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BEVEZETÉS 

 

 

Jelen kutatás célja a pályaszocializáció belső és 

külső tényezőinek, valamint az életpálya-

szakaszokat meghatározó döntéseknek a vizsgálata, 

a romániai magyar tannyelvű oktatásban. Az 

érettségi előtt álló tanulók esetében vizsgáltuk a 

továbbtanulásra vonatkozó döntést befolyásoló 

komponenseket, valamint azokat a szempontokat, 

melyeket a tanulók preferálnak pályaválasztásuk 

aktuális szakaszában. Az egyetemi szintű képzésbe 

belépő hallgatóknál a már lezárt döntés tényezőit 

vizsgáltuk, és azokat a célokat, amelyeket 

tanulmányaikkal kapcsolatosan fogalmaztak meg a 

hallgatók. Célunk volt továbbá azoknak az 

összefüggéseknek a feltárása, amelyek kétnyelvű 

oktatási rendszerben és kisebbségi léthelyzetben a 

tannyelv és a továbbtanulás szempontjából 

érvényesülnek.  

A kutatás céljának megvalósulása érdekében 

különböző életkori szakaszokban végeztünk 

vizsgálatokat. Az alapsokaságot különböző életkori 

és élethelyzetbeli csoportok képezték, érettségi előtt 

álló tanulók és elsőéves hallgatók (a közoktatási 

kutatás első szakaszában 743 tanuló, második 

szakaszában 1301 tanuló, a felsőoktatási kutatás 

első szakaszában 243 hallgató, második 

szakaszában pedig 362 hallgató vett részt a 

kutatásban). 

A kutatás mérőeszközei saját szerkesztésű-, 

valamint kötött formalizált kérdőívek voltak. Az 

adatokat leíró és összefüggéseket kereső 

eljárásokkal dolgoztuk fel. Eredményeinkben 
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bemutatjuk a mintában szereplők továbbtanulási 

szándékát, a tannyelvválasztás jellemzőit, követtük 

a szak- és intézményválasztást meghatározó 

tényezők rangsorát és ismertettük, hogy a klasszikus 

pályaválasztási elméletekben leírt preferenciasorhoz 

képest a kisebbségi létben élők preferenciái milyen 

eltérést mutatnak. Kitérünk a hallgatók munka-érték 

választására, munkaérdeklődésbeli jellemzőire, 

szakmai- és életcéljaikra. 

A kutatás eredményei elsősorban a 

kétnyelvű oktatási rendszerben megvalósuló 

pályaorientációban hasznosíthatóak, és tanulságosak 

mindazok számára, akik pályaorientációval, karrier-

tanácsadással vagy életpálya-tanácsadással 

foglalkoznak. 



 3 

 

SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉS 

 

 

A disszertációban bemutatjuk a pályaválasztás, 

pályafejlődés elméleti megközelítéseit és fogalmait, 

ismertejük a komplexitásra törekvő, és a 

fejlődéselvet hangsúlyozó elméletek főbb 

megállapításait és alapfogalmait, valamint az 

életpálya modelleket. A komplexitásra törekvő 

pályaválasztási elméletek kellően bizonyítják és 

magyarázzák a pályaválasztás folyamatában 

érvényesülő összetevőket (Szilágyi 1993, 2005). A 

pályaszocializáció, a pályaidentitás és a 

pályaérettség meghatározásában olyan munkákra 

támaszkodunk, amelyek amellett, hogy korszerű 

szemléletet közvetítenek, vizsgálatok eredményeit 

és tanulságait is bemutatják, ugyanakkor, a 

pályaszocializáció vizsgálata szempontjából 

kiemelten fontos alapfogalmakat definiálják, a 

tényezőket magyarázzák (Ritoókné 1989, 2008; 

Szilágyi 2003, 2005, 2011). 

Külön alfejezetben tárgyaljuk a szakmai 

szocializáció képzési szakaszának jellemzőit, 

összetevőit, valamint a felsőfokú szakképzés 

szerepét és főbb szakaszait. Kitérünk a szakmai 

tudás alakulására és az értékek formálódására, 

valamint tárgyaljuk az életcélok szerepét és 

jelentőségét (elsősorban az életút, és a munkában 

való önmegvalósítás kontextusában). Összegezzük a 

továbbtanulás és pályaválasztás kérdéskörökben 

végzett aktuális kutatások főbb eredményeit, és 

következtetéseit. Kitérnünk a pályaválasztási 

bizonytalanság és a pályaorientáció tárgyalására is, 

hiszen ezek a felsőfokú tanulmányok időszakát és 
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az azt megelőző időszakot tekintve is igen 

jelentősek. 

A disszertáció szakirodalmi részében külön 

fejezet ismerteti a kétnyelvűség sajátosságait és az 

oktatás nyelviségének kérdéseit, bemutatjuk a 

romániai magyar tannyelvű oktatás helyzetét, 

valamint rálátást biztosítunk a magyar anyanyelvű 

diákok továbbtanulásának főbb jellemzőire is. 

 

A KUTATÁS BEMUTATÁSA 

 

A kutatás célja  

 

Célunk a pályaszocializáció belső és külső 

tényezőinek, valamint az életpálya-szakaszokat 

meghatározó döntéseknek a vizsgálata, a romániai 

magyar tannyelvű oktatásban felső középfokon, 

valamint a felsőoktatásban.  

Az érettségi előtt álló tanulók esetében 

célunk a továbbtanulásra vonatkozó döntésnek, 

valamint azoknak a szempontoknak a vizsgálata, 

melyeket a tanulók preferálnak, pályaválasztásuk 

aktuális szakaszában. Célunk ugyanakkor a 

középiskolások szakmákkal kapcsolatos 

elgondolásainak, és a pályával kapcsolatos 

elképzeléseik feltérképezése is. 

Az egyetemi szintű képzésbe belépő 

hallgatóknál célunk a meghozott döntés tényezőit 

vizsgálni, és azokat a célokat, amelyeket 

tanulmányaikkal kapcsolatosan fogalmaznak meg a 

hallgatók, és amelyek meghatározói lehetnek 

szakmai életútjuknak és a pályafejlődésnek. 

Szeretnénk feltérképezni, hogy milyen eszközeik és 

erőforrásaik vannak a képzésbe bejövő hallgatóknak 

a pályaadaptációban.  
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Célunk a tannyelv-választás szerepének 

vizsgálata a pályaválasztásban, azoknak az 

összefüggéseknek a feltárása, amelyek kétnyelvű 

oktatási rendszerben és kisebbségi léthelyzetben a 

tannyelv és a továbbtanulás szempontjából 

érvényesülnek.  

 

A kutatás módszertanának bemutatása 

 

A pályaválasztás téma és a kutatás céljának 

megvalósulása érdekében különböző életkori 

szakaszokban kellett vizsgálatokat végeznünk, az 

alapsokaság különböző életkori és élethelyzetbeli 

csoportokra oszlik. A mérőeszközök alkalmazását 

az alábbi logikai és időbeni sorrend szerint 

valósítottuk meg:  

A. A kutatás közoktatási szakaszában 

középiskolások körében a továbbtanulási szándék, a 

szak- és intézményválasztásban szerepet játszó főbb 

tényezők és a pályaválasztás szempontjából jelentős 

információ-források felmérése érdekében 

szerveztünk kutatást. Résztvevői a romániai magyar 

tannyelvű iskolahálózatban végezték a középiskolát, 

a középfokú képzés záró időszakában 

pályaválasztási döntés előtt álltak. A kutatást két 

nagy országos mintán sikerült elvégezni:  

A.1. A közoktatási kutatás első szakasza a 

2009/10-es tanévben egy országos vizsgálat 

keretében, régiók, településtípusok és iskolatípus 

szerint reprezentatív mintán, 25 magyar tannyelvű 

vagy magyar tagozattal rendelkező középiskolában 

valósult meg. A szakmákkal kapcsolatos 

elgondolások és az előzetes pályaelképzelés elemeit 

gyűjtöttük össze, a továbbtanulásra vonatkozó 

döntéseket, és azokat a szempontokat vizsgáltuk, 
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melyeket a XI. osztályos diákok (N=743) 

figyelembe vesznek pályaválasztásban.  

A.2. A közoktatási kutatás második 

szakaszában, a 2013/14-es tanévben a 

szakközépiskolásokat választottuk. Ekkor 42 

szakközépiskola csatlakozott, magyar tannyelvű 

intézmények, valamint a vegyes intézmények 

magyar osztályai. A magas részvételi arány 

biztosítja a reprezentatív mintát (N=1301).  

B. A kutatás felsőoktatási szakaszában 

egyetemista populáción az intézmény és 

szakválasztás tényezőit, a pályaképet és a célokat 

vizsgáltuk. Azt mértük fel a felsőoktatásba való 

belépés időszakában, hogy a szakot és az 

intézményt milyen tényezők figyelembevételével 

választották, hogyan gondolkodnak a szakjukról és 

a szakmáról, hogyan vélekednek a munka-

értékekről, melyek a fő érdeklődési területeik, 

valamint azt, hogy a tanulmányaikat az eredeti 

elképzelésüknek megfelelően végzik-e, vagy 

módosítottak azon, illetve milyen célokat 

fogalmaznak meg, melyek az aspirációik. 

B.1. A felsőoktatási kutatás első 

szakaszában, a 2013/2014-es tanévben a Sapientia 

EMTE marosvásárhelyi Műszaki és 

Humántudományok Karán vizsgáltuk az elsőéves 

hallgatókat, az akkor működő 11 alapképzés 

esetében, humán, műszaki és agrár szakterületeken. 

A vizsgálatban való részvételi arány magas 

(N=243), ami a reprezentatív mintát biztosította. 

B.2. A felsőoktatási kutatás második 

szakaszában kiterjesztettük a vizsgálatot a Sapientia 

EMTE mindhárom helyszínére (mind a négy karra), 

valamennyi szakterületre (humán, műszaki, agrár, 

és gazdasági szakterületeken) és minden olyan 
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alapszakra, ami a 2014/2015-ös tanévben ezen az 

egyetemen működött. A magas részvételi aránynak 

(N=337) köszönhetően a minta reprezentatív a 

vizsgált elsőéves populáció tekintetében. 

 

A kutatás hipotézisei 

 

1. Feltételezzük, hogy az anyanyelven tanulás 

jogához a tanulók régiótól függetlenül 

ragaszkodnak, a tényleges tannyelvválasztást 

viszont alakítják a régiótól függő 

nyelvhasználati szokások. 

2. Feltételezzük, hogy a szak- és 

intézményválasztást meghatározó tényezők 

rangsorában a klasszikus pályaválasztási 

elméletekben leírt preferenciasorhoz képest, a 

kisebbségi létben élők preferenciái eltérést 

mutatnak.  

3. Feltételezzük, hogy kétnyelvű oktatási 

rendszerben, pályaválasztást befolyásoló 

tényezővé válik a tannyelv választása.  
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A kutatás mérőeszközei 

 

Saját szerkesztésű kérdőívek  

- Továbbtanulási szándékot, tanulási nyelvet, 

pályaválasztás tényezőit felmérő kérdőív 

tanulókkal  

- Szak- és intézményválasztást, tannyelvválasztást, 

életvitelt, nyelvhasználatot, szakmai terveket, 

munka-érdeklődést és értékpreferenciát felmérő 

kérdőív hallgatókkal 

Olvasás és szövegértési feladat 

- „Hogyan válasszak szakot?” 

Kötött és formalizált kérdőívek 

- Crites pályaválasztási érettség kérdőív 

- Skawran-lista 

- Rövidített Aspirációs Index 

 

 

Az adatfeldolgozás eljárásai 

 

Az adatokat az SPSS statisztikai elemző rendszerrel 

dolgoztuk fel (gyakoriságok, százalékos arányok, 

Chi2-próba, t-próba, szignifikancia, korreláció-

számítás, rangsor, faktoranalízis és varianciaanalízis 

használatával), mivel a vizsgálat eredményadatai 

alkalmasak mind a leíró, mind pedig az 

összefüggéseket kereső eljárások végrehajtására. 
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AZ EREDMÉNYEK ÖSSZEGZÉSE ÉS A 

HIPOTÉZISEK IGAZOLÁSA 

 

 

A pályaválasztás és a pályaszocializáció 

felsőoktatási lehetőségeinek vizsgálata érdekében 

különböző életkori és élethelyzetbeli jellemzőkkel 

rendelkező csoportokban végeztünk vizsgálatokat.  

Eredményeink azt mutatják, hogy a vizsgált 

középiskolások igen jelentős arányban szeretnének 

továbbtanulni, az elméleti líceumokban érettségizők 

többsége a felsőoktatási intézményeket preferálja és 

szívesen tanulna anyanyelven. Az érettségi előtti 

évben még sokan nem hozták meg a szak- és 

intézmény választására vonatkozó döntésüket, nem 

tudták, hogy melyik egyetemre szeretnének 

jelentkezni, ami azt jelzi hogy a továbbtanulásra 

vonatkozó döntést még nem hozták meg. Annak 

ellenére, hogy a tanulók úgy ítélték meg, hogy a 

pályaválasztással kapcsolatosan sok információhoz 

jutnak az internet, az iskola, a barátok és a család 

révén, a válaszokban mégis bizonytalanság 

tükröződött.  

A szakközépiskolásoknak körülbelül az 

egynegyede fontolgatta a továbbtanulás lehetőségét, 

többségük pedig azt tervezte, hogy a középfokú 

szakképzés megszerzése után dolgozni fog. A 

magyar tannyelvű szakközépiskolák végzős tanulói 

nagy arányban nyilatkoztak úgy, hogy választották 

azt a szakképzést, ahol tanulmányaikat folytatják, 

de mégis a tanulóknak csak a fele értékelte úgy 

jelenlegi képzését, hogy az lehetővé fogja tenni 

számára annak a szakmának a gyakorlását, amit a 

legszívesebben végezne. 
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Első hipotézisünkben feltételeztük, hogy az 

anyanyelven tanulás jogához a tanulók régiótól 

függetlenül ragaszkodnak, a tényleges tannyelv-

választást viszont alakítják a régiótól függő 

nyelvhasználati szokások. Feltételezésünk 

beigazolódott, ezt az alábbi eredményekkel 

támasztjuk alá. A tanulási nyelv szempontjából a 

közoktatási kutatás mindkét szakaszában 

egybehangzóan kiderült, hogy azok a tanulók, akik 

jelentkeznének felsőfokú képzésbe, többségükben 

anyanyelven szeretnének tanulni. A tannyelv-

választásban azonban szignifikáns eltérés volt a 

régiók között, és a családban és a baráti körben 

beszélt nyelv szerint. Azok a tanulók, akik 

szórványban vagy az átmeneti régióban élnek, 

illetve baráti körükben, családjukban vagy a 

szomszédokkal való kommunikációban gyakrabban 

használják a román nyelvet, kevésbé tartották 

fontosnak azt, hogy anyanyelven tanuljanak. A 

tömbben élő tanulók, akik családjukban vagy a 

barátaikkal és a szomszédokkal való érintkezésben 

magyarul beszélnek, nagyon fontosnak tartják az 

anyanyelven tanulást. 

Az anyanyelv fontosságát a tanulásban az is 

alátámasztotta, hogy a szakközépiskolás tanulók 

többsége úgy nyilatkozott, hogy ha az általa 

választott szakon nincs anyanyelvű képzés, akkor 

inkább más szakot választ annak érdekében, hogy 

anyanyelvén tanulhasson. A szaktantárgyakra 

vonatkozóan a szakközépiskolás tanulók döntő 

többsége azt a megoldást tartaná hasznosnak, 

célravezetőnek, ha azokat anyanyelven tanulják, 

úgy, hogy az iskola biztosítja a román 

szakkifejezések elsajátításának lehetőségét is.  
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A hallgatóknál az anyanyelv jelentős 

szerepet játszott abban a döntésben, amikor szakot 

és intézményt választottak. A tannyelv 

fontosságának megítélésében viszont szignifikáns 

eltérést találtunk a baráti körben beszélt nyelv 

szerint. A baráti körben jellemző nyelvhasználat és 

az anyanyelv fontossága közötti összefüggést 

bizonyítja az, hogy azok a hallgatók, akik csak 

magyarul beszélnek a baráti körben nagyon 

fontosnak tartják az anyanyelven való 

továbbtanulást, míg azok, akik barátaikkal két 

nyelven beszélnek (magyar és román) közepesen 

tartják azt fontosnak. A hallgatók leginkább a jobb, 

alaposabb tudás megszerzésével, valamint az 

anyanyelv és nemzeti identitás megőrzésével 

érveltek az anyanyelvű oktatás mellett. 

Mind a tanulók, mind pedig a hallgatók 

szeretnének anyanyelven tanulni, és mindkét 

csoportban a tannyelv-választást alakítják a 

nyelvhasználati szokások. 

Második hipotézisünkben feltételeztük, hogy 

a szak- és intézményválasztást meghatározó 

tényezők rangsorában a klasszikus pályaválasztási 

elméletekben leírt preferenciasorhoz képest a 

kisebbségi létben élők preferenciái eltérést 

mutatnak. Eredményeink alapján kiderült, hogy a 

szak- és intézményválasztást meghatározó tényezők 

rangsorában vannak állandónak, stabilnak 

mutatkozó és változó tényezők. Stabilnak 

mutatkozó tényező a rangsor elején a saját 

érdeklődés, ez a döntő tényező a szak- és 

intézményválasztásban, mind a középiskolások, 

mind a hallgatók körében. A klasszikus 

pályaválasztási elméletekből ismert preferencia sor 

pedig kiegészült, mivel a tanulóknál a harmadik, 
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hallgatóknál pedig a második helyre belépett az 

anyanyelv. Helyüket változtató tényezőknek 

bizonyultak a képességek, a szak- és a szakma 

presztízse, az intézmény hírneve, a barátok 

javaslata, valamint a szülők javaslata is. A tanárok 

véleménye, valamint az intézmény közelsége és a 

máshová nem jutottak be tényezők a rangsor végén 

találhatók. Ezek az eredmények alátámasztják a 

második hipotézisünket. 

A harmadik előfeltételezést, mely szerint 

kétnyelvű oktatási rendszerben pályaválasztást 

befolyásoló tényezővé válik a tannyelv választása 

szintén igazolják azok az eredmények, melyek az 

anyanyelv fontosságát, annak rangsorbeli helyét 

mutatták a pályaválasztási tényezők preferencia 

sorában. Első alkalommal mutattuk ki egy 

többszakaszos kutatásban, nagy mintán, mind a 

tanulók, mind pedig a hallgatók körében a tannyelv 

jelentős szerepét a továbbtanulásban, a 

pályaválasztásban.  

A második és harmadik előfeltevéseinket 

alátámasztó eredményeket részletesebben is 

összegezzük az alábbiakban. A közoktatási kutatás 

első szakaszában azt találtuk, hogy az érdeklődés 

mellett a diploma megszerzését követő pénzkereseti 

lehetőséget, valamint a felsőoktatási intézmény, a 

szak és a szakma presztízsét hangsúlyozták a 

tanulók, mint olyan tényezőket, amelyek fontosak a 

döntésükben, ugyanakkor azok többsége, akik 

továbbtanulnának anyanyelven szeretnék folytatni 

tanulmányaikat. A tanárok véleményét és a barátok 

véleményét, mint befolyásoló tényezőket kevésbé 

értékelték fontosnak a tanulók. A közoktatási 

kutatás második szakaszának résztvevői az 

érdeklődés mellett a képességeket és az 
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anyanyelven való tanulás lehetőségét tartották a 

legfontosabb tényezőknek. Az érdeklődés és a 

képességek fontossága esetükben közepes 

korrelációs értéket mutatott. Az érdeklődés, mint 

meghatározó pályaválasztási tényező még inkább 

hangsúlyos volt a lányok, a továbbtanulni 

szándékozó tanulók, valamint azok számára, akik 

inkább a választott szak mellett maradnak, ha nincs 

az általuk választott szakon anyanyelvű képzés, 

illetve azoknál a tanulóknál is, akik ragaszkodnak 

ahhoz, hogy a szakképesítésüknek megfelelő 

munkakörben helyezkedjenek el. A tanárok 

javaslatát, az intézmény hírnevét és a barátok 

javaslatát nem tartották fontosak a tanulók a 

pályaválasztási döntésben. A közepesen fontosnak 

értékelt presztízs tényező esetében, annak a 

fontosságának a megítélésében is jelentős 

eltéréseket találtunk az egyes szakközépiskolás 

tanulói csoportok között. Ezek alapján a szakma 

presztízse, mint pályaválasztást befolyásoló 

tényező, szignifikánsan fontosabb volt azok 

számára, akik a továbbtanulás mellett döntöttek, 

valamint, azok számára akik a szakképesítésnek 

megfelelő munkakörben kívánnak elhelyezkedni. 

Lényegesebb volt a presztízs azok számára is, akik 

inkább román nyelvű képzésre jelentkeznek, ha a 

választott szakon nincs anyanyelvű képzés, 

valamint fontosabb volt a presztízs azok számára is, 

akik választották a szakképzést, szemben azokkal, 

akik csak oda kerültek, oda jutottak be.  

A Sapientia EMTE hallgatói esetében, a 

felsőoktatási kutatás mindkét szakaszában az 

bizonyult a második leghangsúlyosabb tényezőnek, 

hogy magyarul tanulhatnak. Harmadik tényező a 

hallgatók többségénél a saját képességek, de 
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műszaki szakterületen azt megelőzi a szakma 

presztízse. A saját érdeklődés és a saját képességek 

tényezők fontossága közepesen erős korrelációs 

kapcsolatot mutatott az egyetemista populációban. 

Helyüket változtató tényezőknek bizonyultak a 

rangsorokban az intézmény hírneve, a barátok és a 

szülők javaslata. A máshová nem jutott be, valamint 

a tanárok javaslata tényezőket pedig stabilan a 

rangsor végén találtuk a felsőoktatási kutatás 

mindkét szakaszában. 

A pályaválasztásban fontos tényezők mind a 

közoktatási szakaszban, mind a felsőoktatási 

szakaszban besorolhatóak voltak három faktorba: a  

referens személyek,  a személyiségmutatók 

valamint a makrokörnyezeti hatás faktorok. A 

tanulók esetében a nyelvválasztás, az anyanyelven 

való tanulás a szubjektív pályaválasztási tényezők 

csoportjába volt besorolható (személyiségmutatók 

faktor), a hallgatóknál pedig azt találtuk, hogy ez az 

objektív tényezők közé tartozik (makrokörnyezeti 

hatás faktor). A pályaválasztási tényezők faktorai 

összefüggést mutattak a szülők iskolai 

végzettségével, a nemmel, valamint hallgatók 

esetében a választott szakterülettel is. 

Összefüggést találtunk a vizsgált 

pályaválasztási tényezők és a munka-értékek között, 

a kutatás felsőfokú szakaszának eredményeit 

elemezve láthattuk, hogy a munka-értékek 

közösségi/altruista faktora pozitívan összefügg a 

magyarul tanulhat tényezővel, vagyis azoknak a 

hallgatóknak a válaszaiban hangsúlyosabbak a 

közösségi/altruista értékek, akik a szak- és 

intézményválasztásban a magyar tannyelv szerepét 

hangsúlyozzák.  
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Hasonló pozitív összefüggést találtunk az 

individuális/önmegvalósító értékek és a saját 

érdeklődés tényező, valamint a saját képességek 

tényező között, ami jelezte, hogy azoknál a 

hallgatóknál, akik a szak- és intézményválasztásban 

az érdeklődést és a képességeket jobban 

hangsúlyozták  a pályaválasztási tényezők 

individuális/önmegvalósító faktora hangsúlyosabb. 

A pályaszocializáció felsőoktatási 

lehetőségeinek szempontjából továbbá jelentős 

eredmény az, hogy az egyetemista populáció nagy 

arányban első helyen jelölte, választotta a 

felsőoktatásba való jelentkezéskor azt a szakot, ahol 

tanul, a hallgatók többsége elégedett volt és 

megfelelőnek tartotta a képzést a maga számára. 

Szintén magas azok aránya, akik hosszú távon a 

képzettségüknek megfelelő munkakörben 

szeretnének elhelyezkedni. A szakmai tervekre és 

elképzelésekre vonatkozó eredmények azt mutatják, 

hogy a hallgatók körülbelül fele-fele arányban 

továbbtanulnának, illetve munkát vállalnának az 

alapképzés befejezése után.  

A munka-értékek választásában és a munka-

érdeklődésben főleg az életkori és élethelyzetbeli 

sajátosságok tükröződtek. A fejlődés fontossága, 

valamint az emberekkel, emberek között végzett 

munka iránti érdeklődés stabilan hangsúlyos volt az 

egyetemisták körében. Az értékválasztásokat 

szakterületek szerint vizsgálva kiderült, hogy 

kialakulóban van az az érdeklődési struktúra, amely 

többé-kevésbé megfelel majd valamilyen munkakör 

vagy szakma jellemző struktúrájának.  

Az életcélok rangsora is stabilitást mutat az 

egyetemista populációban, erre vonatkozóan a 

kutatás mindkét szakaszában azt találtuk, hogy az 
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intrinzik célokat és az egészséggel kapcsolatos 

célokat részesítették előnyben a hallgatók. 

Leghangsúlyosabbnak a fejlődés, a kapcsolatok és 

az egészség céltípusok bizonyultak. Szakterületek 

szerinti bontásban a céltípusok fontosságának 

megítélésében kisebb eltérések kimutathatók voltak, 

de nem találtunk egyértelmű különbséget a 

különböző szakterületeken tanuló hallgatók 

aspirációs mintázatában. Az életcélok kimutatott 

struktúrája tartós jellemzője a hallgatóknak, ha azok 

megvalósítását támogatja a felsőoktatás, akkor 

olyan magatartásmintázatok, viselkedések és 

döntések szilárdulnak meg, amelyek nem csak az 

egyén, hanem az emberi közösségek működése 

szempontjából is kedvezőek.  

A hallgatók erősségének bizonyult a 

pályaérettség tekintetében a függetlenség, azaz az 

egyéni elképzelések kidolgozottsága és a személyes 

felelősségvállalás, de az adekvát koncepció, az 

involváltság, valamint a munkával szembeni 

beállítódás szempontjából a megkérdezettek 

negyedének még feladati vannak.  A képességek 

vonatkozásában azzal szembesültünk, hogy a 

hallgatók majdnem fele nem ismeri a sikeres 

szakmagyakorláshoz szükséges képességeket, 

készségeket annak a szakmának az esetében, ahol 

saját véleménye szerint szívesen dolgozna. Ezek az 

eredmények visszacsatolásnak számítanak az 

életkornak megfelelő önismereti munka és a pályák 

világáról való ismeretek fontossága szempontjából 

valamint jelzik, hogy a sikeresebb életút 

megtalálásában fontos a motivációs bázisra és az 

értékrendre is figyelmet fordítani a 

pályaszocializáció felsőoktatási szakaszában. 
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KITEKINTÉS  
 

 

A kutatás eredményeit a kétnyelvű oktatási 

rendszerben megvalósuló pályaorientációban 

célszerű figyelembe venni, az eredmények 

hasznosak mindazok számára, akik 

pályaorientációval foglalkoznak. Ez a kutatás, 

kétnyelvű oktatási rendszerben, a kisebbség 

körében, nagy mintán nyert statisztikai adatokkal 

bizonyítja a tannyelv-választás jelentőségét a 

továbbtanulásban, azt, hogy a tannyelv-választás is 

fontos tényező a pályaválasztásban az erdélyi 

magyar fiatalok esetében. 

Az eredmények alapján érzékelhetők 

hiányosságok az önismeretben (pl. a képességek 

ismerete és pályához rendelése), a tájékozottságban 

és a céltudatosságban a pályaválasztás 

szempontjából. Éppen ezért a kutatás eredményei 

alátámasztják a pályaorientáció, az életkornak 

megfelelő önismereti munka és a pályák világáról 

való ismeretek fontosságát, és az iskolarendszer 

felelősségét ebben a kérdéskörben. Az önálló 

döntésben kell segíteni a tanulókat és a hallgatókat, 

alapozni a függetlenségre és személyes 

felelősségvállalásra, ami jellemzi a populációt, 

figyelembe véve azt is, hogy az érdeklődés döntő 

jelentőségű a pályaválasztásban.  

A közoktatás keretében lehetséges a 

legkorábban, a leghatékonyabban és a legszélesebb 

körben pályaorientációs szolgáltatást nyújtani és az 

életpálya-építési készségeket fejleszteni (a 

szakirodalmi részben bemutatott összetevőkkel és 

szemléletben) az erre való igény adott, a közoktatási 
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kutatásban kapott eredmények alapján láttuk, hogy 

a tanulók az információszerzésben jelenleg is nagy 

jelentőséget tulajdonítanak az iskolának, ott kellene 

a tanulók pályaismeretét bővíteni, korszerű 

pályaismeretet kialakítani. A lehetőségek erre 

adottak, hiszen a romániai magyar iskolahálózatban 

kiépült a pszichopedagógiai központok és kabinetek 

hálózata, ahol az alkalmazott szakemberek 

munkakörébe beletartozik a pályaorientáció. A 

kabinetek szakemberei is visszacsatolást kapnak a 

jelen kutatás eredményei révén. Iskolai 

pályaorientációval az osztályfőnökök is 

foglalkoznak, vállaljuk egy olyan tanegység 

kidolgozását a tanárképzős hallgatók számára, 

amely biztosítja a leendő tanárok és osztályfőnökök 

tájékozottságát és módszertani felkészültségét a 

pályaorientációban, valamint ami a tanárok 

módszertani továbbképzésében is felhasználható. 

Lehetőséget kell találni azon hallgatói 

szolgáltatások fejlesztésére is, amelyek a karrier-

tanácsadást, életpálya-tanácsadást lehetővé teszik, 

és támogatják a felsőoktatásban résztvevőket 

szakmai fejlődési feladataikban, a motivációs bázis, 

az értékrend tisztázásában, a sikeresebb életút 

megtalálásában, ez által abban is, hogy eldöntsék, 

milyen szintig szeretnék folytatni felsőfokú 

tanulmányaikat, mielőbb diplomához, majd álláshoz 

jussanak. Kialakulóban van annak a feltétele, hogy 

az eredmények hasznosuljanak a felsőoktatási 

intézményekben, mert az új akkreditációs feltételek 

szerint minden egyetemnek biztosítania kell 

hallgatói számára a pályaorientációs tanácsadást . 

Az egyetemeken működő, illetve megalakuló 

tanácsadó és tájékoztató központokban folyó 

munkát is lehet segíteni ezeknek az adatoknak az 
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ismeretében. A tanácsadás mellett a képzésekben 

nagy haszna lenne a szakterületek szerint 

megszervezett pályaismereti foglalkozásoknak, 

vagy akár az önismereti élmények alapján történő 

tanulásnak és a csoportmunkának is. 

Eredményeink arra is utalnak, hogy 

biztosítani kell az anyanyelven történő 

továbbtanulás feltételeit, az fogja megteremteni a 

hatékony pályaszocializáció esélyét, amikor az 

anyanyelven zajló felsőoktatás által az erdélyi 

magyar fiatalok élhetnek azokkal a mobilitási 

lehetőségekkel, amelyeket a jelenlegi társadalmi-

gazdasági hatásrendszer lehetővé teszi. 

A kapott adatok alapján további kutatási irányok 

jelölhetők ki. Ilyen a pályaválasztási tényezők 

objektív és szubjektív csoportjának további 

differenciálása, illetve a nyelvválasztás mint 

pályaválasztási elem helye és funkciója ebben a két 

csoportba. 

Nem elkerülhető a pályaválasztás 

vizsgálatának összekapcsolása egy 

identitásvizsgálattal, hiszen a kutatási eredmények 

alapján elmondható, hogy két fontos identitás-

összetevő, nevezetesen a szakmai identitás, és a 

nemzeti identitás viszonya mutatkozik meg implicit 

formában a dolgozatban. Az anyanyelv választása - 

mint a nemzeti identitás komponense – és a szakmai 

identitás megszerzésének lehetősége közötti 

kapcsolat természetének vizsgálata ebben a 

dolgozatban nem volt cél, de újabb kutatási irányt 

kijelölt. További kutatási téma lehet a szülők 

nemzeti identitásának jelentőségét kimutatni adott 

pályaválasztási döntésekben.  

Fontos lenne annak feltárása is, hogy milyen 

makrotársadalmi hatások befolyásolják a kisebbségi 
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léthelyzetben élők egyéninek tűnő döntéseit a 

pályaválasztás folyamatában, azaz milyen 

szabadság foka van a pályaválasztási döntéseknek, 

hiszen ennek életutakat, élet-esélyeket meghatározó 

jelentősége van, és már túl mutat a jelenlegi kutatás 

célkitűzésein, viszont adatai jó kiindulást adnak a 

további kutatások tervezéséhez. 
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