, sem órakeretet nem teremtett a tárgynak, 

így az iskolák nem találtak helyet és pénzt számára. Másodszor: nagy volt az idegenkedés a 

NAT-tal szemben, illetve további gondot okozott a kompetenciahatárok elmosódása, valamint 

a pedagógus társadalom értetlenkedése és ismereteinek hiányossága a tárggyal szemben. 

(Borbély-Pecze, 2010) 

 

Pályaorientáció általános célja  

A pályaorientáció általános célja, hogy segítse a tanulók pályaválasztását, és tudatosítsa, 

hogy életpályájuk során több alkalommal pályamódosításra kényszerülhetnek. 

A pályaorientáció összetevői: az egyéni adottságok, képességek megismerésén alapuló 

önismeret fejlesztése; a legfontosabb pályák, foglalkozási ágak tartalmának, követelményeinek 

és a hozzájuk vezető utaknak, lehetőségeknek, alternatíváknak tevékenységek és tapasztalatok 

útján történő megismerése; a lehetőségek és a valóság, a vágyak és a realitások összehangolása.  

A Foglalkozási Információs Tanácsadó szervezetek (FIT) a kilencvenes évek közepétől 

szerveződtek a német szövetségi kormány támogatásával. Először Budapesten, Szegeden, és 

Szolnokon jöttek létre ilyen szolgáltató központok, amelyek legfőbb feladata a fiatalok 

továbbtanulásának és munkavállalásának a segítése. Több, a tanulók pályaválasztását segítő 

eszközt fejlesztettek ki és adtak közre, továbbá számos új szolgáltatást honosítottak meg 

hazánkban. Ilyen új szolgáltatások voltak: álláskereső klubok, kézikönyvek, FIT-médiatár, 

illetve a fentiekben leírt „Choices” pályaorientációs program hazai viszonyok között történő 

adaptálása. A FIT-ben különböző, a tájékozódást segítő filmek, információs mappák állnak az 

érdeklődők rendelkezésére, amelyek egy-egy foglalkozást, szakmát mutatnak be részletesen, 

illetve közölnek róluk hasznos információkat. A FIT irodák a megyei munkaügyi 

kirendeltségeken kaptak helyet, de attól függetlenül tevékenykednek. A FIT-szervezetek 

Magyarország megyeszékhelyein, illetve a nagyobb városokban; az ún. FIT-bázisok pedig 

kisebb településeken látják el feladatukat. (Györgyi–Imre, 2006) „A munkaügy keretein belül 
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azonban csak a már meglévő munkavállalási, pályaválasztási problémákkal foglalkozhatnak, itt 

a prevenciónak csak korlátozott mértékben van helye. Jelenleg az országban 20 FIT és több 

„fiókiroda” működik, amelyek fő feladata a pályainformáció nyújtás.” (Borbély-Pecze, 

2010:24) 

1999-ben kezdődött el a pályaorientációs tanárok képzése, ami pedagógus-szakvizsgával 

kiegészített képzési forma, s melyen 60 hallgató végzett két kurzusban. A szak iránt azonban 

nem jelentős az érdeklődés: „A képzett szakemberek kis része dolgozik a rendszerben, akár a 

munkaügyi, akár az oktatási területet elemezzük, többségük szakértelmére nem tartott igényt a 

társadalom.” (Szilágyi, 2005) 

A 2001. évi CI. sz. felnőttképzési törvény 24/2004 FMM végrehajtási rendelete kötelezővé 

tette a pályaorientációhoz és az elhelyezkedéshez kapcsolódó szolgáltatások nyújtását, amely 

elsősorban tanácsadási feladatokat jelent.  

„A szakiskolákban a 2001/2002-es tanévben – heti két órás keretben – bevezetésre került a 

pályaorientáció tantárgy, amelynek célja a 10. osztály utáni tudatos szakmaválasztás segítése, 

valamint a későbbi pályakorrekció, illetve a szakképzettség birtokában történő elhelyezkedés 

(álláskeresés) segítése.” (Györgyi–Imre, 2006:177) A hazai és nemzetközi szakirodalom a 80-

as évek elejétől fogva egyre kevésbé használja a pályaválasztás fogalmát, amelyet fokozatosan 

felvált a pályaorientáció elnevezés. 

 „A fogalomhasználat megváltozása azt a szemléletet tükrözi, amely a piacgazdaságok 

működésének tapasztalatán alapszik, melynek lényege az, hogy a pályaválasztási döntés nem 

egyszeri, irreverzibilis lépés, hanem a pályaválasztást folyamatként kezeli, amely több apróbb, 

vagy nagyobb döntésből épül fel. E döntéssorozatot nevezi a szakirodalom 

pályaorientációnak”. (Szilágyi–Völgyesy, 1998:90) 

A pályaorientáció az általános iskola 7-8. évfolyamán indul, és önálló tantárgy keretében 

folytatódik mind a szakközépiskolák, mind a szakiskolák előkészítő jellegű 9. évfolyamain. 

Feltétlen megemlítendő, hogy habár a hazai közoktatási és a szakképzési törvényben nagy 

vonalakban meghatározták a pályaorientációs tevékenységek célját és lényegét, a hazai 

kutatások mégis azt bizonyítják, hogy az oktatási intézmények között jelentős különbség 

mutatkozik a tanórák keretében megtartott pályaorientációs tevékenységek tekintetében, illetve 

a tanulók továbbtanulásra történő felkészítésében.  

Ugyanakkor a 2001-ben a kerettantervekkel együtt a 9. illetve a 10. évfolyamon bevezetett 

pályaorientáció és a szakmai előkészítő oktatásának több nehézséggel kellett megküzdenie: a 

tárgyak előadására megfelelően felkészített tanárok hiányával, a 9. évfolyamra jellemző 

zsúfoltsággal, a modern technikai eszközök, a tankönyvek hiányával, és a tárgy oktatásának 
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tisztázatlanságával. Nem volt világos ugyanis, hogy mit is kellene ennek keretében oktatniuk 

az iskoláknak: az elvileg választható szakmákat; vagy az adott iskolában tanulható szakmákról 

szerezzenek bővebb ismereteket a tanulók. „A tapasztalat szerint az iskolák felében csak az ott 

tanulható szakmákról szerezhettek a tanulók információt, s az iskolák egynegyedében lehetett 

csak a szakmák széles köréről tájékozódni.” (Liskó, 2003:177) 

2003-ban újabb alaptanterv jelent meg (243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet). A korábbi 

pályaválasztás, pályaorientáció már ebben a NAT kiadásban átkerül a kiemelt fejlesztési 

feladatok közé, így végleg eltörölték a pályaorientációs tevékenységeket korábban biztosító 

önálló órakeretet. Kiemelt feladat a „felkészülés a felnőtt lét szerepeire” passzus, melynek egyik 

legfőbb eleme a pályaorientáció. Alapvető célja, hogy segítse a tanulók további iskola- és 

pályaválasztását, és annak tudatosítása, hogy életpályájuk során többször pályamódosításra 

kényszerülhetnek. A 2003-as NAT megőrizte a 10 műveltségterület elnevezését. A NAT 2003-

ban lefektetett kulcskompetenciái a következők: döntési képesség, együttműködési képesség, 

életvezetési képesség, információk kezelésének a képessége, kommunikációs képesség, 

komplexitás kezelésének a képessége, kritikai képesség, lényegkiemelő képesség, narratív 

képesség, problémamegoldó képesség, szabálykövető képesség.  

Hazánk EU csatlakozása előtti éveinek legmeghatározóbb pályaorientációs fejlesztése 

három regionális PHARE támogatású fejlesztés formájában öltött testet.  Három hátrányos 

helyzetű régió a három érintett megyei munkaügyi központtal együttműködve hozta létre a 

pályaorientációs/ pályaválasztási hálózatokat 2002-2004 között. 

A Szakiskolai Fejlesztési Programot (SZFP) a Nemzeti Szakképzési Intézet (NSZI) 

felügyelete alatt az Oktatási Minisztérium kezdeményezte. A projekt első szakaszának (2003-

2006) keretei között érdemben is történtek pályaorientációs fejlesztések, míg a projekt második 

szakaszának (2006-2011) keretei között további szakiskolai pedagógusi továbbképzések, 

tananyagfejlesztések, és a pályaorientációt segítő multimédiás anyagok fejlesztései valósultak 

meg. Az első szakaszban 90, a második fázisban további 70 iskola került be a programba.  

A magyar kormány 2007-ben fogadta el a harmadik NAT-ot. A NAT-ban foglalt fejlesztési 

feladatok közül megmarad a pályaorientáció. Az új NAT kulcskompetenciákra vonatkozó 

meghatározása szerint: „a pedagógus kompetenciafejlesztő tréneri szerepbe helyezése 

alapvetően helyes oktatáspolitikai cél, de e cél elérése aligha képzelhető el nemzedékváltás 

nélkül, amely önmagában még így sem elégséges, megfelelő oktatáspolitikai átalakítások 

nélkül tulajdonképpen a kompetencia-fejlesztő szerepkörrel azonosulni tudó pedagógus 

egyedül hagyásaként értelmezhető a terepen.” (Borbély-Pecze, 2010:90) A 2007-es NAT 
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(202/2007 (VII.31.) Korm. rendelet) a közösségi kulcskompetenciákkal harmonizált módon írja 

le a magyar közoktatás számára prioritást jelentő kompetenciákat (Borbély-Pecze, 2010). 

A közoktatási törvény 2009. májusi módosítása után ismét lehetőség van arra, hogy az 

általános iskola sikeres befejezését követően a tanulók közvetlenül lépjenek be a szakképzésbe, 

mivel az elfogadott törvény szerint kizárólag szakképzési évfolyamokon is megszervezhető a 

szakiskolai nevelés és oktatás úgynevezett előrehozott szakiskolai képzés formájában. Ez 

esetben megnőtt a pályaválasztás, illetve orientáció jelentősége, mivel az általános iskolából 

kikerülő diákoknak, hamarabb kell döntést hozni a szakmaválasztást illetően. 

Az Oktatási Hivatal 2008-as törvényességi felülvizsgálata keretében 126 szakképző 

intézményt vizsgáltak hazánk hét régiójában, és az intézmények pályaorientációs tevékenységét 

a fejlesztésre váró feladatok közé sorolták: a pályaorientáció, a szakmai alapozás, a gyakorlati 

képzések és a szakmai gyakorlatok az iskolák többségénél nagyrészt iskolai tanműhelyekben 

zajlanak, kevés a tanulószerződéssel, vagy az együttműködési megállapodással szervezett 

szakmai gyakorlat. A tanműhelyi gyakorlatok gyakran nem készítik fel kellő mértékben a 

tanulókat a munkaerőpiaci elvárásoknak való megfelelésre. Ezek az adatok mindenképpen 

indokolttá teszik, hogy a műveltségterületek alapján orientációs munkát ellátó pedagógusok 

mellett szakképzett pályaorientációs tanácsadók dolgozzanak hazánk oktatási rendszerében. 

A 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről, vagyis a szakképzési törvény kiemelten 

foglalkozik a pályaorientáció kérdésével, egyúttal definiálja az életpálya-tanácsadás főbb 

fogalmait. „Az életpálya-tanácsadási (pályaorientációs) szolgáltatás magában foglalja a 

pályainformáció-nyújtást, a pályaválasztási tanácsadást, a továbbtanulási tanácsadást, a 

professzionális pályatanácsadást, a foglalkoztatási és munkába állási tanácsadást, a 

pályakorrekciós tanácsadást és a kompetenciák fejlesztését, amely segíti a szolgáltatást igénybe 

vevő pályaválasztását, továbbtanulását, az egész életen át tartó tanulását és a munka világába 

történő bekapcsolódását az alapfokú iskolába történő felvételtől a munkaerőpiac elhagyásáig.” 

85. § (1)   

A szakképzési törvény szerint: „az életpálya-tanácsadás feladatainak ellátásában részt 

vesz az alapfokú iskolai oktatást nyújtó intézmény, a szakképző iskola, az iskolafenntartó, a 

gazdasági kamara, a munkaadói és munkavállalói érdekképviseletek, a megyei fejlesztési és 

képzési bizottság, valamint a nemzeti foglalkoztatási szerv. Az életpálya–tanácsadási 

szolgáltatást valamennyi érintett részére elérhetővé kell tenni.” 85. § (4)   

Az életpálya-tanácsadási szolgáltatás feladatainak ellátása, koordinációja a nemzeti 

foglalkoztatási szerv irányításával történik, de a megyei fejlesztési és képzési bizottságoknak 

és a kamaráknak is fontos szerep jut a gyakorlati megvalósítás terén. 
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A 2011. évi CXC. törvény a köznevelésről a pedagógiai szakszolgálat feladatai közé sorolja 

a továbbtanulási és pályaválasztási tanácsadást. A Nemzeti Pályaorientációs Tanács 2011. 

október 17-i ülésén előkészítette a köznevelési törvénytervezet véleményezését, mely során 

számos hiányosságra, illetve javításra hívta fel a figyelmet, köztük arra, hogy a pedagógiai 

szakszolgálat feladatai közül javasolják törölni az f) pontot: a továbbtanulási, pályaválasztási 

tanácsadást, mivel ez alapvetően az iskolák feladatkörébe tartozna. Kiemelték, hogy az 

„értelmező rendelkezések” részt javasolt kiegészíteni a pályaorientációhoz, illetve az életpálya 

tanácsadáshoz kapcsolódó fogalmakkal. Az NPT javasolt definíciója: „a köznevelési rendszer 

intézményei, illetve a velük együttműködő külső szervezetek (pl. NFSZ) a tanulóknak 

összehangolt életpálya-tanácsadási (pályaorientációs) szolgáltatásokat nyújtanak, amelyek 

magukba foglalják a pályainformáció nyújtást, a pályaválasztási és továbbtanulási tanácsadást, 

a professzionális pályatanácsadást, a foglalkoztatási és munkába állási tanácsadást, a 

pályakorrekciós tanácsadást, és az életpálya-építési kompetenciafejlesztést. Mindezen 

szolgáltatások célja, hogy segítse a tanulók pályaválasztását, továbbtanulását, az egész életen 

át tartó tanulását, és a munka világába történő bekapcsolódását.” (NPT, 2011:1) 

 

Pályaorientáció a speciális szakképzésben 

Mivel dolgozatom fókuszpontjában a speciális szakiskolában tanuló fiatalok 

szakmaválasztása áll, indokolt röviden bemutatnom a szakiskolák, s ezen belül a speciális 

szakiskolák keretein belül folyó pályaorientációs tevékenységeket. 

Az általános iskola elvégzését követően a sajátos nevelési igényű fiatal – képességeinek 

függvényében – speciális szakiskolában, vagy ugyanúgy, mint mindenki más gimnáziumban, 

szakközépiskolában, vagy szakiskolában folytathatja tanulmányait. 

 

Az 1993-as (1993. évi LXXIX tv.) új közoktatási törvény hatályba lépéséig nem volt minden 

részletre kiterjedően rendezve az iskolai, illetve a szakiskolákon belüli pályaorientációs 

tevékenység. Az 1993. évi LXXIX tv. rendelkezett a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadó 

szakszolgálat felállításáról, és egyúttal meghatározta annak feladatait. A továbbtanulási, 

pályaválasztási tanácsadó a pedagógiai szakszolgálat keretében működhetett, annak 

irányításával.  

A pályaorientáció egyik legfőbb feladata, hogy segítse a szakiskolai tanulók pályaválasztási 

érettségének kialakulását kifejezetten abból a célból, hogy képesek legyenek megfelelni a 

választott szakma követelményeinek, illetve elvárásainak. A speciális szakiskolában végzett 

pályaorientációs tevékenységek másik célja, hogy a diákok bővítsék fogalmi ismereteiket, a 
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többségi társadalom által kínált szakmákat megismerjék, ezáltal általános műveltségüket, 

tájékozottságukat növeljék. A tanulók nem csak magukról, a különböző szakmákról szereznek 

újabb ismereteket, hanem lehetőségük nyílik arra, hogy a munkaerőpiaci környezetüket is 

jobban megismerjék, megalapozva ezzel pályaválasztási döntéseiket.  

A szakiskolában zajló pályaorientációs tevékenységek – pályaorientáció tantárgy heti 2 

órában, szakmai alapozó ismeretek gyakorlati oktatás heti 6 órában, nyílt napok, pályaválasztási 

tájékoztatók –, illetve a szakiskolában alkalmazott pályaorientációs módszerek, üzem- és 

intézménylátogatások, önéletrajzírás, állás és képzési börzék látogatása – mind azt a célt 

szolgálják, hogy a szakképzésben dolgozók hasznos információkkal szolgáljanak a 

pályaválasztás előtt álló diákok számára. 

A pályaorientációs tantárgy egyik legfőbb funkciója, hogy a tanulók saját erősségeik-

gyengeségeik alapos megismerése által választhassák ki a számukra legideálisabb 

szakmaterületet. Ezt a célt szolgálja a későbbiekben bemutatandó Hamet2® teszteljárás, 

amelynek gyakorlati alkalmazásával megalapozottabbá és sikeresebbé válhat a speciális 

szakiskolában tanuló fiatalok pályaválasztása.  

 

Pályaorientációt segítő kompetenciamérő módszer Magyarországon 

A dolgozatomban bemutatandó Hamet2® német módszerhez hasonló funkciót ellátó 

magyarországi módszereket keresve találtam a Térségi Integrált Szakképző Központ 

intézményeiben (TISZK), 2009-ben bevezetett pályaorientációhoz kapcsolódó hazai 

kompetenciamérő módszerre. Ennek részletes bemutatása előtt indokolt tisztázni a 

szakirodalomban gyakran használt képességek, készségek, kompetencia fogalmakat.  

A németországi Szövetségi Szakképzési Intézet – német nyelven Bundesinstitut für 

Berufsbildung (BIBB) – munkatársai a következőképpen határozták meg a kompetencia 

fogalmát: kompetencia alatt az embernek azt a tulajdonságát értik, amely az egyént képessé 

teszik arra, hogy adott helyzetekben egy feladatot tapasztalatai, tudása, képességei alapján 

elvégezzen. Kompetensnek lenni annyit tesz, hogy a helyzeteket megfelelően megoldjuk.  

A DESECO (Definition and Selection of Competencies, 2003) tanulmánya szerint: „a 

kompetencia nem szinonimája a képességnek (skill), hanem képesség (ability) a komplex 

feladatok adott kontextusban történő sikeres megoldására. Magában foglalja tehát az ismeret 

mobilizálását, a kognitív és praktikus képességeket (skills), szociális és magatartási 

komponenseket és attitűdöket, emóciókat, értékeket.” (Ranschburg, 2004)  

Láthatjuk, hogy a kompetenciának mint fogalomnak számos meghatározása létezik, nem 

véletlen írta Mihály Ildikó (2003) a „Még egyszer a kulcskompetenciákról” című munkájában, 
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hogy: „A kompetenciafogalom meghatározására irányuló próbálkozások azt a benyomást keltik 

az emberben, hogy a kompetenciafogalomnak talán nincs is univerzális definíciója.”  

A kompetenciafogalom a magyar alaptanterv bevezetésében sem egyértelmű, és számos 

európai uniós ország sem építette be a tantervébe a kulcskompetenciák fejlesztését, illetve nem 

is használja ezt a fogalmat. „A NAT kiemeli a kommunikációs, a narratív, a döntési, a 

szabálykövető, a lényegkiemelő, az életvezetési, az együttműködési, a problémamegoldó, a 

kritikai, valamint a komplex információk kezelésével kapcsolatos képességeket, 

kulcskompetenciákat.”(243/2003 (XII.17.) 

Egyes kutatók ugyanakkor felhívják a figyelmet arra, hogy jelenleg nincsenek olyan 

eszközök, amelyek alkalmasak lehetnek a kompetenciák mérésére. Nagy József (2001) szerint 

(Lásd: Ranschburg, 2004) „a mérés szempontjából még nem sikerült a maga teljességében 

megragadni a kompetenciákat.” 

 

Pályaorientációhoz kapcsolódó kompetenciamérő módszer  

Pályaorientációhoz kapcsolódó kompetencialapú mérés először 2009-ben a TÁMOP 2.2.3 

pályázat keretében 17 Térségi Integrált Szakképző Központ intézményeiben valósult meg, 

amely projekt során a szakképzésben résztvevő 11807 tanulót vizsgáltak, illetve segítették 

pályaorientációjukat. (Sass–Bodnár, 2011) 

A mérések célja:  

 „A Digitális Pedagógiai Szakmai-szolgáltató Intézet (DPSZI) elektronikus mérés-

értékelési keretrendszer MEER használatával online mérés 

 Olyan tényezők feltárása, amelyek a későbbi beválás, pályán maradás feltételeiként 

jelenhetnek meg.  

 A mérések a TISZK szintű intézményi összehasonlítást, valamint az egyéni profil 

visszajelzését teszik lehetővé.” (Sass–Bodnár, 2011:60)  

A vizsgálat viszonyítási alapját a Szakmai és Vizsgakövetelményekben (SZVK) előírt 

személyes, társas és módszer kompetenciák képezték.  
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A módszer 

Sass–Bodnár (2011) tanulmányában részletesen kifejti a kompetenciamérő módszer céljait, 

jellemzőit, amelyet az alábbiakban foglaltam össze.  

A pályaorientációs mérés a pszichológiai jellemzők négy szintjére, illetve területére 

irányul: 

 Általános személyiségkép 

 Információfeldolgozási mód és preferenciák, motivációk 

 A változáshoz való alkalmazkodó-képesség és érdeklődési irányok, adottságok, 

igények a munka világához kapcsolódóan 

 Érzelmi önszabályozás a konfliktushelyzetekben 

A módszer 8 kompetencia-kategóriában 61 kompetencia mentén vizsgálja a tanulókat. 

Ezek a tanulók legkülönbözőbb kompetenciáit mérik:  

 Módszer kompetenciák 

 Általános szellemi képességek, fizikai, pszichés és akcióképesség 

 Munkavégzés, technika és szakmai képességek 

 Munkavégzés minőségét befolyásoló képességek 

 Személyes kompetenciák 

 Eredményességet segítő személyi tulajdonságok 

 Társas kompetenciák 

 Szociális képességek: kommunikációs képességek, vezetési képességek 

 

A mérés 9 kérdőív kitöltésével valósul meg, amelyek a következő főbb területeket 

vizsgálták: általános személyiségkép, információfeldolgozási módok és preferenciák, 

motivációk, változáshoz való alkalmazkodóképesség és érdeklődési irányok, adottságok, 

igények a munka világához kapcsolódóan, és nem utolsósorban érzelmi önszabályozás a 

konfliktushelyzetekben.  

I.  Általános személyiségkép 

1. Milyen vagyok? kérdőív 

2. Érzelmi intelligencia kérdőív 

Információfeldolgozási mód és preferenciák  

3. Személyes stílus 

II. A változáshoz való alkalmazkodóképesség és érdeklődési irányok, adottságok, 

igények a munka világához kapcsolódóan  
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1. Problémakezelés 

2. Érdeklődés és adottságok 

3. Tanulási motiváció 

4. Céljaim a munkában 

III. Érzelmi önszabályozás a konfliktushelyzetekben  

8. Konfliktuskezelés 

9. Kommunikációs készségek 

 

A mérések során a felhasznált eljárások minden területet tekintve megbízható 

információkkal szolgáltak. Az általános személyiségképet a Big Five és az érzelmi 

intelligenciát mérő Bar-On, az információfeldolgozási módokat és preferenciákat az MBTI, a 

munka–értéket mérő Super, a tanulási motivációt a Deci és Ryan, a változáshoz való 

alkalmazkodóképességet és érdeklődési irányokat, adottságokat, igényeket a munka világához 

kapcsolódóan Holland „Érdeklődés és adottságok”, illetve Schein karrierhorgonyok kérdőív 

segítségével az érzelmi önszabályozást konfliktushelyzetekben Oláh és Killman eljárásaival 

mérték. 

A fentiekben bemutatott kompetenciamérő módszer célja, hogy feltárjanak olyan 

tényezőket, amelyek a későbbi sikeres munkavégzés, a választott pályán maradás feltételeiként 

jelenhetnek meg. A kompetenciamérés, a kompetenciák, illetve a szakképzés elkezdéséhez 

szükséges kompetenciák meghatározása a hazai szakképzési rendszer egyik kiemelt és egyre 

jelentősebb feladatának tekinthető.  

A fentiekben egy olyan – a hazai szakképzésben sikeresen alkalmazott – módszert 

mutattam be, amelynek célcsoportját, illetve céljait tekintve, nagyrészt megegyezik az általam 

vizsgált Hamet2® teszteljárással, ugyanakkor módszerüket tekintve szembetűnő az eltérés: a 

hazai módszer kérdőíveket alkalmaz a tesztelés során, a Hamet2® pedig egy cselekvésorientált 

eljárás, amelynek során a tanulókat egy gyakorlati feladat, munkavégzés által, illetve közben 

vizsgálnak és figyelnek meg az arra kiképzett szakemberek. 
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4. A Hamet2® képességfelmérő teszt a szakmaválasztás előtt 

álló tanulók számára 

 

4.1. A HAMET 

 

Németországban a kompetenciamérés a Német Szövetségi Munkaügyi Hivatal 

szakmatanulásra felkészítő programjaiban jelent meg kötelező feladatként. A HAMET-et a 

Német Munkaügyi Minisztérium megbízásából fejlesztették ki. Népszerűségét, illetve 

elfogadottságát bizonyítja, hogy Németországban közel 250 szakképző intézmény alkalmazza 

az azóta már többször módosított teszteljárást. 

1978/79-ben a Waiblingeni Szakképző Intézetben (Dieterich–Messerle–Goll, 1981), 

fejlesztették ki a HAMET-et, melyet mint szakmai-motorikus alkalmassági tesztet neveztek 

meg.  E teszt kifejlesztéséig nem létezett olyan megbízható teszteljárás, amely a szakmai-

motorikus képességeket és készségeket tudományos igénnyel, illetve tudományos kritériumok 

szerint vizsgálta és értékelte volna. Habár már korábban is végeztek hasonló tudományos 

jellegű vizsgálatokat, különösen a tanulásban akadályozott fiatalok szakmunkásképző 

intézményeiben, a „szakmai érettség” lehető legobjektívebb meghatározása céljából a vizsgálati 

tapasztalatok során kiderült, hogy a tipikus „szakmai” pszichomotorikus készségek 

megállapítása a hagyományos tesztirodalommal, illetve módszerekkel nem lehetséges. 

Speciálisan a szakmunkásképzésre kialakított eljárás a német nyelvterületen a nyolcvanas 

éveket megelőzően a HAMET szerzői szerint nem létezett. 

Az új tesztmódszer létrejötte azon a tapasztalaton nyugszik, hogy a tanulásban 

akadályozottak kognitív képességei és iskolai tudása korlátozott, ezzel szemben a kézműves-

motorikus készségek a legtöbb esetben a normál populáció átlagszintjén állnak. 

A HAMET kifejlesztésekor az a törekvés állt a középpontban, hogy a szakképzésre érett, 

főként tanulásban akadályozott tanulók kézműves-motorikus képességeit, illetve készségeit, 

egy, a tudományos kritériumoknak megfelelő, megbízható tesztfolyamattal vizsgálhassák. A 

HAMET teszteljárás alkalmazása során mindezen készségek, illetve képességek tudományosan 

megismerhetők, megmérhetők, regisztrálhatók, illetve az eredmények kiértékelését követően a 

tanulók szakmaválasztásának elősegítése céljából hasznosíthatók, illetve felhasználhatók. Ezért 

kapta a teszteljárás a Kézműves-Motorikus-Alkalmassági teszt (HAMET) elnevezést. 

Az egyik legfontosabb követelmény volt a HAMET-tel szemben, hogy az eljárás során nem 

egy monoszakmában való szaktevékenységre (pl. asztalos, lakatos, stb.) vonatkozó 
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alkalmasságot kellett meghatározni, hanem a szakmai tevékenységi körön túlnyúló, szakmai 

alapképzés felvételére való alkalmasságot kell megállapítani, ami időben a monoszakmára való 

specializálódás előtt van. Az eljárással nem csak kiválasztást kell végezni, hanem a fentiekben 

leírtak szerint célzott támogatást kell bevezetni. A HAMET a különösen gyenge teljesítményű 

tanulóknál használható, mivel speciálisan erre a személyi körre jellemzően gyakori 

bizonytalanság mutatkozik a „szakmaérettség” vonatkozásában. A „kézműves” kifejezés nem 

azt jelenti, hogy ezek a szakmák csak a kézműiparban gyakorolhatók, hanem azt, hogy 

túlnyomóan manuális tevékenységek azok, melyeket a tanulók végeznek. 

A 70-es évek végén kifejlesztett és 1982-től forgalmazott HAMET mint 

támogatásdiagnosztikai eszköz három kiadásban, különösen gyógypedagógiai iskolák, szakma-

előkészítő osztályok, szakma-előkészítő év tanulói esetében, de szakmunkásképzőkben és más 

rehabilitációs intézményekben is sikeres bevezetést nyert.  

 

A HAMET mint a támogatásdiagnosztika eszköze 

A HAMET módszerrel egy teljesen újszerű eljárás került kifejlesztésre, amely nem csupán 

hagyományos értelemben vett teszt, hanem egyben támogatásdiagnosztikai eszköz is. Egy 

olyan hagyományos kompetenciamérő teszteken túlmutató tesztmódszer, amely továbbtanulás 

esetén a szakmatanuláshoz szükséges pótlólagos fejlesztési területeket is kijelöli. A támogatási 

célok meghatározásánál a tanuló, illetve a kiképezendő saját véleménye és felelőssége mellett 

az államilag szabályozott szakmaleírások, és munkahelyleírások is jelentős szerepet játszanak, 

illetve pontosan meghatározott követelményeket jelentenek. Továbbá a tanulási, illetve a 

támogatási folyamat és annak kiértékelése mellett a szakmai rehabilitációban az egyéni 

sajátságokat figyelembe vevő pedagógiai viselkedés is igen meghatározó a 

támogatásdiagnosztika szempontjából.  

Gyógypedagógiai oldalról nem egyértelműen akceptálták az eljárást, de egyes szakemberek 

elismerték, hogy egy támogatásdiagnosztikai jellegű eljárás a szakmai rehabilitációban jó 

eredményeket mutat (Dieterich, 1985).  

 

A támogatásdiagnosztika antropológiai háttere a szakmai rehabilitációban  

A szakmai rehabilitációban a támogatásdiagnosztika „két önállóan cselekvő ember 

kölcsönös ráhatásának” tekinthető, állítja Kautter (Lásd: Dieterich–Messerle–Goll, 1981). 

Elfogadásának alapja „a pedagógiai viselkedés” gondolata, melyet Németországban 

legtöbbször Ottó Friedrich Bollnon nevével kötnek össze. Bollnon a viselkedésnek két 

egymástól elkülönülő értelmezését adja. 
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Az egyik értelmezés szerint, az „egzisztenciális viselkedés” olyan folyamat, melyben az 

ember egy sorszerű szembetalálkozás révén olyan radikális fordításra kényszerül, mely által 

tulajdonképpeni önmagát tudja megvalósítani. Ez akkor válik a legjelentősebbé – az iskolai 

képzés, illetve oktatás hosszú távú folyamata során –, mikor az egyén a szakma, illetve 

munkahelyválasztását megelőző „végső” szakaszba kerül. Itt a tanító vagy az oktató feladatát 

képezi, hogy egy olyan folyamatot kísérjen, melyben a végzős legtöbbször váratlanul egy olyan 

valóságra döbben, mely számára teljesen új és eddig ismeretlen oldalról jelentkezik.  

 

A támogatásdiagnosztika tudományelméleti követelményei a szakmai rehabilitációban  

Bollnon szerint (Lásd: Dieterich–Messerle–Goll, 1981) a pedagógiai viselkedés hátterében 

az húzódik meg, hogy ha komollyá válik, állást kell foglalnunk és döntenünk kell az egyik 

álláspont mellett, vagy a másik ellenében. Csak eldöntött kötelezettségvállalás esetén tárul fel 

a dolgok belső lényege. A támogatásdiagnosztika nem siránkozást követel, hanem határozott 

állásfoglalásra, döntésre, továbbá tiszta állításokra kötelez. Ha megkíséreljük, ezen állítások 

empirikus módszerekkel történő tudományos igazolását, akkor előre meg kell gondolnunk, 

hogy a vizsgálat során nyert adatoknak valóban van-e értelmük.  

Ezen tudományos elméleti háttér alapján született, illetve került kidolgozásra a HAMET, 

amely alátámasztja az ily módon használt eljárások szakmai létjogosultságát, egyben garanciát 

nyújt arra is, hogy a tesztszerzők megelőző érvényességi meggondolásai révén valóban azt 

mérjük, amit a vizsgálatot megelőzően mérni akartunk. Döntő azonban, hogy a pszichológia 

teszt, és más kísérleti jellegű vizsgálatok mellett további tudományos igénnyel vizsgálható 

utakat találjunk az ember megismeréséhez.  

Erre is gondoltak a HAMET fejlesztésekor, és feltették maguknak a kérdést, hogy az 

állandóan változó jelenséget, azaz két ember interakcióját hogyan lehet egyáltalán felismerni 

és felfogni. A folyamat során azt tapasztalták, hogy a tudományos, magyarázó értelmű 

diagnosztikához való fokozott közelítést kellene foganatosítani. Bár a diagnosztikai módszerek 

kritikusai újra és újra azt gondolják, hogy egy magyarázóan kifejtő diagnosztikának 

szükségszerűen szubjektívnek kell lennie. Ezen nézetekkel a HAMET-nél a 

támogatásdiagnosztika, továbbá a megfigyelési koncepciónk vonatkozásában több módon 

találkozhatunk:  

Az ember saját megélése és gondolkodása során olyan személyes felismerésekhez juthat, 

amelyben feltárul, hogy minden részélmény egyidejűleg szubjektív és objektív elemeket is 

tartalmaz. A világ megértése az átélés és megértés segítségével történik, mivel a személyes 

élménynek a megértés ad mélyebb jelentést. Ennek során mások szavakba foglalt élményeit éli 
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át, és azok olyan összefüggéseit fogja fel, amelyekben megjelenik a közös élmények, 

tapasztalatok belső struktúrája. Legtöbbször a hangulat és az érzelmek alakítják az egyének 

között létrejövő személyes interakciókat. Ilyen nézőpontból csak annak lehet értelme, hogy a 

szubjektív benyomásokat kiszűrjük. A gyakorlati végrehajtásban ez azt jelenti, hogy 

kiválasztott feladatok mellett – melyek ellenőrizhető eredményekhez vezetnek – az előre 

megszerkesztett megfigyelési lehetőségeket is be kell tervezni, továbbá a szubjektív 

megfigyeléseknek is azonos fontosságot kell tulajdonítani.  

 

A támogatásdiagnosztika gyakorlata a szakmai rehabilitációban  

A támogatásdiagnosztikai koncepciónak a szakmai rehabilitációban történő megvalósítása 

során abból indultak ki, hogy minden kiképzendő személyre egy egyéni programot kell 

kidolgozni. Ha intézményes okokból néhány tanulót, illetve kiképzendőt kis csoportokba kell 

is összevonni (pl. hátráltatottak műhelygyakorlata során vagy a szakmunkásképző 

szakosztályaiban), a támogatási programok individualizálásának alapelve továbbra is érvényes. 

A támogatásdiagnosztika szakmai rehabilitációs gyakorlatára a következő folyamat vált be 

„menetrendként”:  

 A kiképző önmegfigyelése, önmegismerése  

 A tanuló vagy kiképezendő diagnosztizálása az alapelvek figyelembevételével 

 A rendelkezésre álló munkák elemzése a támogatási lehetőségek alapján 

 A „REHA-Konferencia” lebonyolítása, melynek során az oktatók és más patronáló 

személyek a tanulókkal, illetve kiképezendőkkel együtt (adott esetben a kiképzendők 

szüleivel, illetve nevelőivel) meghatározzák a rövid-, közép- és hosszútávú támogatási 

célokat, melynek során nem csak a „szakmai” célokat kell figyelembe venni, hanem az 

„egész emberre” kell tekintettel lenni.  

 Egy ellenőrizhető támogatási program elkészítése; A támogatási program gyakorlati 

végrehajtása és értékelése a „célravezető tanulás” kritériumainak figyelembevételével. 
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4.2. A HAMET-R teszteljárás 

 

Ennek a fejezetnek alapjául Dieterich, M., Messerle, E., Goll, M: 

Handwerklich-motorischer Eignungstest HAMET Stuttgart (Testzentrale Hogrefe Göttingen) 

1981,2. Aufl. 1984, Neuauflage HAMET-R 1990 német nyelvű kézikönyv magyar fordítása 

szolgált, mellyel csak intézményünk rendelkezik. A különböző intézmények tapasztalati 

jelentései, illetve beszámolói elérhetővé váltak, illetve elemzésre kerültek az „eljárás” 

hatékonyságával kapcsolatban. Ezek a felismerések tették lehetővé egy átdolgozott kiadás 

felkínálását, illetve megszületését. M. Dieterich és M. Goll Németországban, a waiblingeni 

speciális szakiskolában (BBW) több munkaadó kérésére 1989-ben kezdtek hozzá egy objektív 

képességfelmérő – bemeneti kompetenciák – tesztsorozat kidolgozásához, ami a fiatalok 

szakmaválasztásához ad szakértői tanácsot, illetve véleményezést. Ez a fejlesztő program a 

Német Munkaügyi Minisztérium támogatásával valósult meg. 

Ennek során az eljárás bővítése volt a cél, mégpedig mind horizontális, mind vertikális 

szempontból.  

 Horizontális szempontból az eddigi kézműves feladatok tágabban vett szakmai 

területekre (szolgáltatás, kereskedelmi szakmák) való kibővítése volt a cél. Egyes 

feladatokat elhagytak, viszont új technológiák feladatainak felvételét lehetővé tették. Az 

eredeti HAMET-tel szemben egy speciálisan kifejlesztett szoftver-program is 

rendelkezésre áll, amely megkönnyíti a kiértékelést, a dokumentálást és a statisztikát.   

 Vertikális szempontból pedig a tanácsadásra „érdemes”, illetve a tanácsadásra „szorult” 

személykör kibővítése a cél pl.: fogyatékkal élők számára kialakított műhelyek 

foglalkoztatottjai, értelmileg, testileg, pszichikailag akadályozott emberek, különféle 

iskolatípusok végzősei. 

Az újonnan kifejlesztett HAMET feladatoknál az elsődleges cél annak megállapítása volt, 

hogy olyan „klasszikus” képernyő-tevékenységet meg tud-e oldani a vizsgált személy, ami ma 

pl. a raktárgazdálkodásban vagy a fémmegmunkálásban használt numerikus vezérlésű gépek 

(CNC gép) esetén követelmény. 

Így született, a HAMET-R, amely az eredeti HAMET átdolgozott, illetve módosított, új 

kiadásaként jött létre. Az új tesztmódszerrel a szakmai érettség motorikus szempontból 

kvantitatívan meghatározható.   
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A HAMET-R feladatstruktúrája (faktorstruktúrája) 

A HAMET-R tesztelés során 5 alapfunkciót – A-E – vizsgálnak a szakemberek.  

 Alapfunkció A: Feladatokat kell elvégezni megfelelő szerszámokkal és gépekkel, 

amelyhez szükséges a munkadarab folyamatos megfigyelése és a fej, kéz, láb 

koordinációja. Összesen 8 feladat (A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8) tartozik ide. 

 Alapfunkció B: Adott tervek szerint koordináta rendszerben kell fő pontokat kijelölni. 

Itt 1 feladat (B1) található.  

 Alapfunkció C: Finom motorikus munkák elvégzése, melyek csak alacsony kognitív 

működést igényelnek. Ennél az alapfunkció vizsgálatnál szintén 1 feladat (C1) közben 

mérik fel a tanulók képességeit.  

 Alapfunkció D: Síkokat, felületeket, testeket kell aszimmetrikus, illetve 

körszimmetrikus módon kiegészíteni. Ez esetben is 1 feladat (D1) által történik a 

felmérés. 

 Alapfunkció E: Adatokat kell írott mintáról, dokumentációról képernyőre vinni, 

különösen fontos a minták sorrendjének pontos megfigyelése (algoritmus), és a 

koordináta rendszerben való tájékozódás. Itt már 2 feladat (E1, E2) áll a vizsgált 

személyek rendelkezésére. 

 

A HAMET-R felülvizsgálata. A Hamet2® kifejlesztésének szükségessége 

A szakmai- és munkavilágban fellépő változáson – ipari-technikai szakmák 

visszahúzódása, szolgáltatási szakmák gyakoribbá válása, az EU-s elvárások követése –, illetve 

a rehabilitációban bekövetkező változások, továbbá a megváltozott munkaerőpiaci, és 

munkáltatói követelmények szükségessé tették a HAMET-R átfogó továbbfejlesztését, illetve 

felülvizsgálatát. Ez az elképzelés 1998 tavaszától válhatott valóra a waiblingeni szakképző 

intézmény projektcsoportja által, amely az offenburgi szakképző intézmény támogatásával 

kezdett el dolgozni ezen a sokrétű és igen összetett feladaton. 

A revízió keretei között statisztikailag kiértékelték a meglévő HAMET-R tényadatokat a 

Waiblingeni Szakképző Intézet felvételi diagnosztikájának ajánlása alapján. 1986 és 1998 

között 2375 megkérdezett pályázó volt, akiknek az adatait átvilágították és kielemezték a 

felülvizsgálat során. A tanulmány folyamán a következő megállapítások születtek a HAMET-

R revízió számára: az addigi altesztek egy részét változtatás nélkül át kell venni az új felülbírált 

tesztsorba, mivel a HAMET-R-altesztek egy része ugyanúgy differenciált a megkérdezett 

tanulásban akadályozottak csoportjainál, mint a hitelesítési mintavétel esetében.  
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Az elektronikus információfeldolgozás növekvő jelentőségét gyakorlatilag minden 

szakterületen figyelembe vették a HAMET-R felülvizsgálata során.   

A tesztfeladatok viszont nem a szakképző iskolák kezdő csoportjain, hanem tanulásban 

akadályozott szakiskolás fiatalok körében kerültek kifejlesztésre. Ez szükségessé tette a 

megfelelő változtatást a felülvizsgált HAMET esetében.  

Körvonalazódott, hogy a tesztfeladatok továbbfejlesztését, illetve átalakítását úgy kell 

véghezvinni, hogy az a tanulásban akadályozott fiatalok mellett a gyengébb, illetve a jobb 

képességű tanulók számára is alkalmazható legyen.  

A legtöbb altesztben a két nemre jellemző specifikus különbségek miatt szignifikánsan jobb 

eredményt értek el a fiúk, mint a lányok. Ebből kifolyólag több feladatot kellett fölvenni a 

HAMET-be a tipikus női foglalkozásokból, illetve munkaformákból, s adott esetben nemre 

vonatkozó specifikus normákat kellett felállítani. 

 

A fejlesztés előtt megfogalmazott legfontosabb szempontok a következők voltak: 

 Érvényesség: reális képet kell adnia a tanuló kompetenciáiról, elsősorban a tanulók 

motorikus, mentális képességeit, illetve készségeit mutassa meg. 

 Objektivitás: az eredmény sem a kiértékeléskor, sem a feladatok végzésekor nem 

függhet a tesztvezető személyétől. Az eredmények kiértékelését számítógép végzi, 

adatbázisban rögzíti, és folyamatosan felhasználja a későbbiek során is. 

 Szemléletesség: könnyen érthető kiértékelést, eredményt adjon. 

 Tanácsadás: segítségforrást, továbbhaladási módot is nevezzen meg, ne csak a 

hiányosságokra mutasson rá. 

 Szabványosítás: bárki (kiképzett személy) bárhol végzi a teszteket kultúrától, 

nemzettől függetlenül, az állandó és valós eredményt adjon, és ezek az eredmények 

összevethetők, összehasonlíthatók legyenek egymással. 

 

A HAMET-R tesztelői, M. Dietrich és M. Goll az addigi HAMET felhasználókhoz 

fordultak azzal a kéréssel, hogy közöljék a HAMET-R-rel való tapasztalataikat és javaslataikat 

egy revízió számára. 15 felhasználótól érkezett visszajelzés.  

Eddigi alkalmazási munkaterületek: fejlesztőiskolák, szakiskolák, fejlesztő tanfolyamok, 

szakképző intézetek felvételi diagnosztikája, illetve rehabilitációs klinikák terheléspróbái 

során. A legtöbb esetben megállapítható, hogy a HAMET, illetve a HAMET-R teszteljárást 

évek óta rendszeresen használják, és határozott érdeklődés mutatkozik a tesztek revíziója iránt. 
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A felhasználók HAMET-R-revízióhoz köthető kívánságait a következő pontokban lehet 

összefoglalni: 

 Rövid bevezetés a teszt mindennapi használatához 

 Egyszerűbb értékelhetőség 

 Számítógépes kiértékelés 

 Megfigyelőlapok a tesztmagatartáshoz 

 Feladatok a problémamegoldáshoz és a szociális kompetenciához 

 Az objektivitás javítása 

 Továbbképzési, fejlesztési kínálat, ajánlat a tesztlevezetéshez és a kiértékeléshez 

 

A teszt tényleges változásai 

A tesztfeladatok átdolgozása, illetve újjászerkesztése a felhasználói kikérdezéseken, a 

HAMET már meglévő terjedelmes adatanyagának teljes körű statisztikai vizsgálatán, továbbá 

az eddigi tesztszerzők, Goll és Dieterich sokéves gyakorlati tapasztalatain alapultak. A szerzők 

a teszt felülvizsgálatában is tevékeny részt vállaltak. A feladatok újraszerkesztésénél a 

Waiblingeni és Offenburgi Szakképző Intézményekben dolgozó hivatásos szakemberek is részt 

vettek kikérdezések, illetve workshop-ok formájában. A Hamet-R-rel kapcsolatos többéves 

gyakorlati tapasztalatok alapján gyorsan el lehetett végezni egyes módosításokat a 

tesztanyagon, illetve teszteszközökön, amelyek a módszer 

gazdaságosságát/hatékonyságát/eredményességét növelték. Ennek érdekében olcsóbb 

alapanyagokat, illetve teszteszközöket választottak, és a feladatokat egyszerűbben 

reprodukálhatóvá tették.  

A tesztfolyamat kiértékelő fázisát egyszerűsítették, ennek érdekében több, addig használt 

költséges értékelő eljárást egyszerűbb kiértékelő sablonokkal helyettesítettek. Azóta az 

értékelés alapvetően olyan értékelő sablonok segítségével történik, amelyek egyrészt 

egyszerűek, másrészt magas értékelő objektivitást garantálnak az eltérések osztályozásával, 

illetve kiszámolásával. A kiértékelő-objektivitás ezzel egy időben levezetett felülvizsgálata 

megmutatta, hogy a fóliás kiértékelés egységesebb eredményekhez vezet, a tesztvezető 

betanítása viszont elengedhetetlen a minőségi tesztlevezetés szempontjából. 

Pótlólag még további PC–feladatokat kellett felvenni. Újabb két PC feladatot fejlesztettek, 

amelyben az adatbevitel alteszt mellé szövegbevitelt és programozást is terveztek. A PC 

kompetencia kérdéskörben egy egynapos workshop-ot szerveztek a Waiblingeni Szakképző 
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Intézményben, ahol az alkalmazó munkatársakkal beszélték meg az újonnan fejlesztett 

feladatok tapasztalatait, és közösen illesztették be ezeket a tesztszerkezetbe.   

 

Hitelesség, érvényesség, objektivitás 

A felülvizsgált HAMET teszteljárás működőképességét szúrópróbaszerű analízis során 

mérték le különböző képességű szakiskolába érkező tanulók csoportjain. A vizsgálat során a 

teszteljárás minőségi kritériumait ellenőrizték elsősorban az érvényesség, illetve az objektivitás 

szempontjából. Ezt követően véglegesítették. A már bevezetett és ismert „HAMET” nevet 

megtartották, és 2-es jelöléssel különböztették meg a korábbi HAMET-R verziótól. 

A Hamet2® érvényessége a HAMET-R érvényességi vizsgálataira vonatkozik elsősorban. 

Az eredeti HAMET konstrukciónál a feladatok érvényességét elsősorban szakértői 

megkérdezés alapján vizsgálták, amelyben a külső szakértők – akik nem HAMET tesztvezetők 

– különböző szakterületeket képviseltek. A megkérdezés alapján bebizonyosodott a HAMET 

tartalmi érvényessége. Mivel a Hamet2® struktúrája a korábbi HAMET verzió 

faktorstruktúrájához orientálódott, illetve mivel a faktoranalízis is egy összehasonlítható és 

meggyőző struktúrát eredményezett a felülvizsgált altesztek esetében, a Hamet2®-nél is 

biztosítottnak látszik a tartalmi érvényesség. 

   A teszt levezetésének objektivitása a standardizált instrukciók, leírások által garantáltak a 

HAMET2® teszteljárás gyakorlati alkalmazása során. Az új Hamet2® kézikönyv minden 

alteszt számára részletes instrukciókat tartalmaz. Objektív eredmények elérése érdekében 

alapvető követelmény, hogy a teszthasználók a gyakorlati alkalmazásban, a kapott adatok 

kiértékelésében, továbbá az értelmezésben is szakképzettek legyenek. Ilyen képesítések 

megszerzése a waiblingeni szakmunkásképző intézet felügyeletével lehetséges. 

A Hamet2® tesztelés során kapott eredmények kiértékelésének objektivitását úgy 

vizsgálták, hogy három tapasztalt, illetve szakképzett tesztvezető egymástól függetlenül 

készített kiértékelő eredményei lettek összehasonlítva a waiblingeni szakmunkásképzőben. A 

tesztvezetők kiértékelései nagyon jó egyezést mutattak, mindössze egyetlen alteszt esetén 

ismerhető fel egy nagyobb variabilitás. Ez a jó egyezés valószínűsíthetően egyrészt a 

kiértékelés leegyszerűsítésére, másrészt a kiválasztott tesztvezetők szakszerű kiképzésére és az 

eddig megszerzett tapasztalatára vezethető vissza, állították a vizsgálatot végrehajtók. 
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4.3. A Hamet2® jelenlegi verziója 

 

Mint a fentiekben látható, többszöri átdolgozás és fejlesztés során jutottak el a mostani, 

Hamet2® változathoz, amely a kézműves-motoros komponenseken kívül a szakmai 

kompetencia más összetevőit is figyelembe veszi (pl.: számítógép használat majdnem minden 

szakterületen). Ezért a „Kézműves-motoros Alkalmassági teszt” elnevezés a felülvizsgált új 

verzió számára már nem volt megfelelő.  

Mivel a név, „HAMET” eleve bevezetett volt, ezt megtartották, és a felülírt kiadást 

Hamet2®-ként jelölték meg, ami egyben a Hamet2® lényegi megfogalmazását is adja: a 

HAMET2® egy cselekvés-orientált teszteljárás a szakmai kompetenciák rögzítésére, illetve 

megállapítására. Tudatosan arra lett kifejlesztve, hogy segítséget, támogatást nyújtson 

szülőnek, nevelőnek, tanároknak, és a szakképzési rendszerbe belépni kívánó fiataloknak 

egyaránt a helyes szakmai út kiválasztásában, a minél optimálisabb szakmai orientálódásában. 

A Hamet2® cselekvés-orientált teszt, ami azt jelenti, hogy elsősorban motorikus, koordinációs, 

szakmacsoportra koncentrált mentális képességeket állapít meg.  

Kezdetekben csak a németországi speciális szakiskolák tanulásban akadályozott tanulói 

számára lett kidolgozva a HAMET® teszteljárás, mára viszont a folyamatos fejlesztéseket 

követően minden típusú szakképző intézményben alkalmazható többségi tanulók számára is. 

 

Faktorok és kompetenciák 

A Hamet2® teszt végformája egy standardverzióból áll, amely a szakiskolába érkezők, 

illetve különböző iskolák végzősei számára lett hitelesítve. A teszt végformájának következő 

felosztása egy faktoranalízisből nyert faktorstruktúra alapján készült. A 6 faktorhoz, illetve 

kompetenciához a különböző munkafeladatok általános összegző leírása lett párosítva a 

munkák jellege szerint. 

 

  



 67  

1. Táblázat: Faktorok – kompetenciák 

Faktorok (kompetenciák) Munkák 

 

A 

 

Rutin és tempó 

 

Gyorsan és célratörően egyszerűbb 

sorozattevékenységeket végez 

 

 

B 

 

Egyszerű szerszámhasználat 

 

Egyszerű szerszámokkal alakzatokat formál, 

pontosan vonal mentén 

 

 

C 

 

Tér és szimmetrialátás 

 

Szimmetriák, távolságok, síkbeli elhelyezkedések 

érzékelése, másolása. 

 

D 

 

Feladatmegértés, alkalmazás 

 

Számítógépes feladatok megértése, megtanulása, 

elvégzése 

 

E 

 

Komplex szerszámhasználat 

 

Összetett feladatok több szerszám 

egyidejű használatával 

 

F 

 

Méréspontosság és precizitás 

 

Méretek felvétele, és metszéspontok létrehozása 
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Mint az alábbi táblázat mutatja, a vizsgált tanulóknak összesen 22 feladatot kell 

teljesíteniük a tesztelés során. Minden tesztfeladat a neki megfelelő faktorokhoz, illetve 

alapfunkciókhoz lett hozzárendelve.   

 

Faktorok és kompetenciák Feladatok 

 

Faktor A 

Rutin és tempó 

Csavarozás 

Regiszter 

Befűzés 

Szalvétahajtogatás 

Faktor B 

Egyszerű szerszámhasználat 

Kivágás 

Kifestés 

Varrás varrógéppel 

 

 

 

Faktor C 

Tér és szimmetrialátás 

Tükörkép rajzolása 

Vonalak követése 

Korongok szimmetrikus kirakása 

Korongok szimmetrikus elosztása 

Tükrözés 

PC–adatok bevitele 

 

Faktor D 

Feladatmegértés és alkalmazás 

PC–CNC programozás 

PC–telefonprogramozás 

PC–szövegbevitel 

Faktor E 

Komplex szerszámhasználat 

Hal kireszelése 

Dróthajlítás 

Vízmérték használata 

 

Faktor F 

Méréspontosság és precizitás 

Mérték 

Szögek rajzolása 

Metszőpontok kijelölése 
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A Hamet2® tesztelés folyamata és főbb szakaszai 

 

Tervezés 

A Hamet2® vizsgálati eljárás iskolai gyakorlatban történő levezetése alapos átgondolást, 

illetve tervezőmunkát igényel. A tesztvezetőnek és a segítőknek meg kell beszélniük a 

tesztlevezetés előfeltételeit, hiszen a teszteljárást nem lehetséges a megszokott iskolai, illetve 

műhelymunka mellett elvégezni. A tesztelés előtt a következő pontok tisztázása kötelező 

érvénnyel követendő minden tesztvezető számára: 

 Megbízás Mely kérdésfeltevések állnak fenn? 

 Résztvevők száma Hány résztvevőt kell/lehet fordulónként tesztelni? 

 Időkeret A levezetéshez és kiértékeléshez szükséges időigény 

megállapítása 

 Teszthelyiség A zavaró körülmények nélküli műhely biztosítása 

 

Előprogram 

Az előprogram a HAMET2® teszteljárás egyik központi alkotórésze. Arra szolgál, hogy 

közvetítse a sikeres feladatelvégzéshez szükséges munkatechnikákat anélkül, hogy 

megcéloznák a legjobb teljesítmény elérését. A következő főbb pontokat tartalmazza: 

 A feladat megtanítása 

Itt kerül közvetítésre, hogy hogyan kell a feladatot biztonsággal elvégezni.  

 Gyakorlati- és fejlesztőprogram 

A feladat e szakaszában lehetőség nyílik megbarátkozni a szerszámokkal és anyagokkal, 

és gyakorolni az eddig ismeretlen új dolgokat, továbbá a nehézségeket felismerni és 

javítani. 

 Az átmeneti feltételek felülvizsgálata 

 Az előprogram megítélése a vizsgálatban résztvevők rövid személyes kikérdezésén 

keresztül, amelynek tükrében megállapítható, hogy a résztvevő alanyok a 

tesztfeladatokat kellőképpen megértették-e. Ezt követően lehet csak elkezdeni a 

tesztfeladatokat. Ha nem értették meg az adott feladatot, vagy feladatokat, akkor vagy 

további fejlesztési lehetőségeken kell gondolkodni, vagy a szükségtelen pszichikai 

terhelés végett a tesztfeladatot ki kell hagyni. 
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Tesztfeladat 

Mivel a tesztfeladatok megoldásához szükséges ismeretek az előprogram keretében már 

feldolgozásra kerültek, nem szükséges, hogy a tesztvezetők tartalmi irányítást nyújtsanak a 

vizsgált tanulók számára. Mindezek ellenére, a feladat megkezdése előtt a következő pontokat 

kell megvizsgálni, illetve eldönteni: 

 Biztos-e, hogy nem léphet fel hiba az elégtelen magyarázat miatt? 

 Világos-e a résztvevők számára, hogy mi kerül értékelésre ennél a feladatnál? 

 Történt-e utalás az időmérésre? Ki mér? Hogyan mér? Mi a jelentősége az időnek? 

 Zavartalanul végig lehet-e csinálni a feladatot?  

 

Az imént felsorolt pontokat a résztvevők megkérdezésével tisztázni kell. A helyes válaszok 

biztosítják a legegyszerűbben, hogy a feladat elvégzéséhez szükséges ismereteket megértették. 

Minden feladatnál adott a munkaidő, illetve az időkeret. Minden feladatleírásában látható, hogy 

az egyes altesztek esetében mikor kezdődik, illetve végződik az időmérés. Az időmérést a 

tesztvezetők végzik.  

A munkatempó instrukciója feladatonként különböző. 

 Azoknál a feladatoknál, melyek a rutin és a gyorsasági teljesítmény mérésére 

szolgálnak, a következő utasítás érvényes: „Dolgozzanak olyan gyorsan, ahogy 

tudnak!” 

 A „PC-szövegbevitel” alteszt esetében ugyanolyan jelentőségű a hibátlan 

kidolgozási minőség, mint a gyors munkatempó. Itt az utasítás a következő: 

„Dolgozzanak olyan pontosan és olyan gyorsan, amennyire lehetséges; a hibátlan 

munka és tempó ugyanolyan jelentőségű.” 

 A többi alteszt esetében egyértelműen a minőség áll a központban. Itt a 

következőket kell a résztvevők számára közvetíteni: „Dolgozzanak olyan pontosan 

és gyorsan, ahogy lehetséges. A pontosság viszont fontosabb, mint a gyorsaság.” 

 

A munkaviselkedés megfigyelése 

Egy normaorientált teljesítményvizsgálat mellett, amely alapvetően a feladatok 

végrehajtásának időtartamára, illetve a produktum minőségére fokuszál, a gyakorlatban 

megvalósuló tesztlevezetés lehetőséget nyújt, a tesztvezetők számára a munkaviselkedés 

megfigyelésére is a teszteljárás tanműhelyben történő alkalmazása során. A munkaviselkedés 

vizsgálata, illetve az ebből levonható megállapítások ugyanolyan fontosak a szakmai 
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kompetenciák, illetve a fejlesztő diagnosztikus javaslatok szempontjából, mint a Hamet2® 

teszteljárás során kapott tisztán kvantitatív eredmények. A Hamet2® teszteljárás alkalmazása 

során lehetőség van a vizsgálati személyek munkaviselkedésének megfigyelésére az 

oktatásban, az előprogramok és a tesztfeladatok közben.   

A tesztszerzők úgy döntöttek, hogy a szisztematizált megfigyelés a munkaviselkedés 

megítélésében egy olyan tudományosan elismert és gyakorlatban kipróbált eljárás, amelyre 

támaszkodhatnak. Az M. Dieterich és M. Goll által kifejlesztett „Munkapedagógiai megfigyelő- 

és értékelőlapok”-hoz (ERTOMIS 1986) nyúltak vissza, melyek a megfigyelő szituáció 

követelményei szerint lettek kidolgozva egy tesztlevezetés keretei között. Alapul az ABB 

(munkapedagógiai megfigyelő- és értékelőlapok) kritériumai szolgáltak. Az ABB 

fejlesztésében a HAMET-R tesztszerzői ténylegesen részt vettek (megjelent az ERTOMIS 

alapítványon keresztül, 1986-ban).  

 

Az ABB kiválasztott kritériumai, amit a tesztvezetőknek meg kell figyelniük, és az értékelőlapra 

feljegyezniük:  

 beállítottság, érdeklődés, indíttatás, ösztönzés, felfogóképesség, gondolkodási képesség 

(rugalmasság, mozgékonyság, problémamegoldás, koncentrációképesség, önállóság, 

gondosság, kézügyesség, kitartás, kritikus viselkedés, önértékelés, önmegítélés) 

Az észrevételeket megfigyelőlapon kell vezetni. Mivel két tesztmegoldó egyszerre 

dolgozik, ezért közvetlenül a feladatkidolgozás alatt történik a résztvevők megfigyelése. Ez a 

lap a Hamet2® teszteljárás számára lett kidolgozva. Felhasználása során a tesztvezető több 

résztvevővel dolgozik közösen a tesztműhelyben. 

Ajánlott a tesztvezetők idegen megfigyelését kiegészíteni a résztvevők által készített 

önértékeléssel. Az önértékelő kérdőív a munkapedagógiai megfigyelő- és értékelőlapokra 

támaszkodik. Így lehetőség nyílik összehasonlítani az idegen, illetve a vizsgált személyek 

önértékelését. Tehát a munkaviselkedés megítélésének része egy önértékelő lap is, amelyet a 

vizsgálatban résztvevő tanuló személyesen tölt ki a teszt befejezése után. 

Az önértékelő lap a következő területek számára fogalmaz meg kérdéseket: 

 Munkamagatartás 

 A saját teljesítmény felmérése az egyes faktorokra vonatkozóan 

 Szakmai célok 

 A teszt értékelése 
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A Hamet2® kiértékelésének folyamata 

A kiértékelés során ún. értékelő fóliákat kell használni, amelyek csak akkor tudnak egzakt 

eredményeket hozni, ha a munkalapok és fóliák abszolút fedik egymást, illetve a tesztkofferben 

lévő alátétek, illetve dokumentumok megfelelnek az elvárt követelményeknek. Az alaplapok 

másolása esetén általában torzítás jön létre, amely által nehezebb objektív kiértékelő 

eredményekhez jutni. Minden teszt esetében tehát egyértelmű kiértékelő kritériumok vannak 

meghatározva, és egyszerű segédeszközök, értékelő–fóliák állnak rendelkezésre. Mindenesetre 

az alig látható eltolódások a fólia lefektetésénél már eltérő eredményekhez vezethetnek. 

Vannak határesetek is, ahol nem egyértelműen állapítható meg, hogy a megfigyelt különbség, 

illetve eltérés hibának számít-e.  

Ezeket az elvi kiértékelő nehézségeket, amelyek előfordulhatnak a legtöbb kézműves 

feladat kiértékelése során, a következő pontok figyelembe vételével lehet relatívvá tenni: 

1. Az értékelés alapos betanítást és gyakorlati tapasztalatot igényel. 

2. Pontos eredményeket csak úgy lehet megcélozni, ha az alaplapok és értékelő fóliák 

abszolút identikusak, másolatokkal ezt nem lehet biztosítani. 

3. Minden kiértékelő személynek ismernie kell önmagát, és tudnia kell, hogy felületes 

eljárásra hajlamos-e, vagy inkább túl pontos. Meg kell próbálniuk kollégákkal 

összehasonlítást végezni, és önmagukat hitelesíteni. 

 

Minden, a teszteljárás során mért nyers értéket és időértéket a Hamet2 kiértékelő lapjára 

kell a tesztvezetőknek felvezetniük a legnagyobb precizitással. A vizsgálat során mért nyers 

értékek alapján a számítógépes program lehetővé teszi egy Hamet2 profil létrehozását a hat fő 

faktor, illetve a hozzátartozó kompetenciák és feladatok szerint rendezve. A kiértékelési 

folyamat során minden tesztfeladathoz tartozó hibapontszámot és időértéket bevisznek a 

számítógépes programba, amely nyers értékekből a program mérőértékeket számol ki. A skála 

terjedelme 1-9, a középérték ebben az esetben 5 pont. Az átlagos teljesítmény kategóriába azok 

az eredmények kerülnek, amelyek értéke 5±2 tehát 3 és 7 pontérték között található.  

 

Az egyéni teszteredmények számításához a következő pontértékek értelmezhetők 
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2. Táblázat: A teljesítmények kifejezése  

Pontok Teljesítmény 

1 Mélyen átlagon aluli 

2 Átlag alatti 

3 Alsóbb átlagterület 

4 Alsóbb átlagterület 

5 Átlagos 

6 Felsőbb átlaghatár 

7 Felsőbb átlaghatár 

8 Átlagon felüli 

9 Kiemelkedő 

 

A teszteredmények pont értékei a Hamet2 kiértékelő táblájába kerülnek megjelenítésre, ez 

tulajdonképpen a Hamet2 eredményprofilja a vizsgált tanulónak. Ez a teljesítményprofil 

lehetővé teszi a szakmai elképzelés realizációját, valamint a fejlesztő diagnosztika alapjául is 

szolgálhat a szakmai cél eléréséhez. A Hamet2 profil egy lehetséges prognózist ad a tanulók 

számára, elősegítve szakmai orientációjukat.  

A tanuló egyéni teljesítményét minden esetben a tesztelésre kiképzett szakemberek a szülő 

vagy gondviselő jelenlétében értékelik, elemzik, kifejezetten a foglalkozás-specifikus 

eredményekre fokuszálva. A tesztvezetők megnevezik a vizsgált tanuló számára választható, 

az egyéni képességeikhez leginkább igazodó szakmákat, továbbá indokolt esetben meg kell 

vitatni a megcélzott szakmához szükséges fejlesztési feladatokat is. A fejlődés érdekében a 

tesztvezető – a diák osztályfőnöke és illetékes szakmai tanárainak bevonásával – elkészíti a 

Hamet2 megállapításaira alapozott fejlesztőprogramot a kívánt munkakompetenciák 

eléréséhez.  

Ezek az értékelő megbeszélések képezhetik az alapját a teljes fejlesztődiagnosztikai 

programnak, de nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy a Hamet2® teszteljárás során kapott 

eredmények a szakmaválasztás folyamata során felmerülő kérdésekre önmagukban nem 

adhatnak teljes körű választ. Ezért ajánlott az eredményeket mindenekelőtt más 

intézményekben, illetve eltérő szakterületeken dolgozó pedagógusokkal és terapeutákkal is 

megvitatni, továbbá az összképbe beilleszteni. Ilyen megbeszélések alapját képezhetik egy 

teljes fejlesztődiagnosztikai koncepciónak, és kiinduló pontját jelenthetik a gyógypedagógiai 

funkciókat ellátó speciális intézményekben történő egyéni fejlesztésnek. 
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A következő folyamatábra áttekintést nyújt a tesztlevezetés folyamatáról. Ennek a 

folyamatnak a figyelembevétele fejlesztődiagnosztikai szempontból igazán jelentős. 

 

2. ábra: HAMET teszt folyamatábrája 

 

 

 

Forrás: Michael Dieterich–Martin Goll (1990) – HAMET-Handbuch 
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A Hamet2® bevezetése a bajai speciális szakiskolába 

A Hamet2® szigorú szerzői és tulajdoni jogvédelem alatt áll, ezért a teszteljárásnak a bajai 

speciális szakiskolában történő bevezetésére, illetve a felmérések végzésére kizárólag a 

waiblingeni intézet hozzájárulásával kerülhetett sor. A Hamet2® teszteljárást az intézmény 

testvériskolai kapcsolatának köszönhetően kapta meg, a hozzáértő német szakemberek 

segítségével. A szakmacsoportos és szakmai ajánlást az NSZI (Nemzeti Szakképzési Intézet) 

által meghatározott kompetenciaigény alapján készítik el, amely Magyarországon érvényes.  

A 2006-2007-es tanév második félévében kezdték el a teszteljárás előkészítését, majd 

kivitelezését. Az első felmérést 2007-es tanév második felében, tavasszal végezték. Az 

előkészítő, tesztvezető, kiértékelő szakemberek a helyi szakiskolában dolgozó szakoktatók, 

szaktanárok voltak. A tesztek helyszínéül a szakiskolai tanműhely, illetve a 10. osztály tanterme 

szolgálta. 

Az intézményben három tanévvel ezelőtt kezdődött meg a készségfejlesztő szakiskolai 

képzés, amely az értelmileg akadályozott tanulók számára nyújt lehetőséget a szakirányú 

képzésre. Mivel a Hamet2® tesztjeit úgy szerkesztették meg, hogy alkalmas legyen gyengébb 

képességű tanulók felmérésére is, így lehetőséget adott e célcsoport vizsgálatára is. A szerzői 

és tulajdoni jogokkal rendelkező német partneriskola engedélyezte, a teszt gyakorlati 

intézményünk vonzáskörzetében található, hasonló képességű tanulókat beiskolázó 

szakiskolásainak vizsgálatát, amely korábban a tesztvezetők leterheltsége, illetve finanszírozási 

problémák miatt nem valósulhatott meg.  

A korábbi elképzelések szerint megvalósult a Hamet2® teszteljárásnak magyarországi 

akkreditációs eljárás keretében történő bevezetése, elsősorban pályázati úton szerzett tőke 

segítségével – bővítve a bajai intézmény összetett gyógypedagógiai módszertani kínálatát –, 

amely egyfajta szolgáltatást nyújt a tanulóknak és szüleiknek egyaránt. Ezek a változások 

elsősorban a Társadalmi Megújulás Operatív Program „Határon átnyúló együttműködés a 

szakképzés és felnőttképzés területén” című projekt keretében valósultak meg az elmúlt 2 év 

folyamán. 
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5. Sajátos nevelési igényű szakiskolát végzett tanulók 

munkaerőpiaci integrációjának segítése 

 

5.1. Életbelépő program 

 

A jelen fejezetben kifejtett módszertani összegzést a TÁMOP-1.4.3-12/1-2012-0046 

azonosító számú, “ÉLETbelépő – Hátrányos helyzetű, fogyatékos fiatalokat az iskolából a 

munka világába átvezető kísérleti foglalkoztatási program” című pályázati program 

módszertani összefoglalója alapján készítettem, melyet a Bajai Óvoda, Általános Iskola, 

Speciális Szakiskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és 

Gyermekotthon és a Salva Vita Alapítvány konzorciumi együttműködésben valósította meg 

2014. április 1. – 2015. november 30. közötti időszakban.  

Ezt a programot azért mutatom be, mert fontos állomás, a speciális szakiskolás tanulók 

önálló életre történő felkészítésének, támogatásának folyamatában. A speciális szakképző 

intézmények – köztük a Bajai EGYMI-nek (Bajai Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, 

Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény) is – alapvető célja, a 

fogyatékossággal élő személyek társadalmi beilleszkedésének segítése, annak érdekében, hogy 

a lehető legteljesebb életet élve, a társadalom hasznos tagjaivá váljanak. Ennek fontos részét 

képezi a korábban már részletesen bemutatott Hamet2® tesztmódszer, illetve az alábbiakban 

olvasható ÉLETbelépő program.  

A Hamet2® a szakmaválasztást segítve, a bemenetnél nyújt segítséget a tanulók számára. 

A nem kellőképpen megalapozott, a tanulók egyéni képességeit figyelmen kívül hagyó 

szakmaválasztás következménye lehet a magasabb arányban történő lemorzsolódás, illetve a 

rosszabb tanulói teljesítmény. A Hamet2® tehát közvetett módon, a szakmaválasztás által 

befolyásolja a tanulók iskolai eredményességét, ebből kifolyólag jövőbeni életesélyeit.  

Az ÉLETbelépő program viszont a speciális szakképzésből történő kimenetnél segíti 

közvetlenül a fogyatékkal élők munkaerőpiaci integrációját. A speciális szakiskolai rendszerből 

kikerülő, fogyatékkal élő fiatal felnőttek társadalmi beilleszkedésének és esélyegyenlősége 

megteremtésének egyik legfőbb terepe a gyakorlati munkavégzés. A legtöbb fogyatékkal élő 

személy egész egyszerűen nincs tisztában saját egyéni képességeivel és lehetőségeivel. További 

nehézséget jelent, hogy a munkaadói oldal sem ismeri kellőképpen a fogyatékkal élő sérült 

emberek foglalkoztatásában kiaknázható lehetőségeket. Ritkán adódik lehetőség a munkáltatók 

és a fogyatékkal élők személyes találkozására, a sérült emberekkel, szembeni gyakran téves és 
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előítéletekkel teli attitűdök megváltoztatására. Pedig ezek a személyes jellegű találkozások 

elengedhetetlen feltételei az előítéletek hatékony oldásának, ezáltal a másság elfogadásának.  

A munkaerőpiacon történő foglalkoztatásból való kiszorulást okozhatja a speciális 

szakiskolákból kikerülő tanulók személyre szabott, egyéni támogatásának hiánya is, amely 

nélkül hosszú évekre munkanélkülivé válhatnak, a társadalom peremére sodródva. Ezt a 

folyamatot visszafordítani mindenki számára nagyon nehéz feladat, de esélyt adhat az 

utógondozói megsegítés kiépítése.  

A fentiekben leírt problémák megoldására irányuló törekvés hívta életre az “ÉLETbelépő 

– Hátrányos helyzetű, fogyatékos fiatalokat az iskolából a munka világába átvezető kísérleti 

foglalkoztatási program” című pályázatot.  

 

A program célja 

„A konzorciumi tagok közös célja egy olyan munkaerőpiaci komplex felkészítő módszer 

kidolgozása és kipróbálása volt, mely közvetlenül az iskola befejezése után felméri a 

fogyatékos fiatalok foglalkoztathatóságához szükséges képességeket/készségeket, fejleszti és 

felkészíti őket a munkavállalásra, önálló életvitelhez szükséges ismereteket ad át, majd – a 

felkészítés sikerének fényében – feltárja a résztvevők képességeinek megfelelő 

munkalehetőséget, és támogatja a nyílt munkaerőpiaci elhelyezkedésüket.” (2)  

 

A kidolgozott felkészítő program céljai: 

 az értelmileg sérült fiatalok társadalmi integrációjának megalapozása, a fogyatékkal élő 

fiatalok foglalkoztatási esélyeinek javítása, illetve elhelyezése a nyílt munkaerőpiacon,  

 egy gördülékeny átmenet megteremtése a speciális szakképzésből való kikerülést 

követően a munka világába, a programban résztvevő sérült fiatalok munkába álláshoz 

szükséges készségeinek, kompetenciáinak megerősítése, fejlesztése, 

 a település munkáltatóinak programba való bevonása, érzékenyítése, a lakosság 

szemléletformálása, fogyatékkal élő fiatalokkal szembeni előítéletek, negatív attitűd 

megváltoztatása.  

Végső célnak tekinthető, hogy a programban részt vevő fogyatékkal élő fiatalok hosszú 

távon megállják helyüket a társadalomban, a munkaerőpiacon, illetve annak bizonyítása, hogy 

a célcsoport – megfelelő intézményi keretek között történő felkészítés után – értékes, 

megbízható munkaerőt jelentenek az őket foglalkoztató munkaadók számára.  
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A célcsoport kiválasztása, tájékoztatása 

Fontos volt a fiatalok elérése, konkrétabban, hogy a célcsoportba tartózók információt 

szerezzenek a képzési program indulásáról, annak céljairól és feltételeiről. A résztvevők 

toborzása többféle módszerrel valósult meg: a közvetlen megkeresés elsősorban az iskolai 

adatbázis, illetve a tanárok, szakoktatók információi alapján történt. A program sajtón 

keresztüli meghirdetése, reklámozása, illetve fogyatékos emberekkel foglalkozó szervezetek, 

intézmények, szolgáltatók és civil szerveztek bevonása, valamint a velük való együttműködés 

is nagyban segítette a közvetlen kapcsolatfelvételt. A célcsoportot 18-25 év közötti, 

gazdaságilag inaktív (nem foglalkoztatott, sem oktatásban, sem egyéb képzésben nem 

részesülő), speciális szakiskolát végzett, hátrányos helyzetű, fogyatékkal élő fiatalok képezték. 

Fogyatékosságuk típusát tekintve a résztvevők elsősorban tanulásban akadályozott és/vagy 

autizmussal élő fiatalok.  

 

A programra bekerült résztvevők komplex képesség- és kompetencia-felmérésben vettek 

részt, melynek segítségével a képzési programban dolgozó szakemberek megismerhették a 

leendő résztvevő képességeit, készségeit, erősségeit, gyengeségeit, fejlesztendő területeit. 

Ennek része volt egy gyógypedagógiai felmérés, mely során szakemberek vizsgálták a tanulási 

képességet, az írás-olvasás és számolás készségét, a szövegértés szintjét, a számítógép 

használatát, a feladatmegértést, illetve a különböző szociális szituációkban történő viselkedést. 

A felmérés közben folyamatosan középpontba került a hallgatók hozzáállásának, feladat- és 

beszédértésének, megnyilvánulásának, figyelmének, koncentrációjának, önelemzésének 

megfigyelése. 

A komplex képesség- és kompetencia-felmérés keretében sor került olyan interjúk 

felvételére is, melyek számos hasznos információval szolgáltak: személyes adatok, 

iskolarendszerű oktatásban, tanfolyamon megszerzett képesítései, eddigi foglalkoztatása, 

munkahelyei, munkakörei, tervei, elhelyezkedéssel kapcsolatos félelmei, motivációja, 

érdeklődési köre, családi kapcsolata stb. 

A személyes beszélgetések, interjúk tapasztalataiból, a képesség- és kompetencia-felmérés 

eredményeiből, illetve a jelentkezőkhöz tartozó egészségügyi dokumentációból állt össze egy 

részletes ügyfél profil, amely tükrében készültek el az egyéni fejlesztési és szolgáltatási tervek.  

A képzés elindulását megelőzően kerül sor a résztvevőkkel történő szerződéskötésre: a 

képzési programba bekerült résztvevők felnőttképzési szerződést kötöttek a képző 

intézménnyel, mely részletezi mind az oktató–képző intézmény, mind a hallgatók vállalásait, 

feladatait.  
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A Bajai EGYMI-ben tesztelt kísérleti módszer során összesen 50 fiatal számára kínálták 

fel a programban való részvétel lehetőségét. A fentiekben már leírt felmérések, adatgyűjtések, 

interjúk eredményeképpen a gyógypedagógusok 31 képzésre alkalmas fiatalt választottak ki a 

programba való részvételre. A fogyatékkal élő fiatalok három egymást követő képzési 

csoportban valósították meg a felkészítő programot. Az első csoportban 13, a másodikban 6, 

míg a harmadikban 12 fiatal vett részt, de nemcsak a csoportlétszámok tekintetében 

különböztek egymástól. 

Az első csoportba olyan tanulásban akadályozott fiatalok kerültek, akik már egy–két éve 

kikerültek a szakképzésből, és a képzés indulásakor sem tanulói jogviszonyban, sem 

foglalkoztatásban nem álltak. 

A második csoport gyengébb képességű, értelmileg akadályozott fiatalokból állt.  

A harmadik csoportba ismét tanulásban akadályozott speciális szakiskolát végzett 

fiatalokat választották be, akik közvetlenül a képzést megelőző időszakban fejezték be a 

tanulmányaikat. Az előzetes elvárásoknak megfelelően ez a csoport volt a legsikeresebb, és a 

munkahelyeken támasztott követelményeket, illetve feladatokat legjobban teljesítő közösség. 

 Itt említem meg, hogy a célcsoport bevonása és motiválása érdekében előnyt jelentett a 

bajai intézményben alkalmazott ösztöndíjrendszer, melynek révén minden képzési hónapban 

egy meghatározott összeget kaptak a programban résztvevő fiatalok. Nem elhanyagolható 

szempont az sem, hogy a gyakorlat ideje alatt, intézményünk pályázati forrásból munkaruhát, 

étkezést tudott biztosítani a kiválasztott fiatalok számára. Emellett azon jó képességű, ám 

kedvezőtlen életkörülmények között élő résztvevőknek, akik számára a képzésben való 

bekapcsolódás nehezített lett volna a magas utazási költségek miatt, útiköltség térítésben és 

kollégiumi elhelyezésben részesültek. 

 

A képzési program  

A program keretében kidolgozott munkaerőpiacra felkészítő módszer, több modulból állt, 

és a csoportos elméleti és kiscsoportos gyakorlati oktatást egyaránt ötvözte. Az elméleti és a 

gyakorlati képzés egymással párhuzamosan és egymást támogatva folyt a képzés során, ideális 

esetben 10-12 fő bevonásával. Alapjában véve a valós munkakörnyezetben kínálta fel, illetve 

biztosította a munkatapasztalat szerzés lehetőségét a programban résztvevő fiatalok számára, 

ezzel növelve jövőbeni elhelyezkedési esélyeiket. A képzés eredetileg 16 hétre tervezett, de a 

résztvevők egyéni képességének, munkabírásának függvényében, akár rövidebb idő alatt is 

teljesíthetővé válhat. 
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A képzés 3 modulból tevődik össze: 

1. Önálló életvitelre felkészítő modul 

2. Digitális kompetenciafejlesztő modul 

3. Munkavállalásra felkészítő modul 

Kiemelendő, hogy a gyakorlati képzés az Önálló életvitelre felkészítés és Digitális 

kompetencia fejlesztés modul esetén részben otthon kidolgozandó feladatokkal kellett 

megbirkózniuk a résztvevőknek, míg a leghangsúlyosabb, Munkavállalásra felkészítő modul 

esetén a gyakorlati képzés kiscsoportos munkavégzés formájában valósult meg nyílt 

munkahelyeken. Ez különösen fontos a sajátos nevelési igényű, sérült fiatalok esetében, akik 

amellett, hogy valós ismereteket, személyes tapasztalatokat szerezhettek a munkáltatók 

elvárásairól, a munkahelyi követelményekről, több kompetencia területen is fejlődhettek 

(kommunikáció, szociális, életviteli, digitális kompetenciák, közlekedési és tájékozódási 

ismeretek, önálló életvezetés stb.). 

 

Elméleti oktatás  

Az elméleti oktatás jellemzően egy strukturált, kidolgozott tematikájú, előre meghatározott 

óraszámú osztálytermi oktatást jelent, módszerét tekintve nemcsak frontális jelleggel, hanem 

gyakorlati elemekkel, szituációs játékokkal, interaktív feladatokkal kiegészítve.  Ezt az elméleti 

képzést mind a három modul esetében gyakorlati oktatás egészíti ki. Az elméleti oktatás során 

megtörténik a gyakorlati helyeken szerzett személyes tapasztalatok feldolgozása, továbbá a 

célcsoportnak adott külön feladatok csoportos formában történő ellenőrzése is. Ennek tükrében 

indokolt az első 12 hétben legalább heti egyszer elméleti órát is tartani, hiszen ekkor van 

lehetőség csoportosan is feldolgozni a gyakorlati helyen történteket. 

 

A gyakorlati oktatás főbb alapelvei 

Az elméleti oktatás mellett a képzés hangsúlyosan a gyakorlatokra épít. Ez egyrészt jelenti 

a tanórák tartalmát képező egyéni és kiscsoportos gyakorlati feladatokat (pl. kiscsoportokban 

történő szituációs játékok, mintafeladatok készítése, szövegek elemzése, értékelő 

megbeszélések, ötletbörze, írásos dokumentumok készítése), az elméleti tudásanyaghoz 

kapcsolódó házi feladatokat, illetve nagyrészt a nyílt munkaerőpiaci munkahelyeken végzett 

munkahelyi gyakorlatot.  A három modulhoz kapcsolódó 194 órát kitevő gyakorlati oktatásból 

188 óra nyílt munkaerőpiaci munkahelyeken végzett gyakorlatot jelent.  

Mindegyik 2-3 gyakornokból (célcsoport tagjai) és 1 mentorból álló kis munkacsoport 

négy gyakorlati helyszínen dolgozik körforgásban. A munkavállalást előkészítő gyakorlati 
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helyszíneken egy alkalommal minimum 4 órát töltenek a gyakornokok, illetve a csoport 

mentora. Az első három gyakorlati helyszín jelentősége abban rejlik, hogy három eltérő jellegű 

munkatípus és munkakörnyezet kipróbálására ad lehetőséget a gyakornokok számára. A 

negyedik gyakorlati helyszín már célzott betanulást tesz lehetővé azon a munkaterületen, mely 

leginkább megfelel a gyakornokok tudásának, egyéni képességeinek. 

 

Szakemberek a programban 

Egy-egy képzési csoporttal (8-12 fő) 7 szakember dolgozott: egy fő szakmai vezető és hat 

mentor (a szakmai vezető és a mentor is gyógypedagógiai tanári képesítéssel, illetve több éves 

szakmai gyakorlattal rendelkező pedagógus). A projekt megvalósulását segítette az 

intézményvezető, projektmenedzser, a pénzügyi vezető és egy adminisztratív feladatokat ellátó 

kolléga. 

 

A mentori tevékenység szerepe 

A képzési program keretében a kiválasztott csoporttagoknak állandó mentoraik voltak, akik 

közvetlenül – partneri kapcsolatban – dolgoztak a projektben résztvevő fiatalokkal, 

végigkísérve és segítve a programban való előrehaladásukat.  

A mentor alapvető feladata, hogy a munkaerőpiacon, illetve a hétköznapi életvezetéshez 

szükséges készségek és képességek területén fejlessze, segítse és támogassa a mentorált 

személyt. Miközben életvezetési tanácsokat ad a mentoráltja számára, folyamatosan kezeli az 

oktatás során felmerülő problémákat, konfliktusokat és konkrét segítséget nyújt szükség esetén 

(tanulásban, foglalkoztatásban, magánéletben, ügyintézésben). A mentor nemcsak a 

mentorálttal tartja a kapcsolatot, hanem igény szerint annak szüleivel, későbbi munkáltatójával, 

és munkatársaival is.  

 

Értékelés, dokumentáció 

A képzési program során, a projektben résztvevő szakemberek folyamatosan megfigyelik 

és értékelik a fiatalokat, illetve magát a programot. Az értékelés egy része szóban, szakmai 

konzultációk formájában történik, melyben a programvezető és az elméleti és gyakorlati 

oktatást vezető szakemberek kicserélik tapasztalataikat – szupervízió – a csoporttagokról, az 

elméleti és gyakorlati képzés során tapasztaltakról. Az értékelés egy másik része írásban 

dokumentálva történik, amely a későbbiekben is fontos információkkal szolgál, a program 

következő (pl. Támogatott Foglalkoztatás szolgáltatás) szakaszaiban. 
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A célcsoport minden tagja részére készült portfólió. Ebbe bekerültek a fentebb leírt 

programdokumentációs elemek (pl. gyakornoki kérdőívek, megfigyelési szempontsor stb.), 

kiegészítve a mentorok által vezetett kapcsolattartási naplóval.  

A Támogatott Foglalkoztatás szolgáltatásba átkerült résztvevőkről még egyéni munkavállalási 

terv is készült, amely tartalmazza a fejlesztendő területeket, a javasolt fejlesztési módokat, a 

fejlesztésekkel kapcsolatban elért eredményeket. 

 

Összegzés, tapasztalatok, eredmények  

 

A Bajai EGYMI-ben tesztelt kísérleti módszer során összesen 50 fiatal számára kínálták 

fel a programban való részvétel lehetőségét, akik közül 31 képzésre alkalmas fiatalt választottak 

ki a képzésben résztvevő szakemberek.  

A képzés elméleti és gyakorlati részének összehangolásához, illetve a programban dolgozó 

szakemberek iskolai tevékenységeinek és programfeladatainak koordinálásához 

elengedhetetlen volt egy jól átlátható, előre kidolgozott ütemterv létrehozása. A Bajai EGYMI 

által megvalósított programban az előzetesen javasolt ütemezési terv több ponton került 

módosításra. Az egyik jelentős újítás a 10 hetes képzési ütemterv kidolgozása volt a 3. képzési 

körben, mely 6 órás gyakorlati napok megszervezését jelentette. A tapasztalatok azt mutatták, 

hogy azoknál a fiataloknál, akik a szakiskolát a képzés megkezdése előtt végezték el és 

hozzászoktak a folyamatos, illetve hasonló terhelést nyújtó oktatáshoz, nem okozott gondot a 

napi gyakorlati óraszám növekedése. 

A csoportos felkészítést működtető szakemberek (oktatók, kísérők, mentorok) több 

szempontból is megfigyelték és értékelték a résztvevőket. A képzés végére a fogyatékos 

fiatalokkal dolgozó szakemberek, részletes képet kaptak arról, ki az a fiatal, aki kész a nyílt 

munkaerőpiaci munkavállalásra, ki igényel további felkészítés, fejlesztést, és ki az, akinek a 

nyílt munkaerőpiaci elhelyezés helyett a védett közegben való munkavégzés a reális 

perspektíva. 

A képzésben dolgozó szakembergárdán túl, a résztvevők is – saját tapasztalataik és az 

oktatóik visszajelzései révén – képet kapnak a nyílt munkaerőpiaci elvárásokról, 

megtapasztalják saját teljesítő képességüket, teherbírásukat, továbbá szembesülnek a 

munkavállaláshoz szükséges ismeretek mennyiségével, elősegítve, hogy reálisabb döntést 

hozzanak saját jövőjüket illetően. A szülők/támogatók is reálisabban láthatják gyermekeik 

erősségeit és korlátait, ezáltal segítséget kapnak ahhoz, hogy reális, a gyerekeik képességeit 

figyelembevevő terveket alakítsanak ki a jövőt illetően.  
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Az ösztöndíjrendszer, az étkezés, az útiköltség és igény esetén kollégiumi elhelyezés 

biztosítása egyértelműen növelte a program iránti érdeklődést. Döntő szerepet játszott abban, 

hogy a képzés lemorzsolódás nélkül és a pályázati indikátorok maximális megvalósulásával 

zárult le.  

A képzési program lezárását követően, és annak tapasztalatait figyelembe véve az alapvető 

cél a fogyatékossággal élő fiatal és a család képességeihez és döntéseihez igazodó lehetőség 

megtalálása volt, mely lehet: családba való visszatérés, nappali ellátás, védett közegben történő 

munkavégzés, vagy Támogatott Foglalkoztatás szolgáltatásba való átkerülés, és ennek 

keretében nyílt munkaerőpiaci, normál munkahely keresése. 

A projekt keretében alkalmasnak ítélt és kiválasztott 31 fiatal közül, a program ideje alatt 

6 fiatalnak sikerült a nyílt munkaerőpiaci körülmények között a bajai szakemberek 

támogatásával, irányításával elhelyezkednie, közülük három fő a program végére már másfél 

éves munkaszerződéssel rendelkezett. A foglalkoztató munkahelyek többnyire azok voltak, 

amelyek gyakorlati helyszínt is biztosítottak a fiatalok számára. Ehhez elengedhetetlen volt a 

más munkáltatókkal történő együttműködés kialakítása. Ennek érdekében a Bajai EGYMI a 

programba, már ismert és az intézménnyel régóta jó kapcsolatokat ápoló, illetve olyan új, az 

intézményt és tanulóit, még nem ismerő munkáltatókat is bevont, akik semmilyen tapasztalattal 

nem rendelkeztek a fogyatékkal élő személyek oktatását és munkavégzését illetően.  

Ilyen bekapcsolódó munkahelyek voltak:  

 Szent Rókus Kórház: Belgyógyászaton segédkezés adminisztrációban, betegek 

ellátásában Bajai Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Kft.: kertészeti feladatok, 

parkgondozás,  

 C–TEL–CAR Kft.: autó tisztítás,  

 Duna Wellness Hotel: takarítás, kertészeti feladatok 

 Tesco Baja Hipermarket: takarítás, árufeltöltés. 

 

Az új munkáltatói kapcsolatok kialakítása az intézmény számára is sok előnnyel járhat, 

másrészt a település lakossága így szélesebb körben szerez információt a fogyatékos fiatalok 

munkájáról, továbbá az intézmény által indított programról és annak céljairól. 

Általánosságban elmondható, hogy a fogyatékkal élő fiatalok nyílt munkaerőpiacra történő 

beilleszkedésének a segítése, támogatása, összehangolt és komplex megsegítést igényel. A 

módszer egyértelműen azon fiatalok körében volt a legsikeresebb, akik tanulmányaikat 

közvetlenül a képzést megelőzően fejezték be, mivel folyamatossá vált a már kialakult és 
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megszokott iskolai gyakorlati és elméleti rendszer folytatása, valamint a jövőre vonatkozó 

aspirációik, motivációjuk tudatosabbá vált.  

 

Mint korábban már említettem, a Hamet2® közvetve, a megalapozottabb, a személy egyéni 

képességeihez igazodó szakmaválasztáson keresztül, míg az életbelépő program közvetlenül, a 

szakképzésből való kikerülést követően segíti a sajátos nevelési igényű fiatalokat. A távlati 

céljaik alapvetően megegyezőek, a módszerek, eszközök viszont eltérőek. Ugyan az Életbelépő 

program is tartalmaz komplex képesség- és kompetencia–felmérést melynek segítségével a 

képzési programban dolgozó szakemberek megismerhették a leendő résztvevő képességeit, 

készségeit, erősségeit, gyengeségeit, fejlesztendő területeit, de ez gyökeresen eltér a Hamet2® 

tesztelés során alkalmazott feladatoktól. A Hamet2® vizsgálat cselekvésorientált feladatokból 

tevődik össze, továbbá az egyes feladatcsoportok, illetve kompetenciaterületek egyes 

szakmákhoz vannak rendelve, ezáltal lehetséges az eredmények kiértékelését követően, 

bizonyos szakmákat ajánlani a vizsgált személy számára.  

Az ÉLETbelépő program ezzel szemben olyan képesség- és kompetencia-felmérést 

alkalmazott a résztvevők megismeréséhez, amelyek a hagyományos pedagógiai felmérésekhez 

hasonlóak. A gyógypedagógiai felmérés során a szakemberek vizsgálták a tanulási képességet, 

az írás-olvasás és számolás készségét, a szövegértés szintjét, a számítógép használatát, a 

feladatmegértést stb. Viszont, mind a Hamet2®, mind az ÉLETbelépő program keretében 

alkalmazott felmérő módszerek lehetőséget nyújtottak, a szakemberek számára a 

munkaviselkedés megfigyelésére. A munkaviselkedés vizsgálata, illetve az ebből levonható 

megállapítások ugyanolyan fontosak a szakmai kompetenciák, illetve a fejlesztő diagnosztikus 

javaslatok szempontjából, mint a képességfelmérések során szerzett eredmények. Mindkét 

esetben megfigyelték a hallgatók hozzáállását, feladatértését, kitartását, munkabírását, 

figyelmének, koncentrációjának szintjét.  

Mint a fentiekben látható a Hamet2® és az életbelépő program keretében alkalmazott 

felmérések számottevően eltérnek módszereiket, jellegüket tekintve, de éppen ebből kifolyólag 

kiegészítik egymást, illetve a tanulók alaposabb, mélyebb megismerését teszik lehetővé. 

Beépítésük illetve más hasonló módszerek, programok beépítése indokolt lenne a szakképzés 

folyamatába. 

Összességében elmondható, hogy a kísérleti program tesztelése bebizonyította, hogy a 

megvalósított módszer kiváló eszközként szolgál a minél önállóbb életkezdésre és 

munkavállalásra való felkészítésben, elsősorban a tanulásban akadályozott fiatalok számára.  
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5.2. Speciális szakiskolások integrációja a többségi szakképzéshez és a tanulók 

foglalkoztathatóvá tétele az elsődleges munkaerőpiacon  

 

Speciális Szakiskolák Országos Egyesülete (SPECOE) kialakulása, alapvető feladatai 

Már a 80-as években többször találkoztak olyan gyógypedagógus szakemberek, akiknek 

igényévé vált szakmai egyesületek létrehozása. Ennek a folyamatnak az eredményeképpen, 

először a MAGYE, azt követően a SPECOE alakult meg a fogyatékkal élők érdekképviselete 

érdekében. Az egyesületet 1994-ben hozta létre, körülbelül 40, enyhe fokban értelmi 

fogyatékosokkal és hátrányos helyzetűekkel foglalkozó iskola. Az ezt követő jogszabályi 

változások következtében a hátrányos helyzetű iskolák kiváltak az egyesületből, amelynek 

jelenleg 71 szakképző intézmény tagja hazánkban. 

„Az egyesület az ország területén működő speciális szakiskolák, a sajátos nevelési igényű 

tanulók szakképzésével foglalkozó intézmények, autonóm, szakmai érdekképviseleti 

szervezete”  

Az egyesület elnökeként azért mutatom be az alábbi programot, mert a SPECOE, mint civil 

szervezet nemcsak hozzájárult az elmúlt 20 év során a speciális szakiskolák rendszerbe 

szerveződéséhez, szakmai fejlődéséhez – kulturális, sport és szakmai versenyek szervezése által 

–, hanem jelenleg is támogatja sérült tanulóink sikeresebb integrálását a munka világába. Az 

alábbi program bemutatásával az előzőekben leírtakat szeretném alátámasztani.  

A program rövid összefoglalásához a SPECOE honlapján közétett „Speciális szakiskolások 

integrációja a többségi szakképzéshez és a tanulók foglalkoztathatóvá tétele az elsődleges 

munkaerőpiacon” elnevezésű projekt záró kiadványát, illetve a projekt kutatási anyagait, 

dokumentumait használtam fel. 

 

„Speciális szakiskolások integrációja a többségi szakképzéshez és a tanulók 

foglalkoztathatóvá tétele az elsődleges munkaerőpiacon” projekt 

Fontos kérdés, hogy mit jelent ma fogyatékkal születni, tanulni, munkahelyet találni. Mit 

tehet a társadalom, az oktatási, jelen esetben szakképzési rendszer a speciális szükséglettel bíró 

fiatalok érdekében? Az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények, illetve 

szakiskolák, a szakma megszerzéséig próbálják eljutatni a sajátos nevelési igényű gyereket, 

segítve későbbi beilleszkedésüket. A mentori, tanácsadói, utógondozói rendszer fejlesztése, a 

fogyatékos barát munkahelyek szerepének kiszélesítése, a sérült fiatalok sikeresebb 

munkaerőpiaci foglalkoztatottságához járulhat hozzá. 
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A „Speciális szakiskolások integrációja a többségi szakképzéshez és a tanulók 

foglalkoztathatóvá tétele az elsődleges munkaerőpiacon” pályázat alapvető célja a felmérés, 

valamint az utánkövetéses rendszer feladatait kijelölni a speciális szakiskolai tanulók 

integrációjának a megvalósításában. 

A két éves projekt a SPECOE gondozásában, a Nemzetgazdasági Minisztérium 

megbízásából, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal támogatásával, a Nemzeti 

Foglalkoztatási Alap finanszírozásával valósult meg hetven speciális intézmény bevonásával. 

A projekt keretében, a hazai szakképzési rendszer részét képező speciális szakiskolák (jelenleg 

szakiskolák) aktuális helyzetének feltárására került sor. Elemezték még a speciális szakiskolák 

képzésszerkezetét, a duális képzésben betöltött helyét, továbbá az utógondozói, pályakövetési 

rendszer gyakorlati megvalósulását. Sor került a speciális szakiskolák személyi és tárgyi 

feltételeinek, illetve az alkalmazott mentori tevékenység vizsgálatára és ez utóbbira alapozva 

„jó gyakorlat” kidolgozására. A két éves projekt során szervezett konferenciákon, előadásokon, 

rendezvényeken, képzéseken 1803 diák és 1162 szakember vett részt. 

 

Összegzés 

A „Speciális szakiskolások integrációja a többségi szakképzéshez és a tanulók 

foglalkoztathatóvá tétele az elsődleges munkaerőpiacon” pályázat záró kiadványának 

összegzése alapján az alábbiakat emelném ki. 

A két éves projekt harmonizál a szakiskolai képzés céljaival, amely alapvetően az aktuális 

piaci igényeknek megfelelő szakma megszerzését, illetve a társadalmi beilleszkedés 

támogatását jelenti.  

Mint korábban már említettem, a sikeres szakképzés feltétele, a változó munkaerőpiaci 

igényekhez alkalmazkodó szakmakínálat kialakítása, illetve a szakmaválasztás segítése. 

 Jelentős változásnak tekinthető a rész-szakképesítések bevezetése (2006), amely 

lehetőséget nyújt a gyengébb képességű tanulók számára is, hogy ha a teljes szakmát nem 

képesek, legalább annak moduljait sajátítsák el. Ezek is esélyt biztosítanak bizonyos – 

egyszerűbb feladatokat igénylő – munkakörök betöltésére. A szakma fontos célnak tekinti, 

hogy a rész–szakképesítést szerzett tanulók, ha nappali iskolarendszerben nem is, de 

felnőttoktatás keretében teljes szakképesítéshez jussanak. 

A projektbe bevont szakképző iskolákban dolgozó szakemberekkel készített interjúk 

elemzése során több megoldási javaslattal találkozhatunk, amelyek közös véleménynek 

tekinthetőek:  
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 a külső képzőhelyet biztosító és tanulószerződést kötő partner saját alkalmazottainak, 

szakembereinek munkáját, a szakiskola szakoktatói, gyógypedagógusai is segíthetnék. 

 kiemelt támogatás, kiemelt normatíva biztosítása szükséges ahhoz, hogy növelni 

lehessen a tanulószerződés kötésére hajlandó képzőhelyek számát.  

 a speciális szakiskolában tanuló diákok számára már az előkészítő osztályokban nagy 

hangsúlyt kellene fektetni a pályaorientációs alapozásra, amely keretében, főként 

gyakorlatorientált tevékenységformák által, közvetlen kapcsolatot kell létesíteni a 

tanuló és a szakképzés között.  

 

Több fontos elvárás is megfogalmazódott a hazai szakképzéssel szemben, amelyeket az 

alábbi pontokban szedtem össze: 

 az elméletközpontú oktatás helyett, gyakorlatorientált képzés váljon hangsúlyosabbá, 

amely már a komplex szakmai vizsgák esetében is tükröződik. 

 a sajátos nevelési igényű diákok minél többen vegyenek részt a duális képzésben, amely 

során többségi szakiskolák diákjaival tölthetik szakmai gyakorlatukat a külső 

képzőhelyeken. A tapasztalatok azt mutatják, hogy ezek a diákok könnyebben 

illeszkednek be a munka világába. 

 A speciális szakiskolák, mint iskolatípus megléte továbbra is szükséges, mivel a 

fogyatékkal élő, hátrányos helyzetű fiatalokra gyógypedagógiai támogatás, megsegítés 

hiányában kudarc és lemorzsolódás várna.  

A sérült fiatalok körében a személyre szabott, az egyéni képességekhez, adottságokhoz 

igazodó képzés teremti meg a szakképesítéshez való jutás esélyét. Határozottan kijelenthető, 

hogy a tanulásban akadályozottak középfokú oktatásához, szakképzéséhez leginkább megfelelő 

iskolatípus a speciális szakiskola, ahol egy plusz kettő, illetve egy plusz négy év alatt történik 

a tanulók felkészítése.  

A szakemberek kiemelték a mentorprogram jelentőségét, amely különösen jelen célcsoport 

esetében bír kiemelt jelentőséggel. A fogyatékkal élő, sérült személyek döntő többsége 

támogatás, megfelelő megsegítés nélkül nem képes megfelelni az iskolai, illetve gyakorlati 

oktatás követelményeinek, ebből kifolyólag egy hatékonyan működő, szervezett és személyre 

szabott mentorprogramra van szükségük. 

„A mentorprogram bevezetésének elsődleges célja, hogy a sajátos nevelési igényű tanulók 

olyan szakmai ismeretekhez jussanak, amelyekkel foglalkoztathatóvá válnak az elsődleges 

munkaerőpiacon, amelyek birtokában képesek lesznek az önálló munkavégzésre, amelyek 
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esélyt teremthetnek számukra a változóvá válásra, vagy legalább az önfoglalkoztatás 

megteremtésére.” 

 

Legfőbb konklúziók 

 A speciális szakiskolák számára specifikusan, a képzéstípus valamennyi sajátosságát 

figyelembe vevő módszert, módszereket kell kidolgozni arra, hogy a képzés 

dinamikusabban tudjon reagálni a munkaerőpiac e képzési területen figyelembe vehető 

igényeire.”  

  „A sajátos nevelési igényű fiatalok szakképzésének keretében kipróbált, az ott szerzett 

gyógypedagógusi tapasztalatokon alapuló mentori rendszer és a még mindig 

gyermekcipőben járó pályaorientációs tevékenység egymással karöltve valósíthatja 

meg igazán a kitűzött célt, a minél teljesebb fokú, társadalomba való integráció 

megvalósulását.” 
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6.  Speciális szakiskolások vizsgálata – Kutatási eredmények 

 

6.1. Az első kutatás (2010) 

 

Mint intézményvezető, szükségét éreztem, hogy a helyi speciális szakképzést, illetve az 

abban tanuló diákokat alaposabban megismerjem, nemcsak a helyi szintű fejlesztések céljából, 

hanem a hazai speciális szakképzés modernizálásához szükséges javaslatok, fejlesztési irányok 

kidolgozása érdekében. Mint a fentiekben részletesen kifejtettem a gyógypedagógiai 

intézmények alapvető célja a sérült tanulók társadalmi integrációjának növelése és ennek 

megvalósulása érdekében elengedhetetlen, hogy időközönként saját kutatásokat is végezzünk 

tanulóink körében. A tanulóink elégedettsége, szakmaválasztási hátterének megismerése 

céljából, 2010-ben kutatást végeztem ebben a témában.  

 

A kutatás helyszíne, hipotézisei, célja, módszertana 

 

A vizsgálat helyszíne 

A vizsgálat helyszínéül a Bajai Közoktatási Intézmény és Gyermekotthon (jelenleg Bajai 

EGYMI) és a kecskeméti speciális szakiskola szolgált.  

A bajai intézmény működési helye a kb. 40.000 lakosú, több mint 300 éves kisváros, Baja. 

Mindkét városról elmondható, hogy a gyógypedagógiai képzésnek nagy hagyományai vannak. 

Kecskeméten már 1908-ban is működött kettő gyógypedagógiai intézmény, míg Baján 1930-

ban kezdődött el a képzés szervezeti kereteinek megteremtése. Az önálló bentlakásos 

intézmény gondolata 1973-ban vetődött fel, és hosszú, küzdelmekkel teli évek után 1988. 

szeptember 1-jén került sor az intézmény megalapítására. 

A Bajai Közoktatási Intézmény és Gyermekotthon egy többfunkciós, összetett 

gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézmény, amely pedagógiai szakszolgáltatást is folytat. Az 

intézmény 2005 óta Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményként működik, 

szakmai szolgáltatást nyújtva a megye, a régió sajátos nevelési igényű tanulókat nevelő 

többségi oktatási intézményei számára. 

A bajai intézmény jelenleg az alábbi fő feladatokat látja el a szakmai alapdokumentum (alapító 

okirat) alapján:  

 Sajátos nevelési igényű értelmileg és tanulásban akadályozott gyermekek óvodai 

nevelése.  
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 Sajátos nevelési igényű értelmileg és tanulásban akadályozott tanulók általános iskolai 

oktatása-nevelése 1-8. évfolyamon.  

 Sajátos nevelési igényű tanulásban akadályozott gyermekek speciális szakiskolai 

képzése: pályaorientáció 9-10. évfolyamon, szakmai képzés 11-14. évfolyamon.  

 Sajátos nevelési igényű értelmileg akadályozott gyermekek készségfejlesztő szakiskolai 

képzése: 9-12. évfolyamon.  

 Diákotthoni, lakásotthoni ellátás.  

 Utazó gyógypedagógiai hálózat. 

 

Az intézmény alapvető feladata: 

 Az értelmileg sérült gyermekek óvodai nevelése 

 Az enyhén és középsúlyos fokban sérült tanulók alap- és középfokú nevelése és 

oktatása, diákotthoni elhelyezésének biztosítása 

 Az a terület logopédiai hálózatának működtetése, beszédjavító tevékenység, autista 

gyermekek nevelése, szakszolgálati feladatok ellátása 

Alapvető célja, hogy teljesítse az intézménytípussal szemben támasztott társadalmi 

követelményeket, elősegítse a gondjaira bízott gyermekek képességfejlesztését, önálló életre 

történő felkészítését. Ellátási körzete: 90-95%-os lefedettséggel Bács-Kiskun megye, a 

fennmaradó 5-10% Tolna, Csongrád, Baranya és Pest megye.  

A speciális szakiskola tanulói létszáma az elmúlt közel két évtized alatt jelentősen nőtt. A 

megye, illetve a dél-alföldi régió egész területéről és a dunántúli településekről is érkeznek ide 

fiatalok szakmát tanulni. Ez az ugrásszerű létszámnövekedés köszönhető az igen széles körű 

szakmakínálatnak, a jól felszerelt tanműhelyeknek, a folyamatosan újuló, szépülő iskolai 

környezetnek.  

 

3. Táblázat: A szakiskola tanulólétszám–kimutatása  

Tanév 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 

Tanuló–

létszám 
292 fő 319 fő 327 fő 336 fő 312 fő 

 

A 9-10. évfolyamon pályaorientáció, illetve szakmai alapozó oktatás, képzés folyik, 

melynek során a tanulók betekintést nyerhetnek több szakmacsoportba; ezzel is igyekszünk 

megkönnyíteni a szakmaválasztást. A következő szakmacsoportokat oktatják a diákoknak: 
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 szociális szolgáltatások 

 vendéglátás-idegenforgalom 

 gépészet 

 építészet 

 faipar 

 könnyűipar 

 mezőgazdaság 

 egyéb szolgáltatások 

A 11-14. évfolyamon folyik a tényleges szakmatanulás, főként az alapos szakmai-

gyakorlati képzésre törekedve. A speciális szakképző iskolák közül a régióban a Bajai 

Közoktatási Intézmény és Gyermekotthon nyújtja a legszélesebb szakmaválasztékot a sajátos 

nevelési igényű, tanulásban akadályozott tanulók számára. Azt, hogy az iskola milyen 

szakmákban indítson képzést, erősen befolyásolja a fogyatékosság jellege és súlyosságának 

mértéke, az iskola elképzelése, humánerőforrása, illetve a helyi adottságok, aktuális 

munkaerőpiaci elvárások. Az intézményben a teljes szakképesítések mellett kínálnak rész-

szakképesítéseket is a pályaválasztás előtt álló fiataloknak. Az alábbiakban felsorolt 

szakképesítések közül 4 szakma teljes szakképesítés, a többi pedig rész-szakképesítés, illetve 

elágazás. 

 

Az intézmény jelenlegi szakmaválasztási kínálata:  

 takarító 

 kőműves 

 parkgondozó 

 kerti munkás 

 szerkezetlakatos 

 asztalosipari szerelő 

 textiltermék-összeállító 

 festő, díszítő, mázoló és tapétázó 

 gyorséttermi- és ételeladó 

 szociális gondozó és ápoló 
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Célkitűzések 

A dolgozat alapjául szolgáló első kutatás célja a bajai és kecskeméti szakiskolában tanuló 

diákok szakmaválasztási motívumainak széleskörű és empirikus vizsgálata volt, konkrétabban, 

hogy a tanulók milyen motívumok, milyen tényezők alapján döntenek egy adott iskola, illetve 

a 10. osztály végén egy adott szakma választása mellett, illetve milyen eltérés mutatkozik ebben 

a két intézményben vizsgált tanulók összevetését követően. Kizárólag a bajai vizsgálati minta 

esetében a Hamet2® teszteljárás helyi szakképzésben történő gyakorlati alkalmazásának 

eredményességét, illetve létjogosultságát is vizsgáltam.  

A kutatás során az alábbi fő kérdésekre kerestem a választ: 

A tanuló miért választotta a szakmát? Mely tényezők voltak a legmeghatározóbbak a 

szakmaválasztás szempontjából? Az itt nyert információk alapját képezhetik a helyi 

szakmakínálat modernizálásának, kibővítésének, amely nemcsak a munkaerőpiaci 

változásokat, hanem a tanulók igényeit is figyelembe veszi. Továbbá jobban megismerhetjük, 

hogy milyen tényezők állnak döntéseik hátterében, mennyire érvényesül döntéseik során a 

család, a tanárok, a kortárscsoport hatása. 

A bajai vizsgálati mintába került tanulók – akik átestek a Hamet2® vizsgálaton – és a 

kontrollcsoport között milyen különbségek mutatkoznak: konkrétabban, hogy a Hamet2® 

teszteljárás által vizsgált, és annak ajánlását figyelembe vevő tanulók tanulmányi eredménye, 

iskola-, illetve szakmaválasztással kapcsolatos elégedettsége jobb-e, mint azoknak a 

szakiskolásoknak, akik nem vettek részt a Hamet2® vizsgálatban. Feltétlen megjegyzést kíván, 

hogy a diákok a Hamet2® teszteljárást minősítő véleménye önmagában nem elég a 

tesztmódszer megítéléséhez, minősítéséhez, de annak fontos elemét képezi.  

A kapott adatok, illetve az alacsony elemszám tükrében nem tudhatjuk biztosan, hogy a 

„megalapozottabb” pályaválasztás milyen mértékben csökkenti a lemorzsolódást, a tanulók 

javuló teljesítménye pedig mennyivel növeli a munkaerőpiaci sikerességet. Viszont képet 

kaphatunk a tanulók szakmaválasztásának döntési hátteréről, elégedettségéről stb. 

 

Hipotézisek 

A társadalmi háttér szerinti szelekció megmutatkozik a bajai és kecskeméti szakiskolában 

tanuló diákok esetében is. A speciális szakiskolai képzési formát többségében szakmunkás, 

vagy szakképzettséget nem igénylő, fizikai jellegű, betanított, vagy segédmunkával foglalkozó 

szülők gyermekei választják. 

A Hamet2® teszt által vizsgált, és a sikeresebb pályaválasztáshoz útmutatást kapott tanulók 

– a többséghez hasonlóan – elsősorban nem a teszteljárás során kapott eredmények, vagy 
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ajánlás tükrében, hanem mások hatására hozzák meg döntésüket, mert nagyobb hatást 

gyakorolnak rájuk szüleik, vagy a környezetükben élő személyek értékítélete, személyes 

tapasztalata. 

 

Módszer, célcsoport 

A dolgozatom alapjául szolgáló első empirikus kutatásra 2010 tavaszán került sor Bács-

Kiskun megye említett két városának egy-egy speciális szakiskolájában.  

A vizsgálat kérdéseinek megválaszolásához a személyes, kérdőíves vizsgálatot 

választottam kutatási módszerként, kérdezőbiztos bevonásával, akinek a jelenlétében a 

szakiskolában kijelölt osztálytermekben töltötték ki a kérdőívet a tanulók. Az osztályfőnökök 

is végig jelen voltak a kérdőíves adatfelvétel során, segítve a kérdezőbiztos munkáját. A 

kérdőívet különböző kérdéscsoportok szerint csoportosítottuk, amely alapján az elemzést is 

végeztük. A kérdőív zömében eldöntendő, kisebb arányban kiegészítendő kérdéseket 

tartalmazott. A két helyszínen történő kérdőíves adatfelvétel kérdéseinek nagy része – kivéve a 

Hamet2® teszteljárással kapcsolatos kérdéscsoportot – azonos volt, mely lehetővé tette, hogy 

a későbbiekben az adatok részletes elemzése során összehasonlítsuk a kapott eredményeket.  

Az alapsokaságba tartoztak a Bajai Közoktatási Intézmény és Gyermekotthon speciális 

szakiskolájában tanuló 11-12. osztályos, tanulásban akadályozott diákok 40 fős, valamint a 

Kecskeméti Speciális Szakiskolában tanuló 11-12. osztályos, tanulásban akadályozott diákok 

50 főből álló csoportja. A vizsgálati mintába csak azok a tanulók kerülhettek be, akik az 

előkészítő szakaszban (10. osztály) már átestek a szakmaválasztás folyamatán, tehát a 

megkérdezésükkor, már több mint féléves tapasztalattal bírtak, a választott szakképzést illetően.  

 

 

A kutatás elemzése 

 

A vizsgált tanulók társadalmi háttere 

Mint az alábbi táblázat mutatja, a bajai speciális szakiskolában vizsgált tanulók mindössze 

20 százaléka fiatalkorú, 15-17éves, 80 százaléka pedig már betöltötte a 18 évet. A mintában a 

19 évesek aránya a leggyakoribb, jelen esetben 35 százalék. 
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4. Táblázat: A tanulók életkora, százalékban (2010) 

Életkor Baja (százalékban) Kecskemét (százalékban) 

15-17 20 52 

18 30 12 

19 35 12 

20 15 4 

20 felett 0 20 

Összesen: 100,00% 100,00% 

 

A kecskeméti mintában ezzel szemben több mint kétszerese, 52 százalék a fiatalkorúak 

aránya, és a vizsgált tanulók közel fele, 48 százalék töltötte be a 18. életévét. Itt a legmagasabb 

arányban a 17 éves tanulók voltak jelen. Az adatokból látható, hogy a speciális szakiskolában 

tanulók átlagéletkora meghaladja a „normál” tantervű szakiskolákban tanuló fiatalok 

átlagéletkorát, amely nem meglepő, hiszen tanulási akadályozottságuk sok esetben csak azután 

derült ki, amikor is nem tudtak együtt haladni osztálytársaikkal a normál tantervű iskolákban. 

Így évismétlésre kényszerültek, vagy a kudarcok után átkerültek a speciális képzésbe. 

A bajai vizsgálati mintában több mint kétszeres a fiúk aránya, ami összefügg a szakképzési 

struktúrával, illetve a választható szakmák körével, amely a bajai intézményben inkább a 

férfiaknak kedvez. A kecskeméti mintában ezzel szemben a lányok vannak jelen nagyobb 

arányban, de itt közel sincs akkora különbség a két nem között, mint a bajai minta esetében. 

Természetesen a két szakiskola összes tanulóját vizsgálva, más eredményeket kapunk, de jelen 

kutatásomban csak a két vizsgálati mintába tartózó tanulók adatai alapján vontam le 

következtetéseimet. 

A mintában szereplő szakiskolás tanulókat arról is megkérdeztük, hogy saját véleményük 

szerint milyen etnikai kisebbséghez tartoznak. A bajai szakiskolában megkérdezett fiatalok 90 

százaléka magyarnak, 10 százaléka romának vallotta magát. A kecskeméti mintába került 

tanulók 80 százaléka tartotta magát magyarnak, 20 százaléka viszont vállalta roma származását.  

A bajai mintában a tanulók 5 százaléka jelölte meg a megyeszékhelyet lakóhelyeként. 

Lényeges különbség a két minta összevetését követően, hogy a kecskemétiek körében 

kétszerese, 60 százalék a városban lakók aránya, továbbá mivel az iskola a megyeszékhelyen 

található, számottevően magasabb a helyben lakó tanulók aránya (32 százalék), szemben a bajai 
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mintában tapasztalt eredménnyel, ahol 5 százalékos értéket kaptam az adatok kiértékelését 

követően. 

A megkérdezettek többségében olyan családból kerültek ki, amelyben a szülők alacsony 

iskolai végzettséggel rendelkeznek, a legtöbb esetben szakképzettségük sincs, továbbá 

legtöbbször szakképzettséget nem igénylő, fizikai jellegű betanított vagy segédmunkával 

foglalkoznak. (Mind a két vizsgált intézményben a mai napig túlsúlyban vannak a 

szakmunkások, segéd- és betanított munkások, illetve munkanélküliek gyermekei, míg a 

szellemi foglalkozásúak családjából származó diákok száma rendkívül kevés). A fentiek csak 

még inkább alátámasztják a szülők iskolai végzettségének jelentőségét az iskola, illetve 

szakmaválasztás szempontjából. 

A két speciális intézményben vizsgált szakiskolás tanulók adatai között nem mutatkozik 

jelentős eltérés a tanulói összetételt illetően: a tanulók szüleinek társadalmi státuszát, 

életszínvonalát illetően, amelyet alapvetően – a szülők iskolai végzettségével, munkaerőpiaci 

aktivitásukkal, foglakozásuk jellegével mértem – nem fedezhető fel számottevő eltérés. Az 

nyilvánvaló, hogy a megkérdezett tanulók többségében nem reálisan értékelik, illetve ítélik meg 

családjuk életszínvonalát.  

 

A tanulók iskola és szakmaválasztása 

A kérdőíves kutatás során kiemelt jelentőséget tulajdonítottam a vizsgált szakiskolás 

tanulók iskola, illetve szakmaválasztását befolyásoló tényezők, motívumok részletes 

feltárásának és leírásának, ami két kérdéscsoport, és egyben első kutatásom központi részét is 

képezte. 

A kérdőívben konkrétan rákérdeztem az iskolaválasztás okára, pontosabban arra, hogy a 

tanuló miért választotta azt a szakiskolát továbbtanulása helyszínéül, amelyben éppen 

tanulmányait tölti; továbbá milyen okok, motívumok késztetik a tanulókat az egyes iskolák 

melletti döntés meghozatalában.  

A bajai szakiskolában vizsgált tanulók legnagyobb arányban az „itt oktatott szakmákkal” 

indokolták iskolaválasztásukat, ami egyértelműen megmutatja, hogy mennyire meghatározó 

tényező az adott szakiskolában oktatott szakmák köre, az iskola helyi szakmakínálata.  

Az intézmény földrajzi közelsége a legkevésbé fontos momentum volt a Baján vizsgált 

tanulók iskolaválasztási döntése során, ami különösen meglepő vizsgálati eredmény az itt 

tanuló diákok kedvezőtlen szociokulturális hátterének tükrében. A kecskeméti tanulók viszont 

elsősorban nem az intézményben oktatott szakmakínálattal indokolták választásukat, hanem az 
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intézmény földrajzi közelségével, és azzal a ténnyel, hogy máshová nem vették fel őket. Ez 

talán összefüggésben lehet azzal, hogy a vizsgálati mintába került kecskeméti tanulók egyrészt 

jobban motiváltak voltak a többségi iskolákban való továbbtanulást illetően, másrészt a 

földrajzi távolságot és az abból eredő költségeket jobban előtérbe helyezik, mint bajai társaik.  

A mindkét vizsgálati mintában szereplő tanulók legtöbbje az általános iskolában őket tanító 

tanáraik, illetve szüleik körében informálódtak, de fontos tájékozódási pontjuk volt testvéreik 

véleménye is, akiket a bajai mintában szereplő tanulók 20, illetve a Kecskeméten megkérdezett 

fiatalok 8 százaléka jelölt, meg mint meghatározó információforrást a döntési folyamat során. 

Meglepően csekély a barátok, rokonok, a média szerepe; viszont meg kell jegyezni, hogy az 

iskolák által kiadott tájékoztató kiadványok, reklámok, hirdetések esetében, hiába kaptunk 

csekély értéket, nem tudhatjuk, hogy a szülők milyen módon tájékozódtak.   

Kutatásom során alapvető szempont volt, hogy feltárjam, hogyan döntöttek a tanulók, 

illetve ki játszotta a legnagyobb szerepet a tanulók körében döntésük meghozatalában. A bajai 

diákok jelentős része – 70 százaléka – nem szüleit, nevelőszüleit, hanem az osztályfőnökét 

jelölte meg, mint azt a személyt, akivel a jövőbeni iskolaválasztásról beszélgetett, viszont a 

döntés folyamatában már egyértelműen a szülők szerepe vált meghatározóvá. 

Ugyanez a tendencia figyelhető meg a másik vizsgálati csoport esetében, ahol a mintába 

került tanulók 20 százaléka vallotta csak azt, hogy teljesen egyedül hozta meg döntését, 60 

százalékuk szüleikkel közösen döntött e fontos kérdésben.  

Figyelemreméltó adat, hogy a vizsgált szakiskolás tanulók nagyobb mértékben 

hagyatkoztak az iskolában, pontosabban az osztályfőnöküktől, tanáraiktól megszerezhető 

információkra, de a pályaválasztásukat befolyásoló tényleges döntést többségükben szüleik 

segítségével hozták meg. 
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5. Táblázat: A döntéshozó az iskolaválasztás folyamatában százalékban (2010) 

Döntéshozatal Baja (százalékban) Kecskemét (százalékban) 

Teljesen egyedül 20 20 

Szülővel közösen 50 60 

Tanárral közösen 10 8 

Kizárólag a szülők döntöttek 20 8 

Nem tudja 0 4 

Összesen 100 100 

N 40 fő 50 fő 

 

A szakmaválasztásra hatást gyakorló tényezők közül kiemelkedő a választott szakma 

jövőbeni perspektívája, amely jelentős mértékben befolyásolta a tanulók szakmaválasztási 

szándékait. A bajai speciális szakiskolában vizsgált tanulók meghatározó módon a „jó kereseti 

lehetősséggel”, illetve a jövőbeni „sikeresebb munkavállalási esélyekkel” indokolták a korábbi 

szakmaválasztást. Az eredmények tükrében megállapítható, hogy a fiatalok sokszor olyan 

szakmákat választanak, amelyek a saját, és az őt befolyásolók (család, barátok stb.) véleménye 

szerint egzisztenciális biztonságot nyújtanak majd számukra.  

A megkérdezett tanulók 15 százaléka kizárólag a Hamet2® teszteljárás által kapott 

eredmények, illetve az eredmények számítógépes kiértékelését követően a tesztvezető ajánlását 

figyelembe véve döntött az adott szakma választása mellett, amely véleményem szerint 

tükrözheti azt is, hogy egyes tanulók, illetve szüleik megalapozottan próbáltak döntést hozni. 

Másrészt az is meghúzódhat a háttérben, hogy a megkérdezett tanulók, semmiféle más 

információval nem rendelkeztek, illetve nem kaptak más támogatást a tesztajánláson kívül. 

Mindenképpen megjegyezném, hogy a tesztmódszer egyik előnye lehet, hogy gyakorlati 

alkalmazásával elérünk egy olyan réteget, amely helyzetéből adódóan támogatásra szorul.  

A kecskeméti vizsgálati mintában szereplő tanulók is a jövőbeni jó kereseti lehetősséggel 

indokolták leginkább választásukat. Ami lényeges különbség viszont, hogy ezen tanulók 

körében jóval meghatározóbb a szülők befolyása, amit jól mutat, hogy a megkérdezettek 20 

százaléka vélte úgy, hogy a szülők miatt döntött az adott szakma mellett. 
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6. Táblázat: Szakmaválasztás okai százalékban (2010) 

Szakmaválasztást 

befolyásoló tényezők 
Baja (százalékban) Kecskemét (százalékban) 

Jó kereseti lehetőség 35 28 

Elhelyezkedési esélyek 20 14 

A Hamet2® ajánlása miatt 15 0 

Saját képességek miatt 0 8 

Barátnak ez a szakmája 5 4 

Szülők akarata 5 20 

Tanárai tanácsolták 10 8 

Könnyű elsajátítani 0 4 

Egyéb 0 0 

Nem tudja 10 14 

Összesen 100 100 

N 40 fő 50 fő 

 

A megkérdezett tanulók meghatározó módon nem csak egy személlyel vitatták meg 

pályaválasztási elképzeléseiket. Döntő többségben szüleiktől, illetve tanáraiktól kaptak 

tanácsot, és egyáltalán nem jelölték meg barátaikat, mint azokat a személyeket, akik hasznos 

információval, tanáccsal szolgáltak számukra. Tehát a kortárscsoport hatása a kapott 

eredmények tükrében elenyészőnek mondható. 

A bajai szakiskolás tanulók 45 százalékban szüleiktől, 50 százalékban volt 

osztályfőnöküktől, illetve tanáraiktól informálódtak. A kecskeméti mintában is hasonló 

nagyságrendű adatokkal találkozhatunk – azzal a különbséggel –, hogy itt kevéssel magasabb 

a szülők aránya (48%), mint a tanáraiké (42%). Jellemző, hogy a diákok többsége – mindkét 

vizsgálati mintában – nem csak egy személlyel beszélgetett a szakmaválasztásról, de a szülők, 

és volt tanáraik szerepe mutatkozott meghatározónak. 

A vizsgált tanulók meghatározó módon, a szüleikkel közösen hozták meg döntéseiket, de 

nem elhanyagolható azon tanulók aránya sem, akik teljesen önállóan döntöttek 

szakmaválasztásukkal kapcsolatban. A szülők közül az anyák gyakoroltak nagyobb hatást a 
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szakmaválasztásra, de ez összefügg azzal a ténnyel is, hogy a vizsgált tanulók esetében az 

anyákkal történő együttélés volt a gyakoribb mindkét minta esetében. A kizárólagos szülői 

döntés egyik mintában sem jelentős a kapott eredmények tükrében.  

 

Elégedettségi mutatók, tanulói minősítések 

A kutatás során használt kérdőívekben a tanulók ötfokú skálán értékelték iskolájukat 

különböző szempontok szerint, hogy mennyire elégedettek vele. Az ötös a legjobb helyzetet 

jelölte, az egyes pedig a legkevésbé jót.  

Mint az adatok tükrözik, a bajai tanulók leginkább a szakképző intézmény tárgyi 

feltételeivel – jelen esetben az iskola épületének állagával –, a tanműhelyek felszereltségével, 

illetve a szakiskolában oktató szaktanárokkal voltak megelégedve. A magas pontszámok jelzik, 

hogy a tanulók döntő többsége „elfogadó” az iskolával, illetve az ott oktató tanárokkal.  

A kecskeméti mintába került tanulók körében is igen népszerűek voltak tanáraik, akik a 

legmagasabb átlagértéket kapták a tanulók minősítése során. Leginkább osztályfőnökükkel 

voltak megelégedve, de a szakoktatók értékelése is kiemelkedő, mint a magas skálaátlag is 

mutatja számunkra. Ebben az értékelésben az oktatás színvonala, a gyakorlati képzés, a tanár-

diák viszony, az iskola légköre, az osztályfőnökök megítélése kapott magasabb osztályzatot. 

Az elméleti képzés, az épület állaga, a szakoktatók minősítése viszont kevésbé előnyös, mint a 

bajai vizsgálati minta esetében.  

 

7. Táblázat: Elégedettségi mutatók, skálaátlag pontszámban (2010) 

 

Az iskola jellemzői 

 

 

Baja 

 

Kecskemét 

Oktatás színvonala 3.95 4.27 

Elméleti képzés 4.05 3.96 

Gyakorlati képzés 3.95 4.20 

Épület állaga 4.40 3.96 

Tanműhely felszereltsége 4.45 4.16 

Osztályfőnök 4.10 4.88 

Szakoktató 4.65 4.52 

Tanár–diák viszony 4.15 4.40 

Iskola légköre 3.85 4.16 

Segítség a jövőbeni munkavállaláshoz 4.00 3.91 



 100  

Összességében megállapítható, hogy a két mintába beválasztott tanulók elégedettek a 

választott iskolában folyó szakmai képzés színvonalával, főként tanáraik oktató-nevelő 

munkájával, ami mindkét minta esetén meghaladta az előzetes várakozásokat. Jellemzően, a 

tanulói minősítések elemzése során közepes erősségű, illetve „3” alatti pontszámmal egyik 

iskolában sem találkoztam, amely értékek megfeleltek előzetes várakozásomnak. Vezetőként 

reméltem, hogy tanulóink elégedettsége nem megy a 3,5-ös érték alá, amely jelzi a 

pedagógusokkal, illetve azok szakmai munkájával kapcsolatos elégedettséget.  

 

A Hamet2® teszt tanulói minősítése 

A vizsgálat során fontos szempont volt, hogy megismerjem, hogy tanulóink miként 

vélekednek a Hamet2® teszteljárásról, amely szakmai orientációt segítő diagnosztikus 

felmérésre a 10-dik pályaorientációs évfolyam keretében került sor. A Hamet2® teszteljárással 

kapcsolatos tapasztalatokkal kizárólag a bajai szakiskolában tanuló diákok rendelkeznek, 

Kecskeméten teljesen ismeretlen ez a módszer, így a kérdőív e kérdése, csupán a bajai speciális 

szakiskolások csoportjára vonatkoznak. 

A megkérdezett tanulók több mint fele – 55 százaléka –, csak részben vette figyelembe a 

Hamet2® cselekvésorientált teszteljárás által nyújtott iránymutató segítséget. Itt feltétlen 

megemlítendő, hogy azok a tanulók, akik „részben figyelembe vették” a Hamet2® teszt 

ajánlását – mint a korábbi adatok mutatják –, főként a szülőkkel közösen hozták meg 

szakmaválasztással kapcsolatos döntésüket. Itt megjegyezném, hogy arról nem rendelkeztem 

hitelt érdemlő információval, hogy maguk a szülők mennyire vehették figyelembe a 

tesztajánlást, amelyet többnyire a tanulók közvetítettek számunkra. Ez esetben hasznos 

tapasztalat, hogy mindenképpen jelen kell lenni a szülőknek is a teszteredmények közlésekor, 

mert a tanulók által közvetített információ torzulhat a közlési folyamat során. 

A kérdőívben e kérdéscsoport keretében is megkértem a tanulókat, hogy egy ötfokú skálán 

osztályozzák a Hamet2® szerepét abból a szempontból, hogy az mennyire volt meghatározó 

döntéseikben, illetve magát a teszteljárás folyamatát tapasztalataik függvényében mennyire 

találták hasznosnak, érdekesnek, könnyűnek.  

A vizsgálaton átesett tanulók 40 százaléka igennel felelt arra a feltett kérdésre, hogy ha 

tehetnék, újból részt vennének-e a tesztelésen; 50 százalékuk viszont nem vállalná még egyszer 

a vizsgálatot. Ennek oka abban keresendő, hogy többségük esetében más befolyásoló tényezők 

nagyobb szerepet játszottak pályaválasztási döntésük során. Említhetném itt a szülők szerepét, 

az intézmény földrajzi közelségét, a szakma perspektíváját, presztízsét, amelyek 
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összességükben, mind a tanulók, mind a szülők számára meghatározóbbak egy számukra 

ismeretlen teszteljárás ajánlásánál. 

 

Elégedettség a szakmaválasztással 

Az iskola- és szakmaválasztás motívumainak vizsgálata mellett fontos vizsgálati szempont 

volt, hogy a tanulók utólag miként értékelik választott szakmájukat korábbi döntésük fényében. 

Mint az alábbi ábrán látható, a tanulók többsége arra a kérdésre, miszerint „ha tehetné, ugyanezt 

a szakmát választaná-e?”, igennel válaszolt, de nem hagyható figyelmen kívül az a tény, hogy 

a megkérdezettek 35 százaléka nemmel felelt a feltett kérdésre, ami elhibázott 

szakmaválasztásra utal. 

 

3. ábra: Szakmaválasztással kapcsolatos elégedettség; százalékban (2010) 

 

 

Érdekes és mindenféleképpen megemlítendő, hogy a bajai mintába került tanulók 

mindegyike átesett az intézményben folyó Hamet2® vizsgálaton, mégis minimálisan, 3 

százalékkal, de elégedetlenebbek a választott szakmával a kecskeméti diákoknál. Ennek 

magyarázata lehet – természetesen egyéb tényezők mellett –, hogy a bajai tanulók mindössze 

15 százaléka vette figyelembe kizárólag csak a teszteredményeket, illetve a teszt által 

megfogalmazott ajánlást arra vonatkozóan, hogy képességei, készségei függvényében melyik 
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szakma számára a legmegfelelőbb. Tehát a bajai mintába tartozó diákok többsége esetében – 

habár lehet negatív következtetéseket levonni a Hamet2® teszteljárás létjogosultságáról – nem 

szabad figyelmen kívül hagyni, hogy az első kutatás (2010) során megkérdezett diákok 20 

százaléka egyáltalán, 55 százaléka csak részben vette figyelembe a teszt ajánlását, 10 százalék 

pedig nem tudott válaszolni a feltett kérdésre. Azoknak a tanulóknak akik „részben vették 

figyelembe” a tesztorientációt, ugyan magas az arányuk (55%), de mint az előzőekben már 

elemeztem, a pályaválasztási folyamat során inkább a szülők tapasztalata, értékítélete, a 

választható szakmák köre, a szakma perspektívája volt számukra a meghatározó, nem pedig 

egy a tanuló, illetve szülő számára ismeretlen teszteljárás által közvetített ajánlás. 

Viszont, ha kizárólag a Hamet2® tesztmódszer ajánlását figyelembe vevő, illetve a 

kompetenciamérő teszt által közvetített eredmények alapján döntő tanulók elégedettségét 

vizsgáljuk, már számottevően más a helyzet. Az e csoportba tartozó tanulók (6 fő) kivétel nélkül 

elégedettet voltak a választott szakmával, illetve újból a jelenleg tanult szakmát választanák, ha 

lehetőségük nyílna rá. Azok a tanulók közül, akik egyáltalán nem vették figyelembe a teszt 

ajánlását (8 fő), mindössze 2 fő választaná újból jelenlegi szakmáját.  

Természetesen a kis elemszám miatt komoly következtetések nem vonhatóak le, és 

indokolttá tesznek további, nagyobb elemszámú vizsgálatokat. 

 

8. Táblázat: A szakmaválasztással kapcsolatos elégedettség (2010) 

Elégedett 

Kizárólag a Hamet2® teszt 

alapján döntött 

(6 fő) 

Részben vette 

figyelembe 

(22 fő) 

Egyáltalán nem vette 

figyelembe 

(8 fő) 

Igen 6 fő 14 fő 2 fő 

Nem 0 fő 8 fő 6 fő 

 

Az első kérdőíves vizsgálat elemzését követően – a kezdeti elvárásokkal ellentétben – 

megállapítható, hogy a helyi speciális szakképzésben alkalmazott Hamet2® tesztmódszer 

hatékonysága nem bizonyítható: nem mutatható ki a tanulók szakmaválasztással kapcsolatos 

elégedettségében, minősítésében. Saját képességeiket kis arányban vették figyelembe, ami 

egyértelműen megmutatja, hogy a tanulók, illetve szüleik által szerzett tapasztalatok, 

elképzelések erősebbek voltak egy számukra még „ismeretlen” tesztmódszer által közvetített 

ajánlásnál. Az első vizsgálat (2010) eredményei megmutatták azokat a hiányosságokat, 

fejlesztési irányokat, amelyek nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy a Hamet2® teszteljárás 

betölthesse elvárt szerepét a helyi speciális szakképzés viszonyai között, illetve az derült ki a 



 103  

vizsgálatból, hogy nem feltétlenül a módszerrel, hanem a módszer elfogadottságával van a 

gond. Ez alapvetően abból fakad, hogy sem a diákok, sem a szülők nem ismerik, nem 

rendelkeznek kellő információval a tesztmódszerről, amely mindenképpen további 

változtatásokat kíván. 

 

6.2. A második kutatás bemutatása (2012) 

 

A kutatás indoklása, célja, módszertana, hipotézisei 

 

Indoklás, célkitűzések 

A Hamet2® úgy lett kifejlesztve, hogy más európai országok szakképzési viszonyai között 

is eredményesen alkalmazható legyen, természetesen csak megfelelően képzett szakemberek, 

illetve az előírt tárgyi feltételek, körülmények biztosítása esetén.  

Az előző fejezetben közölt hiányosságok kiküszöbölése érdekében, több eltérő területen 

lettek végrehajtva változtatások, illetve fejlesztések, amelyek elengedhetetlenek voltak a 

hitelesség, illetve hatékonyság szempontjából.  

Fontos feladat volt, hogy alkalmazottaink is képzettebb tesztvezetőkké váljanak, mely 

folyamat során a Hamet2® feladatok kitöltésének folyamatát, értékelésének módszereit 

sajátította el 6 bajai kolléga, akik tesztvezetői tanúsítványt kaptak a német szakemberektől. A 

tesztvezetők megismerhették a Hamet2® vizsgálat teljes folyamatát, a kiértékelés módját, 

szabályait, de a rendelkezésükre álló idő egész egyszerűen nem volt még elegendő a Hamet2® 

alapos, minden részletet érintő megismerésére. Ebből kifolyólag még további találkozókra, 

illetve tapasztalatcserékre volt szükség, amelyek 2011-ben valósultak meg. A tesztvezetői 

tanúsítványt szerzett helyi kollégák, illetve a német oktatók további képzéseken, együttesen 

vitatták meg tapasztalataikat, a teszteljárás gyakorlatban történő alkalmazása során felmerülő 

problémákat és nehézségeket, egyúttal kijelölték a fejlesztendő célokat is. 

A Hamet2® teszteljárás megismertetése, elfogadtatása a tanulókkal, illetve sok esetben a 

helyettük döntő szülőkkel, tanárokkal nyílt napok, bemutató tesztelések, szakmai konferenciák 

által történt. A tanulók és a szülők is egyre jobban megismerték a módszert, egyre több 

ismerettel, információval rendelkeznek ma már annak rendeltetéséről, illetve funkciójáról. 

A tárgyi feltételek kialakítása, biztosítása szintén fontos feladatnak számított. A speciális 

szakiskolában egy külön osztályterem lett kialakítva a tanulók minél hatékonyabb vizsgálata 

céljából, megteremtve a nyugodtabb, professzionálisabb körülményeket. 
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A fentiekben leírtak tükrében a második kérdőíves vizsgálatot 2012-ben tehát az indokolta, 

hogy az azt megelőző két év során olyan változások, illetve tudatos és célirányos fejlesztések – 

tárgyi, humán – valósultak meg a bajai speciális intézményben, amelyek indokolták egy újabb 

empirikus kérdőíves vizsgálat elvégzését.  

A második kérdőíves kutatás egyik fő célja a Hamet2® tesztmódszer „hatékonyságának, 

illetve szakmai létjogosultságának” vizsgálata a bajai speciális szakképzés viszonyai között. 

A másik fő célkitűzés – az első kutatáshoz hasonlóan – a helyi speciális szakiskolában 

tanuló diákok szakmaválasztási motívumainak, illetve az iskola- és szakmaválasztásukat 

befolyásoló tényezőknek a feltárása. 

Az empirikus kutatás során mindenképpen figyelembe kellett venni, hogy a vizsgálati 

mintában szereplő alacsony elemszám miatt az eredmények inkább csak tájékoztató jellegűek. 

Ugyanakkor a kapott eredmények tükrében olyan új információkhoz juthatunk a tanulók iskola 

és szakmaválasztását befolyásoló tényezőkkel, elégedettségével, és nem utolsó sorban a 

Hamet2® tesztmódszerrel kapcsolatban, amely új információk segítséget nyújtanak a jövőbeni 

fejlesztési irányok meghatározásakor. A döntési mechanizmusok vizsgálata, illetve részletes 

feltárása útmutatóul szolgálhat számunkra mind a megelőzés, mind az új pedagógiai, 

pszichológiai és nevelési módszerek kidolgozásához a bajai speciális szakképzés keretében.  

 

A kutatás főbb kérdései 

A kutatás során az alábbi kérdésekre kerestem a választ: 

 A tanulók milyen okból, milyen tényezők hatására választották az adott szakmát?  

 Hogyan, kivel-kikkel hozta meg a döntését a tanuló a szakmaválasztás folyamata 

során? Kiknek volt a legnagyobb szerepe a szakmaválasztás folyamata során? 

 A jelenleg tanult szakmáról rendelkezett-e előzetes ismeretekkel, ez volt-e a tanuló 

eredeti elképzelése? 

  Mennyire elégedett a tanuló magával, a választott szakmával, a szakmai képzés és 

elméleti képzés színvonalával, az őket oktató pedagógusokkal, magával az oktató 

intézménnyel, a Hamet2® tesztfeladatokkal, stb.? 

 Milyen a vizsgált tanulók családi háttere, kapcsolatrendszere? 

 A Hamet2® szerepe a szakmaválasztás folyamatában. A vizsgált, illetve nem 

vizsgált tanulók két csoportja között milyen különbségek mutatkoznak a 

pályaválasztást befolyásoló motívumok tekintetében, és a szakmaválasztással 

kapcsolatos elégedettséget, az iskolai eredményességet illetően? 
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 A Hamet2® teszt által vizsgált csoporton belül milyen az ajánlást figyelembe vevő 

és figyelmen kívül hagyó fiatalok tanulmányi teljesítménye, elégedettségek közötti 

különbségek? 

 

Hipotézisek 

A speciális szakképzésben tanuló diákok nem önállóan hozzák meg döntésüket, a tanulók 

továbbtanulási aspirációit, a végső döntést nem az oktató-nevelő intézmény, illetve az ott 

dolgozó pedagógusok, a Hamet2® tesztmódszer ajánlása befolyásolják legerőteljesebben, 

hanem a család; pontosabban a szülők. 

Az első kutatást követően végrehajtott fejlesztések során, a tanulók és szüleik is jobban 

megismerték, elfogadták a Hamet2® teszteljárást, amely növeli a Hamet2® teszteljárás 

szakmaválasztásban betöltött szerepét, illetve elősegíti, hogy a tanulók megalapozottabban, 

saját képességeik figyelembe vételével hozzák meg pályaválasztási döntésüket.  

Feltevésem szerint olyan megfontolások is befolyásolják a szakmaválasztás folyamatát, 

mint, az utazási költségek, a szülők anyagi helyzete, amelyek szintén szerepet játszanak a szülő 

és a gyerek részéről a döntési folyamat során. 

Feltevésem szerint a Hamet2® teszteljárás által vizsgált, illetve annak ajánlását figyelembe 

vevő szakiskolás tanulók szakmaválasztással kapcsolatos elégedettsége, illetve tanulmányi 

teljesítménye, iskolai eredményessége jobb, mint azoknak a tanulóknak, akik nem vettek részt 

a Hamet2® tesztvizsgálatban, vagy nem vették figyelembe a teszteljárás által közvetített 

szakmai orientációt, ajánlást. 

 

A kutatási módszer 

A dolgozatom alapjául szolgáló második empirikus kutatásra 2012. tavaszán került sor a 

Bajai Közoktatási Intézmény és Gyermekotthon Speciális Szakiskolájában. A második 

empirikus kutatás során a bajai szakiskolában tanuló diákok két csoportját hasonlítottam össze: 

azokat a tanulókat, akik a Hamet2® eljárásban részt vettek, s akik ajánlást, orientációt kaptak 

a teszt kiértékelését követően, valamint azokat, akik a Hamet2® tesztelésből kimaradtak. Ez 

esetben olyan 2 csoportot, illetve a csoportokba tartozó tanulókat vetünk össze, akik 

ugyanabban a szakiskolában tanulnak hasonló légkörben, közel azonos tárgyi-személyi 

feltételek között, amelyből kifolyólag hitelesebb, megbízhatóbb következtetéseket vonhatunk 

le az adatok kiértékelését követően.  

Továbbá érdekes lehet a Hamet2® által tesztelt szakiskolás tanulók csoportján belül is 

különválasztani, illetve összehasonlítani azokat a tanulókat, akik figyelembe vették, illetve akik 
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egyáltalán nem vették figyelembe a Hamet2® teszt ajánlását a szakmaválasztás folyamata 

során. 

Az e vizsgálat során használt kérdőív kérdései nagy részben egyeznek az első, a 2010-ben 

használt kérdőív kérdéseivel, de ahol indokoltnak láttam, megváltoztattam, illetve 

kiegészítettem a kérdőívet az előző kérdezés tapasztalatai alapján. A vizsgálat kérdéseinek 

megválaszolásához kérdezőbiztosok által irányított személyes kérdőíves vizsgálatot 

választottam kutatási módszerként, amelynek keretében lehetőség nyílt arra, hogy a tanulók a 

kijelölt kérdezőbiztosok – tanáraik– jelenlétében saját osztálytermeikben tölthették ki a 

kérdőívet. A kérdezőbiztosok bevonását azért láttam indokoltnak, mert ezáltal biztosított, hogy 

a tanulók minden általam szerkesztett kérdésre válaszoljanak, illetve helyesen értelmezzék a 

feltett kérdéseket, amiben a feladattal megbízott kérdezőbiztosok segítséget nyújtottak. A 

kérdőívet különböző kérdéscsoportok szerint csoportosítottam, amely jól látható a kutatási 

eredmények elemzése során.  

Mindezeknek megfelelően ez a kérdőív is döntően zárt, kisebb arányban nyitott, kérdéseket 

tartalmazott. A két vizsgálati csoportban történő kérdőíves vizsgálat kérdéseinek nagy része 

megegyezett, ami elengedhetetlen volt ahhoz, hogy az adatok részletes elemzése során 

összehasonlítsuk a kapott kutatási eredményeket. Kivétel volt a Hamet2® teszteljárással 

kapcsolatos kérdéscsoport, amely kizárólag a Hamet2® tesztelésen átesett tanulókra 

vonatkozott. 

 

A kutatás elemzése 

Alapvető demográfiai adatok  

A két vizsgálati csoportban megkérdezett tanulók kivétel nélkül szakiskolás, 11-12-dik 

osztályos tanulók voltak, akik a 10. évfolyamon döntést hoztak továbbtanulásukat, illetve 

szakmaválasztásukat illetően.  

 

9. Táblázat: A tanulók átlagéletkora években (2012) 

 Tesztelt 

(N=50) 

Nem tesztelt 

(N=50) 

Átlagéletkor 18.70 18.55 

 

Mint a fenti táblázat mutatja, a bajai speciális szakiskolában a Hamet2® teszteljárás által 

vizsgált tanulók átlagéletkora 18.7 év, mely eredmény közel azonos a kontrollcsoport 

átlagéletkorával. Életkor szerint a mintákban a 18-19 éves szakiskolások vannak a legtöbben. 
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Bár az iskola, illetve szakmaválasztás alapvető vonásai, meghatározó tényezői azonosak, 

igen nagy különbség mutatkozik a fiúk és a lányok iskoláztatása között. A Központi Statisztikai 

Hivatal által végzett kutatások statisztikai adatai alapján megállapítható – KSH 2012 – hogy a 

fiúk általában nagyobb arányban vesznek részt a szakképzésben, mint a lányok. Az általános 

képzést nyújtó, és elsősorban felsőfokú továbbtanulásra felkészítő gimnáziumokban továbbra 

is a lányok (58%), míg a közvetlenül munkaerőpiacra való belépést szolgáló szakiskolákban a 

fiúk (63%) tanulnak többen – KSH, 2011-2012. Ez a bajai speciális szakiskolában is jellemző 

arány, mindkét vizsgált csoportban kb. másfélszeres a fiúk aránya, mely adatok szorosan 

összefüggnek a helyi szakképzési struktúrával, melyben jellemzőbb a fiús szakmák köre. A 

lányok kisebb létszámának oka lehet még, hogy többségük – főként a roma lányok esetében – 

az általános iskola elvégzését követően, nem kíván tovább tanulni illetve szakmát szerezni, 

hanem igen fiatalon gyereknevelésre adja a fejét. 

 

10. Táblázat: A tanulók neme, százalékban (2012) 

Nem 
Tesztelt 

(N=50) 

Nem tesztelt 

(N=50) 

Fiú 59 57 

Lány 41 43 

 

A fenti táblázatban jól látható, hogy a két vizsgált csoportban milyen arányban vannak jelen 

a fiú- és a lánytanulók, melyik nem a meghatározóbb az általam megkérdezett szakiskolás 

tanulók körében. Ezek az arányok egyébként az egész bajai speciális szakképzést tekintve 

jellemzőek, körülbelül 20 százalékkal magasabb a fiúk aránya. 

A két mintában szereplő szakiskolás tanulók döntő többsége – mindkét csoportban kevéssel 

több, mint 90 százalék – magyarnak vallotta magát. 

A tanulásban akadályozott tanulók számára igen fontos, hogy olyan településen élhessenek, 

ahol lehetőség nyílik számukra a speciális ellátások, szolgáltatások igénybevételére, egyéni 

szükségleteik kielégítésére. Az eredmények kiértékelését követően igen szembetűnő a két minta 

hasonlósága. Ennek a jelenségnek a racionális magyarázata az, hogy a megyeszékhelyeken, 

helyben is megtalálható a tanulásban akadályozott tanulók számára létesített speciális 

szakiskola. Ilyenkor a szülők – ha lehet – egyértelműen nem küldik más városba a gyermeküket, 

még akkor sem, ha ott magasabb színvonalú is lenne az intézmény, illetve az iskola által nyújtott 

szakmai képzés.  
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11. Táblázat: Lakóhely típusa százalékban (2012) 

Lakóhely típusa 
Tesztelt tanulók 

(N=50) 

Nem tesztelt tanulók 

(N=50) 

Főváros 0 % 0 % 

Megyeszékhely 6 % 4 % 

Város 24 % 28 % 

Falu, község 56 % 48% 

Tanya 14 % 20 % 

Összesen 100 % 100 % 

 

Mint a fenti táblázatban látható, a Hamet2® által tesztelt tanulók 70 százaléka nem 

városban, hanem faluban, kisebb községben, illetve tanyán lakik. Az ebbe a mintába került 

tanulók mindössze 8 százaléka helyben lakó, 26 százalékuk bejárós, 66 százalékuk az 

intézmény kollégiumában tölti hétköznapjait. A kontrollcsoport esetében is közel azonos 

adatokkal találkozhatunk.  

Mindkét vizsgálati mintában megfigyelhető a kollégisták viszonylag magas aránya, amely 

egyrészt magyarázható azzal a ténnyel, hogy a megkérdezett tanulók kevéssel több, mint 

kétharmada kistelepülésen lakik, ahol rendkívül csekély számban találhatók speciális 

szakképző intézmények. Másrészt magyarázható az iskola és a lakóhely közötti nagy 

távolsággal, illetve az iskolába járás lehetőségeivel, gondolok itt elsősorban a 

tömegközlekedésre.  A tanulók több mint fele, 58 százalékuk igénybe veszi a kollégium 

szolgáltatásait, 32 százalékuk utazik minden tanítási napon iskolája és a lakóhelye között. 

Számos kutatás bizonyítja, hogy minél kisebb egy település, annál több a lakóhelyéhez képest 

más településen tanuló diákok száma, mert lakóhelyükön nem találnak számunkra megfelelő 

szakmakínálattal rendelkező középfokú iskolát.  

 

Tanult szakmák 

Mind a Hamet2® által tesztelt, mind a nem tesztelt csoport esetében a tanulók körében 

legkedveltebb szakmákból választottuk ki a vizsgálati mintába került tanulókat. Ez a három 

szakma a fiúk esetében az Asztalosipari szerelő, Festő, díszítő, mázoló és tapétázó, 

Szerkezetlakatos, míg a lányok esetében a Gyorséttermi- és ételeladó és Textiltermék 

összeállító szakok voltak. 
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A családi háttér, a szülők társadalmi helyzete 

 

Iskolai végzettség 

Az eddigi kutatási tapasztalatok alapján a legfontosabb magyarázó változók egyike a szülők 

iskolai végzettsége, amely véleményem szerint is elengedhetetlenül szükséges változó ahhoz, 

hogy hitelt érdemlően megállapítsuk a megkérdezett tanulók családjainak valós társadalmi 

státusát, illetve szociokulturális hátterét.  

Ladányi és Csanádi (1983) kutatásai is a fentiek jelentőségét igazolják azt, hogy „már az 

általános iskolás korosztály esetében is kimutatták: a magasabb státusú családok még enyhe 

fokban fogyatékos gyermekeiknél is ki tudják védeni, hogy kisegítő vagy korrekciós osztályba 

kerüljenek, míg az alsóbb társadalmi rétegekhez tartozó családok sok esetben még ép 

intellektusú gyerekeiknél sem.” (Andor–Liskó, 1999:78) 

Egyes kutatásokban jellemzően az apa iskolai végzettsége a meghatározóbb, de sok esetben 

a tanulók továbbtanulási döntésében az anyákra is hasonlóan fontos szerep hárul, főként 

azoknál a családoknál, ahol a tanulók csak édesanyjukkal élnek együtt. Ebből kifolyólag 

érdemes mindkét szülő iskolai végzettségét egyaránt figyelembe venni a kérdőíves vizsgálat 

adatainak elemzése során. 

A szülők iskolai végzettsége, a megkérdezett tanulók szüleinek esetében meglehetősen 

alacsony szintet mutat, mind a két vizsgált csoport tekintetében. A tesztelt tanulók csoportjában, 

mint az alábbi diagram is mutatja, a „szakmunkás” a legjellemzőbb iskolai végzettség az apák 

körében (42%), de nem sokkal kevesebb a mindössze 8 általános iskolai végzettséggel 

rendelkezők aránya (30%). A 2010–es vizsgálathoz hasonlóan rendkívül alacsony azoknak az 

apáknak a száma, akik érettségit, vagy felsőfokú végzettséget szereztek (12%).  
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4. ábra: Az apa iskolai végzettsége százalékban (2012) 

 

 

A kontrollcsoport esetében is hasonló adatok figyelhetők meg az apák iskolai végzettségét 

tekintve. Az apák 32 százaléka 8 osztályt végzett, 38 százaléka szakmunkás végbizonyítványt 

szerzett, érettségi bizonyítvánnyal mindössze 8, diplomával 6 százalékuk rendelkezik.  

Az eredmények tükrében megállapítható, hogy mind a két vizsgált csoport hasonló képet mutat 

az apák iskolai végzettségét tekintve. A megkérdezett tanulók körében jellemzően alacsony az 

érettségit szerzett, illetve főiskolát, egyetemet végzettek aránya. 
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5. ábra: Az anya iskolai végzettsége százalékban (2012) 

 

 

Az anyák esetében is a szakmunkás bizonyítvány a leggyakoribb iskolai végzettség 

mindkét vizsgált csoportban, tehát az apákhoz hasonló adatokat kaptunk a kérdőívek 

kiértékelését követően, annyi különbséggel, hogy az anyák esetében kevéssel magasabb a csak 

maximum 8 általános iskolai végzettséget szerzett személyek száma, és alacsonyabb a 

szakmunkás végbizonyítvánnyal rendelkezők aránya. Felsőfokú végzettséget mindössze 

egyetlen fő szerzett a két vizsgálati mintában. Mint a fenti diagram is mutatja, néhány tanuló 

esetében előfordult, hogy nem rendelkeztek pontos információval szüleik iskolai végzettségét 

illetően. Ennek okaként főként vagy a mindkét szülő, illetve egyik szülő korai halálát; vagy a 

már kisgyermek korban gyermekvédelmi gondozásba került tanulók esetében a családdal, 

szülőkkel való kapcsolattartás megszűnését nevezhetjük meg. 

 

Összefoglalva a szülők iskolai végzettségére vonatkozó elemzést, figyelmet érdemel, hogy 

a bajai speciális szakiskolában vizsgált 100 szakiskolás tanuló szülei között mindössze 6 fő 

rendelkezik főiskolai, illetve egyetemi végzettséggel, de az érettségi bizonyítványt szerzett 

szülők aránya is kevésnek mondható. A kutatási eredmények tükrében megállapítható, hogy a 

szülők iskolai végzettsége, és gyermekeik iskolájának típusa között összefüggés fedezhető fel, 

amit jól mutat, hogy zömében olyan tanulók választják a bajai speciális szakiskolát 

továbbtanulásuk helyszínéül, illetve kerülnek az intézménybe, akiknek szülei alacsonyabb 

iskolai végzettséggel rendelkeznek.  
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„A diplomás szülők gyerekeinek tízszer nagyobb az esélyük arra, hogy szerkezetváltó 

gimnáziumba kerüljenek, mint szakiskolába. Az alacsonyan iskolázott szülők gyerekei viszont 

nyolcszor nagyobb eséllyel kerülnek szakiskolába, mint szerkezetváltó gimnáziumba.” (Liskó, 

2003:254) 

A felsőfokú végzettséggel rendelkező, szellemi foglalkozású szülők értékrendjében 

fontosabb az iskolai teljesítmény, illetve azt jobban megkövetelik gyermeküktől. Goldthorpe 

(1996) szerint a szülők legfontosabb célja az, hogy a gyerek legalább olyan társadalmi státuszt 

érjen el a jövőben, mint ők maguk; illetve szinte mindent elkövetnek azért, hogy gyerekük „ne 

csússzon le”. 

 

Érdekes kérdés, hogy a tanulmányi eredmények különbségeiben a lakóhely típusának 

hatása a meghatározóbb, vagy a szülők iskolai végzettsége. Különböző vizsgálatok statisztikai 

adatai alapján elhamarkodottan arra következtethetünk, hogy a lakóhely típusa közvetlenül 

befolyásolja a tanulók tanulmányi eredményét, illetve iskolai sikerességét is, ebből kifolyólag 

az iskolaválasztást is. Viszont ha az elmúlt évtizedekben végzett kutatások eredményeit 

figyelembe vesszük, akkor a különböző típusú településen lakó tanulók tanulmányi eredményei 

közötti eltérések okaként elsősorban nem az iskolák színvonalát jelölhetjük meg. Ugyanakkor 

az is kétséges, hogy megfelelően mérik-e egyáltalán a kutatók az adott iskolák színvonalát.  

Andor Mihály és Liskó Ilona „Iskolaválasztás és mobilitás” című tanulmánya alátámasztja 

a fentiekben leírtakat: „Az igazi ok talán az, hogy minél nagyobb egy település, annál nagyobb 

arányban élnek benne iskolázottabb emberek. A lakóhely településtípusa – amely többnyire 

megegyezik az általános iskola telephelyével – nem befolyásolja a tanulmányi átlagot. Többféle 

forrásból származó évtizedes tapasztalataink tehát igazolódtak: a települési különbségek az 

érdemjegyekben nem nyilvánulnak meg. Akárhol lakik a család, a gyerek tanulmányi 

eredménye a szülők iskolai végzettségéhez igazodik.”  (Andor–Liskó, 1999:91–93) 

Ha a tanulók szülei között az átlagnál magasabb arányban vannak jelen munkanélküliek, 

az jelentős mértékben befolyásolhatja a családok anyagi helyzetét, ebből kifolyólag a 

gyerekekre fordítható kiadások mértékét, nem beszélve a mentális–pszichés állapotra gyakorolt 

negatív hatásról sem, mely befolyásolhatja a tanuló iskolai teljesítményét is. 
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Gazdasági aktivitás, foglalkozási státus 

 

A Hamet2® vizsgálatban résztvevő szakiskolások körében az apák 54 százaléka 

gazdaságilag aktív, 26 százalékuk él alkalmi munkából, míg a kontrollcsoportban ennél kissé 

kevesebb, 46 százalék az állandó munkahellyel rendelkező apák száma, és kissé több az alkalmi 

munkára kényszerülők aránya (32%). Az eltérés nem számottevő, de talán indokolható azzal a 

ténnyel, hogy az első vizsgálati csoportban magasabb a szakmunkás végzettséget szerzett apák 

aránya.  

 

6. ábra: Az apa gazdasági aktivitása százalékban (2012) 
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7. ábra: Az anya gazdasági aktivitása százalékban (2012) 

 

 

A kérdőíves adatfelvételt vállaló szakiskolások szülei közül az anyák kevesebb, mint fele 

rendelkezik munkahellyel mindkét vizsgált csoportban. Az egyáltalán nem dolgozó, 

„háztartásbeliek” aránya nem magas, de az alkalmi munkából élő, állandó, illetve biztos 

munkahellyel nem rendelkező anyák száma körülbelül a teljes létszám egyharmadát teszi ki.  

A háztartásbeliek, nyugdíjasok, illetve rokkantnyugdíjasok száma magyarázható az anyák 

életkorával, mivel a szakiskolában tanuló fiatalok szülei közül az anyák döntő többségében 

munkaképes korúak voltak.  

Itt megemlítem, hogy a szülők iskolázottsága valószínűleg hatással van a gazdasági 

aktivitásra is. Minél magasabb a szülők iskolai végzettsége, annál nagyobb arányban aktív a 

személy, illetve minél alacsonyabb az iskolai végzettség, annál nagyobb eséllyel válik a szülő 

inaktívvá a munkaerőpiacon. 

Ennek ellenére fontosnak tartottam, hogy a két vizsgálati mintába beválasztott 

szakiskolások szüleinek foglalkozási státusát is megvizsgáljam a kérdőíves adatfelvétel során, 

ezzel is elősegítve, hogy minél átfogóbb képet kapjak a helyi speciális szakképzésben tanuló 

diákok hátteréről. 

A kutatási eredmények jól mutatják, hogy a Hamet2® tesztelésen résztvevő tanulók 

körében az állandó vagy alkalmi munkával rendelkező apák kevéssel több, mint 90 százaléka 

fizikai jellegű munkát végez: 45 százalékuk szakmunkás, 12.5 százalékuk mezőgazdasági-

fizikai dolgozóként, 35 százalékuk segéd- vagy betanított munkásként dolgozik.  
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8. ábra: Az apa foglalkozása, százalékban (2012) 

  

 

A kontrollcsoporttal való összevetést követően, nem tapasztaltam lényeges különbséget, 

ami a fizikai jellegű munkával foglalkozó apák arányát illeti: a tanulók 89,75 százaléka jelölte 

meg a kérdőívben, hogy apja szakmunkát, segéd vagy betanított munkát, illetve mezőgazdasági 

munkát végez. A szellemi foglalkozású, és vállalkozó apák száma elenyésző mindkét vizsgált 

csoportban, de még figyelemreméltóbb, hogy egyetlen apát sem találunk, aki valamilyen 

intézménynél, vagy cégnél vezető beosztásban dolgozna. 

 

  

12,5

35

45

5
2,5

0 0

10,26

38,46
41,03

2,56

6,19

0 0
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Mg fizikai
dolgozó

Segéd vagy
betanított

Szakmunkás Értelmiségi Vállalkozó Intézmény,
cégvezető

Nem tudja

Az apa foglalkozása százalékban (2012)

Tesztelt tanulók N=40

Nem tesztelt tanulók N=39



 116  

9. ábra: Az anya foglalkozása százalékban 

 

 

Összefoglalva a kutatási adatokat, megállapítható, hogy az anyák körében az apákhoz 

viszonyítva mindkét minta esetében magasabb a mezőgazdasági munkával, segéd- vagy 

betanított munkával foglalkozók aránya, illetve alacsonyabb a szakmunkásként dolgozóké, 

amely összefügghet azzal, hogy az anyák kisebb arányban szereztek szakmunkás végzettséget, 

habár nem számottevő az itt mutatkozó különbség.  

 Ha a két vizsgálati mintában tanulók adatait összevetjük, látható, hogy nem mutatkozik 

jelentős eltérés a tanulói összetételt illetően, a szülők társadalmi státuszát tekintve. A 

megkérdezettek szüleinek döntő többsége alacsony iskolai végzettséggel rendelkezik, márpedig 

a szülők iskolai végzettsége és foglalkozási státusa között szinte minden esetben szoros 

összefüggés mutatkozik. Minél alacsonyabb egy ember iskolai végzettsége, annál nagyobb 

esélye van, hogy segéd- vagy betanított munkásként dolgozzon, illetve, hogy előbb vagy utóbb 

kiszoruljon a munkaerőpiacról. Az alacsonyabb iskolai végzettséggel rendelkező, fizikai 

munkából élő vagy munkanélküli szülők gyerekei azonos adottságok mellett is nagyobb 

valószínűséggel kerülnek a speciális szakképzésbe, mint a magasabb társadalmi státusú, 

szellemi foglalkozású, vagy vezető beosztásban dolgozó szülők gyermekei. 
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Az iskolaválasztás motívumai 

 

Viszont a tapasztalatok azt mutatják, hogy a fiatal tanulóknak általában nincs kialakult, 

végleges elképzelésük a későbbi terveikről, szándékaikról. Ez különösen igaz a tanulásban 

akadályozott, vagy egyéb hátrányokkal küzdő tanulókra, akik sok esetben kevésbé érettek a 

pályaválasztásra, mint rendezett életkörülmények között felnövő társaik. Sokszor a szülők 

vágyai vagy téves, szubjektív elképzelései határozzák meg iskola-, illetve szakmaválasztásukat. 

A nem megfelelően megalapozott döntés a fiatalok életében olyan elkerülhető kudarcélményt 

eredményezhet, amely negatívan befolyásolja:  

 a későbbi tanulmányi eredményeket 

 a tanulók „iskolai sikerességét”  

 a munkához való viszonyt, illetve hozzáállást 

 a szakképzésből történő kikerülést követően pedig a munkaerőpiaci integrációt  

 

A kérdőíves felmérés során ezért kiemelt jelentőséget tulajdonítottam a két vizsgálati 

mintába került szakiskolás tanulócsoport iskola–, illetve szakmaválasztását befolyásoló 

tényezők, motívumok részletes feltárásának és leírásának, mely két kérdéscsoport egyben 

kutatásom központi részét is képezi. A kérdőívem egyik fontos kérdéscsoportja a tanulók 

iskolaválasztási okainak vizsgálata, konkrétabban a vizsgálati mintába került szakiskolás 

tanulók miért választották azt a szakiskolát továbbtanulásuk helyszínéül, amelyben éppen 

tanulmányaikat folytatják, továbbá milyen okok, motívumok késztetik a tanulókat az adott 

szakiskolák választása mellett. 

A pályaválasztási motívumokat vizsgálva, kíváncsi voltam arra is, hogy a tanulók családi 

háttere mellett mekkora szerepet játszanak más egyéni, racionálisnak mondható megfontolások. 

Ez természetesen mások által is vizsgált kérdés az e témával foglalkozó szakirodalomban 

Boudon (Lásd: Lannert, 2004). 

A kérdőívben arra a kérdésre, hogy „miért választottad ezt az iskolát”, a tanulók több 

lehetőség közül választhattak az iskolaválasztásuk szempontjából a leginkább meghatározó 

tényező szerint. A következő diagramon jól látható, hogy mind a Hamet2® tesztelésen átesett 

szakiskolások, mind a kontrollcsoportba tartozó tanulók – a 2010–es vizsgálathoz hasonlóan – 

legnagyobb arányban az „itt oktatott szakmákkal” indokolták iskolaválasztásukat, amely 

biztosan jelzi, hogy mennyire meghatározó tényező a helyi szakiskola szakmastruktúrája, 

választható szakmakínálata.  
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A továbbtanulás előtt álló tanulók pályaválasztási aspirációit sok esetben befolyásolja az 

iskolákban elérhető szakmakínálat, ezért sokszor az oktatáson belüli piaci versenyben azon 

iskola kerül előnyösebb helyzetbe, amelynek szakmaszerkezete jobban alkalmazkodik az 

aktuális munkaerőpiaci viszonyokhoz, illetve elvárásokhoz. 

 

10. ábra: Iskolaválasztás okai százalékban (2012) 

 

 

A választható szakmakínálat után „az iskola jó hírneve, a lakóhely közelsége, a szülők 

akarata, a szakmai képzés színvonala” volt az iskolaválasztást leginkább meghatározó tényező 

a tanulók személyes véleménye alapján. Az eredményekből látható, hogy mennyire fontos a 

szakképző intézményben folyó szakmai munka, a hosszú évek során kialakult „jó hírnév”, mely 

hatást gyakorol sok diákra, illetve szülőre az iskolaválasztás folyamata során. 

A kutatás során arra is kíváncsi voltam, hogy olyan racionális szempontok, mint az iskola 

közelsége, konkrétabban a lakóhely és az iskola közötti távolság, milyen mértékben 

befolyásolhatja a tanulókat a döntési folyamat során. Az adatok tükrében megállapítható, hogy 

az iskolaválasztás folyamatában, az intézmény közelségét jelölték meg harmadik, illetve 

negyedik legmagasabb arányban a megkérdezett szakiskolások, ami érthető annak fényében, 

hogy a speciális szakiskolában jellemzően alacsonyabb társadalmi státuszú, hátrányosabb 

helyzetű diákok tanulnak.  
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A szakképző intézmény közelsége számos család esetében meghatározó szemponttá válhat, 

elsősorban a várható magas utazási költségek miatt, ami jelentős plusz terheket jelenthetnek a 

szülők számára az iskola, illetve a lakóhely közötti nagyobb távolságok esetén. A kevésbé 

jómódú szülők gyerekei hajlamosabbak a rövidebb és biztosabb utat választani. „Lehetséges, 

hogy a továbbtanulási szándékokat az iskolák elérhetősége is befolyásolja. Minél messzebb van 

egy iskola, annál kevésbé választják.” (Lannert, 2004:132.o) 

A mindkét vizsgálati mintában szereplő tanulók jellemzően általános iskolai tanáraiktól, 

ezt követően szüleiktől, testvéreiktől hallottak jelenlegi iskolájukról, mielőtt felvételiztek 

volna. A testvérek szerepe nem meglepő, mivel a bajai intézményben eddig is megfigyelhető 

volt, hogy nem csekély azoknak a tanulóknak a száma, akiknek valamelyik testvére korábban 

szintén itt folytatta tanulmányait, vagy jelenleg is az iskola tanulója.  

A média szerepe elhanyagolható a vizsgált tanulók körében. Ez jelzés értékű az 

intézményvezetés számára, és egyúttal megmutat egy fejlesztésre szoruló tevékenységi 

területet.  

 

11. ábra: Információs csatornák az iskola kiválasztásakor százalékban (2012) 
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Kutatásom során alapvető kérdésnek tartottam, hogy a szakiskolások hogyan és kivel 

hozták meg döntésüket az iskola kiválasztása során, pontosabban ki játszotta a legnagyobb 

szerepet döntésük meghozatalában.  

Mint a következő ábra mutatja, a két csoport összevetését követően nem fedezhetünk fel 

jelentős eltérést, a tanulók közel kétharmados arányban a szülőket jelölték meg a kérdőívben 

mint azokat a személyeket, akik legmeghatározóbbak voltak a döntéshozatal szempontjából.  

Második legmagasabban arányban általános iskolai tanáraikat nevezték meg a tanulók, de 

mint az alábbi ábrán látható szerepük jelentősen elmarad a szülőkhöz viszonyítva, pedig mint 

korábban utaltam rá, a tanulók szüleik mellett jellemzően általános iskolai tanáraiktól hallottak, 

jutottak információkhoz jelenlegi szakiskolájukról.  

 

12. ábra: Döntéshozó az iskolaválasztás folyamatában százalékban (2012) 

 

 

Feltétlen megemlítem, hogy a Hamet2® által tesztelt tanulók körében 12%, a 

kontrollcsoportnál 14% azoknak a tanulóknak az aránya, akik teljesen egyedül hoztak döntést, 

ami jól mutatja, hogy a fiatalok egy ilyen nagy horderejű, jövőjüket meghatározó lépése előtt 

külső segítségre, tanácsra szorulnak, mert legtöbbjüknek nincs még biztos elképzelésük, illetve 

nem rendelkeznek kellő tapasztalatokkal ahhoz, hogy teljesen önállóan hozzanak döntéseket. 

A kizárólagos szülői döntés nem jellemző, a két mintában együttesen 5 fő esetében 

találkozhattunk vele. 
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A tanulók szakmaválasztásának indokai 

Arra a kérdésfeltevésemre, hogy „miért választottad ezt a szakmát?”, több alternatíva közül 

választhatták ki a tanulók azt, ami a leginkább befolyásolta őket a szakmaválasztás 

folyamatában. Természetesen a két vizsgálati mintába tartozó tanulók kérdőíve eltért ennél a 

pontnál: a Hamet2® módszer által vizsgált tanulók kérdőíve tartalmazta még a „Hamet2® teszt 

ajánlása miatt” válaszalternatívát is, szemben a kontrollcsoporttal, akiknél ez a választási 

lehetőség kimaradt.  

Továbbá azt is kutattam, hogy milyen racionális mérlegelések húzódhatnak meg a 

szakmaválasztás folyamatának hátterében. A pályaválasztási döntéseknél ugyanis indokolt 

megvizsgálni, hogy milyen mértékben érvényesülnek bizonyos racionális szempontok, tehát 

mennyire fog megtérülni a tanulásba fektetett energia a jövőben.  

 

13. ábra: Szakmaválasztás okai százalékban (2012) 
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14. ábra: Szakmaválasztás okai százalékban (2012) 

 

 

A 2010-es kérdőíves vizsgálathoz hasonlóan a szakmaválasztást befolyásoló tényezők 

közül legmagasabb arányban a „jó kereseti lehetősséggel”, illetve a jövőbeni „sikeresebb 

munkavállalási esélyekkel” indokolták döntésüket a megkérdezett tanulók mind a két vizsgált 

csoportban. Tehát láthatjuk, hogy most is a szakma jövőbeni perspektívája, és az ezzel 

összefüggő egzisztenciális biztonság képe a leginkább meghatározó, de feltétlen megemlítendő, 

hogy más tényezők szerepét illetően változás mutatkozik mind a korábbi eredményekhez képest 

(2010), mind a két csoport összevetését követően (2012).  

Az első kérdőíves adatfelvétel (2010) kiértékelését követően azt láthattuk, hogy a vizsgált 

bajai tanulók mindössze 15 százaléka választott szakmát a Hamet2® tesztmódszer ajánlását, 

illetve orientációját követve, továbbá egyetlen egy fő sem hozta összefüggésbe, illetve 

indokolta saját képességeivel szakmaválasztását, ami azt mutatta, hogy saját képességeik 

figyelembevétele nélkül hoznak a tanulók sok esetben megalapozatlan döntéseket. 

A Hamet2® módszer segítségével orientált tanulók körében másfélszeresére nőtt azoknak 

a száma, akik a Hamet2® tesztmódszer ajánlását jelölték meg legmeghatározóbb tényezőnek a 

szakmaválasztás indokát feltáró kérdés esetén (22%), illetve emelkedett azoknak az aránya, 

akik saját képességeik tükrében döntöttek (10%) a jelenleg tanult szakma mellett. 

A másik csoporttal való összehasonlítást követően láthatjuk, hogy a kontrollcsoportba 

tartozó tanulók 4 százaléka gondolta úgy, hogy elsősorban saját képességei figyelembevételével 

6

36

10

4 4

32

0

4 4

0 0
0

5

10

15

20

25

30

35

40

Szakmaválasztás okai százalékban (2012) 

Nem tesztelt tanulók



 123  

választott szakmát. A többi válaszalternatíva esetén nem mutatkozik lényeges különbség. A 

szakma presztízse, jövőbeni perspektívája itt is a legmeghatározóbb szempont volt, viszont 

megemlítendő e csoportban a szülők kissé hangsúlyosabb befolyása, ami valószínűleg 

összefügghet azzal, hogy mivel a Hamet2® tesztelést kihagyó tanulók nem kaptak objektív 

ajánlást képességeik függvényében, jobban hagyatkoztak szüleik véleményére, tapasztalatára. 

Érdekes kérdés, hogy a szülők iskolai végzettsége és a szakmaválasztás okai között milyen 

összefüggések fedezhetőek fel. Mint az alábbi két táblázat mutatja azoknál a tesztelt tanulóknál, 

ahol az apa és az anya szakmunkás végzettségű, vették figyelembe a legmagasabb arányban a 

tanulók, illetve szüleik a teszt ajánlását. Ezek a szülők kiemeltebb figyelmet fordítanak egy 

Németországban eredményesen alkalmazott szakmai érettséget vizsgáló teszt ajánlásának, 

illetve, hogy a teszt milyen szakmára orientálja gyermeküket. Vagy saját tapasztalatukból 

tudják, hogy mennyire fontos a megfelelő egyéni képesség egy adott szakma elvégzéséhez, 

vagy jobban bíznak az iskolarendszerben.  Ezt alátámasztja, hogy ezeknél a tanulóknál a 

legmagasabb azok aránya, akik saját képességeik tükrében döntöttek. A szakmunkás 

végzettséggel nem rendelkező szülők gyermekei esetében egyértelműen a jövőbeni racionális 

megfontolások játszottak szerepet. 

 

12. Táblázat: Apa iskolai végzettség – Szakmaválasztás okai (2012) 

  Szakmaválasztás okai tesztelt 

  

Egyik 

szülőnek ez 

a szakmája 

Jól 

lehet 

keresni 

vele 

Hamet2 

ajánlása 

miatt 

Szülők 

ezt 

akarták 

El tudok 

majd 

helyezkedni 

Ehhez 

megfelelőek a 

képességeim 

Total 

Apa iskolai 

végzettség 

tesztelt 

Kevesebb 

mint 8 

osztály 

0 0 0 0 4 0 4 

8 osztály 0 4 0 3 8 0 15 

Speciális 

szakiskola 
0 2 0 0 0 0 2 

Szakmunkás

–képző 
2 3 11 0 0 5 21 

Szakközép–

iskola 
0 4 0 0 0 0 4 

Főiskola 0 1 0 0 0 0 1 

Egyetem 0 1 0 0 0 0 1 

Nem tudja 0 2 0 0 0 0 2 

Total  2 17 11 3 12 5 50 
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13. Táblázat: Anya iskolai végzettség – Szakmaválasztás okai (2012) 

  Szakmaválasztás okai tesztelt 

  

Egyik 

szülőnek ez 

a szakmája 

Jól 

lehet 

keresni 

vele 

Hamet2 

ajánlása 

miatt 

Szülők 

ezt 

akarták 

El tudok 

majd 

helyezkedni 

Ehhez 

megfelelőek a 

képességeim 

Total 

Anya 

iskolai 

végzettség 

tesztelt 

Kevesebb 

mint 8 

osztály 

0 0 0 0 8 0 8 

8 osztály 2 8 0 3 4 0 17 

Speciális 

szakiskola 
0 1 0 0 0 0 1 

Szakmunkás

–képző 
0 2 11 0 0 5 18 

Szakközép–

iskola 
0 4 0 0 0 0 4 

Főiskola 0 1 0 0 0 0 1 

Nem tudja 0 1 0 0 0 0 1 

Total  2 17 11 3 12 5 50 

 

Ha a szakmaválasztás okait a lakóhellyel hasonlítjuk össze, akkor az egyértelműen látható, 

hogy a jövőbeni kereseti lehetőség, a lakóhely típusától függetlenül, a legmeghatározóbb a 

tanulók, illetve az őket befolyásoló szülők számára. A Hamet2® módszer orientációjának a 

városban, illetve falvakban lakó tanulók hasonló arányban tulajdonítottak jelentőséget.  

 

14. Táblázat: Lakhely – Szakmaválasztás okai (2012) 

  Szakmaválasztás okai tesztelt 

  

Egyik 

szülőnek ez 

a szakmája 

Jól 

lehet 

keresni 

vele 

Hamet2 

ajánlása 

miatt 

Szülők 

ezt 

akarták 

El tudok 

majd 

helyezkedni 

Ehhez 

megfelelőek a 

képességeim 

Total 

Lakhely 

tesztelt 

Megyeszékhely 0 3 0 0 0 0 3 

Város 0 3 4 0 0 5 12 

Falu, község 8 11 7 3 5 0 28 

Tanya 0 0 0 0 7 0 7 

Total  2 17 11 3 12 5 50 

 

A kérdőíves vizsgálat során információkat igyekeztem kapni arról, hogy a vizsgálati 

mintákba került szakiskolások kitől kaptak tanácsot, illetve kik játszották a legnagyobb szerepet 

szakmaválasztásuk folyamatában, mintegy felállítva közöttük az egyes személyek egymáshoz 
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viszonyított sorrendjét az őket befolyásoló tényezők mértékének függvényében. Ez egy nagyon 

fontos kérdéskör – mert mint az alábbi diagram is mutatja –, a tanulók körülbelül egyharmada 

nem ismerte, több mint kétharmada pedig –, habár rendelkezett valamilyen szintű ismerettel 

választott szakmájáról, nem rendelkezett előzetes gyakorlati tapasztalatokkal arról, így még 

inkább felértékelődik azoknak a személye, akik tanácsokkal látják el őket, illetve 

tapasztalataikkal, hasznos információkkal szolgálnak számukra.  

 

15. ábra: A szakma előzetes ismerete százalékban (2012) 

 

 

Fontos annak megállapítása, hogy a tanulók kitől kaptak tanácsot a döntési folyamatban. A 

kérdésre vonatkozó válaszalternatívák közül kihagytam a „Hamet2® tesztvezetőket” mint 

választási lehetőséget, mivel a tesztelt csoportban eleve mindenki kapott ajánlást, orientációt a 

tesztvezetőktől, míg a kontrollcsoport esetében nem is lett volna létjogosultsága a kérdésnek. 

Ennél a kérdésnél inkább a család, az iskola, és nem utolsó sorban a kortárscsoport szerepét 

vizsgáltam. 

Mint az alábbi diagram is mutatja, a megkérdezett szakiskolások legmagasabb arányban 

szüleikkel, illetve tanáraikkal beszélgettek pályaválasztási elképzeléseikről. A Hamet2® által 

tesztelt tanulók 48 százaléka szüleitől, 44 százaléka tanáraitól kapott tanácsot 

szakmaválasztását megelőzően.  

A kontrollcsoport esetében is hasonló arányok figyelhetők meg: legtöbben szüleiket (52%), 

illetve tanáraikat (42%) jelölték meg, mint azokat a személyeket, akiktől tanácsot kaptak, illetve 
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akikkel beszélgettek, akik hasznos információval szolgáltak számukra a szakmaválasztást 

illetően. A testvérek, illetve a kortárs csoport szerepe rendkívül csekélynek mutatkozik mindkét 

vizsgálati csoportban.  

 

16. ábra: Kitől kaptak tanácsot a szakmaválasztáshoz százalékban (2012) 

 

 

A kérdőív arra is kitért, hogy a két vizsgálati csoportba választott diákok 

szakmaválasztásában mekkora szerepet játszottak az egyes személyek. Az egyes azt jelenti, 

hogy egyáltalán nem volt szerepük, az 5–ös pedig azt, hogy nagy szerepük, befolyásuk volt. 
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15. Táblázat: Egyes személyek szerepe a szakmaválasztásban, skálaátlag szerint (2012) 

A skála ötfokozatú: az „1” egyáltalán nem volt szerepük, az „5” nagy szerepük volt 

Személyek 
Tesztelt tanulók 

N=50 

Nem tesztelt tanulók 

N=50 

édesanya/ nevelőanya 4,5 4.7 

édesapa/ nevelőapa 4,1 4.2 

testvér/testvérek 2.5 2.3 

barátok 2.2 2.1 

osztályfőnök, tanár 4.1 4.3 

rokonok 2.1 2.2 

Hamet2® tesztvezető 3.9 –  

osztálytársak 2.3 2.2 

 

Az előzőekkel összhangban kirajzolódik, hogy a szülők szerepe ebben a megközelítésben 

is a legmeghatározóbb, de a tanárok is számottevően magasabb skálaátlagot kaptak a tanulóktól, 

mint a kérdőívben feltüntetett többi személy. A családon belül az anyák szerepe a 

legmeghatározóbb, ami valószínűleg összefügg azzal a ténnyel, hogy a vizsgált tanulók 

esetében az anyákkal történő együttélés volt a gyakoribb.  

Pozitív visszajelzés számunkra, hogy a Hamet2® módszerrel tesztelt tanulók csoportjában 

a tesztelést lebonyolító, az adatokat kiértékelő, illetve a kapott eredmények tükrében szakmai 

orientációt nyújtó tesztvezetők a harmadik legmagasabb pontszámot érték el a szülők, illetve a 

tanárok után.  

A megkérdezett tanulók döntő többsége szüleivel közösen hozta meg döntését mindkét 

vizsgált mintában. Azon tanulók aránya, akik más személy – család, tanár, barátok – segítsége 

nélkül döntöttek szakmaválasztásukkal kapcsolatban, alacsonynak mondható. A tanulók mind 

iskolaválasztásukat, mind szakmaválasztásukat tekintve támogatásra, illetve segítségre 

szorultak, mivel életkorukból adódóan nem elég érettek, tapasztaltak ahhoz, hogy önállóan 

döntsenek egy ilyen fontos kérdésben. 
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17. ábra: Döntéshozó személye a szakmaválasztáskor százalékban (2012) 

 

 

Mint a fenti diagramon látható, a Hamet2® tesztmódszerrel vizsgált szakiskolások 72 

százaléka, míg a kontrollcsoportba tartozók 78 százaléka szüleivel közösen hozta meg 

elhatározását. Figyelemre méltó a tanárok csekély szerepe a végső döntés kapcsán, főként annak 

tükrében, hogy tanulók közel fele tanáraitól informálódott, illetve kapott tanácsot a szakiskola 

pályaorientációs szakaszában. A kizárólagos szülői döntés egyik mintában sem számottevő, a 

szülői akarat meghatározó, de nem hagyják figyelmen kívül gyermekeik akaratát. Olyan esettel, 

ahol a vizsgált tanulók úgy nyilatkoztak, hogy testvéreikkel, illetve barátaikkal hoztak döntést, 

nem találkoztam az adatok kiértékelésekor. 

Ha összehasonlítjuk a vizsgált tanulók iskola–, illetve szakmaválasztással kapcsolatos 

döntési hátterét, látható, hogy a racionális megfontolások igen fontos szerepet játszanak 

mindkettő döntési folyamatban. Az iskolaválasztás során nagyon fontos a választható 

szakmakínálat, amely összefügg azzal a ténnyel, hogy a szakmaválasztást leginkább a szakma 

jövőbeni perspektívája, illetve az ezzel összefüggő jövőbeni kereseti lehetőségek, az elérhető 

anyagi biztonság határozzák meg.  

Az iskolaválasztásnál az intézmény földrajzi közelsége is meghatározó, befolyásoló 

tényezőnek bizonyult mindkét vizsgált csoportban, ami magyarázható azzal a ténnyel, hogy a 

szakiskolában jellemzően olyan hátrányos szociokulturális helyzetű tanulók járnak, akiknek 

számít az iskola, illetve a lakóhelyük közötti távolság.  
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Mindkét vizsgálati mintában szereplő tanulók jellemzően tanáraiktól, illetve szüleiktől 

informálódtak, kaptak tanácsot mind az iskola, mind a szakmaválasztás folyamata során. 

Jellemző azonban, hogy a megkérdezett tanulók legmagasabb arányban a szülőket jelölték meg 

a kérdőívben, mint azokat a személyeket, akik legmeghatározóbbak voltak az iskola, illetve a 

szakmaválasztási döntéshozatal szempontjából.  Második helyen mindkét esetben a tanárok 

szerepe mutatkozott a legmeghatározóbbnak.   

 

Elégedettségi mutatók 

Az iskola- és szakmaválasztás motívumainak feltárása mellett kiemelt kérdés, hogy a 

tanulók utólag miként értékelik szakmaválasztásuk sikerességét. Kulcskérdés, hogy azok a 

tanulók, akik részt vettek a Hamet2® tesztelésen, illetve akiknek segítséget nyújtottak a 

tesztvezető szakemberek az adatok kiértékelését követően, elégedettebbek-e választott 

szakmájukkal, mint a kontrollcsoportba tartozó tanulók. 

Mint az alábbi ábra mutatja, a Hamet2® módszerrel tesztelt tanulók 74 százaléka arra a 

kérdésre miszerint, „ha tehetné ugyanezt a szakmát választaná-e”, igennel válaszolt, szemben a 

kontrollcsoportba tartozó tanulókkal, akiknek csak 58 százaléka mondta ugyanezt. Nem 

állítom, hogy a különbség kizárólag a Hamet2® teszteljárásnak köszönhető, természetesen más 

tényezők is befolyásolhatják a szakiskolások szakmaválasztással kapcsolatos elégedettségét. A 

pozitív eredmény mellett nem hagyható figyelmen kívül az a tény sem, hogy a megkérdezettek 

26 százaléka nemmel felelt a feltett kérdésre, ami a tanulók közel 1/3-a esetében az elhibázott 

szakmaválasztásra utal. 
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18. ábra: Szakmaválasztással kapcsolatos elégedettség százalékban (2012) 

„Ha tehetnéd, ugyanezt a szakmát választanád?” 

 

 

A kutatás során arra is kíváncsi voltam a Hamet2® teszt által vizsgált csoporton belül, hogy 

a kizárólag a Hamet2® módszer ajánlása alapján döntő, azt csak részben figyelembe vevő, 

illetve a teszteredményeket teljesen figyelmen kívül hagyó fiatalok mennyire elégedettek 

szakmaválasztásukkal, milyen különbségek fedezhetők fel a 3 alcsoportban.  

 

16. Táblázat: Szakmaválasztással kapcsolatos elégedettség; százalékban (2012) – kizárólag a Hamet2® 

által tesztelt tanulók csoportjában 

Elégedett Kizárólag a Hamet2® teszt 

alapján döntött 

(9 fő) 

Részben vette 

figyelembe 

(36 fő) 

Egyáltalán nem vette 

figyelembe 

(4 fő) 

Igen 8 fő 28 fő 1 fő 

Nem 1 fő 8 fő 3 fő 

 

Mint a fenti táblázat mutatja, a Hamet2® teszt alapján döntő tanulók (9fő) közül 8 fő 

elégedett volt a szakmaválasztásával, míg ezzel szemben a tesztmódszer ajánlását teljesen 

figyelmen kívül hagyó tanulók (4 fő) közül mindössze egy személy volt elégedett korábbi 

döntésével.  
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Azok a tanulók (36 fő), akik részben vették figyelme a tesztvezetők által közölt 

eredményeket, számottevően elégedettebbek voltak választott szakmájukkal, mint azok a 

szakiskolások, akik teljesen figyelmen kívül hagyták a Hamet2® által közvetített ajánlást. A 

kis elemszám miatt ezek csak jelzések, komolyabb következtetések nem vonhatók le, de az 

adatok indokolttá tesznek további nagyobb létszámmal történő vizsgálatokat.  

 

Az iskola tanulóinak minősítése 

Szintén meghatározó szempont volt annak vizsgálata, hogy a megkérdezett tanulók 

milyennek látják választott iskolájukat, szakmájukat, pontosabban mennyire elégedettek a 

szakmai képzés színvonalával, a szakoktatókkal, a tanárokkal, a szakiskola által nyújtott 

elméleti és gyakorlati képzéssel stb. Az értékelés ötfokú skálán történt, az eredmények az alábbi 

táblázatban láthatók. 

 

17. Táblázat: A szakiskola tanulóinak minősítése ötfokozatú skálaátlag szerint (2012)  

A skála ötfokozatú: az „1” nagyon elégedetlent, az „5” nagyon elégedettet jelöl 

Az iskola jellemzői 
Tesztelt tanulók 

N=50 

Nem tesztelt tanulók 

N=50 

Oktatás színvonala 4.2 3.9 

Elméleti képzés 4.3 4.1 

Gyakorlati képzés 4.4 4.2 

Épület állaga 4.4 4.5 

Tanműhely felszereltsége 4.2 4.3 

Osztályfőnök 4.3 4.2 

Szakoktató 4.5 4.4 

Tanár–diák viszony 4.3 4.4 

Iskola légköre 3.9 4 

Segítség a jövőbeni 

munkavállaláshoz 

3.8 3,3 

    

Mint a fenti táblázat mutatja, a Hamet2® tesztcsoportba került tanulók legmagasabb 

arányban a szakoktatók munkájával, a szakiskolában zajló gyakorlati–elméleti képzés 

színvonalával, a tanár–diák viszonnyal, illetve a szakképző intézmény tárgyi feltételeivel – 

jelen esetben az iskola épületének állagával – voltak megelégedve, amely egyúttal bizonyítja a 

tanárok és szakoktatók szakmai kompetenciáit az adott szakmát illetően. A kontrollcsoport 
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esetében is hasonló eredményekkel találkozhatunk: az itt megkérdezett tanulók pontszámainak 

átlaga alapján leginkább az iskola állagával, felszereltségével, illetve szakoktatóikkal, és a 

hozzájuk fűződő viszonyukkal elégedettek. 

Összességében elmondható, hogy mindkét minta esetében viszonylag magas értékek 

láthatók, s ezek a magas pontszámok jelzik, hogy a kérdőíves felmérésben résztvevő tanulók 

elégedettek tanáraikat és az intézmény egészét illetően. A kérdőíves vizsgálat során, 

közvetlenül megkérdeztem a tanulóktól, hogyan értékelik mindazt, amit a nevelő–oktató 

intézmény a jövőbeni munkavállaláshoz, a munkaerőpiaci beilleszkedéshez nyújt számukra. A 

tanulók válaszai alapján pozitívnak mondható ugyan mindkét vizsgálati csoportba tartozó 

diákok minősítése, de itt mutatkozik a legalacsonyabb átlagpontszám a többihez viszonyítva. A 

jelenlegi munkaerőpiaci helyzetben, a gazdasági válság időszakában ez nem is olyan meglepő, 

minden tanuló saját maga tapasztalhatja családjában, környezetében, hogy a magasabb iskolai 

végzettség, egy szakma elsajátítása sem mindig elegendő a munkahely megtalálására.  

Közepes erősségű minősítéssel, illetve „3”-as alatti pontszámmal egyik iskolát sem 

jellemezték a tanulók értékelésük során, ami pozitív visszajelzés az intézményvezetés számára.  

Amit feltétlen meg kell jegyeznünk, hogy a fenti táblázatban kapott eredmények egy ponton 

térnek el egymástól: „segítség a jövőbeni munkavállaláshoz”, amely jelezheti, hogy a tesztelt 

tanulók a Hamet2® módszert és ajánlást olyan segítségnek, támogatásnak vehetik az intézmény 

részéről, amelyet hasznosnak ítélnek későbbi eredményes elhelyezkedésükhöz. 

 

A Hamet2® teszt tanulói minősítése 

A vizsgálat során központi kérdésnek tekintettem tanulóinknak a Hamet2® teszteljárásról 

való vélekedésének megismerését – a szakmai orientációt segítő diagnosztikus felmérésre a 10-

ik, pályaorientációs évfolyam keretében került sor –, továbbá azt, hogy saját bevallásuk szerint 

mekkora szerepet játszott az eljárás a pályaválasztás folyamata során. Ennél a kérdéscsoportnál 

természetesen kizárólag a Hamet2® teszteljárás által vizsgált, illetve ajánlást kapott tanulókat 

kérdeztem a kérdőíves vizsgálat során. 

A tanulók egy ötfokú skálán osztályozzák a Hamet2® szerepét (abból a szempontból, hogy 

mennyire volt meghatározó döntéseikben), illetve magát a teszteljárás folyamatát, aszerint, 

hogy mennyire találták hasznosnak, érdekesnek, könnyűnek tapasztalataik függvényében.  
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18. Táblázat: A Hamet2® tanulói minősítése, ötfokú skálán (2012) 

A Hamet2® jellemzői 
Tesztelt tanulók 

N=50 

Szerepe a szakmaválasztás során 3.9 

Mennyire hasznos 3.8 

Mennyire érdekes 3.3 

Mennyire könnyű 3.6 

Tesztvezetők megítélése 4.2 

 

A táblázatban jól látható a tesztmódszer igen magas osztályzata a szakmaválasztásban 

betöltött szerepét illetően. A megkérdezett tanulók úgy ítélték meg, hogy a módszernek igen 

meghatározó szerepe volt a szakmaválasztás döntési hátterében, amit jól tükröznek a következő 

diagram adatai is, miszerint a tesztelt tanulók 90 százaléka, vagy teljesen, vagy részben 

figyelembe vette a teszt által kapott ajánlást. Természetesen, mint a korábbi adatokból látható, 

a szülők értékítélete, tapasztalatai még az orientáció mellett is nagyon meghatározóak, sőt sok 

esetben erősebbek a teszt ajánlásánál. Ettől még a módszer létjogosultsága nem kérdőjelezhető 

meg, mert segítséget nyújt mind a szülők, mind a tanulók számára a megalapozottabb, saját 

képességeiknek leginkább megfelelő szakmaorientálódásban. A legkevesebb pontszámot a 

vizsgálat „érdekessége” kapta, ami magyarázható azzal, hogy maga a Hamet2® vizsgálat 

gyakorlatban történő megvalósítása egy egész napos koncentrációt, folyamatos figyelmet, 

kemény munkát igényel a tanulók részéről.  

Ebből kifolyólag érthető, hogy a 22 feladat elvégzése után sok tanuló nem találja sem 

érdekesnek, sem könnyűnek a teszteljárást. Viszont a tesztvezetők számára fontos 

információkkal szolgál a tanulók feladattartásáról, monotónia–tűréséről, koncentrációs 

képességéről, ami elengedhetetlen a munka világába történő sikeres beilleszkedéshez. 

Hasznosnak ítélték a tanulók az eljárást, amit az alábbi táblázat adatai is alátámasztanak: a 

megkérdezett szakiskolások 74 százaléka arra a kérdésre, hogy „Ha tehetnéd, újból részt vennél 

a Hamet2® tesztelésen”, igennel felelt, a tanulók 24 százaléka nemmel felelt, amelynek 

magyarázata lehet, hogy többségük esetében más befolyásoló tényezők nagyobb szerepet 

játszottak pályaválasztási döntésük során. Említhetném itt a szülők szerepét, az intézmény 

földrajzi közelségét, a szakma perspektíváját, presztízsét stb., de az is magyarázat lehet, hogy 

ezek a tanulók nem voltak elégedettek a tesztmódszerrel. 
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19. Táblázat: A Hamet2® megítélése százalékban (2012) 

A Hamet2® teszt 
Tesztelt tanulók 

N=50 

Igen 74% 

Nem 24% 

Nem tudja 2 % 

Összesen 100 % 

 

A Hamet2® tesztmódszer jellemzőinek értékelésekor a legmagasabb osztályzatot a 

tesztvezetők érték el, amely ugyan nem bizonyító erejű, de utalhat a szakemberképzés 

sikerességére: mint korábban írtam, a Hamet2® tesztmódszer kitöltésének folyamatát, 

értékelésének módszereit elsajátította több bajai kolléga, akik tesztvezetői tanúsítványt kaptak 

a német szakemberektől. Vagy csak segítőkészek, kedvesek voltak a diákokkal és ezért 

szimpatizálnak velük a tanulók.  

Továbbá összefügghet azzal a ténnyel, hogy a tesztvezetők mindannyian szaktanáraik, 

illetve korábbi vagy jelenlegi tanáraik közül kerültek ki, akikkel, mint korábban láthattuk, igen 

elégedettek voltak a vizsgált szakiskolás tanulók. 

Kutatásom egyik fontos kérdése, ebből kifolyólag közvetlenül is rákérdeztem a kérdőíves 

adatfelvétel során arra, hogy szakiskolás tanulóink a szakmaválasztást meghatározó döntési 

folyamatban milyen mértékben vették figyelembe a Hamet2® teszt által közvetített ajánlást, 

illetve annak mekkora szerepe volt végső döntésükben. 
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19. ábra: A Hamet2® szerepe a döntési folyamatban százalékban (2012) 

 

 

A Hamet2® módszer segítségével orientált tanulók körében – a 2010–es vizsgálathoz 

képest – csak 3 százalékkal nőtt, azoknak a tanulóknak az aránya, akik kizárólag a Hamet2® 

tesztmódszer ajánlása alapján döntöttek a jelenleg tanult szakma mellett, de számottevően nőtt 

azoké, akik részben figyelembe vették a tesztmódszer által nyújtott szakmai orientációt; ennek 

megfelelően felére csökkent azok aránya, akik egyáltalán nem vették figyelembe. Ez 

mindenképpen javuló tendenciát mutat a Hamet2® módszer megítélését, elfogadottságát 

illetően.  

Fontosnak tartottam azt is megvizsgálni, hogy a szülők iskolai végzettsége milyen 

összefüggésben van a Hamet2® szerepével a döntési folyamatot tekintve. Nem meglepő az 

eredmények kiértékelését követően, hogy a szakmunkás képesítést szerzett szülők gyerekei – 

akik, mint korábban láthattuk, a leginkább fordítottak figyelmet a Hamet2® által közvetített 

ajánlásra a szakmaválasztás során – minden esetben, legalább részben szerepet tulajdonítanak 

utólag a döntési folyamatban. Az viszont megemlítendő, hogy a 8 osztályt, vagy kevesebbet 

szerzett szülők gyerekeinek 100 százaléka, mind az apák, mind az anyák esetében részben 

figyelembe vette a szakmai orientációt, de szakmaválasztás okaként már egyikük sem említette, 

mint befolyásoló tényezőt. Itt már a racionális megfontolások sokkal meghatározóbbak. A 

tesztajánlás feltehetően, inkább csak egy érdekes információt jelentett számukra. 
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20. Táblázat: Hamet 2® szerepe – Apa iskolai végzettség (2012) 

  Hamet2 szerepe 

  
Kizárólag a 

Hamet2 alapján 

Részben 

figyelembe 

vette 

Egyáltalán 

nem vette 

figyelembe 

Egyáltalán 

nem vette 

figyelembe 

Total 

Apa iskolai 

végzettség 

tesztelt 

Kevesebb mint 8 

osztály 
0 4 0 0 4 

8 osztály 0 15 0 0 15 

Speciális 

szakiskola 
0 2 0 0 2 

Szakmunkás–

képző 
9 12 0 0 21 

Szakközép–iskola 0 2 2 0 4 

Főiskola 0 0 1 0 1 

Egyetem 0 0 1 0 1 

Nem tudja 0 1 0 1 2 

Total  9 36 4 1 50 

 

21. Táblázat: Hamet2® szerepe – Anya iskolai végzettség (2012) 

  Hamet2 szerepe 

  
Kizárólag a 

Hamet2 alapján 

Részben 

figyelembe 

vette 

Egyáltalán 

nem vette 

figyelembe 

Egyáltalán 

nem vette 

figyelembe 

Total 

Anya 

iskolai 

végzettség 

tesztelt 

Kevesebb mint 8 

osztály 
0 8 0 0 8 

8 osztály 0 17 0 0 17 

Speciális 

szakiskola 
0 1 0 0 1 

Szakmunkás–

képző 
9 9 0 0 18 

Szakközép–iskola 0 1 3 0 4 

Főiskola 0 0 1 0 1 

Nem tudja 0 0 0 1 1 

Total  9 36 4 1 50 

 

Itt feltétlen megemlítendő, hogy semmiképpen sem lenne reális elvárás, hogy a tanulók 

továbbtanulási szándékát kizárólag a Hamet2® teszt által közvetített ajánlás határozza meg, 

mivel láthattuk, hogy a tanulók iskola–, illetve szakmaválasztását számos tényező befolyásolja, 

amelyeknek hatása természetesen különböző mértékben érvényesül. A szülői akarat, a szülők 

befolyásoló szerepe elkerülhetetlen, a cél az, hogy a tanulók a Hamet2® ajánlását 
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meghallgatva, megalapozottabban, saját képességeik figyelembevételével, külső segítséggel 

tudjanak minél optimálisabb döntést hozni.  

A módszer kimondottan ebből a célból lett kifejlesztve, segít szülőnek, nevelőnek, 

pedagógusnak, és természetesen a fiataloknak egyaránt a helyes szakmai út kiválasztásában, a 

minél optimálisabb szakmai orientálódásában.  

A Hamet2® kifejlesztésekor az a törekvés állt a középpontban, hogy a szakképzésre érett, 

főként tanulásban akadályozott tanulók kézműves–motorikus képességeit, illetve készségeit 

egy, a tudományos kritériumoknak megfelelő, megbízható tesztfolyamattal vizsgálhassák.  

 

Tanulmányi eredmények, lemorzsolódás 

A kutatás egyik fontos kérdése, hogy a Hamet2® tesztmódszer által vizsgált, illetve nem 

vizsgált tanulók 2 csoportjának összevetését követően, milyen különbségek mutatkoznak 

közöttük az iskolai eredményességet illetően, ami alatt konkrétan a lemorzsolódások számát és 

arányát, illetve a tanulók osztályzatának átlagát értem.    

 

Lemorzsolódás 

A lemorzsolódást sokféleképpen lehet definiálni, illetve számos megközelítése lehetséges. 

Jelen kutatásban nem az évismétlést, hanem az iskolarendszer tényleges elhagyását tekintem 

lemorzsolódásnak. A lemorzsolódás magas aránya nagyrészt a szakképző évfolyamokon 

jelentkezik a már nem tanköteles diákok hiányzásaiból adódóan. Az osztályfőnökök, a 

gyermekvédelmi felelős minden lehetséges pedagógiai-pszichológiai eszközzel igyekeznek a 

szakképzési rendszerben tartani a diákokat. Több esetben megfigyelhető, hogy a lemorzsolódás 

szoros összefüggést mutat a családok anyagi helyzetével: többször előfordult az, hogy mivel az 

étkezési térítési díjat a diák szülei egyszerűen nem tudták befizetni, a diákotthonból kiiratkozott 

a tanuló, aminek következtében már az iskolába sem tudott járni, mert a mindennapos bejárás 

a lakóhely és az iskola között fennálló nagy távolság miatt megoldhatatlanná vált.  

Mint az alábbiakban látható, a lemorzsolódások száma, illetve aránya 2009-től kezdődően 

növekvő, majd a 2012/2013-as tanévben már csökken, de ez lehet „véletlenszerű hullámzás is”. 

Az alábbi táblázatban szereplő adatok forrásaként a kutatás helyszínéül szolgáló intézmény 

szakiskolai egységének október eleji statisztikái szolgálnak. 
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22. Táblázat: A speciális szakiskolából lemorzsolódók száma és aránya tanév szerint (2009–2013) 

Tanév 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

Teljes 

tanulólétszám 
336 312 294 264 

Lemorzsolódott 

fő 
19 fő 26 fő 27 fő 19 fő 

% 5,65% 8,3 % 9,2 % 7,9 % 

 

23. Táblázat: Lemorzsolódottak aránya a Hamet2® által tesztelt, illetve nem tesztelt tanulók szerint (2012) 

2012 

„második kutatás” 

Hamet2® által tesztelt 

tanulók 

N=50 fő 

Nem tesztelt tanulók 

N=50 fő 

Lemorzsolódott fő 2 fő 5 fő 

% 4,00% 10,00% 

 

Mint a fenti táblázat mutatja, a Hamet2® által tesztelt szakiskolás tanulók vizsgálati 

csoportjában mindössze a tanulók 4 százaléka, míg a tesztelést kihagyó tanulók 10 százaléka 

hagyta el véglegesen a helyi speciális szakiskolát, és tekinthető lemorzsolódott tanulónak. A 

lemorzsolódás jelen esetben azt jelenti, hogy a tanuló abból az osztályból morzsolódott le, 

amelyben év elején elkezdte szakmai tanulmányait. A tesztelésen átesett, és orientációt kapott 

tanulók jobb lemorzsolódási aránya összefügghet a szakmaválasztással kapcsolatos 

elégedettséggel, ami, mint korábban láthattuk, magasabb volt a Hamet2® által tesztelt tanulók 

körében: 74 százalék szemben a kontrollcsoport 58 százalékával. Itt a kis elemszám miatt 

óvatosan kell kezelni az eredményeket, mivel a szakmakínálat, a nemek aránya stb. is 

befolyásolhatja az eredményeket, de mindenképpen biztató arány. 

 

Hiányzások 

A lemorzsolódott tanulók száma és aránya sokszor erős összefüggést mutat a hiányzások 

arányával, ami egyúttal azt is jelenti, hogy a gyakori hiányzások a lemorzsolódás fő 

okozójaként nevezhetők meg. A tanulói hiányzások az iskolában megnyilvánuló 

magatartásproblémák egyik legtipikusabb esete, amely számos tényező eredményeképpen 
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alakulhat ki: családi háttér, betegségek, költözések, szorongás az iskolától, alacsony motiváció 

stb.  

 

24. Táblázat: Igazolatlan hiányzások száma a Hamet2® által tesztelt, illetve nem tesztelt tanulók szerint 

(2012) 

2012 

„második kutatás” 

Hamet2® által tesztelt tanulók 

N=50 fő 

Nem tesztelt tanulók 

N=50 fő 

Igazolatlan 

hiányzások száma 

nap/fő 

 

12 nap/fő 

 

16 nap/fő 

 

Mint a fenti táblázatban látható, a Hamet2® tesztelés során ajánlást kapott szakiskolás 

tanulók csoportjában kevesebb az egy főre jutó hiányzások száma, ami részben magyarázattal 

szolgál a kontrollcsoporttal szembeni kisebb lemorzsolódási arányszámmal kapcsolatban is. 

Azoknak a tanulóknak az esetében, akiknél kevesebb a tanórákról való hiányzások száma, 

kisebb az esélye a szakképzési rendszerből történő végleges elhagyásnak, a lemorzsolódásnak 

is. 

 

Év végi tanulmányi átlag 

A kutatás során annak a feltárására is törekedtem, hogy a Hamet2® által vizsgált, és ajánlást 

kapott diákoknak a tanulmányi átlaga jobb–e annak a kontrollcsoportnak tagjaiénál, akik 

„hagyományos” módon, kizárólag szüleik, közvetlen környezetük, illetve tanáraik véleménye, 

és személyes tapasztalataik alapján döntöttek az adott szakma választása mellett. Mint az 

eredmények mutatják, a két vizsgálati csoport összevetését követően nem mutatható ki 

számottevő eltérés a szakiskolások tanulmányi átlaga között, ami egyúttal azt is jelzi, hogy a 

Hamet2® által nyújtott szakmai orientáció előnyei az osztályzatok terén még nem 

érvényesülnek, illetve nem mutathatók ki egyértelműen. 
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25. Táblázat: Tanulmányi átlag a Hamet2® által tesztelt, illetve nem tesztelt tanulók szerint (2012) 

2012 

„második kutatás” 

Hamet2® által tesztelt tanulók 

N=50 fő 

Nem tesztelt tanulók 

N=50 fő 

Tanulmányi átlag 3,94 3,8 

 

Ez esetben nem árt megjegyezni, hogy az iskolai értékelés folyamata közel sem tökéletes, 

a tanórán kapott osztályzatok érvényessége és megbízhatósága több szempontból kritizálható, 

de a – lemorzsolódással, a hiányzásokkal egyetemben mindenképen jelzésértékű a tanulók 

iskolai eredményességét, teljesítményét illetően. Andor–Liskó (1999) szerint a tanulmányi 

eredményt elsősorban a családi háttér determinálja, és nem a gyerekek veleszületett képességei, 

aminek – a nyelvhasználattól kezdve a motivációig és a szocializációs technikákig – több oka 

van, és amihez hozzájárul még a pedagógusok elfogultsága is, és aminek megnyilvánulása 

elsősorban az osztálytermi körülmények között nem pusztán a tárgyi tudás figyelembevételével 

történik.  

 

Szakoktatói, tanári kérdőívek elemzése 

A tanulói kérdőívek mellett a vizsgált szakiskolában dolgozó tanárokkal is készült egy – a 

tanulókénál kisebb – kérdőíves adatfelvétel, mivel a kutatás során információkat kívántam 

kapni arról is, hogy a szakiskolában tanító tanárok miként vélekednek a tanulók iskolai 

eredményességét meghatározó tényezők szerepéről, a szakiskolai tanulók tanulmányi 

sikertelenségének enyhítését szolgáló intézkedésekről, beleértve a Hamet2® teszteljárás 

szerepét is. Összesen tíz fő, öt szakoktató és öt gyógypedagógus került a vizsgálati mintába. 

Fontos annak feltárása is, hogy a tanárok miként vélekednek a tanulói összetétel 

változásairól, illetve ők maguk hogyan próbálják segíteni a tanulók szakmaválasztását a döntési 

folyamat során. 

A kérdőívben megkértem a tanárokat, hogy értékeljenek bizonyos tényezőket aszerint, 

hogy azok mennyire meghatározók az iskolai sikeresség, illetve eredményesség szempontjából. 

Az ötfokú skálán az ötös a nagyon meghatározót jelenti, az egyes az egyáltalán nem 

meghatározót. Az eredmények, illetve a kiértékelést követően kapott skálaátlag–pontszámok az 

alábbi táblázatban láthatók. 
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26. Táblázat: Az iskolai eredményességet befolyásoló tényezők, tanári minősítés, ötfokozatú skálaátlag 

szerint (2012) 

A skála ötfokozatú: az „1” egyáltalán nem meghatározót, az „5” nagyon meghatározót jelöl 

Az iskola jellemzői Baja 

Családi–szociális háttér 4.21 

Magatartási, fegyelmi problémák 4.315 

Sok hiányzás 4.105 

Beilleszkedési problémák 2.89 

Alacsony felkészültségi szint 3.73 

Gyenge tanulói képességek 4.05 

Nem megfelelő tanulási motiváció 3.78 

Elhibázott szakmaválasztás 3.52 

Tanárok motivációja 2.94 

Tanárok szakmai felkészültsége 2.89 

A tanárok módszertani hiányosságai 2.84 

 

Mint a fenti táblázatban szereplő skálaátlagok mutatják, a megkérdezett tanárok, illetve 

szakoktatók a tanulók családi-szociális hátterét, a magatartási, fegyelmi problémákat, és nem 

utolsósorban a sok hiányzást tekintik a legmeghatározóbb tényezőknek az iskolai 

eredményesség tekintetében.  

A szociológusok számos esetben kimutatták az elmúlt évtizedekben a tanulói 

teljesítmények, illetve az ezzel nyilvánvalóan összefüggő pályaválasztási döntések és a tanulók 

családi, szociokulturális hátterének kapcsolatát, amely adatok összecsengenek a megkérdezett 

szakiskolai tanárok személyes véleményével. Egyes kutatások azt mutatják, „hogy minél 

nagyobb presztízsű oktatási intézményben tanul egy gyerek, annál valószínűbb, hogy rendezett 

családi körülmények között él.” (Liskó, 2006:254) A speciális szakiskolában jellemzően 

alacsony iskolai végzettségű, kedvezőtlen vagyoni helyzetű szülők gyermekei járnak, amely 

egyértelműen befolyásolja a tanulói teljesítményt. 

A szintén magas skála átlagértéket mutató magatartási–fegyelmi problémák sok esetben 

összefüggésbe hozhatók a tanulók családi hátterével, illetve azokkal a nevelési szokásokkal, 

nevelési felfogással, amelyek az egyes családokra jellemzőek. A leggyakoribb probléma a 

tanulók alacsony alkalmazkodóképessége az iskolában előírt, és az iskola, illetve a tanárok által 

megkövetelt normarendszerhez, az intézményben előírt szabályokhoz.  Közismert pedagógiai 

tapasztalat, hogy azok a diákok, akik nincsenek kellőképpen motiválva a tanulást illetően, 
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jellemzően nagyobb arányban sértik meg az iskolai szabályokat. A tanulási motiváció hiánya 

szintén függ a szülők értékrendjétől, tanuláshoz való viszonyától, hozzáállásától. Emellett 

gyakori gondot jelent a dohányzás és a nagyfokú agresszivitás, a sok igazolt, vagy igazolatlan 

hiányzás is, mely utóbbi tényezőt a helyi speciális szakiskolában megkérdezett tanárok igen 

meghatározónak tartottak az iskolai sikeresség szempontjából. 

A kutatások szerint a szakmai tanárok többsége elégedetlen az iskolákba belépő tanulók 

felkészültségével, illetve az általános iskolában szerzett ismereteikkel. A fenti táblázatban 

látható, hogy mindkét vizsgálati csoportban, a közepesnél meghatározóbb szerepet 

tulajdonítottak a tanulók elvártnál alacsonyabb felkészültségi szintjének. 

Habár az elhibázott szakmaválasztásnak, mint tanulói teljesítményt befolyásoló 

tényezőnek, „csak” erős közepes értéket tulajdonítottak a megkérdezett tanárok, a közepesnél 

magasabb skálaátlag érték jelzi, hogy egyáltalán nem elhanyagolható tényezőről beszélünk, 

egyúttal felhívva figyelmünket egy fejlesztendő területre. 

Szintén meghatározó szempont volt annak vizsgálata, hogy a megkérdezett tanárok hogyan 

értékelik, milyen jelentőséget tulajdonítanak egyes a szakiskolai tanulók tanulmányi 

sikertelenségének csökkentését szolgáló intézkedéseknek. Az ötfokú skálán az ötös a nagyon 

meghatározót jelenti, az egyes az egyáltalán nem meghatározót. Az eredmények, illetve a 

kiértékelést követően kapott skálaátlag-pontszámok az alábbi táblázatban láthatók. 

 

27. Táblázat: Az iskolai intézkedések szerepe az iskolai sikertelenség csökkentésében, tanári minősítés 

ötfokozatú skálaátlag szerint (2012) 

A skála ötfokozatú: az „1” egyáltalán nem meghatározót, az „5” nagyon meghatározót jelöl 

Az iskola jellemzői Baja 

Szülőkkel történő együttműködés javítása 3.73 

Tanárok továbbképzése./Pedagógiai-pszichológiai 

ismeretek. 
3.42 

Tanárok továbbképzése. /Módszertani ismeretek. 3.42 

Sikertelen, lemaradó tanulók fejlesztése 3.73 

Más intézményekkel történő szorosabb 

együttműködés, tapasztalatcsere 
3.42 

Hatékonyabb pályaválasztási tanácsadás 3.78 

A Hamet2® alkalmazása a tanulók 

szakmaválasztásának segítése érdekében 
3.73 
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A tanárok körében végzett kérdőíves felvétel adatai azt mutatják, hogy a „hatékonyabb 

pályaválasztási tanácsadást”, a „sikertelen, lemaradó tanulók fejlesztését”, a „szülőkkel történő 

együttműködés javítását” és a „Hamet2® teszteljárás gyakorlatban történő alkalmazását” 

tekintik a három leghasznosabb intézkedésnek, újításnak. A Hamet2® teszteljárás kedvező 

megítélése összefügghet azzal a ténnyel, hogy a vizsgált intézmény szakemberei komoly 

erőfeszítéseket tettek a tesztmódszer megismertetése, elfogadtatása érdekében, nyílt napok, 

bemutató tesztelések, szakmai konferenciák által.  

 

Mint egy korábbi fejezetben már említettem, számos pozitív törekvés, és erre irányuló 

program ellenére a szülőkkel történő együttműködés, kommunikáció közel sem tekinthető 

optimálisnak a hazai oktatási rendszerben, ami ezáltal kiemelt oktatáspolitikai feladatnak 

tekinthető a jövőre nézve. A megkérdezett tanárok esetében is jól látható, hogy komoly szerepet 

tulajdonítottak a szülőkkel történő együttműködés javításának az iskolai sikertelenség 

leküzdésének érdekében. A családi háttér jellemzőit a szülőkkel történő kommunikáció során 

ismerheti meg leginkább a tanár, az iskola, ezért rendkívül fontos feladat az együttműködés 

„javítása”, intenzitásának fokozása, mivel számos esetben ez a kommunikáció csak felületesen 

működik az iskola és a tanárok között. A vizsgált intézmény ennek érdekében minden 

intézményegységben a szülőkkel való jó kapcsolat kialakítására, maximális együttműködésre 

törekszik. Keresni kell azokat a lehetőségeket, amelyek során a szülő közreműködhet, 

segítséget nyújthat az óvoda, iskola nevelőmunkájában, és fordítva, milyen segítséget nyújthat 

az intézmény a családnak gyermeke helyes neveléséhez. 

Érdekelt az is, hogy a tanárok személyes véleménye szerint a tanulók miért döntöttek egy 

adott szakma választása mellett, illetve kik befolyásolják leginkább őket a döntési folyamat 

során. Ez esetben kiegészítendő kérdést használtam, és önállóan leírhatták a tanárok 

véleményüket a kérdésre vonatkozóan. 

A szaktanárok többsége úgy vélte, hogy a továbbtanulást meghatározó szakmaválasztási 

döntést inkább a szülők hozzák meg, és nem maguk a szakiskolai tanulók, akik a 

legérintettebbek ez esetben.  

„A szülők befolyása nagyon meghatározó, szerintem inkább ők döntenek, ők irányítják a 

gyerekeiket saját személyes tapasztalataik alapján”  

„Tapasztalataim szerint a gyerekek a szülők nyomására választanak szakmát. Egyszerűen 

nem érettek még arra, hogy önállóan döntsenek.” 
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A szülők szakmaválasztással kapcsolatos „nézeteit” elsősorban racionális megfontolások 

vezérlik, és döntéseiket az befolyásolja leginkább, hogy az adott szakmával mennyit lehet majd 

keresni, illetve milyen sikeresen lehet vele majd elhelyezkedni a munkaerőpiacon. 

„Miért döntenek egy adott szakma mellett? Azt nézik, mennyire tud majd boldogulni a 

gyerekük a későbbiekben, el tud–e majd helyezkedni, hogyan tud majd keresni azzal a 

szakmával, amit választanak.” 

 

Ezek az idézetek rámutathatnak a Hamet2® hiányosságára, miszerint a munkaerőpiaci 

lehetőségeket nem veszi számba. A németországi duális rendszerben a szakmát szerzőknek 

valószínűsíthetően nagyobb esélye van elhelyezkedni a munka világában. Addig amíg nem 

csökken az egyes szakmák közötti munkaerőpiaci esélykülönbség hazánkban a Hamet2® 

inkább csak kiegészítő módszerként funkcionálhat. 

Fontos kérdés, hogy a szakiskolai tanárok milyen módon segítik a tanulók 

szakmaválasztását, illetve milyen módszereket alkalmaznak a pályaválasztási döntés 

megsegítésére. A válaszok elemzését követően megállapítható, hogy a szakiskolában dolgozó 

tanárok többsége az osztályfőnöki és a pályaorientációs órák keretében megtartott, a tanulókkal 

történő személyes beszélgetéseknek, illetve kisfilmek megtekintésének a fontosságát 

hangsúlyozták, és mindössze 2 fő említette meg az üzemlátogatásokat, illetve a tanulók 

pályaválasztás előtti alkalmasságának vizsgálatát, mint szakmaválasztást segítő módszert.  

„Osztályfőnöki óra keretén belül a tanulókkal beszélgetünk a különböző szakmákról, 

munkavédelemről, illetve interneten is ismerkedhettek a választott szakmáról.” 

„Pályaorientációs órán és egyéb beszélgetések során kisfilmek megtekintése és 

megbeszélése.” 

„Szakmákat bemutató kisfilmekkel bemutatni egy-egy szakma jó és árnyoldalát is.” 

A tanári kérdőívben arra is irányult kérdés, hogy a tanárok min változtatnának a sikeresebb 

szakmaválasztás érdekében. E kérdés kapcsán számos eltérő véleménnyel, illetve elképzeléssel 

találkozhatunk a válaszok elemzését követően: 

Egyes tanárok több üzemlátogatást, pályaválasztási kiállításon való részvételt szerveznének 

a sikeresebb szakmaválasztás érdekében. 

Mások kiemelték Hamet2® jelentőségét, mely igazolja, hogy több pedagógus, szakoktató 

tartaná fontosnak egy olyan szakmai alkalmasságot, érettséget, illetve egyes szakmák 

elsajátításához szükséges kompetenciákat vizsgáló módszer mindennapi bevezetését, mint a 

Hamet2® teszteljárás. A megkérdezett tanárok közül néhányan egyenesen az oktatási rendszer 
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megváltoztatásában látnák a megoldást, de említették a választható szakmák körének, 

számának a bővítését is, ami segítené a tanulókat döntésük meghozatalában. 

 

Nemzetközi „Határon túli” tapasztalatok a Hamet2® teszteljárással kapcsolatban  

 

„Határon átnyúló együttműködés a szakképzés és felnőttképzés területén” 

A vizsgált bajai speciális intézmény „Határon átnyúló együttműködés a szakképzés és 

felnőttképzés területén” című pályázatának célja volt a német partnerintézmény által 

kifejlesztett, majd a saját maga által is használt Hamet2® teszt Magyarországon történő 

akkreditálása, illetve megismertetése az erdélyi partnerintézmények szakembereivel, 

konferenciák, szakmai műhelyek, illetve tematikus honlapfejlesztés révén és a fejlesztő német 

és a már akkreditációs tapasztalattal rendelkező szlovák partner bevonásával. A célcsoport 

körébe azok az erdélyi partnerintézmények tartoztak, amelyekkel már korábban is kapcsolatban 

állt a projektmegvalósító intézmény, konkrétabban a csíkszeredai Szent Anna Szakiskola, 

illetve a sepsiszentgyörgyi Puskás Tivadar Szakközépiskola, melyekhez saját korábbi 

tapasztalataival – tanácsadóként – a szlovákiai Ladcei szakiskola is csatlakozott 

 

Ladcei Szakiskola 

A Hamet2® mint új diagnosztikus program bevezetésének szükségessége a Ladcei 

szakiskolában 

Az elmúlt években a Ladcei szakiskola szakemberei felismerték az eddig alkalmazott 

felvételi vizsgarendszer változtatásának szükségességét bizonyos szakok tekintetében.  A 

korábbi gyakorlat szerint, minden diák írásban felvételizett szlovák nyelvből és matematikából. 

A felvételizők munkakészségét és alkalmazkodóképességét egyszerű munkafeladatokon 

keresztül vizsgálták attól függően, hogy milyen szakra jelentkeztek a diákok. A komplett 

felvételi vizsga kb. 70 percig tartott a felvételiző diákok számára.  

A változtatás szükségességét az a tényfelismerés generálta, hogy a diákok írásbeli 

vizsgaanyagának részletes, illetve teljes körű áttanulmányozása által sem kaphatnak hiteles 

képet a tanulók valós tudásáról, munkakészségéről, a munkához való alkalmazkodó 

képességéről, illetve szociális kompetenciáról, továbbá felmerült az objektivitás igénye is, az 

alkalmazott eljárás túlzott szubjektivitása miatt. A felvételi vizsgák során kapott eredményeket 

kizárólag az egyes diákok között hasonlíthatták össze, de belátták, hogy ez semmiképpen nem 

garantálja a diákok iskolai eredményességét, továbbá a szakképző intézményből történő 

kikerülést követően a sikeres munkaerőpiaci beilleszkedést. 
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A potenciális diákok meglátogatása során – akiknek 95 %–a speciális általános iskolákban 

tanult – megfigyelték a szakmai orientáció gyakorlati folyamatának hiányosságait. Például 

kiemelten foglalkoztak olyan súlyponti tantárgyak oktatásával, illetve eredményességével mint 

az anyanyelv, a matematika, továbbá a különböző természeti és közművelődési tantárgyak; 

viszont olyan tantárgyak, mint a munkára nevelés és testnevelés – amelyek nagymértékben 

befolyásolják a motorikus képességek fejlődését, illetve a diákok munkakészségét – a 

„tantárgyi hierarchia“ alján álltak megfelelő anyagi és személyi bázis, illetve háttér 

támogatottság nélkül. Úgy vélték, mintha ezekben az intézményekben senki sem venné 

figyelembe, illetve senkiben sem tudatosodna az, hogy a speciális általános iskolákban történő 

oktatás a diákok többségének – enyhén szellemi fogyatékos diákok esetében – csak egy olyan 

„utat“ jelent az azt követő szakiskolai képzéshez, amely a jövőbeli szakmára készíti elő a 

gyermekeket.  A pedagógusok közül senki sem tudta azt, hogy milyen az általuk tanított diákok 

munkakészsége, alkalmazkodóképessége, nem is beszélve a szociális képességekről, illetve 

kompetenciákról.  

Arra a diákoknak feltett kérdésre, hogy „Miért választottad ezt a szakot?“, többnyire az volt 

a válasz: „a barátom ajánlotta, ez a mesterség nekem tetszik, a szüleim szeretnék, ha kitanulnám 

ezt a mesterséget, még akkor is, ha ez engem nem is érdekel”..... Ritkán fordult elő az, hogy a 

pályaorientáció a pedagógusok, pszichológusok, orvosok, szülők, vagy más olyan szakemberek 

szisztematikus munkájának eredménye lett volna, akik a pályaorientációs folyamatot pozitívan 

tudták volna befolyásolni. 

A fentiekben felsorolt indokok miatt érezték úgy, hogy feltétlen szükség van valamilyen 

változásokra a felvételi vizsgarendszer folyamatának tekintetében. A Hamet módszerrel 1994-

ben Németországban találkoztak a ladcei szakemberek. Közel egy évtizedes megfigyeléseik 

alapján a Ladcei szakiskola vezetői, illetve szakemberei egyetértettek abban, hogy a HAMET 

diagnosztikai program tudományos alapokra épülő, komplex módszer, illetve teszteljárás, 

amely nemcsak abban segít a diákoknak, hogy a teszt gyakorlati alkalmazása által 

megállapítsák a diákok munkakészségét, és munkához való alkalmazkodó képességét, de a teszt 

segíthet erősségeik és gyengeségeik megállapításában is.  

 

Szembesültek azzal a két dologgal is, hogy: 

- a Hamet2® teszteljárás igen költséges program 

- a gyakorlatban nem használható megfelelően képzett, a teszteljárás folyamatát 

minden részletben ismerő, speciálisan és célirányosan kiképzett szakemberek 

nélkül.  
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Az intézményvezetés 2005-ben döntött úgy, hogy kidolgoznak egy projektet a Hamet2® 

diagnosztikai program intézményi szintű bevezetésére.  A projekt realizálása a 2006-2008-as 

években történt, amely időszak során legfőbb célnak a diákok legoptimálisabb szakmai 

orientációját tekintették. 

 

A csíkszeredai Szent Anna Speciális Szakiskola 

Csíkszeredán a Hamet2® teszteljárás gyakorlatban történő használatának célja a szakmai 

motorikus képességvizsgálat volt. A felmérést 30 tanulóval végezték, akik hároméves 

szakképzésben részesültek a csíkszeredai speciális szakiskolában. Ebből 21 fiú, akik asztalos 

szakképzésben vettek részt, illetve 9 lány, akik a varró szakmát sajátították el. Ezek a tanulók 

mindannyian tanulási zavarokkal küzdöttek, illetve enyhe fokban értelmileg akadályozottak 

voltak. Az iskola diákjai közül a legjobb képességűek lettek kiválogatva a tanárok véleménye 

alapján. A teszt időtartama: 1 nap volt.  

 

A felmérés tapasztalatai 

Ha faktorok szerint vizsgáljuk, jelentős eltérés mutatkozik a tanulók teljesítménye között, 

és az egyéni faktorteljesítményeiken belül is. Egyes tanulók esetében az egyik faktornál mért 

teljesítmény átlagon aluli, míg egy másik faktornál átlagon felüli értéket tapasztaltak, ami a 

részképességek egyenlőtlen fejlődésével magyarázhatók. Az egyes faktorokhoz tartozó 

feladatok különböző képességeket, készségeket kívánnak: például az egyszerű 

szerszámhasználat esetén nagyobb szerepe van az egyén finommotoros képességének, ezzel 

szemben az összetett szerszámhasználatnál a nagy–motorikus képességen van inkább a 

hangsúly. 

Nehézségek mutatkoztak a szem-kéz, szem-láb koordinációval, a térbeli elhelyezéssel, 

forgatással, távolságtartással kapcsolatban. A feladatok többségénél kellő begyakorlást 

követően jól teljesítettek, kivéve azoknál a feladatoknál, amelyek a tanulók finommotorikus, 

illetve térorientációs képességeit tette próbára. 

Rendkívül fontos volt a tesztfeladatok részletes magyarázata, bemutatása még a mérést 

megelőzően, elkerülve a feladatok nem megértéséből fakadó problémákat. A begyakorlást 

követően jobb teljesítményt nyújtottak a vizsgált tanulók, ha a vizsgálat körülményei, 

pontosabban a tesztelés helyszíne, időpontja, illetve a tesztvezető személye változatlan maradt. 

A tesztalanyok hozzáállását nagymértékben befolyásolta, hogy nem a Hamet2® ajánlás 

alapján választottak szakmát, mivel jelen pillanatban a csíkszeredai intézmény csak a tanulók 
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részképességeinek vizsgálatához, illetve fejlesztéséhez tudja hasznosítani a Hamet2® 

teszteljárást. 

 

A sepsiszentgyörgyi Puskás Tivadar Szakközépiskola 

A projekt időtartama alatt 61 kilencedik osztályos szakközépiskolai tanuló vizsgálatára 

került sor a romániai partnerintézményben. Nem speciális iskolában alkalmazták a Hamet2® 

teszteljárást. Normál, nem fogyatékos gyerekeket vizsgáltak a tesztmódszerrel. 

A tesztelt tanulók száma: 61 fő (59 fiú, 2 lány). 

Első lépésként berendeztek egy Hamet2® termet, ahol egy időben 8 tanuló vizsgálatára 

nyílt lehetőség. A diákok többsége lakóhelyük és az iskola között ingázott, ezért a tesztelést az 

iskolai foglalkozások idejére kellett időzíteni, mert szabadidőben nem lett volna rá lehetőség. 

A tesztelés jelentős része a gyakorlati foglalkozások keretében valósult meg a 

sepsiszentgyörgyi intézményben.  

A diákok számára a legnagyobb nehézséget az egyszerű és összetett szerszámhasználat 

jelentette, ami a gimnáziumi oktatás jellegéből adódik elsősorban. A legnehezebb két feladat a 

dróthajlítás és a halacskareszelés volt. 

Összességében a teszt lehetőséget nyújtott számukra a diákok képességeinek, 

magatartásának megértésére, valamint a differenciált készségfejlesztésre, aminek segítségével 

nemcsak javíthatják a tanulók teljesítményét – ebből kifolyólag növelhető a „sikerélményük” –

, hanem egyúttal csökkenthető az iskolai kudarc, illetve lemorzsolódás is ezzel az egyelőre csak 

önkéntes tevékenységgel. 

 

Nemzetközi szinten a főbb problémák a német szakemberek szerint:  

 Az erdélyi és szlovák partnerintézményekből érkező kollégák számára a 

legnagyobb problémát a szoftver telepítése, illetve használata jelentette.  

 Felmerült az angol verzió lehetősége, amely sokak számára előnyösebb lenne a 

jelenleg használatos német verziónál. 
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7.  Összefoglalás, konklúziók  

 

Az első hipotézisem bizonyítást nyert, miszerint: a speciális szakképzésben tanuló diákok 

nem önállóan hozzák meg döntésüket. A tanulók aspirációit, a végső döntést nem az oktató–

nevelő intézmény, nem az ott dolgozó pedagógusok, sem a Hamet2® tesztmódszer ajánlása, 

hanem a család befolyásolja. Egyszóval, a döntést a szülők befolyásolják legerőteljesebben. 

Mind a két vizsgálati csoport esetében hasonló tendencia figyelhető meg: legtöbben 

szüleiket jelölték meg, mint azokat a személyeket, akiktől tanácsot kaptak, illetve akikkel 

beszélgettek, továbbá akik hasznos információval szolgáltak számukra a szakmaválasztás 

döntési hátterét illetően. A Hamet2® tesztmódszerrel vizsgált, illetve a kontrollcsoportba 

tartozó szakiskolások több mint kétharmada szüleivel közösen hozta meg végső elhatározását. 

A két vizsgálati mintában megkérdezett tanulók mindössze 14 és 8 százaléka döntött kizárólag 

egyedül, a többiek mások segítségével hozták meg döntésüket. Tehát a megkérdezett tanulók 

meghatározó módon nem csak egy személlyel vitatták meg pályaválasztási elképzeléseiket – a 

döntést jellemzően nem önállóan hozzák – hanem közvetlen környezetükben élő személyek, 

elsősorban szüleik, illetve tanáraik által szerzett információk alapján. A különböző 

szakmaválasztást befolyásoló személyek hatása természetesen nem egyforma mértékű, és 

egyénenként különböző módon érvényesül azon hosszú folyamat során, amelynek keretében a 

pályaválasztási döntés kialakul. A kutatás eredményei alapján a szakmaválasztás folyamatában 

a szülők szerepe a legmeghatározóbb, ami sok esetben a szülők korábbi tapasztalatainak, 

értékrendjének, munkaerőpiaci ismeretének függvényében hozott szándékot jelenti, tehát a 

szülők személyes tapasztalata, attitűdje, illetve véleménye egy-egy adott szakmával, és 

iskolával kapcsolatban rendkívül meghatározó a tanulók pályaválasztása szempontjából, de a 

kizárólagos szülői akarat érvényesülése elhanyagolhatónak tekinthető a kapott eredmények 

tükrében. A tanárok szakmaválasztást befolyásoló szerepe viszont igen ellentmondásos, mert 

miközben – a szülőket követő második legmagasabb arányban – információkkal, tanácsokkal 

látják el a tanulókat, a döntéshozatal tekintetében elhalványul szerepük a szülőkhöz képest. Ami 

a testvérek, illetve a kortárs csoport szerepét illeti, a kutatási adatok kiértékelését követően 

megállapítható, hogy társaik szakmaválasztására gyakorolt hatása nem meghatározó, mivel 

rendkívül csekély arányban jelölték meg testvéreiket, barátaikat, osztálytársaikat, mint azokat 

a személyeket, akiknek véleményét figyelembe vették, vagy a döntési folyamat során értékes 

információval szolgáltak volna számukra.  
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Második hipotézisem szerint az első kutatást követően végrehajtott fejlesztések, 

konkrétabban a Hamet2® teszteljárás megismertetése, elfogadtatása a tanulókkal, illetve 

szüleikkel növeli a Hamet2® teszteljárás szakmaválasztásban betöltött szerepét, illetve 

elősegíti, hogy a tanulók megalapozottabban, saját képességeik figyelembe vételével hozzák 

meg pályaválasztási döntésüket, igazolást nyert. 

Az első kérdőíves adatfelvételhez (2010) képest láthatunk változásokat a Hamet2® 

cselekvésorientált teszteljárás által vizsgált tanulók esetében. Az első kutatás (2010) 

kiértékelését követően azt láthattuk, hogy a megkérdezett tanulók mindössze 15 százaléka 

választott szakmát a Hamet2® tesztmódszer ajánlását, illetve orientációját követve, továbbá 

egyetlen egy fő sem hozta összefüggésbe, indokolta saját képességeivel szakmaválasztását, ami 

azt jelezte, hogy teljes mértékben saját képességeik figyelembevétele nélkül hoztak a tanulók a 

jövőjüket meghatározó döntéseket. 

A következő vizsgálat (2012) során kapott adatok elemzését követően megállapítható, hogy 

a Hamet2® módszer segítségével orientált tanulók körében másfélszeresére nőtt azoknak a 

szám, akik a Hamet2® tesztmódszer ajánlását jelölték meg legmeghatározóbb tényezőnek a 

szakmaválasztás indokát feltáró kérdés esetén, illetve 10 százalékkal emelkedett azoknak az 

aránya, akik saját képességeik tükrében döntöttek a jelenleg tanult szakma mellett. Az első 

vizsgálat során egyetlen egy tanuló sem indokolta szakmaválasztását saját képességeivel, ezzel 

szemben a 2012-es második kutatás adatai szerint a vizsgált tanulók 10 százaléka már 

összefüggésbe hozta szakmaválasztását saját képességeivel. Természetesen továbbra is a szülők 

szerepe a legmeghatározóbb a szakmaválasztás során, de a tanulók, illetve szüleik egyre inkább 

figyelembe veszik a Hamet2® által nyújtott segítő iránymutatást, és nem csak saját 

tapasztalataikra, értékítéletükre támaszkodva hoznak döntést, sok esetben megalapozatlanul. 

 

Harmadik hipotézisem, miszerint olyan megfontolások is befolyásolják a 

szakmaválasztás folyamatát, mint az utazási költségek, szülők anyagi helyzete, melyek szintén 

szerepet játszanak a szülő és a gyerek részéről a döntési folyamat során, igazolást nyert. 

 A kutatás eredményei tükrében megállapítható, hogy a vizsgált szakiskolai tanulók 

iskolaválasztását, illetve szakmaválasztását maga a speciális szakképző intézmény által „kínált” 

szakmastruktúra, pontosabban a szakképző intézményben oktatott szakmák köre, a szakma 

jövőbeni perspektívája határozza meg leginkább. A tanulók legtöbbször olyan szakmát 

választanak, amely a saját magukat és az őket befolyásoló személyek véleménye szerint a 

jövőben egzisztenciális biztonságot fog jelenteni számukra. Az iskolák, a szakképző 

intézmények feladata, érdeke az aktuális munkaerőpiaci viszonyoknak, munkáltatói 
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elvárásoknak megfelelő, a jelenlegi, illetve jövőbeni követelményekhez igazodó szakmakínálat 

kialakítása – figyelembe véve egyaránt a tanulók, és az őket befolyásoló szülők igényeit is. Az 

iskolaválasztásnál az intézmény földrajzi közelsége is igen meghatározó tényezőnek bizonyult 

– mindkét vizsgált csoportban –, ami összefügg azzal a ténnyel, hogy a szakiskolánkat 

jellemzően olyan hátrányos társadalmi helyzetű, sokszor halmozottan hátrányos helyzetben 

lévő tanulók választják, akiknek kedvezőtlen anyagi helyzetükből adódóan számít az iskola, 

illetve a lakóhelyük közötti távolságtól függő kiadások mértéke.  

 

Ami a negyedik hipotézisemet illeti, miszerint a Hamet2® teszteljárás által vizsgált, és 

annak ajánlását figyelembe vevő tanulók szakmaválasztással kapcsolatos elégedettsége, illetve 

tanulmányi teljesítménye, iskolai eredményessége jobb, mint azoknak a tanulóknak, akik nem 

vettek részt a Hamet2® tesztvizsgálatban, az előbbi esetben egyértelmű, míg az utóbbi esetben 

részben nyert bizonyítást. 

A kutatás helyszínéül szolgáló bajai speciális szakképző intézményben történt statisztikai 

adatgyűjtést követően megállapítható, hogy habár érdemleges különbség nem mutatkozott a 

Hamet2® teszteljárás által vizsgált, és annak ajánlását figyelembe vevő, illetve a tesztelésből 

kimaradt tanulók tanulmányi átlaga között, ami viszont a lemorzsolódások, illetve hiányzások 

számát–arányát illeti, már felfedezhetők figyelmet érdemlő eltérések. A Hamet2® által tesztelt, 

és ajánlást kapott szakiskolás tanulók csoportjában alacsonyabb volt mind az igazolatlan 

hiányzások, mind a lemorzsolódások száma, mint a kontrollcsoport esetében, amely különbség 

részben magyarázható az elégedettség mértékével is. 

A kutatás egyik kulcskérdése volt, hogy azok a tanulók, akik részt vettek a Hamet2® 

tesztelésen, illetve akiknek segítséget nyújtottak a tesztvezetők a kapott teszteredmények 

számítógépes kiértékelését követően, elégedettebbek-e választott szakmájukkal, mint a 

kontrollcsoportba tartozó tanulók. A kutatási eredmények kiértékelését követően 

megállapítható, hogy a tanulók szakmaválasztással kapcsolatos elégedettsége, illetve a 

Hamet2® módszernek pályaválasztás folyamatában nyújtott segítsége kapcsán már 

felfedezhetőek pozitív jelek a módszer hasznosságát illetően. A kérdőíves adatfelvétel 

elemzésének tükrében megállapítható, hogy a Hamet2® módszerrel tesztelt tanulók 

elégedettebbek voltak szakmaválasztásukkal, és ha újból megtehetnék, 16 százalékkal többen 

választanák ugyanezt a szakmát. A Hamet2® teszt által vizsgált csoporton belül is látható, hogy 

a teszt által közvetített ajánlást figyelembe vevő, illetve figyelmen kívül hagyó tanulók 

elégedettsége között számottevő különbség mutatkozik az előbbiek javára. Természetesen nem 

állítom, hogy a két vizsgált csoport szakmaválasztással kapcsolatos elégedettsége között 
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mutatkozó eltérés kizárólag a Hamet2® teszteljárásnak köszönhető – nyilvánvalóan más 

tényezők is szerepet játszanak az elégedettségi mutatók alakulásában –, de mindenképpen 

pozitív a jövőre nézve, és indokolttá teszi a Hamet2® teszteljárás további alkalmazását és 

vizsgálatát a helyi speciális szakképzésben.  

A német tapasztalatok azt mutatják, hogy a Hamet2® – mint mérési, értékelési rendszer – 

rendelkezik minden olyan tulajdonsággal, amely a teszt alapján körvonalazódó 

teljesítményprofilt széles körben alkalmazhatóvá és elfogadhatóvá teszi. A helyi szakképzésben 

dolgozó szakoktatók, pedagógusok véleménye alapján a cselekvésorientált teszteljárás mint 

diagnosztikai értékelés képes annak feltárására, hogy a vizsgált tanuló milyen ismeretekkel, 

készségekkel, illetve képességekkel rendelkezik, megmutatja erősségeit-gyengeségeit, 

tájékozódást nyújt a szakmatanulás – tanítás folyamatának megkezdése előtt, nem csak a tanuló, 

hanem a tanár számára is, segítve a tanuló fejlődését, illetve a minél optimálisabb pedagógiai 

munkát. Megmutatja, hogy mely szakmai kompetencia-területen kell erősíteni a fiatalt, illetve 

milyen kiemelkedő tulajdonságokkal rendelkezik, amelyek alkalmassá teszik egy adott szakma 

eredményes elsajátítására. Tehát, ha még nem is mutatható ki a Hamet2® tanulói teljesítményt 

befolyásoló hatása tényszerű számadatokkal, mindenképpen segítséget nyújt a szakképzésben 

dolgozó pedagógusok számára a tanulók képességeinek, hiányosságainak megismerésében. A 

pedagógusoknak lehetőséget ad a pályaorientáció előtti, valamint a pályaválasztást elősegítő 

pedagógiai munka megújítására, továbbá a kompetenciaalapú oktatás gyakorlati 

megvalósítására. Nagy pozitívuma, hogy a feladatok gyakorlatorientáltak, figyelembe veszi 

ezzel a sajátos nevelési igényű tanulóink fejlődési jellemzőit, emellett megfelelően motivál, és 

támogatja a fiatalok szakmai identitásképzését. Főként az olyan fiatalok vizsgálatának van 

kiemelt jelentősége, akik más általános iskolákból kerülnek intézményünkbe, hiszen esetükben 

a pedagógusok számára nem áll rendelkezésre olyan előzetes személyes, illetve pedagógiai 

ismeret, mint azon tanulók esetében, akik az általános iskolai tanulmányaikat is nálunk 

folytatták. A szakmai orientáció ilyenkor is támaszkodhat a teszt eredményére.  

A bajai intézmény elsődleges céljának tekinti, hogy a tanulási nehézségekkel küzdő és 

általában kedvezőtlen társadalmi hátterű gyermekek szakképzettséggel, illetve korszerű 

szakmai tudással kerüljenek ki az iskolarendszerből. Hazánkban először 2001 őszén került sor 

teljes körű kompetenciamérésre. Az azóta alkalmazott mérési módszerek közül egyik sem lett 

kidolgozva megfelelően a sajátos nevelési igényű tanulóknál történő alkalmazásra. Ezért is 

gondolom úgy, hogy nagyon fontos lenne egy – a speciális szakképzés területén jól 

alkalmazható – objektív, szakmai képességeket, kompetenciákat eredményesen felmérő 
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diagnosztikai módszer használatának bevezetése, amelyre támaszkodva eredményesebben 

lehetne ellátni az érintettek pályaorientációs tanácsadását, ezáltal a munkaerőpiaci integrációt. 

A Hamet2® mint cselekvésorientált teszteljárás a mai napig fejlesztés alatt áll, a piaci, a 

gazdasági, a munkaerőpiaci igények és termelési technológiák változásait figyelembe véve. A 

Hamet2® fejlesztése napjainkban is folyamatban van, aminek célja, hogy különböző sérültek 

esetében is alkalmazhatóvá tegyék a teszteljárást. Ez a tesztsorozat Magyarországon és Kelet-

Európa nagy részén hiánypótló szerepet tölt be, mivel még napjainkban sincs olyan, a 

gyakorlatban is működő felmérő rendszer, illetve teszteljárás, amely a szakképzésben bemeneti 

képességeket állapítana meg, és emellett központilag elfogadott lenne.  

Természetesen nem feltételeztem, hogy a pályaválasztási szándékokat kizárólag egy 

teszteljárás képes meghatározni, ami nem is lenne reális a kutatás első részében leírt 

szakirodalom tükrében – ahol láthattuk, a tanulók pályaválasztását számos más tényező 

befolyásolhatja – de igazodva az általános oktatáspolitikai célkitűzésekhez, a szakképzés 

fejlődését szolgálhatja a tanulók pályaorientációjának segítésén keresztül. A Hamet2® 

vizsgálattal, és kiképzett szakemberek által nyújtott tanácsadással elősegíthetjük a fent említett 

célcsoport adottságok, képességek, kompetenciák alapján történő megalapozottabb 

pályaválasztását. 
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11. MELLÉKLETEK

 

Tesztfeladatok leírása 

 

Alapfunkció A „Rutin és tempó” 

Csavarozás 

A feladat bemutatása: Az első munkamenetben nyolc db M 10x 45-ös csavart kell egyenként 

kivenni egy szúródeszkából, mindegyiket egy nagy és egy kicsi alátétlemezzel ellátni, és egy 

anyával összecsavarozni. (nagy csavarok) 

A második munkamenetben a csavarokat újra szét kell szerelni, és a külön részeket a 

szúródeszkába vissza kell dugni.  

A feladat bemutatása: Az előző munkamenet ismétlődik meg M 4x15-ös nagyságú csavarokkal. 

(kis csavarok) 

A feladat fő kritériuma a célzott munkagyorsaság, az időt négy munkamenetben külön-külön 

mérjük. 

A levezetés feltételei:  

 Személyi feltétel: két fogásra alkalmas kéz, tesztanyag: csavar, szerelőlap, 

szerelődeszka (teljesen felszerelve) 

 Technikai feltétel: alkatrészek (csavarok, alátétek, anyák) készenlétben tartása, 

stopperóra.  

Előprogram: Elegendő, ha a tesztvezető a feladatmegoldást (csavarozást) egy csavarral 

demonstrálja, végül a tanuló maga is kipróbálja a be és kicsavarozást.  

Fontos, a feladat instrukciója, miszerint  

 a csavarokat a deszkán olyan gyorsan kell montírozni, ahogyan csak lehet, 

 először a nagy, majd a kis alátétlapot kell felszerelni,  

 az anyacsavart ütközésig be kell csavarni, viszont nem kell teljesen szorosra 

húzni. 

 Az összeszerelt csavarokat, amilyen gyorsan csak lehet szét kell szerelni, és újra 

a táblába kell dugni, 

 Az egyes részeket helyesen kell szortírozni, 

A tesztfeladatot csak akkor lehet elkezdeni, ha a tanuló tud csavarozni, a munkamenetek 

sorrendje világos, és az egyes részek a szerelőlapon teljesek (ha minden a helyén van.  

Feladat specifikus kritériumok:  

Ez a feladat felméri a munkasebességet az egyszerű szerelőtevékenységnél.  

Milyen gyorsasággal és ügyességgel végzi el a tanuló a feladatokat, melyek csak kevés 

kézügyességet és kognitív gondolkodást igényelnek.  

 Az ügyesség összehasonlítása nagyobb és finomabb feladatokban.  

 A nagycsavar és kiscsavaros munkamenet direkt összehasonlítása differenciált 

megállapításokat enged a finom motorikáról. 

 A stressztűrő képesség 



 164  

Képes–e a tanuló egy monoton, unalmas munkát végezni, közben a sebességet tartani (esetleg 

növelni), a feladatot végig teljesíteni.  

Szakmai vonatkozás: Majdnem minden ipari szakmánál előfordulnak a széria és 

szerelőmunkahelyeken alkalmazott munkalépések, amelyek ugyanilyen finommozgásos 

ügyességet igényelnek. Minden szerelő és szétszerelő tevékenységnél jelentős alapkövetelmény 

a gyors munkatempóhoz a folyamatos kéz –ujj mozgásfolyamat. 

Kiértékelés: Kiértékelésre kerül a szükséges idő elkülönítve a négy munkafázist. Nem 

értékelendő:  

 a lemezek hiányzó, vagy helytelen sorrendje, 

 a nem ütközésig csavart anya,  

 ha egy csavar (lemez) nem található és nincs pótrész, akkor az időt meg kell 

állítani és csak akkor kell újrakezdeni az időmérést, amikor megvan a hiányzó 

rész. 

A mért időket a következő adatlapra kell felvinni: 

M10 

Becsavarozás 

M10 

Kicsavarozás 

M4 

becsavarozás 

M4 

kicsavarozás 

Perc:___ mp:____ Perc:___ mp:____ Perc:___ mp:____ Perc:___ mp:____ 

 

A kitöltött táblázatot bevinni a számítógépbe. 

A tesztfeladatok során a be és kicsavarozás illetve a nagy és kis csavarok időszükséglete között 

összefüggéseket állapítottunk meg, amelyek fejlesztő diagnosztikai szempontból fontosak. Ezért 

lényeges, hogy ugyanaz a tanuló végezze a be és kicsavarozást. 

A következő szempontokat vesszük figyelembe: 

 Fontos–e a tanulónak, hogy gyorsan teljesítsen? 

 Képes– e koncentrálni a feladat végéig? 

 Milyen ügyesen tudja megfogni a kis csavarokat? 

Munka közben a tanulónak nagyon figyelni kell a környezetre (padló, munkaasztal), hogy az 

esetleg leeső kis részeket meg lehessen találni és újra felhasználásra kerülhessenek. 

 

Regiszter 

A feladat rövid bemutatása: Öt különböző színt tartalmazó negyven darabos regiszterkártyából 

álló halmazt kell az első munkamenetben színek szerint szortírozva öt halomba rendezni 

(regiszter–szortírozás) 

A második munkamenetben ebből újra regisztert kell összeállítani, és egy halmazt alkotni 

(regiszter–összerakás) Mindkét feladatnál elsősorban a munkatempó számít.  

A levezetés feltételei:  

 Személyi feltételek: két fogásra alkalmas kéz, kielégítő megkülönböztető 

képesség. 

 Tesztanyagok: doboz a regiszter kártyaválasztékkal. 
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 Technikai feltételek: tiszta munkaasztal, ahol elég hely van a kártyákat 

halmazokba elkülönítve szortírozni és stopperóra. 

Előprogram: A tesztvezető demonstrálja néhány kártyával az eljárásmódot és utána hagyja a 

tanulót kipróbálni a szortírozást és összerakást. A feladatot lehet ülve és állva is végezni.  

Instrukció: 

 A különböző színű regiszterkártyákat tartalmazó halmot kell színek szerint négy 

halomba szortírozni. 

 A munkát olyan gyorsan kell elvégezni, amint azt lehet. 

 A halmot úgy kell összerakni, hogy ne essen szét. 

 A különböző színű kártyákból újra teljes regisztert kell összerakni helyes 

sorrendben és a dobozba helyezni. 

 A kártyákat egyesével kell megfogni.  

A tesztfeladathoz akkor kell hozzákezdeni, ha: 

 a tanulók a kártyák különbözőségét felismerik, 

 elegendő a motorikus képesség a halom összerakásához,  

 a regiszter helyes sorrendjét felismerik.  

Feladat specifikus kritériumok: 

A feladat a munkasebességet vizsgálja, az egyszerű rutintevékenységeknél: 

 Munkasebesség: milyen gyorsan tud a tanuló kártyalapokat megfogni, 

szortírozni és halomba rakni.  

 Kitartás: képesek–e a résztvevők motiválni magukat a munkahegy láttán, vagy 

hajlamosak a feladásra? 

 Szisztematika: a sok kártya által káosz keletkezik, vagy rendezetten készülnek a 

halmazok, nem keveri össze a kártyákat.  

Szakmai vonatkozás: Irodákban, grafikus szakmákban, háztartási munkáknál magától értetődő 

követelmény a különböző kis részek (borítékok, folyóiratok, ruhadarabok, edények) gyors 

szortírozása, és összerakása. 

 

Kiértékelés: Értékelendő a feladatokhoz szükséges idő.  

Nem értékelendő: 

 az egyes regiszterek összerakásánál a hibás sorrendek. 

 ha az összerakás végén egy adott színű kártya hiányzik 

A megállapított időt az alábbi adatlapra kell feljegyezni. 

Szortírozás összerakás 

perc: ___ mp:______ perc: ___ mp: _____ 

 

Az időértékeket be kell vinni a számítógépbe.  
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Tapasztalataink alapján a szortírozás és összerendezés ideje itt is fontos, mert belőle a 

munkagyorsaság lemérhető. A feladat kevésbé kedvelt, mert hosszadalmas a szortírozás 

művelete, viszont pontosan ezért nyújt megfigyelési lehetőséget a tanuló monotónia tűrésére. 

Kiderül belőle az is, hogy mennyire képesek a műveleteket megszervezni, hiszen ha ez nem 

sikerül, a regiszterek rendezetlenek maradnak, színes káoszt mutatnak.  

 

Fűzés 

A feladat leírása:  

Egy fonalat kell tíz darab agyagszalagba szúrt varrótűbe befűzni, amilyen gyorsan csak lehet.  

Előprogram:  

A fonal befűzését a tesztvezető bemutatja egy tűn. A cérnaszál végének levágása és ennek 

magyarázata (új hegyet képezni a szálon, hogy könnyebben befűzzék) 

A feladat gyakorlása 

Instrukciók: 

 A szálat mind a 10 tűn át kell fűzni. 

 A tűk ne essenek ki az agyagdarabból.  

 A szálat könnyebb befűzni, ha az egyes tűket egy kicsit kifelé hajlítjuk. 

 Próbálja a szálat a lehető leggyorsabban befűzni. 

 Ha a szál vége bojtos, vagy rojtos, a fonalvéget ollóval le kell vágni.  

A tesztfeladatot akkor lehet kezdeni, ha: 

 a szálat a tanuló be tudja fűzni,  

 a sérülésveszélyre felhívtuk a figyelmet. 

A levezetés feltétele: 

 Személyi feltétel: két fogásra alkalmas kéz, elegendő látásélesség 

(szemüvegességet a lapra fel kell jegyezni) 

 Tesztanyagok: fonal, orsó, 10 varrótű félhosszú (34mm hosszúságú, és 0.6mm 

szélességű) agyagszalagra tűzve, adatlap. 

 Technikai feltételek: jól vágó olló, a munkahely megfelelően elegendő 

világossága. 

Feladat specifikus kritériumok: 

Ennél a feladatnál a „finommotoros irányítás” áll az előtérben: 

 Biztos kéz: A feladat korrekt feldolgozása csak görcsölés nélküli és nem remegő 

kezekkel történhet. Ezért ajánlott a kezeket előtte adott esetben kirázni. Túl nagy 

idegesség szintén negatívan hat az eredményre. 

 Jó látóképesség: Alapkövetelmény a feladat megoldásához a látásélesség.  

 Óvatosság: Gondos és ügyes munka segít elkerülni a sérüléseket. 
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Szakmai vonatkozás: 

Figyelembe kell venni és fel kell mérni a munkaanyag minőségét, állapotát is. Egy kevésbé 

irányított, vagy kissé remegő kéz nem enged kielégítő munkasebességet. 

Szakmai súlypontok: textil és bőrszakmás, háztartási szakmák, de elektromos– és járműépítés 

is. 

Kiértékelés: Az első és második próbálkozás időértékei külön kerülnek rögzítésre az alábbi 

adatlapra:  

1. próbálkozás Perc: ___ Mp: ______ 

2. próbálkozás Perc: ___ Mp: ______ 

 

Az időértékek számítógépbe rendezése. (A leggyorsabb érték számít). 

A tapasztalat azt mutatja, hogy ennek a feladatnak magas a motivációs tartalma. A feladat 

megoldása versenyszelleművé válik. Minél gyorsabban igyekeznek még a fiú tanulók is 

elvégezni a tűbefűzést. A kapkodó mozdulatok vezethetnek viszont egymással összegabalyodott, 

összekeveredett fonalhoz. Jól megfigyelhető a tesztelő finom motorikus fejlettsége, illetve a 

kudarctűrése is.  

 

Szalvéta 

A feladat leírása: 

Öt szalvétát kell a lehető leggyorsabban és tisztán összehajtogatni egy részletes, képes útmutató 

alapján.  

Előprogram: 

A tesztvezető bemutatja egy mintaszalvéta hajtogatását, amelyet a tanulók munkalépésenként 

rögtön utánoznak. A résztvevők többször is elpróbálhatják a hajtogatást. 

Instrukciók: 

 Öt szalvétát kell pontosan a minta alapján összehajtogatni, és felállítani. 

 A hajtásszélek egyenletesek legyenek, a hajtásvonal élesen látszódjon. 

 A szalvétáknak pontosan meg kell felelniük a mintának. 

 A szalvétákat olyan gyorsan kell összehajtani és felállítani, ahogy csak lehet. 

A tesztet csak akkor lehet elkezdeni, ha a tanuló legalább egy szalvétát képes önállóan és 

helyesen összehajtogatni. A tesztkezdéshez 5 új, gyűretlen szalvétát kell előkészíteni.  

A levezetés feltételei: 

 Személyi feltételek: két fogásra alkalmas kéz. 

 Tesztanyag: papírszalvéták (általában 33×33, 2–rétegű), adatlap 

 Technikai feltételek: sima, tiszta munkafelület, ahova több szalvétát lehet tisztán 

kihelyezni és fölállítani (munkaasztal, vagy műhelypad), egy tisztán 

összehajtogatott mintaszalvéta, útmutató az egyes munkalépések ábrájával. 
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Feladat–specifikus kritériumok:  

 Dolgozni útmutató szerint, lépések betartása: Pontos szabályok vannak, 

melyeket a helyes sorrendben be kell tartani. Téves munkalépések rögtön 

kudarchoz vezetnek. 

 Érzék a puha anyaghoz: Az anyag önmagában nem igazán stabil, magas precízió 

nem lehetséges és nem is követelmény. 

 Készség, az újrakezdéshez: Hogy a tanuló ötször egy jó végterméket kapjon, 

koncentráltan kell dolgozni az útmutatás szerint. Ha egy hajtási folyamat 

kudarcba fullad, elegendő magabiztosságra van szükség, hogy ezt a szalvétát 

eltegye és újra elölről kezdje. 

 Képzelőerő: Egy sikeres munkavégzéshez és esetleg az előállítás alatt szükséges 

javításhoz a résztvevőnek képzelőtehetségének kell lennie arról, hogy néz ki egy 

helyesen hajtogatott szalvéta. 

Szakmai vonatkozás: Az alteszt kapcsolódik a táplálkozás, háztartási és textil 

feladatterületekhez. A szalvétahajtogatás nagyon fontos a vendéglátóegységekben, a lágy 

anyagok hajtogatása és összehajtása mosodai alkalmazottak és textil ipar területén is szükséges. 

Kiértékelés:  

 A legfontosabb értékelő faktor a feldolgozási idő 

 A szalvéták korrekt állapotát, állását vizsgálni 

 Minden hajtás helyes? 

 Két vagy több hibásan hajtogatott szalvéta esetén a teszt értékelhetetlen 

Az alkalmassági profilban csak a felhasznált időt vesszük figyelembe. Adott esetben 

feljegyezhetőek a pontosság és stabilitás étékei, adatai a megfigyelőlapon, vagy a programban 

is („nyersértékek felvétele” a teszt leírása melletti kapcsolási felülettel). 

A rögzített időt az adatlapra jegyezzük az 5. darab után. 

Perc:___ mp:_____ 

 

Az időértékeket számítógépbe visszük.  

A feladat megoldása nehéz tanulóink számára, hiszen útmutató alapján kell a hajtogatást 

elvégezni. Bátorításként be kell mutatni a hajtogatás lépéseit, és az előprogramban meg lehet 

engedni a hajtogató művelet utánzását is. Szembeötlő azonban az is, ha valaki önállóbb, 

ügyesebb a többieknél, ez megfelelő képzelőtehetségre, és önálló feladatvégzésre enged 

következtetni. A teszt befejezése után a tanulók magukkal vihetik az összehajtogatott 

szalvétákat, tanácsot lehet adni ezek felhasználására. 
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Egyszerű szerszámhasználat „B” 

Kivágás 

A feladat rövid bemutatása: 

Egy mintázó késsel egy papírlapból egy előnyomtatott formát kell kivágni. A kivágandó 

formából doboz állítható össze, bár ennek hajtogatása nem tartozik a feladathoz.  

Előprogram:  

 Ellenőrizni kell próbavágással, hogy a kés megfelelő élességű legyen. 

 Be kell mutatni a kés helyes alkalmazását, a vágásszöget és a vágásnyomást.  

 A tanuló kidolgozza az előprogramot. 

Instrukciók a feladathoz: 

 A mintát tisztán és pontosan kell kivágni. 

 A késsel a nyomtatott vonal közepén kell haladni. 

 A hajtási vonalakat nem kell vágni. 

 Mindig a vágólapon dolgozunk. 

 Ne vágjunk túl a vonalvégeken. 

A tesztfeladatot csak akkor lehet elkezdeni, ha a tanuló a kést helyesen használja, és érti a 

jelentését annak, hogy „a vonal közepén haladunk”, és felhívtuk a figyelmet a balesetveszélyre.  

A levezetés feltételei: 

 Személyi feltétel: biztos kéz a szerszámhasználathoz, és megfelelő látás.  

 Tesztanyag: mintázó kés éles pengével, vágás előprogram, vágás tesztlap.  

 Technikai feltételek: vágásálló alátét, maradék papír az előgyakorlathoz. 

 Ha vágás után a mintából össze szeretnék állítani a dobozt, vonalzó kötőtű és 

simítófa szükséges.  

Feladat specifikus kritériumok: 

A szabadkezű vágás vonalon egy vágókéssel általában a legtöbb tanuló számára ismeretlen 

feladat. Új viszont gyorsan megtanulható feladatkitűzésről van szó. 

 A mozdulat elsajátítása: (a kést helyes szögben, és megfelelő nyomással kell 

vezetni) 

 Célzott szerszámhasználat: (a kés éle mindig a vágás irányába néz, és a vonal 

közepén halad) 

 Pontosság: (ha a kés kifut a vonal közepéből, meg kell állni, és újra beállítani 

azt) 

Szakmai vonatkozás: 

Főleg kézműves szakmákban fontos a szerszámok egzakt használata. A helytelen használat 

selejthez vezet.  
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Kiértékelés: 

A mintalapnak 21 résszakasza van, amelyek mindig a sarkoknál, vagy a hajtást jelző vonalaknál 

végződnek. Ezeket ellenőrizzük és értékeljük egymás után. Egy résszakaszon belül csak egy 

hibapont lehetséges. 

Az értékelés a hibapontok alapján történik: 

 Ha a vágás egyértelműen a vonalon kívül esik, akkor 1 hp. 

 Ha a vágás 5 mm–re benyúlik a hajtásjelzésbe, akkor 1 hp. 

 Kidolgozatlan résszakaszok 2 hp. 

 Ha véletlenül levágják a háló részeit, a kidolgozatlan részszakaszokat 

megszámoljuk, és hibapontként értékeljük.  

A hibapontok és időértékek a számítógépbe kerülnek.  

A legtöbb tanuló (főleg a lányok) számára teljesen új technika elsajátítását jelenti, hiszen a kést 

teljesen szokatlan módon kell alkalmazniuk. Jól nyomon követhető a pontosság, és kitartás 

minősége, valamint ügyesség a szerszámhasználat során. Ha valaki nagyon bizonytalanul 

használja az eszközt, egy vonalazatlan papíron, szabadon gyakorolhatja a vágást, amíg a keze 

megszokja. 

 

Kifestés 

A feladat rövid bemutatása: 

Egy előre nyomtatott mintát kell két színnel kifesteni. Ehhez finom szőrecsetet, és jól fedő 

festéket használhatnak a tanulók.  

Előprogram: 

Munkaeszközök előkészítése (mintalap, sablon, ecset, vizes edény, festék). Előprogram 

levezetése, munkaeszközök tisztítása. 

Instrukciók: 

 Először a világosabb színt fessük, mert a sötétebb színmaradék bepiszkolhatja a 

munkát.  

 A sötétszín használata előtt az ecsetet ki kell mosni.  

 A vonalmentén ecsetheggyel kell festeni. 

 A lapot úgy kell forgatni, hogy a vonal mindig jól látható legyen.  

A tesztfeladat akkor kezdhető el, ha a tanuló tudja az ecsetet úgy tartani és vezeti, hogy a 

mintalap területei sikeresen kifesthetőek.  

A levezetés feltételei: 

 Személyi feltételek: fogásra alkalmas kéz, és megfelelő látás. 

 Tesztanyag: jól fedő, vízzel oldódó sárga és kék festék, hegyes 6–os ecset, 

kifestés előprogram, kifestés tesztlap. 

 Technikai feltételek: egy kifestett mintalap sablonként, két színt tartalmazó 

edény, vizes edény az ecsetek kimosásához, és a festék hígításához. 



 171  

A feladat specifikus kritériumok: 

A feladat lényege, hogy egy „puha” szerszámmal megfelelően kell dolgozni és olyan 

anyagokkal kell figyelmesen bánni, melyek könnyen szennyeződést okoznak.  

 Biztos szerszámhasználat: az ecset hegyével pontosan kell vonal mellett festeni, 

az alaplapot kedvező pozícióba kell fordítani. 

 Koncentráció és állandó figyelem: kitartóan festeni, míg a feladat befejeződik, 

pontatlanságnál nem lehet türelmetlenül reagálni, mert az újabb hibához vezet.  

 Gondosság, kontroll: a pontatlanságot javítani kell. 

 Tisztaság: a festékkel és vízzel megfelelően kell bánni. 

Szakmai vonatkozás: 

Az ecsethasználat, – mint számos más szerszám különleges – ügyességet igényel, hiszen 

szabadkézzel nyugodt, biztos módon kell vele bánni. A folyékony munkaanyagokat, (pl.: 

lakkok, festékek, ragasztók, gipsz) nagy körültekintéssel kell alkalmazni. Szakmai súlypontok: 

festő, lakkozó, gipszelő, könyvkötő… 

 

Kiértékelés: 

Kézi kiértékelés: minden túlfestés, vagy felhős festés hibának számít a résszakaszokon belül. 

A hibák összege adja az összértéket. A mintalapnak 26 résszakasza van, ezek sarkokon, vagy 

résszakaszoknál végződnek. Egy résszakaszon belül, csak egy hibapont lehetséges.  

A hibapontokat és az időértékeket bevisszük a számítógépbe.  

A feladat különösen alkalmas arra, hogy megfigyeljük a munkatempót, és a munkavégzés 

minőségét, hiszen aki túl gyorsan dolgozik, az gyakran kifest az ábrából, pacát ejt. Így a tanulók 

számára is világossá válik, hogy a jó munkához idő kell. Ha a tesztfeladat értékelhetetlenné 

„mosódik”, lehetőség van pótfeladat elvégzésére Ezzel a feladattal a munkaérettséggel 

kapcsolatos prognózis is felállítható.  

 

Varrógép 

A feladat: 

Egy elektromos házi varrógéppel nyomtatott minta mentén cérna nélküli tűt kell végigvezetni. 

Fontos, hogy minden szúrás pontosan a vonalon legyen, és ne szúrjon át a végeken és a 

sarkokon.  

Előprogram: 

A három legfontosabb funkció elmagyarázása: kézi kerék, varrótalp, pedál (sebesség 

szabályozó). A sarokvarrás bemutatása (varrótalp emelés, forgatás). Az előprogram indítása. 

Instrukciók: 

 Az előnyomott vonalakat a varrógép tűjével pontosan át kell szúrni. 

 A lényeg az, hogy a tű mindig pontosan a vonal közepébe szúrjon.  

 Forgatáshoz emelje fel a varrótalpat, ne dolgozzon a sarkokon túl.  

 Ha a tű elhagyná a vonalat, meg kell állni és újra visszahelyezni.  

 A varrógép motorját ne hajtsuk túl mert a gyorsaság pontatlansághoz vezet. 
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A tesztfeladatot akkor kezdjük el, ha a tanulók ismerik a varrógép működésmódját (lábindítás, 

lábhajtás, varrótalp emelő, kézi kerék, forgás irány), és gyakorolták a gép működtetését az 

előprogramban, felhívtuk a figyelmet a balesetveszélyre.  

A levezetés feltételei: 

 Személyi feltételek: Két fogásra alkalmas kéz, egyik láb irányító képessége, 

normális látásélesség.  

 Tesztanyag: Elektromos, lábbal működtethető varrógép standardtűvel (cérna 

nélkül dolgozunk), varrógép előprogram, és minta alap a varrógép feladathoz.  

 Technikai feltételek: Stopperóra, a varrógép 2,5 mm–es szúrótávolságra 

egyszerű egyenes varrásmódra legyen beállítva, a varrótalp megfelelően 

működjön, a gép gyorsasága problémamentesen szabályozható legyen, ne 

legyen lökésszerű, hirtelen az indítása. 

Feladat specifikus kritériumok: Ez az egyetlen tesztfeladat, amely egy gépnél történik. A 

feladatmegoldás követelményei nem nagyok, mégis több jelentős aspektus van: 

 Reakcióképesség: a munkamenetet koncentráltan figyelni, és megfelelően 

irányítani, közben a gép tulajdonságaira is figyelni. Hiba esetén rögtön reagálni. 

 Kéz–láb koordináció: a munkalap irányítása kézzel, és a varrás gyorsaságának 

meghatározása a lábpedállal megköveteli azt a képességet, hogy a kéz és 

lábmozdulatokat egyszerre figyelni, irányítani tudja a tanuló. 

 Irányítóképesség: Előrelátóan vezeti a munkalapot, hogy a tű a vonalat eltalálja.  

 Érzék a gépekhez: A gép lényeges funkcióit megérti és használni tudja. 

Szakmai vonatkozás: A legtöbb szakma alkalmaz gépeket, sem a munkahelyen, sem a 

háztartásban, sem a szabadidős programokban nem nélkülözhetjük a géphasználatot. Ennél a 

feladatnál egy gép irányításáról van szó. 

Kiértékelés: Az értékelés kézi módszerrel történik. Azok a varratok, amelyek a vonal mellett 

helyezkednek el, vagy a sarkokon túlmennek a valóságban selejt keletkezését jelentik, ezért ez 

a tény az értékelés alapja. A mintalapot a fény felé tartva meg kell állapítani, hogy a mintalap 

24 résszakaszán hány hiba található. A hibák száma adja az összeredményt. Résszakaszonként 

maximálisan csak 1 hibapont lehetséges. Nem teljes, (félig kivarrt vonal) 1 hibapontot 

eredményez. Kidolgozatlan vonalak (egyáltalán nem varrta át, 2 hibapontot jelentenek. Több 

mint egy szúrás a fordulóponton (sarkon) túl, további hibapontot eredményez. A hibapontokat 

és időértékeket bevisszük a számítógépbe.  

A varrógépes feladatot még a fiú tanulók is szívesen végzik, előfordul azonban, hogy kevésbé 

szakmaérett diákok a varrógépben játékszert látnak. Nehézséget csak azoknak a gyerekeknek 

jelent, akik koordinációs zavarral küszködnek. A kéz és láb koordinációja, a reakcióképesség 

(irányváltoztatásoknál) jól lemérhető. Nagyon fontos feladat a baleset veszély megelőzése, és 

elhárítása. A koordinálatlan mozgású gyerekeknél egyszerűbb feladattal kell kezdeni az 

előprogramot (beszúrások gyakorlása, öblök beépítése…). Adott esetben a tanulót hagyni kell, 

hogy egy lapon vonalak nélkül szabadon gyakorolhasson.  
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Alapfunkció C „Térlátás és szimmetria” 

Vonalfolytatás 

A feladat: 

Szabadkézzel, grafit ceruzával párhuzamos vonalakat kell középvonal mentén folytatni (külső 

és belső vonal). Korrigálás, radírozás engedélyezett a jó megoldáshoz.  

Előprogram: 

Az előprogramnál ki kell dolgozni az azonos távolságok megértését, adott esetben megfelelő 

tárgyakon be is lehet mutatni (pl.: ajtókeret).  

Instrukciók: 

 A tanuló folytassa az alaplapon elkezdett vonalat, kezdje a külső vonallal 

 Lényeg, hogy a külső és belső vonal a megadott távolságban folytatódjon. 

 Hasonlítsa össze munkáját a lap bal oldalán lévő kész mintával. 

 A rontott vonalat ki kell radírozni, és javítani. 

 Dolgozzon minél pontosabban, és gyorsabban. 

A tesztfeladat akkor kezdődhet, ha a tanuló szabadkézzel tud rajzolni, és megértette a feladatot.  

A levezetés feltételei: 

 Személyi feltételek: a tanuló tudjon grafit ceruzával rajzolni, értse az 

„ugyanolyan távolság” kifejezést. 

 Tesztanyagok: HB grafitceruza, radír, vonalfolytatás előprogram, vonalfolytatás 

tesztlap. 

 Technikai feltételek: egyenes sima, írófelület. 

Feladat specifikus kritériumok: 

 Szabadkézi rajzolás: ügyesség a grafitceruza használatában (tud egyenes és 

görbe vonalakat rajzolni). 

 Önbizalom, biztosság: megfelelő helyeken tudjon korrigálni, és összehasonlítást 

végezni a kész ábrával.  

 Formaképzelő képesség 

 Folyamatos ellenőrzés: rendszeresen ellenőrizni kell, hogy jó a vonal, vagy 

javításra szorul. 

 

Szakmai vonatkozás: 

Minden kézműves szakmában előny, ha a szakmunkások „jó szemmel” fel tudják mérni a 

helyes, egyenletes távolságot (pl.: egy ruhadarab szélén párhuzamosan futó szegés, azonos 

távolságú fugák csempéknél, deszkáknál, növénysorok ültetésénél a kertépítésben).  

Kiértékelés: 

Kézi kiértékeléssel (fólia segítségével). A vonalak lehetőleg ugyanolyan távolságban kövessék 

a megadott (közép) vonalat, az eltéréseket értékelő fóliával mérjük. Az értékelés pontossága 

közvetlenül függ a fólia és alaplap közötti teljes azonosságtól. A hibák összege adja a 

nyersértéket. A hibapontokat, és az értékeket bevisszük a számítógépbe.  
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A feladat megoldása közben sokszor előfordul, hogy a távolságok felméréséhez segédeszközöket 

próbálnak alkalmazni tanulóink. Ezt azonban nem szabad megengedni, hiszen a lényeg a 

becslés képességének megítélése. Ezzel szemben fel lehet ajánlani, hogy javítani radírozással 

lehet. Pontos képet kapunk a különbségek érzékeléséről, (külső, belső távolság viszonylatában) 

valamint gondosság tekintetében (addig próbálkozik, amíg a távolság megfelelő lesz).  

 

Tükrözés 

A feladat leírása: 

Grafitceruzával, szabadkézzel, félkész figurákat kell a munkalapon egy szimmetriatengely 

mentén kiegészíteni.  

Előprogram 

A feladat bemutatása, elvégeztetése.  

Instrukciók: 

 Egy félig kész autót látnak, rajzoljanak teljes autót a másik fél kiegészítésével.  

 Dolgozzanak pontosan és gyorsan, a pontosság fontosabb, mint a tempó. 

 Radírozni, javítani lehetséges. 

A tesztfeladat akkor kezdhető, hogy ha a tanulók elvégezték az előprogramot, és tudatában 

vannak, hogy ez a feladat nehéz.  

A levezetés feltételei: 

 Személyi feltételek: a tanulónak ismernie kell a „tükörképszerű” és 

„szimmetrikus” fogalmakat. Legyen képes grafitceruzával rajzolni.  

 Tesztanyagok: HB grafitceruza, radír, tükörképek előprogram, tükörképek 

tesztlap. 

 Technikai feltétel: egyenes, sima írófelület. 

Feladat specifikus kritériumok: 

Ez a feladat feltételezi, felméri, a tanuló forma észlelését. Értékelés nélkül is látszik, hogy 

képes–e megbirkózni a feladattal (nem autóformát látunk). 

 Szimmetria felfogás: látja a szimmetrikusságot, el tudja képzelni, hogy kell 

kinéznie a kész ábrának.  

 Szabadkézi rajz: ügyesség a grafitceruza használatában, egyenes és görbe 

vonalak rajzolásában.  

 Önbizalom, biztosság: a hibás vonalat képes korrigálni. 

Szakmai vonatkozás: 

Formalátás, szimmetria érzék a legtöbb ipari szakmában követelmény.  
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Kiértékelés: 

Kézi értékeléssel, értékelő fóliával történik. A figura akkor helyesen tükrözött, ha bal fele 

pontosan fedésben van a jobb felével. Az értékelő fóliának több mérőpontja van. Ahol a vonal 

a mérőponton kívül fekszik, ott 1 hibapont, a figura a jelzésen belül van, de rosszul tükrözve, 1 

hibapont. A figura a jelzésen kívül van és rosszul tükrözve: 2 hibapont. Belső figura kifelejtése: 

2 hibapont. Hiányzó figurarész mérőhelyenként 1 hibapont. A hibapontokat és időértékeket 

számítógépbe visszük. 

 

A teszt feladat feltételezi a tükörkép szó értelmezését. Ahhoz, hogy a tanuló sikeresen elvégezze 

a feladatot, tükröt alkalmazhatunk. A feladatból a rajzolási készség is lemérhető.  

 

Alátétkeresés 

A feladat: 

Egy lapon (A/3) 22 műanyagkorongot kell minta alapján (A/4) egyenletesen kiteríteni és jelölni. 

A feladat második részében egy mintalap A/3–as ábráját szimmetrikusan kell kiegészíteni és 

jelölni a korongokat. 

Előprogram: 

A tesztvezető egy lapon kiterít néhány korongot és megmutatja, hogy hogyan kell azokat 

jelölni. A többi korongot a tanulónak kell kiteríteni és jelölni. Mindkét feladatnál mérjük a 

megoldási időt.  

Instrukciók–korongelosztás: 

 Próbáljon meg a tanuló néhány korongot a mintalap ábrázolása szerint kiteríteni. 

 Figyeljen arra, hogy a mintalap csak feleakkora, mint a munkalap. 

 Jelölje a korong helyzetét grafitceruzával. 

Instrukciók–szimmetrikus korongok:  

 Próbáljon a tanuló néhány korongot tükörképszerűen fektetni. A mintalap most 

ugyanakkora, mint a munkalap.  

 Jelölje a korong helyzetét grafitceruzával. 

A tesztfeladatokat akkor lehet elkezdeni, ha a tanuló képes a korongokat helyzetbe hozni, 

jelölni, érti a tükörkép– szimmetria kifejezéseket.  

A levezetés feltételei: 

 Személyi feltételek: a tanuló képes a kihelyezett korongok jelölésére. 

 Tesztanyagok: 22 műanyagkorong, 30mm átmérőjű, 8mm vastag, 6mm 

átmérőjű furattal a közepén. HB grafitceruza, A/3–as fehér papír, alátét tesztlap 

(korongelosztás, korongszimmetria), alátét szimmetrikus tesztlap. 

 Technikai feltétel: olyan munkaasztal, melyen 2db A/3–as munkalapot lehet 

kiteríteni. 
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Feladat specifikus kritériumok: 

A két feladat a formaérzék, szimmetria, különböző aspektusait ragadja meg. 

 Mintaséma felismerése: egy kötelező szisztéma rendszerességének a felismerése 

és megoldása. 

 Távolságok becslése: a korongok egyenletes lefektetése megfelelő távolságokra 

egymástól és a lap szélétől. Térlátás a kisebb és nagyobb tér vonatkozásában. 

Szakmai vonatkozás: 

A térlátás és szimmetria együttesen alapját képezik több szakmának és szolgáltatásnak. 

Háztartásban asztalterítés, sütőiparban keksz elosztása sütőlapokon, faiparban szögek távolsága 

egy szekrény hátoldalán, növények távolsága a kertészetben. 

Kiértékelés: 

A kiértékelés kézi módszerrel, értékelő fóliával történik. A korongokat egymás után sorban 

ellenőrizzük, a hibapontok összege adja az összértéket, amelyet az alábbi értékelő táblába írunk.  

 

Nagyrészt a belső 

körben = 0HP 

Nagyrészt a középső 

körben = 1HP 

A külső körben = 

2HP 

Nagyrészt a körön 

kívül = 3HP 

 

A két feladatot (korongok– elosztás, korongok– szimmetria) külön–külön értékeljük. A 

hibapontokat és időértékeket átvisszük a számítógépbe. 

 

Ez a feladat a szimmetria érzéket más oldalról közelíti meg, hiszen a rajzos feladatnál a gyenge 

finom motorika befolyásolja a feladatmegoldást. Viszont a megoldás felfogóképességet, 

képzeletet és magasabb szintű gondolkodást kíván.  

 

Alapfunkció D „Feladatmegértés, alkalmazás” 

PC – CNC koordináta 

A feladat rövid bemutatása: 

A legegyszerűbb funkciókra redukált CNC – szimulációval kell számítógépnél egy virtuális 

logót koordináták segítségével meghatározni és különböző vonalfajtákkal megrajzolni. A 

program regisztrálja a feldolgozási időt és a hibákat is.  

Előprogram: Áttekinthetően előkészítjük a munkalapokat, kiválasztjuk a számítógépen a 

megfelelő programot (Modul 1 báziskompetenciák PC– tesztekelőprogramok CNC–

koordináták.). 

Az első koordináta bevitele, majd az előprogram segítségével feldolgozásra kerül, az összes 

koordináta.  
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Instrukciók:  

 Kiinduló helyzet: először az X tengelyen adjuk be a pont helyzetét (szélesség), 

ezután az Y tengelyen keressük a pont pozícióját (magasság). Mentjük a 

koordinátapárt. 

 Új pozíció megkeresése: új pontpár bevitele, vonalfajta kiválasztása, 

változtatása. 

 A tévesen bevitt koordináták, rossz vonalfajták piros színnel, a helyesek zölddel 

jelennek meg a képernyőn. A téves bevitelt törölhetjük és javíthatjuk.  

A levezetés feltételei: 

 Személyi feltételek: olvasási készség, az egér működésének és használatának az 

ismerete. Nem szükséges speciális ismeret a számítógép alkalmazás területén.  

 Szükséges tesztanyag: előprogram „PC–CNC koordináták”, munkalapok „PC–

CNC koordináták”, hamet2 installált programja. 

 Technikai feltételek: minimum WINDOWS 98 operációs rendszer, egérpad, és 

hely a billentyűzet mellett, melyen el lehet helyezni a munkalapot. Jelölő 

segédeszköz, műanyag nyíl, hogy könnyen láthatóvá lehessen tenni a pontot, 

melynek koordinátáit meg kell határozni („hol áll éppen a gép?”) 

Feladat specifikus kritériumok: 

A program rögtön mutatja az adatbevitel után a virtuális eszköz pozícióját, és ezáltal könnyen 

felismerhető, hogy a megoldás helyes volt–e. 

 Koordináták szisztematikus és helyes meghatározása, bevitele (tudni kell, hogy 

minden pont két dimenzió megadását igényli, előbb az X, majd az Y tengelyen). 

 Több dimenzió egyidejű figyelembevétele: koordináta és vonalfajta együttes és 

helyes alkalmazása és a bevitt adatok mentése. 

 Koncentráció: a megtanult beviteli szisztéma belsővé válása, a rontott bevitel 

azonnali javítása.  

Szakmai vonatkozás: 

Sok munkahelyen elterjedt a CNC technika alkalmazása, ilyen programok irányítják a gépek 

működtetését, amelyekkel precíz komplex eszközöket képesek gyártani. Ritkán kell a gépeket 

önállóan programozni, de lényeges követelmény, hogy a programokat futtatni, a gépeket 

működtetni tudják.  

Kiértékelés: 

A kiértékelés számítógéppel történik. A program automatikusan regisztrálja az időket, a hibás 

beviteleket és egy adatbankba viszi át a nyers értékeket, mellyel a hamet2 eredményprofilja 

állítható elő. Ha a tesztfeladat kész, a program jelzi az adatátvételt, majd az eredmények 

rögzítését.  

Ennél a feladatnál a tanulók sokszor úgy érzik, hogy az nagyon nehéz a jó megoldás, ezért 

fontos, hogy az előprogram megfelelő mélységű legyen, önbizalmat adjon a tesztfeladat 

elvégzéséhez. Ügyelni kell arra is, hogy a feladat teljes egészében megoldódjon, mert a 

számítógép a részfeladatokat is regisztrálja, de azok a kiértékelésnél nem vehetőek figyelembe.  

PC – Telefonprogramozás 

A feladat leírása: 
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Egy virtuális telefon működtetése használati utasítás és telefonhang alapján. Hat feladatot kell 

elvégezni minél gyorsabban és pontosabban. (Hívószám tárolása, mentése, szöveg beadása 

üzenetrögzítő részére). 

Előprogram: A feladat ismertetése, a PC program megnyitása (Modul 1 

BáziskompetenciákPC–tesztektesztfeladatokA telefon programozása). 

Instrukciók: 

 A tanuló olvassa el a rendelkezésre bocsátott használati útmutatót. 

 Pontosan kövesse az utasításokat. 

 Az előprogram feladatainak megoldása. 

A tesztfeladat akkor kezdhető, ha a tanuló ismeri a billentyűzetet, tudja használni az egeret, és 

a programot önállóan végre tudja hajtani. 

A levezetés feltételei:  

 Személyi feltételek: szövegértés (használati utasítás elolvasása, megértése) A 

hallott szöveget is értelmezni kell (telefonhang utasításainak felfogása). A számítógép 

alapfunkcióinak ismeret (billentyűzet, egérhasználat). 

 Tesztanyag: számítógépes előprogram, tesztprogram a telefonprogramozáshoz 

és a programozási útmutató (kézikönyv). 

 Technikai feltételek: olyan számítógép, amelyen aktiválva van a hangvezérlés 

(hangszórós). Minimum Windows 98 szoftver.  

Feladat specifikus kritériumok: 

 A számítógépes program lépéseinek pontos betartása. 

 A telefon használati utasításának elolvasása, és megértése 

 Az írott információk maradéktalan megvalósítása 

Szakmai vonatkozás: 

A modern világban egyre több tárgynak, munkaeszköznek elektronikus a vezérlése, 

szabályozása. Használati utasítás nélkül nem lehet működtetni. Főként a szolgáltatások 

területén találkozhatunk ilyen alkalmazásokkal.  

Kiértékelés: 

A program az időt és a hibákat automatikusan továbbítja nyersértékek formájában az 

adatbanknak, amelyet a hamet2 eredményprofilként kimutat. A végeredmény (hibapont és idő) 

adatátvitelre kerül és kinyomtatható.  

 

A feladat megoldása nem jelent nehézséget tanulóink számára, hiszen szinte mindenki 

találkozott már a mindennapokban a telefonhasználattal. Többségüknek mobiltelefonja is van, 

ezért jártasabbak a programozás műveletében.  
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PC Szövegbevitel 

A feladat leírása: 

Egy rövid szöveget kell begépelni, a betű– billentyűzet alkalmazására. Az idő és a pontosság 

egyaránt számít.  

Előprogram: A PC program aktiválása. Modul 1BáziskompetenciaPC 

tesztekElőprogramSzöveg bevitel. 

Instrukciók:  

 A tanuló írja be a nevét a megfelelő helyre. 

 A számítógépen látható szöveget nagyon pontosan és a lehető leggyorsabban 

kell bemásolni.  

 Figyelni kell a helyesírásra, a betűnagyságra, az írásjelek és a szóköz 

használatára.  

 A számítógép csak a hibátlan megoldást fogadja el (mindaddig ismételni, 

javítani kell a beírást). 

A tesztfeladatot akkor lehet elkezdeni, ha a tanuló a billentyűzeten tudja, hogy mely billentyű 

lenyomásával képezhetőek a nagybetűk és az írásjelek valamint a számok (Shift) és a szóköz 

(Space). 

A levezetés feltételei: 

 Személyi feltételek: két billentyűzet használatára alkalmas kéz, szövegolvasási 

és szövegértési képesség; az adott funkcióhoz, megfelelő billentyű használata.  

 Tesztanyag: szövegbeviteli előprogram és a hamet2 megfelelő tesztprogramja 

(magyar szövegű). Windows 98–as PC program. 

Feladat specifikus kritériumok:  

Ennél a feladatnál megfigyelhető, hogy mennyire tud bánni a tanuló a számítógép 

billentyűzetével. A feladat eredményeként megállapítható, hogy képes–e számítógéppel 

végezhető feladatok ellátására.  

 A billentyűzet ismerete, használata 

 Az eredeti szöveget nagyon pontosan, minden részletét megfigyelve kell a gépbe 

bemásolni.  

Szakmai vonatkozás: 

A billentyűzettel való írás ma már elterjedt kultúrtechnikává vált Az a tanuló, aki képes a 

számítógép segítségével szövegbevitelre, egyre szélesebb körben alkalmazható.  

Kiértékelés:  

A számítógép a következő eredmények alapján készíti az értékelést: 

 Résztvevő 

neve 

A javítási 

kísérletek száma 

A szövegbevitel 

időértéke 

A tárolt 

szöveg* 

Teljesítmény:     

*(8 kísérletet engedélyez a program) 
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A telefonteszttel ellentétben a szövegbevitel már jobban próbára teszi a tanulók figyelmét, 

türelmét, hiszen a számítógép csak a teljesen hibátlan szöveget fogadja el, és mindaddig, amíg 

ez nem sikerül, a feladatot elölről kell kezdeni. Hiába rendelkeznek megfelelő számítógépes 

alapismeretekkel, ha a leírt szövegben nem képesek az apró ékezet hiányt, vagy szóköz 

rendellenességet észrevenni.  

 

Alapfunkció E „Összetett szerszámhasználat” 

Halacskaforma 

A feladat leírása: 

Egy előre felrajzolt halacskaformát kell kivágni kézi reszelő segítségével satuba erősített farost 

lemezből. 

Előprogram: 

A feladat bemutatása. Az előprogram során a tanuló próbálja ki a reszelés technikáját, a 

kerekítés, finomítás módját.  

Instrukciók: 

 A minta vonalán pontosan kell haladni, a vonalon belül nem szabad reszelni.  

 Az anyagot olyan óvatosan kell fűrészelni és finomítani, hogy a halacskaforma 

egyben maradjon.  

 A reszelőt úgy kell irányítani, hogy a halacskaforma mindkét része egyforma 

legyen.(első, hátsó oldala) 

 A munkadarab elkészítésének ideje is számít.  

A tesztfeladat akkor kezdhető, ha a tanuló képes a reszelőt rendeltetésszerűen alkalmazni. 

A levezetés feltételei: 

 Személyi feltételek: két összehangolt munkára alkalmas kéz, ne legyen 

fűrészpor allergiája a tanulónak, legyen elég kitartó a munka befejezéséig.  

 Tesztanyag: egy 16 mm vastag falap az előrajzolt halfigurával; kézifűrész (ami 

nagy fogú és félkör alakú); kézi csiszoló, félkör alakú kiképzéssel 

 Technikai feltétel: az előprogramhoz egy kisebb elkészítendő hal alaklap fából, 

egy már előzőleg elkészített mintadarab, halfigura, ami etalon. Stopper óra az 

idő méréséhez. 

Feladat specifikus kritérium: 

 Pontosság: munkájának értékelése attól függ, milyen pontosan tud a 

berajzoláshoz közel kerülni és milyen pontosan tudja biztosítani a felületek 

egymáshoz viszonyított derékszögűségét. 

 Gondosság: az időráfordítás rögzítésre kerül, ennek ellenére a gondos 

munkamódszer előnyöket élvez. 

Szakmai vonatkozás: A feladat pontos útmutatást ad szakmai követelményekkel kapcsolatos 

munkaérettség vonatkozásában. Jó eredményeket azok a résztvevők hoznak, akik szeretnék 

bebizonyítani, hogy tudnak dolgozni. A munka „motiválja” őket, és nem hozzák kapcsolatba 

„iskolával” vagy „teszttel”. 
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Kiértékelés: A kiértékelés értékelő fólia segítségével, kézi értékeléssel történik. A hal alak első 

és hátsó oldalát is külön–külön 11 mérőpont segítségével pontozzuk. A tűréshatáron felül és 

alul eső pontok hibát eredményeznek, ha a formán belül van az eltérés, akkor pozitív, ha formán 

kívül esik a pont, akkor negatív értéket eredményez. Az első és hátsó oldali értékek különbségét 

is figyelembe veszik, ez adja a hal alak derékszögét (szimmetria pontjait), ami külön kerül 

értékelésre a következő táblázat alapján: 

 Előoldal Hátoldal Különbség 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

Σ    

 

A hibák gyakran abból származnak, hogy a nagyobb reszelővel a vonalig, ill. kritikátlanul azon 

túl reszelnek. Ha a résztvevőnek nagyon– nagyon sok időre van szükséges a berajzolás szerinti 

kireszeléshez, akkor ez döntési gyengeségre utal. 

A derékszögűség ellenőrzésével megmutatható, hogy a tanuló a teljes felületet látja–e a szeme 

előtt vagy csak az élet. 

Megfigyelhető, hogy a szerszámhasználat során az anyag alakul–e hallá, vagy a diák veszti el 

hatalmát a szerszámok felett.  

Fontos továbbá, a mozgásfolyamatok (laza, feszült), az érzék (gyorsan az elején, óvatosan a 

vonal közelében) és az „érzékenység” („fájnak az ujjaim”) megfigyelése. 

 

Dróthajlítás 

A feladat leírása: 

Egy 3 mm átmérőjű drótot kell vázlat alapján meghajlítani satu és lakatos kalapács segítségével.  

Előprogram:  

A feladat bemutatása, a kalapács és a satu szerepének tudatosítása, az ábra megfejtése. A 

méretezésnek pontosnak kell, lennie, az eltérést korrigálni kell.  
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Instrukciók: 

 A drótszálat először méretezni, jelölni kell, COLL STOCK segítségével. 

 A méretezett drótot a satuba befogva megfelelő módon, az ábrához hűen kell 

meghajlítani. 

 A sarokszögeket pontosan kell meghajlítani.  

 A pontatlanságot korrigálni kell.  

 Ügyelni kell arra, hogy a drótszál ne forduljon el a síktól.  

 A megmunkálás ideje is fontos.  

A tesztfeladat akkor kezdhető el, ha a tanuló fel tudja venni a méreteket a drótszálra, és képes 

satu és kalapács segítségével a drótot meghajlítani.  

A levezetés feltételei: 

 Személyi feltételek: tehetséges kezek, kézügyesség a satu, a coll stock 

használatához, a hajlításhoz és a megfelelő szorításhoz.  

 Tesztanyagok: 3mm átmérőjű, adott hosszúságú drótszál, lakatoskalapács, ami 

kb.: 300 gramm súlyú. Az előprogram munkadarabja. Utasítások és megfelelő 

toll a méretezéshez. 

 Technikai feltételek: a nagyobb fordításokhoz csipesz, stopperóra, készre 

munkált minta, amin bemutathatjuk az egyenletességet. Satu a derékszögű elülső 

rész megmunkálásához. A satu mérete állítható legyen a tanuló magasságának 

megfelelően.  

Feladat specifikus kritériumok:  

 A munkafázisok pontos betartása. 

 Pontos mérés, jelölés, megfelelő befogatás, egyenletes kalapálás, helyes irányba 

fordítás 

 Megfelelő formaérzékelés: a mintadarab alapján el kell képzelni, és kialakítani 

a megfelelő formát.  

 A szerszámok megfelelő használata: erős beszorítás a satuba, a kalapácsnyél 

helyes tartása, az ütések pontossága és ereje. 

Szakmai vonatkozás: 

A feladatnak nyilvánvaló kézműves jellege van: több szerszámot és különböző 

munkatechnikákat kell alkalmazni. Fémipari szakmákban jó prognózissal alkalmazhatóak, akik 

ebben a feladatban magas értékeket produkálnak.  

Kiértékelés: 

Kézi értékeléssel történik mérőlapon. 7 megfigyelőpont alapján meg kell nézni a pontos 

méretezést, a hajlított szögek teljesen derékszögek–e, a görbített és az egyenes szakaszoknál 

van–e eltérés a bázissíktól, a szárak szögének megfelelőségét, és az egyenetlenségeket az egyéb 

szakaszokon. A hibapontokat az alábbi táblázatban kell rögzíteni. 
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Mérőállás Hibalehetőségek Széttartás Differencia Hibapont 

1 Nagyság    

2 Derékszög (1 és 

2 közötti diff.) 

   

3 Nagyság    

4 Derékszög (3 és 

4 közötti diff.) 

   

5 Derékszög    

6 Nagyság   

7 Derékszög (6 és 

7 közötti diff.) 

   

Bázispont Ferdeség   

 Sarok szöglet  

Egyenetlenség  

Summa:    

 

Már általános iskolában is szereznek tapasztalatot a fémhuzalok megmunkálására életvitel 

órákon. Mégis a precíz műhelymunka főleg a lányoknak nehéz. Huzal meghajlításához 

megfelelő fizikai erőre is szükség volt, ezért, ezt lecseréltük, egy elhasznált hegesztőpálcára. A 

könnyebb megmunkálhatóság mellett a méretezése is egyszerűbb, jobban látszanak rajta a 

jelölések. Az önértékelő tesztekben ezt találják az egyik legnehezebb feladatnak, mert ha a 

méretezés és hajlítás sikerül is sokszor eldeformálódik a munkadarab, (görbe lesz a síkja).  

 

Vízmérték 

A feladat leírása: 

Szintvonalzó, vízmérték, és méterrúd segítségével kell három pontot egy falfelületen jelölni.  

Előprogram: A feladat bemutatása. Példák felsorolása az alkalmazásra.  

Instrukciók: 

 3 pontot kell kijelölni a falon milliméterpontossággal. 

 A pontokat a mérőeszközök segítségével szakszerűen megadni. 

 Ha a feladatban valami nem érthető, meg lehet kérdezni. 

 Mérések végzése, gyakorlása az előprogram alapján.  

 Az egyenes vonal meghúzásához használni lehet a szintvonalzót, vagy a 

méterrudat.  

A tesztfeladat akkor kezdhető el, ha a méterrudat, a szintvonalzót és a vízmértéket képes a 

tanuló rendeltetésszerűen használni. A feladat idő figyelembevételével végezhető el.  
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A levezetés feltételei: 

 Személyi feltételek: 2 munkára alkalmas kéz, a tanuló le tudja olvasni a pontok 

méretezését, mértékegységekben való eligazodás (m, cm, mm). 

 Tesztanyagok: 2m–es szintvonalzó, 2 m–es méterrúd vagy mérőszalag, 50 cm 

hosszú vízmérték, 2H–s ceruza a jelöléshez és radír. Előprogram, tesztprogram 

„Vízmérték”. 

 Technikai feltételek: egy szabad falterület (200cm X 300cm), egy tiszta lap a 

pontok felrajzolásához. Mérőeszközök. 

Feladat specifikus kritériumok:  

 A síkbeli mérés áttevődik egy térbeli formájúvá, amelyhez nagyméretű 

mérőeszközöket kell megfelelően együtt alkalmazni. (függőleges húzásánál 

méterrúd, vízszintesnél vízmérték, és mindeközben jelölni) 

 A figyelmet meg kell osztani, és kontrollálni kell a húzott vonalak, pontok 

megfelelőségét.  

 A síkbeli ábra átalakítása térbelivé, amely nagy odafigyelést igényel.  

Szakmai vonatkozás: Mindenekelőtt építőipari foglalkoztatásban elengedhetetlen képességeket 

térképez fel a tesztfeladat.  

Kiértékelés: 

Kézi értékelés mérőlap segítségével, illetve a mérőpontokat ellenőrizni mérőrúd segítségével. 

A kiértékeléshez a méréstolerancia megadásával nyújt segítségével az alábbi táblázat: 

Mérőállás (mm) 0 hibapont 1 hibapont 2hibapont Eredmény 

A pont faltól 

mért hosszúsága 

39–41 (±1) 38–42 (±2) 35–45 (±5)  

A pont földtől 

mért magassága 

19–21 (±1) 18–22 (±2) 17–23 (±3)  

Méretpontosság Pontos ±1 mm ±2mm  

A és B pont 

távolsága 

Pontos 219–221 (±1) 218–222 (±2)  

Függőleges B és 

C pont között 

Pontos ±1 mm ±2mm  

B és C pont 

távolsága 

Pontos 139–141 (±1) 130–142 (±2)  

Σ     

A kiértékelés eredményét be kell vinni a számítógépbe.  
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A feladat megoldásához kifejezett kézügyességre van szükség, nem csak a finom motorika 

(pontok pontos felvétele), hanem a nagymozgás tekintetében is, hiszen egyszerre kell a 

vízmértékkel és mérőrúddal dolgozni. Sokszor előfordul, hogy valamelyik segédeszköz leesik, 

vagy a vonalzó vagy a toll. Bíztatni kell, a résztvevőt a további feladatmegoldásra.  

 

Alapfunkció F: Méréspontosság és precizitás” 

Mérés 

A feladat leírása: 

Mértékeket kell felvenni és ennek megfelelően vonalakat kell mérettartóan meghúzni.  

Előprogram: A feladat pontos ismertetése, bemutatása. Mérés, jelölés az előprogram 

gyakorlólapján.  

Instrukciók:  

 A vonalak hiányzó részét meg kell húzni.  

 Figyelni kell a mértékegységre. (mm–ben és cm–ben is van adat) 

 A vonalzót pontosan kell illeszteni. 

 Minden vonalat ki kell egészíteni. 

 A mérőpontot a vonalak végén fekete jelzőfilccel kell berajzolni.  

 Radírozás és javítás engedélyezett.  

 Az idő is számít. 

A tesztfeladat akkor kezdhető el, ha a mérőszámokat a vonalzó segítségével tudja értelmezni, 

és képes a vonalakat meghúzni, és jelölni a végpontot.  

A levezetés feltételei:  

 Személyi feltételek: a mérés technikájának ismerete, a vonalzóval, mint 

segédeszközzel pontosan kell dolgozni. 

 Tesztanyagok: gyakorló és mérőlap, 2H–s ceruza, fekete jelölőfilc, radír, 

stopperóra. 

 Technikai feltételek: sík munkaterület.  

Feladat specifikus kritériumok:  

 Ez a feladat a pontosságról szól, mérésutasítások alapján.  

 A tanulónak tudni kell a hosszúság mértékeket átváltani, a vonalzóról leolvasni, 

és pontosan jelölni.  

Szakmai vonatkozás: A mérés egy olyan munka– alapfunkció, amelyet több szakmában is 

alkalmazni kell. (kereskedelemben, ruhaiparban, faiparban) 

Kiértékelés: Kézi értékeléssel, kiértékelő fóliával történik. A fólia hibatartományán belül eső 

pontok megfelelőek. Egy hibapont, ha a mérőpont a köríven helyezkedik el, 2 hibapont, ha a 

körön kívül esik.  

Nagyrészt a belsőkörön 

belül van a pont=0 HP 

Nagyrészt a külsőkörön 

van a pont= 1 HP 

Teljesen a külsőkörön 

kívül van a pont= 2 HP 

A hibapontokat és az időeredményt a számítógépbe be kell vinni.  
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Sajnos megfigyelhető, hogy számos hibapontot, a mértékegységet nem megfelelő ismerete 

(mértékváltás, mm, cm, skála összekeverése) eredményezi. A munka ellenőrzése is fontos, mert 

hiába jó és pontos a vonalfolytatás, ha a végpont nincs megfelelően jelölve. Ez újabb hibapontot 

eredményez.  

 

Derékszög 

A feladat ismertetése: 

Derékszögű koordináta rendszerben megadott pontokat kell összekötni úgy, hogy azok 

derékszöget alkossanak, háromszögű vonalzó segítségével.  

Előprogram: A feladat ismertetése, bemutatása. A gyakorlólapon a háromszögű vonalzó 

használatával a metszéspontok bejelölése.  

Instrukciók:  

 A megadott pontokat az X és Y tengelyen kikeresni, majd a vonalzó 

csúsztatásával a metszéspontot megkeresni, és kijelölni, a megadott betűvel 

jelezni.  

 A pont derékszögbe esését a vonalzóval ellenőrizni lehet.  

 Radírozás és javítás lehetséges 

 Az idő számít.  

A tesztfeladatot akkor lehet elkészíteni, ha a vonalzót rendeltetésszerűen tudja használni, és a 

pontokat képes kijelölni.  

A levezetés feltételei:  

 Személyi feltételek: ismerje a tanuló a derékszög fogalmát, a pontok jelölését, 

tudja a vízszintes és függőleges tengelyen a pontok helyét leszámolni. A 

derékszögű vonalzó használata 

 Tesztanyagok: derékszögű háromszög vonalzó, 2H–s ceruza, fekete jelölőfilc, 

gyakorlólap az előprogramhoz, tesztlap.  

 Technikai feltétel: sík munkaterület. 

Feladat specifikus kritériumok: 

Két adott pontból kell egy harmadikat előállítani a síkban.  

 Érteni kell, hogy a pontot két derékszögű egyenes találkozása adja, amelyet a 

vonalzó segítségével tud megkeresni.  

 A feladat megoldásához előzetes mérési tapasztalatokra, és megfelelő becslési 

képességekre is szükség van.  

Szakmai vonatkozás: 

A fa és fémiparban egyaránt fontos a munkadarabok méretezése, azok pontossága. A 

pontatlanság selejtet eredményezhet.  

Kiértékelés: 

Kézi értékeléssel, kiértékelő fóliával történik. A fólia hibatartományán belül eső metszéspontok 

megfelelőek. Egy hibapont, ha a mérőpont a köríven helyezkedik el, 2 hibapont, ha a körön 

kívül esik. Ha a pont hiányzik, vagy rossz betűvel jelölt, akkor 3 hibapont.  
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Nagyrészt a belsőkörön 

belül van a pont=0 HP 

Nagyrészt a külsőkörön 

van a pont= 1 HP 

Teljesen a külsőkörön 

kívül van a pont= 2 HP 

A hibapontokat és az időeredményt a számítógépbe be kell vinni.  

 

A feladat pontos elkészítése hosszú időt vesz igénybe. Sok a javítás a tesztlapokon, ami a 

méréstechnika gyengeségére utal. Nem tapasztaltunk a számottevő különbséget a nemek közötti 

hibaszámokban.  

 

Metszéspont 

A feladat leírása: 

Táblázatban megadott pontokat (x, y értékkel) vonalzó segítségével papírlapon kell ábrázolni.  

Előprogram: 

A feladat ismertetése, bemutatása. A gyakorló lapon pontok felvétele.  

Instrukciók: 

 Keresse ki az előzőleg bemutatott módon a pontokat, és jelölje filcsegítségével. 

 A metszéspontokat számozni kell. 

 Az idő is számít.  

A levezetés feltételei: 

 Személyi feltételek: a mérés technikájának ismerete, a táblázat értékeinek 

értelmezése, pontosság a jelölésnél.  

 Tesztanyagok: háromszögvonalzó, 2H–s ceruza, fekete jelölőfilc, radír, 

előprogram gyakorlólapja, és tesztlap.  

 Technikai feltételek: sík munkaterület.  

Feladat specifikus kritériumok:  

 Ennél a feladatnál többféle megoldás is lehetséges.  

 Tapasztalatra van szükség, a pontos megoldás érdekében.  

 A problémamegoldó gondolkodást feltételezi.  

 A táblázatban megadott értékeket tudja értelmezni, és ábrázolni.  

 A feladatot képes úgy átlátni, hogy minél kevesebb hibával, javítással oldja meg.  

Szakmai vonatkozás: 

Több szakma alapját is demonstrálja a feladat. A varrómunkás, a kertész, a növénytermesztő is 

alkalmazza a képzelőerőt és a problémamegoldó munkamozzanatokat.  
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Kiértékelés: 

Kézi értékeléssel, kiértékelő fóliával történik. A fólia hibatartományán belül eső metszéspontok 

megfelelőek. Egy hibapont, ha a mérőpont a köríven helyezkedik el, 2 hibapont, ha a körön 

kívül esik. Ha a pont hiányzik, akkor 3 hibapont.  

 

Nagyrészt a belsőkörön 

belül van a pont=0 HP 

Nagyrészt a külsőkörön 

van a pont= 1 HP 

Teljesen a külsőkörön 

kívül van a pont= 2 HP 

A hibapontokat és az időeredményt a számítógépbe be kell vinni.  

 

A táblázatba rendezett koordináta értékek értelmezése nehézséget okoz, kevesen találják meg a 

számukra legkönnyebb és leggyorsabb módszert az ábrázoláshoz. Ilyenkor rá kell vezetni a 

résztvevőt az egyik lehetséges megoldási mód alkalmazására, amelyet az előprogram során a 

bemutatásban is láthatott. Ehhez a feladathoz is hosszabb időre van szükség.  
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Hamet2® tesztfeladatok képekben 
 

 
Csavarozás 

 

 
Regiszterszortírozás 
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Fűzés 

 

 
Szalvétahajtogatás 
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Kivágás 

 

 
Kifestés 
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Varrógép 

 

 
Vonalfolytatás 
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Tükrözés 

 

 
Alátét kirakás 
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PC CNC koordináta 

 

 
PC Telefon 

 

 

 

 



 195  

 
PC Szövegbevitel 

 

 
Halacska 
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Dróthajlítás 

 

 
Vízmérték 
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Mérés 

 

 
Derékszög 
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Metszéspont 
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Hamet2® kompetenciaeredmények 
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Hamet2® grafikon 
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Hamet2® kiértékelő tábla 
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Kérdőív – Hamet2® által tesztelt tanulóknak 
 

 

1) Nemed? 

                                      1 – férfi 

                                      2 – nő 

                                      0 – nem válaszolt 

                                      9 – nem tudja 

 

2)  Életkorod? 

                                  …… ……………….. 

                                      0 – nem válaszolt 

                                      9 – nem tudja 

 

3) Hol élsz jelenleg? 

 

1 – Budapest 

2 – megyeszékhely 

3 – város 

4 – falu, község 

5 – tanya 

0 – nem válaszolt 

9 – nem tudja

________________________________________________________________ 
4) Tanév alatti lakóhelyed? 

 

1 – helyben lakó 

2 – bejáró 

3 – kollégista 

0 – nem válaszolt 

9 – nem tudja

 

5) Minek tartod magad? 

 

1 – roma 

2 – cigány 

3 – magyar 

0 – nem válaszolt 

9 – nem tudja 

 
És most még lenne néhány kérdésem a szüleiddel kapcsolatban! 

 

6) Édesapád legmagasabb iskolai végzettsége? 

 

1 – kevesebb, mint 8 osztályt végzett 

2 – nyolc általános 

3 – speciális szakiskola       

4 – szakmunkásképző 

5 – szakközépiskola 

6 – gimnázium 

7– főiskola 

8 – egyetem 

0 – nem válaszolt 

9 – nem tudja 

 

________________________________________________________________ 
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7) Apukád jelenleg 

 

1 – állandó munkahelye van 

2 – alkalmi munka 

3 – egyáltalán nem dolgozik 

4 – nyugdíjas, rokkant 

5 – egyéb 

0 – nem válaszolt  

9 – nem tudja

________________________________________________________________ 
8) Ha apukád dolgozik, milyen jellegű munkát végez? 

 

1– mezőgazdasági fizikai dolgozó 

2 – segéd, vagy betanított munkás      

3 – szakmunkás 

4 – értelmiségi 

5 – vállalkozó 

6 – intézmény, cégvezető 

0 – nem válaszolt  

9 – nem tudja

 

________________________________________________________________ 
9) Édesanyád legmagasabb iskolai végzettsége? 

 

1 – kevesebb, mint 8 osztályt végzett 

2 – nyolc általános 

3 – speciális szakiskola       

4 – szakmunkásképző 

5 – szakközépiskola 

6 – gimnázium 

7 – főiskola 

8 – egyetem 

0 – nem válaszolt 

9 – nem tudja

________________________________________________________________ 
10) Anyukád jelenleg 

 

1 –állandó munkahelye van 

2 – alkalmi munka 

3 – háztartásbeli 

4 – nyugdíjas, rokkantnyugdíjas 

5 – egyéb 

0 – nem válaszolt 

9 – nem tudja

 

11) Ha anyukád dolgozik, milyen jellegű munkát végez? 

 

1 – mezőgazdasági fizikai dolgozó 

2 – segéd, vagy betanított munkás 

3 – szakmunkás      

4 – értelmiségi 

5 – vállalkozó 

6 – intézmény, cégvezető 

0 – nem válaszolt 

9 – nem tudja

__________________________________________________________ 
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Most szeretnék feltenni neked néhány kérdést, az iskolaválasztásoddal kapcsolatban! 

 

12) Miért választottad ezt az iskolát? 

Kérlek, húzd alá az alábbi lehetőségek közül, hogy melyik volt a leginkább meghatározó az 

iskolaválasztásod szempontjából.  

 

01– az itt oktatott szakmák miatt 

02 – jó híre van az intézménynek 

03 – színvonalas a szakmai képzés    

04 – közel volt a lakóhelyemhez 

05 – a szüleim, testvéreim is idejártak 

06 – barátaim, ismerőseim is idejártak, vagy járnak 

07 – ezt ajánlották, (tanárok, ismerősök) 

08 – másik intézménybe akartam menni, de nem vettek fel 

09 – minél hamarabb legyen egy szakmám 

10 – a szüleim ezt akarták 

11 – egyéb 

00 – nem válaszolt 

99 – nem tudja 

 

 

13) Kitől hallottál, kivel beszélgettél az iskoládról?  

 

01 – az általános iskolai tanárok 

02 – szülő 

03 – testvér 

04 – újság, rádió, tv 

05 – barátoktól, ismerősöktől 

06 – rokonoktól 

07 – egyéb 

08 – nem válaszolt                                       

09 – nem tudja 

 

14) Hogyan hoztad meg döntésedet az iskola kiválasztása során? 

 

1 – teljesen egyedül 

2 – szüleimmel közösen 

3 – a szülők döntöttek 

4 – tanárral közösen 

5 – testvérrel közösen 

6 – baráttal közösen 

7 – egyéb 

0 – nem válaszolt 

9 – nem tudja 
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15) Kitől kaptál tanácsot? 

 

1 – osztályfőnök 

2 – pályaválasztási tanácsadó 

3 – szülők 

4 – rokonok 

5 – barát 

6 – ismerős 

7 – egyéb 

0 – nem válaszolt 

9 – nem tudja 

 

16) Az általános iskola végén volt már elképzelésed arról, hogy milyen szakmát fogsz 

majd később választani? 

 

1 – igen 

2 – nem 

0 – nem válaszolt 

9 – nem tudja 

 

17) Az általános iskolában olvastál valamilyen kiadványt, tájékozatót a jelenlegi 

szakiskoládról? 

1 – igen 

2 – nem 

0 – nem válaszolt 

9 – nem tudja 

 

 

Most szeretnék feltenni neked néhány kérdést a szakmaválasztásoddal kapcsolatban! 

 

18) Jelenleg milyen szakmát tanulsz? 

………………….szak? 

                          0 – nem válaszolt 

                          9 – nem tudja 

 

19) Ismerted a választott szakmádat, még a szakmaválasztás előtt?  

 

1 – igen, de sosem végeztem 

2 – nem ismertem 

0 – nem válaszolt 

9 – nem tudja 
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20) Miért választottad ezt a szakmát? 

Kérlek, húzd alá az alábbi lehetőségek közül, hogy melyik volt a leginkább meghatározó a 

szakmaválasztásod szempontjából.  

 

01 – az egyik szülőmnek is ez a szakmája 

02 – jól lehet majd keresni vele 

03 – a Hamet2® teszt ajánlása miatt 

04 – a szüleim ezt akarták 

05 – barátomnak, ismerősömnek is ez a tanult szakmája  

06 – könnyű elsajátítani, megtanulni 

07 – el tudok majd helyezkedni vele 

08 – nem volt más lehetőségem 

09 – ezt tanácsolták (tanáraim, ismerőseim) 

10 – ehhez megfelelők a képességeim 

11– egyéb 

00 – nem válaszolt 

99 – nem tudja 

 

21) Kitől kaptál tanácsot? 

1 – tanár, osztályfőnök 

2 – szülő 

3 – testvér 

4 – rokon 

5 – barát 

6 –osztálytárs 

7 – egyéb 

0 – nem válaszolt 

9 – nem tudja 

 

22) Hogyan hoztad meg a döntésedet a szakma kiválasztása során? 

 

1 – teljesen egyedül  

2 – szüleimmel közösen                                        

3 – a szülők döntöttek  

4 – tanárral közösen 

6 –testvérrel közösen 

7 – baráttal közösen 

8 – egyéb 

0 – nem válaszolt 

9 – nem tudja 
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Szeretném, ha a következőkben, 1 és 5 között értékelnéd az alábbi személyeket, dolgokat abból 

a szempontból, hogy mekkora szerepük volt, a szakmaválasztásodban. Az egyes azt jelenti, 

hogy egyáltalán nem volt szerepük, az 5–ös pedig azt, hogy nagy szerepük, hatásuk volt. 

 

23) Mekkora szerepe volt édesanyádnak/ nevelőanyádnak? 

 
NAGYON NAGY  5 4 3 2 1            EGYÁLTALÁN NEM 

 

24) Mekkora szerepe volt édesapádnak/ nevelőapádnak? 

 
NAGYON NAGY  5 4 3 2 1            EGYÁLTALÁN NEM 

 

25) Mekkora szerepe volt testvérednek/testvéreidnek? 

 
NAGYON NAGY  5 4 3 2 1            EGYÁLTALÁN NEM 

 

26) Mekkora szerepe volt barátaidnak? 

 
NAGYON NAGY  5 4 3 2 1            EGYÁLTALÁN NEM 

 

27) Mekkora szerepe volt az akkori osztályfőnöködnek, tanáraidnak? 

 
NAGYON NAGY  5 4 3 2 1            EGYÁLTALÁN NEM 

 

28) Mekkora szerepe volt rokonaidnak? 

 
NAGYON NAGY  5 4 3 2 1            EGYÁLTALÁN NEM 

 

29) Mekkora szerepe a Hamet2 tesztvezetőknek? 

 
NAGYON NAGY  5 4 3 2 1            EGYÁLTALÁN NEM 

 

30) Mekkora szerepe volt az osztálytársaidnak? 

 
NAGYON NAGY  5 4 3 2 1            EGYÁLTALÁN NEM 

 

31) Ha újra dönthetnél, ugyanezt a szakmát választanád? 

 

1 – igen 

2 – nem 

0 – nem válaszol 

9 – nem tudja 
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A szakiskola tanulói minősítése 

 

Szeretném, ha a következőkben értékelnéd a választott iskoládat, abból a szempontból, hogy 

mennyire vagy elégedett vele. Az ötös a legjobb helyzetet jelenti (nagyon jó), az egyes pedig a 

legkevésbé jót,(nagyon rossz). 

Tehát milyennek tartod a következőket?  

 

32) Mennyire tartod megfelelőnek az oktatás színvonalát a szakiskolában?  

 

NAGYON JÓ  5 4 3 2 1                        NAGYON ROSSZ 

  

33) Milyen az elméleti képzés? 

 

NAGYON JÓ  5 4 3 2 1                         NAGYON ROSSZ 

 

34) Milyen a gyakorlati képzés? 

 

NAGYON JÓ  5 4 3 2 1                         NAGYON ROSSZ 

 

35) Milyen az épület állaga? 

 

NAGYON JÓ  5 4 3 2 1                         NAGYON ROSSZ 

 

36) Milyen a tanműhely felszereltsége? 

 

NAGYON JÓ  5 4 3 2 1                          NAGYON ROSSZ 

   

37) Milyen az osztályfőnököd? 

 

NAGYON JÓ  5 4 3 2 1                          NAGYON ROSSZ 

 

38) Milyenek a szaktanáraid? 

 

NAGYON JÓK          5 4 3  2  1                     NAGYON ROSSZAK 

 

39) Milyen a tanár–diák viszony? 

 

NAGYON JÓ  5 4 3 2  1                          NAGYON ROSSZ 

 

40) Milyen az iskola légköre? 

 

NAGYON JÓ  5 4 3 2  1                          NAGYON ROSSZ 

 

41) Hogyan ítéled meg összességében mindazt, amit a szakiskola számodra a jövőbeni 

munkavállaláshoz nyújt?  

  

 NAGYON JÓ              5  4   3   2 1                          NAGYON ROSSZ

  

 



 209  

 

42) Milyen a tanár–diák kapcsolat a szakiskolában? 

 

1 – figyelnek a diákokra 

2 – meg lehet beszélni velük a problémákat 

3 – nem lehet velük megbeszélni a problémákat 

4 – nem figyelnek ránk 

5 – nem vesznek emberszámba minket 

0 – nem válaszolt 

9 – nem tudja 

 

 

Hamet2 vizsgálattal kapcsolatos kérdéskör 

 

43) Figyelembe vetted a Hamet2® teszt ajánlását a szakmaválasztásodkor? 

 

1 – igen, kizárólag ez alapján döntöttem 

2 – igen, de csak részben vettem figyelembe a döntéskor 

3 – egyáltalán nem vettem figyelembe 

0 – nem válaszolt 

9 – nem tudja 

 

44) Ha tehetnéd, újból részt vennél a Hamet2® tesztelésen? 

 

1 – igen 

2 – nem 

0 – nem válaszol 

9 – nem tudja 

 

 

Szeretném, ha a következőkben értékelnéd a Hamet teszteljárást aszerint, hogy milyennek 

találtad a vizsgálat során? Az ötös a legjobb helyzetet jelenti, az egyes a legrosszabbat. 

 

45) A Hamet2® teszteljárásnak mekkora szerepe volt a szakmaválasztásodban? 

 

NAGYON NAGY  5 4 3 2 1       EGYÁLTALÁN NEM 

 

46) Mennyire találtad hasznosnak a Hamet2® tesztet? 

 

NAGYON HASZNOS   5   4   3   2 1                 EGYÁLTALÁN NEM  

 

47) Mennyire találtad érdekesnek? 

 

NAGYON ÉRDEKES             5          4          3          2       1                    

EGYÁLTALÁN NEM  
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48) Mennyire találtad könnyűnek? 

 

NAGYON KÖNNYŰ   5   4           3          2       1              NAGYON NEHÉZ 

 

49) Mennyire voltál elégedett a téged vizsgáló Hamet2® tesztvezetőkkel? 

 

NAGYON    ELÉGEDETT        5   4      3        2       1                    EGYÁLTALÁN NEM            

 

50) Mennyire találtad hosszúnak, megerőltetőnek a Hamet2® teszteljárást? 

 

1 – Nagyon hosszú és megerőltető 

2 – Egyáltalán nem hosszú és megerőltető 

0 – nem válaszolt 

9 – nem tudja 

          

 

 

Köszönjük a válaszadást! 
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Kérdőív – Hamet2® által nem tesztelt tanulóknak 

Kontrollcsoport 
 

 

1) Nemed? 

                                      1 – férfi 

                                      2 – nő 

                                      0 – nem válaszolt 

                                      9 – nem tudja 

 

2)  Életkorod? 

                                  …… ……………….. 

                                      0 – nem válaszolt 

                                      9 – nem tudja 

 

3) Hol élsz jelenleg? 

 

1 – Budapest 

2 – megyeszékhely 

3 – város 

4 – falu, község 

5 – tanya 

0 – nem válaszolt 

9 – nem tudja

________________________________________________________________ 
4) Tanév alatti lakóhelyed? 

 

1 – helyben lakó 

2 – bejáró 

3 – kollégista 

0 – nem válaszolt 

9 – nem tudja

 

5) Minek tartod magad? 

 

1 – roma 

2 – cigány 

3 – magyar 

0 – nem válaszolt 

9 – nem tudja 

 
És most még lenne néhány kérdésem a szüleiddel kapcsolatban! 

 

6) Édesapád legmagasabb iskolai végzettsége? 

 

1 – kevesebb, mint 8 osztályt végzett 

2 – nyolc általános 

3 – speciális szakiskola       

4 – szakmunkásképző 

5 – szakközépiskola 

6 – gimnázium 

7– főiskola 

8 – egyetem 

0 – nem válaszolt 

9 – nem tudja 
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7) Apukád jelenleg 

 

1 – állandó munkahelye van 

2 – alkalmi munka 

3 – egyáltalán nem dolgozik 

4 – nyugdíjas, rokkant 

5 – egyéb 

0 – nem válaszolt  

9 – nem tudja

________________________________________________________________ 
8) Ha apukád dolgozik, milyen jellegű munkát végez? 

 

1– mezőgazdasági fizikai dolgozó 

2 – segéd, vagy betanított munkás      

3 – szakmunkás 

4 – értelmiségi 

5 – vállalkozó 

6 – intézmény, cégvezető 

0 – nem válaszolt  

9 – nem tudja

 

________________________________________________________________ 
9) Édesanyád legmagasabb iskolai végzettsége? 

 

1 – kevesebb, mint 8 osztályt végzett 

2 – nyolc általános 

3 – speciális szakiskola       

4 – szakmunkásképző 

5 – szakközépiskola 

6 – gimnázium 

7 – főiskola 

8 – egyetem 

0 – nem válaszolt 

9 – nem tudja

________________________________________________________________ 
10) Anyukád jelenleg 

 

1 –állandó munkahelye van 

2 – alkalmi munka 

3 – háztartásbeli 

4 – nyugdíjas, rokkantnyugdíjas 

5 – egyéb 

0 – nem válaszolt 

9 – nem tudja

 

11) Ha anyukád dolgozik, milyen jellegű munkát végez? 

 

1 – mezőgazdasági fizikai dolgozó 

2 – segéd, vagy betanított munkás 

3 – szakmunkás      

4 – értelmiségi 

5 – vállalkozó 

6 – intézmény, cégvezető 

0 – nem válaszolt 

9 – nem tudja
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Most szeretnék feltenni neked néhány kérdést, az iskolaválasztásoddal kapcsolatban! 

 

12) Miért választottad ezt az iskolát? 

Kérlek, húzd alá az alábbi lehetőségek közül, hogy melyik volt a leginkább meghatározó az 

iskolaválasztásod szempontjából.  

 

01– az itt oktatott szakmák miatt 

02 – jó híre van az intézménynek 

03 – színvonalas a szakmai képzés    

04 – közel volt a lakóhelyemhez 

05 – a szüleim, testvéreim is idejártak 

06 – barátaim, ismerőseim is idejártak, vagy járnak 

07 – ezt ajánlották, (tanárok, ismerősök) 

08 – másik intézménybe akartam menni, de nem vettek fel 

09 – minél hamarabb legyen egy szakmám 

10 – a szüleim ezt akarták 

11 – egyéb 

00 – nem válaszolt 

99 – nem tudja 

 

 

13) Kitől hallottál, kivel beszélgettél az iskoládról?  

 

01 – az általános iskolai tanárok 

02 – szülő 

03 – testvér 

04 – újság, rádió, tv 

05 – barátoktól, ismerősöktől 

06 – rokonoktól 

07 – egyéb 

08 – nem válaszolt                                       

09 – nem tudja 

 

14) Hogyan hoztad meg döntésedet az iskola kiválasztása során? 

 

1 – teljesen egyedül 

2 – szüleimmel közösen 

3 – a szülők döntöttek 

4 – tanárral közösen 

5 – testvérrel közösen 

6 – baráttal közösen 

7 – egyéb 

0 – nem válaszolt 

9 – nem tudja 
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15) Kitől kaptál tanácsot? 

 

1 – osztályfőnök 

2 – pályaválasztási tanácsadó 

3 – szülők 

4 – rokonok 

5 – barát 

6 – ismerős 

7 – egyéb 

0 – nem válaszolt 

9 – nem tudja 

 

16) Az általános iskola végén volt már elképzelésed arról, hogy milyen szakmát fogsz 

majd később választani? 

 

1 – igen 

2 – nem 

0 – nem válaszolt 

9 – nem tudja 

 

17) Az általános iskolában olvastál valamilyen kiadványt, tájékozatót a jelenlegi 

szakiskoládról? 

1 – igen 

2 – nem 

0 – nem válaszolt 

9 – nem tudja 

 

 

Most szeretnék feltenni neked néhány kérdést a szakmaválasztásoddal kapcsolatban! 

 

18) Jelenleg milyen szakmát tanulsz? 

………………….szak? 

                          0 – nem válaszolt 

                          9 – nem tudja 

 

19) Ismerted a választott szakmádat, még a szakmaválasztás előtt?  

 

1 – igen, de sosem végeztem 

2 – nem ismertem 

0 – nem válaszolt 

9 – nem tudja 
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20) Miért választottad ezt a szakmát? 

Kérlek, húzd alá az alábbi lehetőségek közül, hogy melyik volt a leginkább meghatározó a 

szakmaválasztásod szempontjából.  

 

01 – az egyik szülőmnek is ez a szakmája 

02 – jól lehet majd keresni vele 

03 – a szüleim ezt akarták 

04 – barátomnak, ismerősömnek is ez a tanult szakmája  

05 – könnyű elsajátítani, megtanulni 

06 – el tudok majd helyezkedni vele 

07 – nem volt más lehetőségem 

08 – ezt tanácsolták (tanáraim, ismerőseim) 

09 – ehhez megfelelők a képességeim 

10– egyéb 

00 – nem válaszolt 

99 – nem tudja 

 

21) Kitől kaptál tanácsot? 

 

1 – tanár, osztályfőnök 

2 – szülő 

3 – testvér 

4 – rokon 

5 – barát 

6 –osztálytárs 

7 – egyéb 

0 – nem válaszolt 

9 – nem tudja 

 

22) Hogyan hoztad meg a döntésedet a szakma kiválasztása során? 

 

1 – teljesen egyedül  

2 – szüleimmel közösen                                        

3 – a szülők döntöttek  

4 – tanárral közösen 

6 –testvérrel közösen 

7 – baráttal közösen 

8 – egyéb 

0 – nem válaszolt 

9 – nem tudja 
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Szeretném, ha a következőkben, 1 és 5 között értékelnéd az alábbi személyeket, dolgokat abból 

a szempontból, hogy mekkora szerepük volt, a szakmaválasztásodban. Az egyes azt jelenti, 

hogy egyáltalán nem volt szerepük, az 5–ös pedig azt, hogy nagy szerepük, hatásuk volt. 

 

23) Mekkora szerepe volt édesanyádnak/ nevelőanyádnak? 

 
NAGYON NAGY  5 4 3 2 1            EGYÁLTALÁN NEM 

 

24) Mekkora szerepe volt édesapádnak/ nevelőapádnak? 

 
NAGYON NAGY  5 4 3 2 1            EGYÁLTALÁN NEM 

 

25) Mekkora szerepe volt testvérednek/testvéreidnek? 

 
NAGYON NAGY  5 4 3 2 1            EGYÁLTALÁN NEM 

 

26) Mekkora szerepe volt barátaidnak? 

 
NAGYON NAGY  5 4 3 2 1            EGYÁLTALÁN NEM 

 

27) Mekkora szerepe volt az akkori osztályfőnöködnek, tanáraidnak? 

 
NAGYON NAGY  5 4 3 2 1            EGYÁLTALÁN NEM 

 

28) Mekkora szerepe volt rokonaidnak? 

 
NAGYON NAGY  5 4 3 2 1            EGYÁLTALÁN NEM 

 

29) Mekkora szerepe volt az osztálytársaidnak? 

 
NAGYON NAGY  5 4 3 2 1            EGYÁLTALÁN NEM 

 

30) Ha újra dönthetnél, ugyanezt a szakmát választanád? 

 

1 – igen 

2 – nem 

0 – nem válaszol 

9 – nem tudja 
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A szakiskola tanulói minősítése 

 

Szeretném, ha a következőkben értékelnéd a választott iskoládat, abból a szempontból, hogy 

mennyire vagy elégedett vele. Az ötös a legjobb helyzetet jelenti (nagyon jó), az egyes pedig a 

legkevésbé jót,(nagyon rossz). 

Tehát milyennek tartod a következőket?  

 

31) Mennyire tartod megfelelőnek az oktatás színvonalát a szakiskolában?  

 

NAGYON JÓ  5 4 3 2 1                        NAGYON ROSSZ 

  

32) Milyen az elméleti képzés? 

 

NAGYON JÓ  5 4 3 2 1                         NAGYON ROSSZ 

 

33) Milyen a gyakorlati képzés? 

 

NAGYON JÓ  5 4 3 2 1                         NAGYON ROSSZ 

 

34) Milyen az épület állaga? 

 

NAGYON JÓ  5 4 3 2 1                         NAGYON ROSSZ 

 

35) Milyen a tanműhely felszereltsége? 

 

NAGYON JÓ  5 4 3 2 1                          NAGYON ROSSZ 

   

36) Milyen az osztályfőnököd? 

 

NAGYON JÓ  5 4 3 2 1                          NAGYON ROSSZ 

 

37) Milyenek a szaktanáraid? 

 

NAGYON JÓK          5 4 3  2  1                    NAGYON ROSSZAK 

 

38) Milyen a tanár–diák viszony? 

 

NAGYON JÓ  5 4 3 2  1                          NAGYON ROSSZ 

 

39) Milyen az iskola légköre? 

 

NAGYON JÓ  5 4 3 2  1                          NAGYON ROSSZ 

 

40) Hogyan ítéled meg összességében mindazt, amit a szakiskola számodra a jövőbeni 

munkavállaláshoz nyújt?  

  

 NAGYON JÓ              5  4   3   2       1                          NAGYON ROSSZ
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41) Milyen a tanár–diák kapcsolat a szakiskolában? 

 

1 – figyelnek a diákokra 

2 – meg lehet beszélni velük a problémákat 

3 – nem lehet velük megbeszélni a problémákat 

4 – nem figyelnek ránk 

5 – nem vesznek emberszámba minket 

0 – nem válaszolt 

9 – nem tudja 

 

 

 

 

Köszönjük a válaszadást! 
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Tanári kérdőív 
(szakiskolai tanárok részére) 

 
Szakmaválasztás és iskolai eredményesség 

 

1) Véleménye szerint mi a legfőbb oka, a tanulók iskolai sikertelenségének, 

lemorzsolódásának? 

 

01 – tanulók kedvezőtlen családi, szociális háttere 

02 – fegyelmi, magatartási problémák 

03 – elhibázott szakmaválasztás 

04 – beilleszkedési problémák 

05 – tanulok alacsony felkészültségi szintje 

06 – gyenge tanulói képességek 

07 – tanulok motiválatlansága 

09 – tanárok motiválatlansága 

10 – tanárok szakmai felkészületlensége 

11 – tanárok módszertani hiányosságai 

12 – sok hiányzás 

13 – családalapítás 

14 – bukás 

00 – nem válaszolt 

99 – nem tudja 

 

 

Szeretném, ha a következőkben értékelné az alábbi kifejezéseket aszerint, hogy 

mennyire meghatározóak az iskolai sikeresség szempontjából. Az ötfokú skálán az 

ötös a nagyon meghatározót jelenti, az egyes az egyáltalán nem meghatározót. 

 ______________________________________________________________  
2) Kedvezőtlen családi, szociális háttér? 
 

NAGYON MEGHATÁROZÓ  5 4 3 2 1    EGYÁLTALÁN NEM MEGH               

 ______________________________________________________________  
3) Magatartási, fegyelmi problémák? 
 

NAGYON MEGHATÁROZÓ  5 4 3 2 1    EGYÁLTALÁN NEM MEGH               

 ______________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________  
4) Sok hiányzás? 
 

NAGYON MEGHATÁROZÓ  5 4 3 2 1    EGYÁLTALÁN NEM MEGH               

 ______________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________  



 220  

5) Beilleszkedési problémák? 
 

NAGYON MEGHATÁROZÓ  5 4 3 2 1    EGYÁLTALÁN NEM MEGH      

   

 ___________________________________________________________________________  
6) Alacsony felkészültségi szint? 
 

NAGYON MEGHATÁROZÓ  5 4 3 2 1    EGYÁLTALÁN NEM MEGH               

 ______________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________  
7) Gyenge tanulói képességek? 
 

NAGYON MEGHATÁROZÓ  5 4 3 2 1    EGYÁLTALÁN NEM MEGH               

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________  
8) Nem megfelelő tanulási motiváció? 
 

NAGYON MEGHATÁROZÓ  5 4 3 2 1    EGYÁLTALÁN NEM MEGH               

 ______________________________________________________________  
9) Elhibázott szakmaválasztás? 
 

NAGYON MEGHATÁROZÓ  5 4 3 2 1    EGYÁLTALÁN NEM MEGH    

 ___________________________________________________________________________  
10) A tanárok nem megfelelő motivációja? 
 

NAGYON MEGHATÁROZÓ  5 4 3 2 1    EGYÁLTALÁN NEM MEGH 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________             
11) A tanárok szakmai felkészületlensége? 
 

NAGYON MEGHATÁROZÓ  5 4 3 2 1    EGYÁLTALÁN NEM MEGH               

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________  
12) A tanárok módszertani hiányosságai? 
 

NAGYON MEGHATÁROZÓ  5 4 3 2 1    EGYÁLTALÁN NEM MEGH               

    

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________  
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Szeretném, ha a következőkben értékelné a szakiskolai tanulók tanulmányi 

sikertelenségének csökkentését szolgáló intézkedéseket, újításokat, aszerint, hogy 

mennyire maghatározóak. Az ötfokú skálán az ötös a nagyon meghatározót jelenti, 

az egyes az egyáltalán nem meghatározót. 
 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________  
13) Szülőkkel történő együttműködés javítása? 
 

NAGYON MEGHATÁROZÓ  5 4 3 2 1    EGYÁLTALÁN NEM MEGH               

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________  
14) Pedagógusi továbbképzés, a pedagógiai–pszichológiai ismeretek fejlesztésének 

érdekében? 
 

NAGYON MEGHATÁROZÓ  5 4 3 2 1    EGYÁLTALÁN NEM MEGH               

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________  
15) Pedagógusi továbbképzés, a sikertelen tanulókat segítő módszertani 

technikák elsajátítása érdekében? 
 

NAGYON MEGHATÁROZÓ  5 4 3 2 1    EGYÁLTALÁN NEM MEGH               

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________  
16) Sikertelen, lemaradó tanulók fejlesztése, mentorállása? 
 

NAGYON MEGHATÁROZÓ  5 4 3 2 1    EGYÁLTALÁN NEM MEGH               

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________  
17) Más intézményekkel való szorosabb szakmai együttműködés, és 

tapasztalatcsere? 

 
NAGYON MEGHATÁROZÓ  5 4 3 2 1    EGYÁLTALÁN NEM MEGH 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________  
18) Hatékonyabb pályaválasztási tanácsadás? 

 
 NAGYON MEGHATÁROZÓ  5 4 3 2 1    EGYÁLTALÁN NEM MEGH 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________  
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19) A HAMET2®, mint teszteljárás alkalmazása, a  tanulók 

szakmaválasztásának segítéséhez, illetve támogatásához? 

 
NAGYON MEGHATÁROZÓ  5 4 3 2 1    EGYÁLTALÁN NEM MEGH 

               

 

               

 

  

Most a tanulói összetétellel kapcsolatban tennék fel néhány kérdést?  
                

20) Hogyan változott a tanulók felkészültsége az elmúlt évek során? 
 

1 – javult 

2 – romlott 

0 – nem válaszol 

9– nem tudja 
 

21) Hogyan változott a tanulók társadalmi összetétele az elmúlt évek során? 
 

1 – javult 

2 – romlott 

0 – nem válaszol 

9 – nem tudja 

 

22) Mi a legsúlyosabb gond a tanulók tanítása során? 

 

1 – gyenge felkészültség 

2 – motiváció hiánya 

3 – nem megfelelőek az általános iskolában szerzett ismeretek 

4 – iskolai magatartás, fegyelem 

5 – nem megfelelő szorgalom 

0 – nem válaszol 

9 – nem tudja 

 

Ha segítette már: 

23) Milyen módon segíti a tanulók szakmaválasztását? 
 

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

........................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 
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24) Min változtatna a sikeresebb szakmaválasztás, és az ezzel összefüggő iskolai 

sikeresség javítása érdekében? 

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

........................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Köszönöm a válaszadást! 
 
 
 
 
 
 

 


