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Bevezetés 

 
A Pomurjei Gazdasági Kamara, mint vezető partner kialakított egy határon átnyúló 
partnerséget a »Megfelelő szakmát a fejlődésért« (Right Profession) című projekt 
megvalósítása érdekében. A projektpartnerek felkérésének és a határ magyar, illetve szlovén 
oldalán létrehozott közös partnerség kialakításának háttere, hogy a határtérség mindkét 
oldalán hasonló problémák merülnek fel. Ilyen például a szakképzettségel rendelkező 
munkaerő hiánya. A két térség azonos gondokkal küzd, ezért közösen könnyebben 
megtalálhatóak azok a módszerek, amelyek segítségével a folyamatok a kedvező irányba 
terelhetőek. A rossz sztereotípiákat is le kell dönteni, mint például a szülők negatív 
beállítódását a műszaki szakmákat illetően.  

A bizalom kiépítését is szolgáló határon átnyúló projekt általános célkitűzése főként azon 
fiatalok körében tapasztalható munkanélküliség megállítása, akik csak most fejezik be 
tanulmányaikat, és nem megfelelő irányú  képzettségük miatt nem kapnak megfelelő 
munkát, ezáltal gyarapítják a munkanélküliek számát a határmenti régióban.  

A projektpartnerség magában foglalja a határrégió munkáltatóinak képviselőit, valamint az 
üzleti támogató környezetet. Magyar oldalon a Zala Megyei és a Vas Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara, illetve a Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi 
Központja a partnerek. Szlovéniából a Pomurjei Gazdasági Kamara, a Muraszombati 
Területi Kézműves Kamara, a Muraszombati Fejlesztési Központ és a Center idej, 
azaz az Ötletek Központja. 

Projekt fő célcsoportját azon fiatalok képezik, akik pályaválasztás előtt állnak. Magyar oldalon 
a 7. és 8. osztályos általános iskolai diákok bevonására került sor. Egy kérdőíves 
véleménykutatás keretében összesen 637 diák megszólítása valósult meg. Az összegyűjtött 
anyagok feldolgozását követően készült el a Kutatási jelentés, amely részletsen taglalja az 
egyes kérdésekre adott válaszokat, és rövid elemzést is ad a releváns összefüggéseket 
illetően. A primer kutatásra alapozva elkészült a Vas megyei területre vonatkozó jelen 
helyzetelemzés. 

 

1 A kutatás módszertana  

 
Személyes lekérdezés módszerével hetedikes és nyolcadikos diákok véleményének 
begyűjtésére került sor 2011. októberében Vas megye határmenti területén. Az adatgyűjtést 
követően valósult meg a kérdőívek kódolása, a kérdőívek számítógépes feldolgozásának 
előkészítése. A kutatási információk rögzítése, az adattáblák készítése számítógépen történt 
(SPSS). A számítógépes adatfeldolgozást követően került sor a részletes Kutatási jelentés 
összeállítására, majd jelen helyzetelemzés elkészítésére.  

A kutatás során összesen 637 fő megkérdezésére került sor. A válaszadók 50,2%-a fiú, 
49,8%-a lány. A megkérdezettek 50,24%-a hetedik évfolyamba, 49,61%-a a nyolcadik 
évfolyamba jár. A megkérdezettek 53,4%-a községben, 45,4%-a városban él, 8 válaszadó 
(1,3%) nem adott választ erre a kérdésre. Az alábbi táblázatban néhány összesített adat 
látható évfolyamok szerint. 

 

 7. évfolyam 8. évfolyam Összesen 



 

 4 

Város 50,5% 49,5% 100% 

Község 49,9% 50,1% 100% 

Fiú 47,8% 52,2% 100% 

Lány 53% 47% 100% 

 

A felmérésben az alábbi települések általános iskolai tanulói vettek részt:  

 Szentgotthárd (2 iskola) 
 Körmend (3 iskola)  
 Nádasd (1 iskola) 
 Egyházasrádóc (1 iskola) 
 Apátistvánfalva (1iskola) 

 Csákánydoroszló (1 iskola) 
 Őriszentpéter (1 iskola) 
 Pankasz (1 iskola) 

 
 

2 A pályaválasztási információk beszerzése  

2.1 Hiteles forrásból (pályaválasztás otthon, pályaválasztás az iskolában) 

(6. kérdés)  

 
A pályaválasztási információk megszerzése tradicionálisan a család és az iskola. A felmérés 
keretében az erre adott válaszok nagyban ezt vissza is igazolták azzal, hogy érdemes a 
figyelmet elsősorban azokra a célszemélyekre fordítani, akik valamilyen oknál fogva mégis 
későn jutnak ilyen kommunikációs helyzetbe.  

Érthető módon a hetedik és nyolcadik osztályos általános iskolai tanulók motiváltak leginkább 
a pályaválasztással kapcsolatosan. A felmérésben megkérdezett tanulók a leghitelesebb 
forrásból tájékozódnak ezzel összefüggésben, nevezetesen a családban és az iskolában van 
napirenden ez a kérdés. A megkérdezettek négy válaszlehetőség közül választhattak. A 
kapott eredmények rendkívül meggyőzőek, ugyanakkor elgondolkodtatóak is. A tanulók közel 
háromnegyede (73 %-a) mindkét közösségben hall pályaválasztással kapcsolatos 
információkat. Inkább az tekinthető érdekesnek, hogy a megkérdezettek közel ötödénél 
(19%) csak családi körben került elő ez a témakör, míg 5%-uknál csak az iskolában volt 
téma a pályaválasztás. Azt is érdemes megemlíteni, hogy 3%-uk esetében egyáltalán nem 
merült fel a pályaválasztás témája sem a családban, sem az iskolában. A pályaválasztás 
napirendre kerülését mutatja az 1. sz. ábra.    
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1. ábra: A pályaválasztás napirendre kerülésének megoszlása   

 
 
Az eredményeket összevetettük két további tényezővel, hogy megvizsgáljuk, befolyásolja-e 
az évfolyam, illetve a lakhely azt, hogy hol (otthon vagy az iskolában) kerül szóba a 
pályaválasztás. A kapott eredményeket táblázatos formában a kutatási jelentés részletesen 
tartalmazza.1 A helyzetelemzés szempontjából üzenetértéke elsősorban annak van, hogy a 
megkérdezett tanulók 3%-a még egyáltalán nem került kommunikációs interakcióba a 
pályaválasztással kapcsolatosan sem családi, sem iskolai környezetben. A kapott eredményt 
árnyalja, hogy a fenti részarány döntő része a hetedikes tanulókhoz, a fiatalabb 
generációhoz tartozik. Hasonló eltolódás figyelhető meg a „csak otthoni” forrásból táplálkozó 
19% esetében is. Közülük közel 17% a hetedikes, és 2% a nyolcadikos válaszadók 
részaránya.  

Összességében azt mondhatjuk tehát, hogy a nyolcadikos tanulók teljes mintához 
viszonyított 0,5%-a még nem hallott pályaválasztással kapcsolatosan információkat sem a 
családban, sem az iskolában. (Itt figyelembe kell venni, hogy a felmérésre 2011. október 
hónapban, tehát az iskolaév megkezdését követően került sor.)  Az eredményekből 
levonható az a következtetés is, hogy a 7. évfolyamban nagyobb arányban beszélgetnek a 
szülők gyermekeikkel a témáról, mint az iskola tanárai. A 8. évfolyamban azonban már az 
iskola is bekapcsolódik, sőt, mindkét helyen szóba kerül a továbbtanulás.   

A lakhely vonatkozásában nincs szignifikáns eltérés a kapott eredményekben. Az, hogy valaki 
városban vagy községben tanul, kis mértékben befolyásolja azt, hogy hol kerül szóba a 
továbbtanulás, mivel a megkérdezett városiak közel 70%-a, és a községben élők közel 80%-
a mindkét helyen hallott már a pályaválasztásról. Talán annyit érdemes megjegyezni, hogy a 
városokban élőknél kicsit nagyobb arányban beszélnek „otthon” a pályaválasztásról, mint a 
községekben lakóknál.  

 

 

 

                                                 
1 Kutatási jelentés 3-5. p.  
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3 Családismeret és pályaválasztás (7-9. kérdés) 

3.1 Végzettség (7. kérdés) 

 
Érdekes kérdéskör a családismeret és a pályaválasztás kapcsolatba hozása. A kapott 
eredmények elgondolkodtatóak több tekintetben is. A felmérés 7. kérdése a szülők 
legmagasabb iskolai végzettsége után érdeklődött. A felmérés eredményéről összességében 
elmondható, hogy az édesapák esetében nagyobb arányú a szakmunkás képesítés, mint az 
édesanyáknál. Továbbá a válaszadók szüleinél az édesanyák közül közel kétszer annyian 
végeztek gimnáziumot (8,8%), mint az édesapák (4,6%). Diplomával is több édesanya, mint 
édesapa rendelkezik. Az alábbi diagram a válaszok megoszlását mutatja. Az NV/NA kategória 
jelzi a nem válaszolók arányát. 

 
2. ábra: A szülők végzettségének ismerete 

 

Figyelemre méltó adat, hogy a válaszadók 22,4%-a egyik szülő iskolai végzettségét sem 
tudta megmondani. Az alábbi táblázatban láthatók azoknak a válaszadóknak a felmérési 
(demográfiai) jellemzői, akik nem tudták egyik szülőjük iskolai végzettségét sem.  

Jellemzők Édesapa legmagasabb iskolai 
végzettsége - Nem tudom 

Édesanya legmagasabb iskolai 
végzettsége - Nem tudom 

Fiú 59% 60% 

Lány 41% 40% 

7. évfolyam 62,6% 63,1% 

8. évfolyam 37,4% 36,9% 

Város 46,3% 46,1% 

Falu 53,7% 53,9% 

3. ábra: A szülők végzettségét nem ismerők demográfiai jellemzői 
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A táblázat alapján az alábbi megállapítások tehetők. Összességében a fiúk azok, akik 
kevésbé ismerik szüleik végzettségét. A lányokkal összevetve 60-40% az arány mindkét szülő 
vonatkozásában. A nyolcadik évfolyamra az ismeretek jelentős bővülése játszódik le mindkét 
nem esetében. Az elmozdulás szinte tizedszázalékos pontosságú. Végül, a városban élők 
közül kicsivel többen ismerik szüleik végzettségét, mint a falun lakók.  

 

3.2 Foglalkozás (8. kérdés) 

 
A foglalkozásra vonatkozóan magasabb ismertségi értékeket kaptunk a megkérdezettek 
körében. De így is a válaszadók 3%-a nincs tisztában szülei foglalkozásával sem. A 
válaszadók szüleinek több mint fele alkalmazott (az édesapák 65%-a, az édesanyák 68%-a). 
Az édesanyák közül kétszer annyian (13%) nem dolgoznak, mint az édesapák (5%) közül. Az 
édesapák 18%-a, az édesanyák 11%-a pedig vállalkozó.      

 
4. ábra: Szülők munkamegosztásban elfoglalt helye 

 

3.3 Szakképesítés (9. kérdés) 

 
A megkérdezettek 55,7%-a válaszolt arra a kérdésre, hogy „Milyen szakképesítése van az 
édesapádnak?” (összesen 356 db válasz érkezett), illetve 54%-a válaszolt arra a kérdésre, 
hogy „Milyen szakképesítése van az édesanyádnak?” (összesen 345 db válasz érkezett). A 
kapott válaszok megtalálhatók a Kutatási jelentés mellékletében.2 A válaszokat megnézve 
látható, hogy a megkérdezett gyermekek a foglalkozást írták le, amely esetenként nem 
szakma, hanem felsőfokú végzettség. Elgondolkodtató adat, hogy a válaszadók 25%-a 
egyik szülőjéről sem tudta megmondani, hogy van-e nekik valamilyen szakképesítésük. A 
következő diagramokon láthatók az eredmények összehasonlítása a demográfiai tényezőkkel 
(nem, évfolyam, lakhely).  

                                                 
2 Lásd: Kutatási jelentés 1. és 2. sz. melléklete 
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5. ábra: Szülők szakképesítése 

 

Szüleidnek van szakképesítése? (fő) 
Édesapádnak van szakképesítése? 

Van Nincs Nem tudom Összesen 

Édesanyádnak van szakképesítése? 

Van 284 11 58 353 

Nincs 33 10 10 53 

Nem tudom     53 3 151 207 

Összesen 370 24 219 613 

 

Szüleidnek van szakképesítése? (%) 
Édesapádnak van szakképesítése? 

Van Nincs Nem tudom Összesen 

Édesanyádnak van szakképesítése? 

Van 46,3% 1,8% 9,5% 57,6% 

Nincs 5,4% 1,6% 1,6% 8,6% 

Nem tudom 8,6% 0,5% 24,6% 33,8% 

Összesen (%) 60,4 3,9 35,7 100 

 

A kérdésekre adott válaszok további elemzése a demográfiai jellemzők alapján a 
következőket mutatja. A szülők szakképesítésének ismeretében a hagyományos családi 
szerep ismerhető fel, vagyis a fiúk az apák, a lányok az anyák szakképesítését ismerik 
jobban. Az édesapákra vonatkozóan a fiúknál a „nem tudom” válasz aránya 33,2 %, a lányok 
esetében pedig 37,8 %. Az édesanyák esetében fordított helyzet van, vagyis „csak” a lányok 
31,2 %-a nem ismeri az anyák szakképesítését. A fiúknál ez az érték malamivel magasabb, 
36,2 %.  

A korosztály szerinti megoszlással összefüggésben azt az érdekességet hozza ki  a felmérés, 
hogy a felmérés idején a hetedikes tanulók valamivel jobban ismerik a szülők 
szakképesítését, mint a nyolcadikosok.  

A város-falu esetében az édasapákra vonatkozóan tizedszázalékosan azonos értékeket 
kaptunk a felmérésből. Mind a falun, mind a városon élők gyermekek esetében az édesapák 
60 %-a rendelkezik szakképesítéssel, illetve 4-4 %-uknak nincs szakképesítése. A „nem 
tudók” aránya is azonos: 35 %. Az édesanyák esetében van említésre méltó eltérés. A 
városon élő édesanyák 60 %-ának van szakképesítése, a falun élők esetében ez már csak 56 
%.  Még inkább kiütközik ez a különbség a „nem” válaszok esetében. A falun élő édesanyák 
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11 %-a nem rendelkezik szakképesítéssel, szemben a városiak 5,7 %-ával. A „nem tudom” 
válaszok aránya itt is magas, 34,8 % (város) és 32,6 % (falu).    

A családismeret és pályaválasztás összevetésével egyfajta kordiagnózis is felállítható. Vagyis 
ebben is beigazolódni látszik, sőt megerősödik a családi tradícióvesztés. A gyerekek egyre 
többet tudnak a világ dolgairól, de egyre kevesebbet ismernek családjuk múltjáról, 
nagyszüleik, szüleik előéletéről, miközben hiányosak a tapasztalataik a szülők 
mindennapjairól is – amit a fenti adatok is meggyőzően alátámasztanak.         

 

4 Az iskolaválasztás befolyásoló tényezői (10., 12., 13. kérdés) 

4.1 Vonatkozási csoportok (10. kérdés) 

 

A megkérdezett tanulók elsöprő többsége (95%) tervezi a továbbtanulást az általános 
iskola elvégzése után. A megkérdezettek mindössze 5%-a nem válaszolt a kérdésre (NV/NA). 
Vegyes kép alakult ki arról, hogy a válaszadók milyen iskolába tervezik a továbbtanulást. A 
megkérdezettek közel fele szakközépiskolában kívánja folytatni tanulmányait, míg a 
válaszadók harmada gimnáziumban, ötöde szakiskolában. A konkrét iskolaválasztásnál már 
csak 1%-a nem válaszolt erre a kérdésre (NV/NA). 

 

6. ábra: Választott iskolatípusok 

Megvizsgáltuk azt is, hogy a lakóhely, a nem és az évfolyam mennyiben befolyásolja az 
iskolatípus választást. Az eredményeket a Kutatási jelentés diagramjai részletesen is 
bemutatják.3 Ezen összefüggések vizsgálatáról összességében elmondható, hogy a városban 
élők közül többen tervezik (36%) gimnáziumban folytatni a tanulmányaikat, mint a 
községben lakók (26%) esetében. Fordítva igaz ez a szakközépiskolákra, ahol a községben 
élők több mint fele (53%) a szakközépiskolát választja az iskolatípusok közül, szemben a 
városiak 42%-ával. A szakiskolát választók között nincs ilyen mérhető eltérés. A 
megkérdezettek 21-21%-a választja ezt az iskolatípust mind a falusi, mind a városi diákok 
közül.      

                                                 
3 Kutatási jelentés 12-18. p.  
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A nem szerinti elkülönülés szintén befolyásolja az iskolatípus választást. A fiúk a szakiskolát 
(26%) és a szakközépiskolát (52%) preferálják a gimnáziummal (22%) szemben. 
Megfigyelhető továbbá, hogy a lányok többsége (44%) a szakközépiskolát választotta, 
azonban a gimnáziumot is közel ugyanannyian (40%) jelölték be. A szakiskolát választók 
részaránya 16%. Egyértelműen látszik, hogy közel kétszer annyi lány választotta a 
gimnáziumot, mint fiú.   

Az évfolyamok vizsgálatánál kisebb mértékű különbség volt tapasztalható. A hetedikesek 
közül többen tervezik (34%) gimnáziumban a továbbtanulást, mint a nyolcadikosok körében 
(28%). A szakközépiskoláknál fordított arányú az érdeklődés, ezt az iskolatípust a 
nyolcadikosok választották nagyobb arányban (44% és 51%). A szakiskolát közel ugyanolyan 
mértékben választották a hetedikesek és a nyolcadikosok (22% és 21%). 

A válaszadók több jellemezőt is megjelölhettek arra vonatkozóan, hogy milyen tényezők 
befolyásolják az iskolatípus választásánál. A szakiskola esetében 11 lehetőség közül 
választhattak a megkérdezett tanulók. A legfőbb motivációt a szakmai elkötelezettség 
jelenti. A „konkrétan megtetszett egy szakma” 20%-os szimpátia választása ezt 
egyértelműen jelzi. De ebbe a körbe tartozik még a viszonylag sokak által választott (17%) 
„minél hamarabb szakmát szeretnék szerezni” megközelítés is. Aztán a „barátaim is ide 
jelentkeznek” (13%) majd a „család javasolja” (12,5%) válaszok következnek. A legkevésbé 
jellemző releváns tényező „az ösztöndíj által nyújtott lehetőségek” (1,7%), illetve a „családi 
hagyományt követek” (3,4%) voltak. A konkrét szakmai elköteleződés mögötti demográfiai 
tényezőket figyelembe véve egyedül a falu (59%) és városlakók (41%) között van jellemző 
mértékű elkülönülés.  Másik két jellemző (nemek és évfolyamok) esetében 50-50% körüli 
értékeket kaptunk, az elkülönülés nagysága hibahatáron belüli.     

A megkérdezettek 47%-a választotta a szakközépiskolát az iskolatípusok közül. Itt hétféle 
választ jelölhettek be a tanulók. A legtöbb választást – közel azonosat – a „megtetszett ez a 
szakma” (26%) és az „egyszerre szerezhetek szakmát és érettségit” (25%) válaszok kapták. 
Jellemző kategóriák voltak még a „család javasolja” (18%) és a „szakmát szerzek, de utána 
tovább is tanulhatok” preferencia. Az iskolaválasztásban legkevésbé motiválja ezt a csoportot 
a „barátaim is ide jelentkeznek” (7%) válaszformula. A szakközépiskolát választók körében 
egyértelműen továbbra is domináns egy bizonyos szakma iránti vágy. Azonban a 
válaszadókban egyre inkább felzárkóznak olyan  tudásközpontú megközelítések, mint az 
érettségi, illetve a potenciális továbbtanulás lehetősége. Jellemző módon a „család szerepe” 
is jobban felértékelődik, mint a szakiskolát választók esetében.     

A „szakmaorientált” válaszadók demográfiai jellemzői élesen elkülönülnek. A „megtetszett ez 
a szakma” választóinak 62%-a fiú, 64%-a községlakó és 56%-a végzős, 8. osztályos tanuló.  

A válaszadók 31%-a tervezi a továbbtanulást gimnáziumban. Az alábbiakban ezt a 31%-ot 
tekintjük 100%-nak. A diákok 8 féle választ jelölhettek be a kérdőíven. A legtöbb választ a 
„barátaim is ide járnak” kapta (24%). Valamivel kevesebbet a „család javasolja” (21%-ot), az 
„érettségivel jobbak lesznek az elhelyezkedési esélyeim” pedig 20%-ot kapott. Így a 
preferencia lista elején egyértelműen személyközpontú tényezők állnak. A legkevésbé 
választott preferencia a „szakmáról nem tudok eleget” (2%), ami már egy másik attitűdöt 
takar. Érdekes megemlíteni, hogy ennél a szegmensél már megjenik egy a fiatalokra 
napjainkra egyre inkább jellemző megközelítés, nevezetesen a döntések kitolása, 
elhalasztása, halogatása. Az „időt nyerek a konkrét pályaválasztással” 9,2%-os értéke jól 
kifejezi ezt a viselkedésmintát már ebben a korban, és ami aztán a felsőoktatási 
intézményekbe bejutva teljesedik ki igazán.    

A gimnáziumot választók demográfiai jellemzők szerinti összevetése egyedül a nemek 
esetében mutat mérhető elkülönülést. A lányok 62%-a mellet a fiúk 38%-a választotta ezt az 
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iskolatípust. A település szerinti (falu-város) és a vizsgált korcsoportok (7. és 8. osztályos) 
közel 50-50%-ban választották ezt az iskolai irányt.     

Összességében megállapítható, hogy a szakiskolát választók esetében 1, a szakközépiskolát 
választóknál 2, a gimnáziumot bejelölőknél pedig 3 releváns, magas részarányú és 
preferenciaszintű válasszal találkozunk.   A szakiskolát preferálóknál a szakma megszerzése, 
a szakközépiskolát bejelölők esetében egy duális jövőkép, a szakma elsajátítása és ezzel 
együtt a továbbtanulás lehetősége, a gimnáziumot választók esetében pedig egyértelműen a 
továbbtanulás jelentik a legfontosabb kimenetet. Ennek megfelelően hatnak a jellemző 
befolyásoló közösségek, mint a „barátok” és a „család”. Ez a „szakiskolások” esetében a 3. és 
4. helyet, a „szakközépiskolások”-nál a 3. és 6. helyet, a „gimnazisták” esetében pedig az 1. 
és 2. helyet foglalja el. A preferenciasor – látens módon – három jól elkülöníthető 
jövőképet, életstratégiát is előrevetít. Gyors elhelyezkedés, munka, pénzkereset 
(„szakiskolások”), alternatív megoldások - munka és továbbtanulás - a „szakközépiskolások” 
esetében, illetve a felsőoktatási továbbtanulás megalapozása a „gimnazisták” 
vonatkozásában. Így válik a három oktatási intézmény a mai végzős korcsoportok számára 
olyan vonatkozási csoporttá, amelybe a felmérésben részt vevők tartozni szeretnének annak 
érdekében, hogy jövőbeni céljaikat elérjék.           

Két befolyásoló tényező mind a három iskolatípusnál megjelent válaszként, így lehetőség 
van ezek összehasonlítására. Az eredményeket az alábbi diagram mutatja. 

 

 
7. ábra: A közösségorientált befolyásoló tényezők szerepe az iskolaválasztásban 

 
A „Barátaim is ide jelentkeznek” és a „A család javasolja” válaszokat tekintjük 100-100%-
nak. Akik bejelölték az előbbi befolyásoló tényezőket, körülbelül harmad-harmad részben 
választották az iskolatípusokat. Azoknak a megkérdezetteknek a 47%-a, akik a „Család 
javasolja” tényezőt is bejelölték, a szakközépiskolát választották. 38,3%-uk a gimnáziumot, 
és 14,6%-uk a szakiskolát jelölte.    
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4.2 Saját jövőkép és a véleményvezérek - család és barátok - szerepe (12. 

kérdés) 

 
A korábbi fejezet már ráirányította a figyelmet a közösség jelentőségére a döntéshozatal 
meghozatalában. Kinek a véleménye és mennyire befolyásolja a diákokat az 
iskolaválasztásban? A kapott válaszokból az derül ki, hogy a tanulók önálló 
véleményalkotása magas fokúnak mondható. Az iskolaválasztásban leginkább a saját 
véleményükre alapoznak (57,5 %). A második helyen a szülők állnak (21%). Egyáltalán nem 
befolyásoló személyek „mások” (59,2%), valamint a „testvérek” (33,9%). (Ez utóbbinál 
érdemes figyelembe venni, hogy sok gyermeknek nincs testvére, vagy olyan életkorban van, 
hogy nem képes érdemben befolyásolni a válaszadót.)      

A tanulók ennél a kérdésnél egy 1-től 5-ig terjedő skálán jelölhették be, hogy az egyes 
személyek mennyire befolyásolják őket az iskolaválasztásban. Az alábbi táblázat részletesen 
megmutatja – százalékos bontásban –, hogy az egyes személyek, csoportok, közösségek 
milyen szerepet játszanak a tanulói véleményalkotásban, milyen hatással vannak a 
döntéshozásra. Számunkra valamennyi oszlop adatsora mértékadó. Természetesen 
elsősorban az 5-ös értékelést kapott, azaz a „nagyon befolyásol” oszlop adatai a leginkább 
meggyőzőek, hiszen ők az igazán hiteles „tanácsadók”. Az 57,5 % azt sugallja, hogy ennek a 
korcsoportnak már önálló véleményalkotása van, a 21% pedig azt, hogy ehhez a szülői 
tanácsadást mindenképpen igénybe veszi a fiatal „döntéshozó”. Különösen látványos ez az 
eredmény még a második legerősebb oszlop, az „eléggé befolyásol” adataiban is (saját 
elképzelés 29%, szülők 42,1%). Ezzel az eredménnyel a befolyásolók két táborra szakadnak. 
A fennmaradók 5,5 és 1,4%-os részarányt kaptak a „nagyon befolyásol” szerepkörben.    

Értékelések 
 
Befolyásolók 

Egyáltalán 
nem 

befolyásol 

Kis 
mértékben 
befolyásol 

Befolyásol 
is meg 
nem is 

Eléggé 
befolyásol 

Nagyon 
befolyásol 

Nem 
tudom 

NV/NA Összesen 

Saját elképzelés 4,1% 1,3% 6,3% 29,0% 57,5% 1,3% 0,6% 100% 

Szülő 4,7% 8,2% 22,4% 42,1% 21,0% 0,6% 0,9% 100% 

Testvérek 33,9% 13,0% 19,2% 16,0% 5,3% 8,5% 4,1% 100% 

Tanár 27,5% 25,4% 26,2% 11,9% 2,8% 4,2% 1,9% 100% 

Rokonok, ismerősök 20,6% 26,4% 30,1% 13,5% 2,5% 5,0% 1,9% 100% 

Iskolatársak, barátok 24,6% 24,0% 30,3% 13,3% 2,5% 3,0% 2,2% 100% 

Más személyek 59,2% 14,0% 6,9% 3,0% 1,4% 13,3% 2,2% 100% 

 
Érdekesnek mutatkozik, sőt, talán meglepő a tanárok befolyásoló szerepe. A kapott számok 
alapján a „rokonok, ismerősök”, valamint az „iskolatársak, barátok” véleménycsoportokéval 
közel azonos hatás kiváltására képesek (2,8%).    

Az alábbi vonaldiagramon az összes válaszadó értékelésének átlaga látható. Ez alapján is 
elmondható, hogy leginkább a saját elképzelés és a szülők azok, akik legnagyobb mértékben 
befolyásolják az iskolaválasztási döntést. A második legkisebb érték itt is a tanároké.  
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8. ábra: A döntési befolyásolók hatásprofilja 

 
Az elemzést elvégeztük az egyes iskolatípust választókra is. Az alábbi diagram ezek értékeit 
mutatja. Szignifikáns eltérés sehol nem mutatkozik. Egyedül a „gimnazisták” esetében van a 
tanároknak enyhe „hatástöbblete” a másik két iskolatípust választókkal szemben.  

 
9. ábra: Befolyásolók hatásprofilja iskolaválasztók szerint 
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4.3 Az iskolaválasztás egyéb szempontjai (13. kérdés) 

 

A diákok iskolaválasztásában további 5 tényező (földrajzi távolság, képzés minősége, indított 
szakok, az iskolában tanító tanárok jó híre, a későbbi továbbtanulás lehetősége) vizsgálatára 
is sor került. A megkérdezetteknek 1-től 5-ig terjedő skálán kellett értékelniük, hogy 
mennyire fontosak (1-egyáltalán nem fontos, 5- nagyon fontos) azok az iskolaválasztás 
során. A kapott eredményeket az alábbi táblázatban foglaltuk össze. A három legfontosabb 
tényező a képzés minősége (42,4%), a későbbi továbbtanulás lehetősége (39,9%) és az 
indított szakok (29%). 

 Vizsgált tényezők 

Egyáltalán 
nem 

fontos 

Kis 
mértékben 

fontos 

Fontos 
is meg 
nem is 

Eléggé 
fontos 

Nagyon 
fontos 

Nem 
tudom 

NV/NA Összesen 

Földrajzi távolság 18,1% 20,3% 25,3% 22,0% 11,5% 1,9% 1,1% 100% 

Képzés minősége 1,6% 3,8% 11,3% 37,8% 42,4% 1,4% 1,7% 100% 

Indított szakok 4,2% 6,3% 20,1% 33,9% 29,0% 4,6% 1,9% 100% 

Az iskolában tanító 
tanárok jó híre 11,8% 16,6% 26,1% 26,7% 13,5% 3,3% 2,0% 100% 

Későbbi továbbtanulás 
lehetősége 5,2% 6,6% 12,7% 28,3% 39,9% 5,5% 1,9% 100% 

 

Az alábbi vonaldiagramon az átlagos értékek láthatók, melyek alátámasztják az előbbi 
eredményeket. 

 
10. ábra: Az iskolaválasztás egyéb tényezőinek rangsora 

 
Az alábbi diagram összesítve mutatja az egyes iskolaválasztó csoportokat. Szignifikáns 
eltérést a „későbbi továbbtanulás lehetősége” válasznál kapunk. Itt a „papírforma” 
érvényesül. Vagyis a „gimnazisták” esetében a legmagasabb ez az érték, a „szakiskolásoknál” 
pedig a legalacsonyabb.  

 



 

 15 

 
11. ábra: Vegyes tényezők rangsora iskolaválasztóként 

 

 

5 Az iskolaválasztás információs háttere (15., 16., 17. kérdés) 

 
A felmérés kitért arra is, hogy milyen információs igénye van a diákoknak az 
iskolaválasztással kapcsolatosan, illetve, hogy ezek az információk elérhetőek-e, eljutnak-e az 
érintettekhez, és milyen módon veszik igénybe az egyes információs csatornákat? A 
„Rendelkezésre áll-e az összes információ az iskolaválasztáshoz?” kérdésre a megkérdezettek 
75%-a pozitív választ adott. A tanulók majd negyede (24%) azonban nem rendelkezik elég 
információval. 1% nem válaszolt a kérdésre.  

 
12. ábra: A tanulók információs ellátottsága 
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A „nem” választ adók demográfiai jellemzői érdekesek lehetnek a továbbgondolásra. A 
lányok aránya 60% a fiúk 40%-ával szemben. Az osztályok közötti eltérés igen magas, 84% 
és 16%. Az a tény, hogy a nyolcadikosok körében radikálisan csökken ez az érték, 
mindenképpen jó tendencia. Azonban azt is érdemes megszívlelni, hogy a hetedikesek ez 
irányú információ-éhsége igencsak kielégítetlen. (Legalábbis a felmérés őszi időszakában!) A 
lakhely esetében is jelentős különbség mutatkozik a városi tanulók javára (44%).      
 

 
13. ábra: Információs ellátottság demográfiai jellemzők szerint 

 
A „Milyen információra lenne szükséged?” kérdésre 144 fő válaszolt. Ők az 
„információdeficites” válaszadók. Mivel ez nyitott kérdés volt, bármit írhattak a válaszadók. 
Sokféle válasz érkezett be, melyeket csoportosítottunk. Az eredmények az alábbi diagramon 
olvashatók. A kapott válaszok főként iskola-orientált és szakma-specifikus információs 
igényekre helyezik a hangsúlyt. A grafikon számsorai a kapott válaszok számát jelentik. 
Összességében megállapítható, hogy a felmérésben részt vett tanulók közel negyede (24%-
a) információhiányban szenved. Az ő esetükben reális igény van a megfogalmazott 
információkra, érdemes tehát elébe menni a dolgoknak. Ezt jól irányzott iskolamarketinggel, 
illetve szülői és tanári tájékoztatással egyaránt jelentősen lehet mérsékelni.      
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14. ábra: Az információdeficites pályaválasztók igényei 

 
A megkérdezettek háromnegyede rendelkezik elegendő információval a pályaválasztási 
döntés kialakításához, meghozatalához. Ők arra a kérdésre is válaszoltak, hogy honnan 
szerzik be ezeket az információkat? Összesen 8 válaszlehetőségből választhattak, 
természetesen több választ is jelölhettek. Az eredmények az alábbi diagramon láthatók. A 
releváns hírforrások a „szülők, ismerősök”, az „iskola”, és harmadiknak felzárkózott az 
„internet”. A második csoport 70-80 „szavazatot” kapott a diákoktól.  

 
15. ábra: Az iskolaválasztók hírforrásai 
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Az alábbi táblázat azt mutatja meg, hogy az egyes hírforrásoknak mekkora szerepük van az 

egyes iskolaválasztók információval történő ellátásában.     

Információk beszerzése (fő) Szakiskola Szakközépiskola Gimnázium Összesen 

Szülők, ismerősök 20% 48% 32% 100% 

Iskola 18,6% 49,7% 31,7% 100% 

Internet 16,1% 54,7% 29,2% 100% 

Különböző hírforrások 19,3% 49,4% 31,3% 100% 

Pályaválasztási tanácsadó 16,7% 59,5% 23,8% 100% 

Képzési vásár 14,5% 44,7% 40,8% 100% 

Egyéb 9,1% 45,5% 45,5% 100% 

Kamara 0% 50% 50% 100% 

 

 

6 A szakmaválasztás preferencialistája (11. kérdés)  

 
Ennél a kérdésnél a megkérdezettek több választ is megjelölhettek. A kapott eredmények az 
alábbi ábrákon láthatók. Ahogy G. B. Show mondja: „Boldog ember, kinek munkája hobbija!” 
Örvendetes, hogy messze a legtöbb választ a „Szeressem a munkámat” kapta. A 637 
megkérdezettből 503-an választották ezt a szempontot. Ez nagyon örvendetes! Mint ahogy 
az is, hogy nincs 1% azok részaránya, akik nem adtak választ erre a kérdésre!   

 
16. ábra: A szakmaválasztás szempontjainak erősora 
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17. ábra: A szakmaválasztás szempontjainak erősora (%) 

 
Látható, hogy a válaszadók közel 80%-a meghatározó szempontnak nevezte meg azt, hogy 
szeresse a munkáját. A megkérdezettek 70%-a fontosnak tartja, hogy megfeleljen a 
képességeinek a szakma, illetve, hogy jó kereseti lehetősége legyen. Az előbbiek tartoznak a 
képzeletbeli első csoportba, mivel ezek a szempontok kapták a legmagasabb százalékokat. A 
második csoportba két tényező került, körülbelül 50-50%-kal. A válaszadók felének 
meghatározó szempont a jó elhelyezkedési lehetőség és a jó munkahelyi környezet a 
szakmaválasztás során. A harmadik csoportban lévő szempontokat (jó munkatársak, 
előrejutás lehetősége) a megkérdezettek körülbelül harmada jelölte. A negyedik csoportba a 
„lakóhelyem közelében végezhető legyen” és a „legyen a szakma elismert, megbecsült” 
preferenciák kerültek, melyeket a válaszadók körülbelül negyede adott meg meghatározó 
szempontként. A megkérdezettek 18,5%-a veszi figyelembe a szakmaválasztás során, hogy a 
munka önállóan is végezhető legyen, míg 8,8%-a számára fontos, hogy csúcstechnikát 
használhasson. A válaszadók mindössze 0,9%-a nem válaszolt erre a kérdésre (NV/NA).  

Az alábbi diagramon látható, hogy az egyes szempontok miként oszlanak meg iskolatípust 
választók szerint. A fenti összesített ábrával összevetve jól mutatja, hogy mindegyik 
„iskolacsoport” esetében ugyanaz a sorrend alakult ki. Ez nagyon meggyőző!    
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18. ábra: A szakmaválasztás szempontjainak erősora iskolaválasztók szerint 

 

6.1 A pályaválasztás családi beágyazottsága (14. kérdés)  

 
A pályaválasztás családi beágyazottsága arra irányul, hogy mennyire játszik szerepet a szülők 
foglalkozása a gyermekek választási folyamatában. A fiatalok egy mintát látnak, ennek 
keretében nőttek/nőnek fel. Van tehát személyes tapasztalatuk az illető foglalkozásra 
vonatkozóan. Azok az idők már igen messze vannak, amikor generációról generációra szállt a 
szakma, a munka és természetesen a piac, a megbízói kör is. Korunk turbulens változásai, a 
társadalmi mobilitás ezt kevésbé teszik lehetővé és kevésbé is preferálja a mai kor „trendi” 
elvárása. A fiatalabb generációk – éppen a piaci igényeknek való megfelelés alapján –, 
jobbat, mást keresnek, mint szüleik. Ez a beállítódás jól visszatükröződik az alábbi diagramon 
is.   

Ahogy a következő diagramon is látható, a válaszok heterogének. Érdekes képet mutat a 
szülők foglalkozásával kapcsolatos attitűd. Mindenek előtt meggyőző adatnak tűnik, hogy a 
megkérdezettek több mint fele (52 %) szimpatizál a szülők foglalkozásával. Közülük 2 % 
biztosan a szülők foglalkozását fogja válaszani, további 12 % lehetséges, hogy azt választja. 
38% pedig úgy nyilatkozik, hogy ugyan tetszik a foglalkozásuk, de biztosan nem azt fogja 
választani. A szülők foglalkozása iránti teljes elutasítás is magas, 32%. A válaszadók további 
2%-ának nem tetszik a szülei foglalkozása, de látván, hogy tisztes megélhetést biztosít, 
lehetséges, hogy ő is azt választja. A válaszadók 13 %-a még egyáltalán nem gondolkodott 
ezen a kérdésen.    
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19. ábra: A szülői példa követése 

 
Ha a torták végignézzük, akkor a következő 3 kategóriát tudjuk alapvetően elkülöníteni.  

 Ugyan tetszik a szülői foglalkozás, de akkor sem azt választja 38%.  
 Biztos,hogy nem a szülők foglalkozását választja 32%. 
 Tetszik – nem tetszik, de azt fogja válaszani összesen mindössze 16%.  

 
Itt is visszacseng a tradícióvesztés, amit már korábban is módunk volt megfogalmazni. A mai 
pályaválasztó generáció sokkal, de sokkal színesebb foglalkozási portfolióban gondolkodik, 
mint szüleik, nagyszüleik a maguk időszakában. Ezért az információs igényei is 
változatosabbak, igényesebbek. Van tehát mihez felzárkózni valamennyi befolyásolónak, 
hírforrásnak.  

  

7 Hiányszakma és pályaválasztás (18., 19. kérdés) 

 
Egy kérdés a hiányszakmákkal kapcsolatos előnyök után érdeklődött. Az alábbi diagram az 
erre adott válaszokat mutatja be. A válaszadók 44%-a tudja, illetve 53%-a nem tudja, 
milyen előnyökkel jár, ha hiányszakmában tanul tovább. Mindössze a tanulók 3 %-a nem 
válaszolt a felvetett kérdésre. A nem kérdések magas részaránya mutatja, miben lehet 
proaktív korunk pályaválasztási tanácsadója.   
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20. ábra: Hiányszakma 

 
A megkérdezettek 44%-a tudja, hogy milyen előnyökkel jár az, ha hiányszakmában tanul 
tovább. Azok közül, akik igennel válaszoltak, az alábbi diagramon látható példákat említették. 
Összesen 245 db válasz érkezett, melyeket csoportosítottunk. Kiemelkedik a válaszok közül, 
hogy a megkérdezettek szerint könnyebb az elhelyezkedés hiányszakmával.  

 

 
21. ábra: Hiányszakmák előnysorrendje 

 
A válaszadók demográfiai jellemzői alapján az alábbi megállapításokat tehetjük. A nemek 
szerinti megbontásban itt is inkább a fiúk rendelkeznek ismeretekkel: 58%, ill. 42% (lány) az 
igen válaszok aránya. A hetedik és a nyolcadik osztályosok körében pozitív az elmozdulás a 
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idősebb korcsoport javára 45%-ról 55%-ra emelkedik az igen válaszok aránya. Az igen 
válaszok város-falu megoszlása 44% és 56%.   

 

Tudod-e, milyen előnyökkel jár, ha olyan szakmában 
tanulsz tovább, amely hiányszakmaként van 

megjelölve?  

  Igen Nem 

Fiú 58% 43% 

Lány 42% 57% 

7. évfolyam 45% 56% 

8. évfolyam 55% 44% 

Város 44% 47% 

Falu 56% 53% 

 
Egy másik kérdés a hiányszakmákra vonatkozott. A megkérdezettek csupán 32%-ának van 
információja arról, mely szakmák számítanak hiányszakmának. A válaszadók 31%-ának nincs 
erről ismerete. Különösen magas (37%) volt azoknak a válaszadóknak a száma is, akik nem 
válaszoltak erre a kérdésre. Vagyis összességében az mondható el, hogy a megkérdezettek 
egyharmada rendelkezik ilyen ismeretekkel, a többiek „hiányszakma-analfabéták”. Itt is van 
tennivaló, amint az alábbi ábra is mutatja! 

 

 
22. ábra: A pályaválasztók hiányszakma ismerete 

 
Az alábbi táblázatból kiderül, hogy a fiúk (57,%%) járatosabbak a hiányszakmákat illetően, 
mint a lányok (42,5%). A városban élők 40%-, a falun élők 60%-a tudja, mik jelenleg a 
hiányszakmák. A korcsoportos megoszlásban a hetedikesek 48%-a, a nyolcadik osztályosok 
52%-a rendelkezik ilyen jellegű ismeretekkel.  



 

 24 

Van-e információd arról, hogy jelen pillanatban 
melyek a hiányszakmák? 

  Igen Nem 

Fiú 57,5% 44% 

Lány 42,5% 56% 

7. évfolyam 48% 48% 

8. évfolyam 52% 52% 

Város 40% 51% 

Falu 60% 49% 

 

Azok a válaszadók, akik igennel feleltek, felsoroltak néhány szakmát, amelyekről ők úgy 
gondolják, hogy hiányszakmának minősül. Az alábbi szakmákat nevesítették a válaszadók.  

Hiányszakmák 
Válaszok 

száma 
(említés-db) 

Hiányszakmák 
Válaszok 

száma 
(említés-db) 

Orvos (sebész, állatorvos) 38 Forgácsoló 2 

Mérnök 28 Szociális gondozó 2 

Gépész 21 Vízszerelő 2 

Lakatos 20 Fazekas 2 

Villanyszerelő 18 Varrónő 2 

Ápoló, ápolónő 16 Pincér 2 

Esztergályos 16 Fizika tanár 2 

Asztalos 12 Targoncás 2 

Informatikus 11 Ötvös 2 

Szakács 11 Pék, cukrász 2 

Ács 9 Burkoló 2 

Kőműves 9 Ügyvéd 1 

Festő 6 Eladó 1 

Tetőfedő, bádogos 6 Vegyész 1 

Rendőr 6 Pap 1 

Cipész 5 Gyógyszerész 1 

Szerszámkészítő 4 Gyógytornász 1 

Hegesztő 3 Kovács 1 

Elektrotechnikus 3 Szabó 1 

Fodrász, kozmetikus 3   

Összesen 275 válasz 
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8 Fókuszban az életpálya (20-22. kérdések) 

 
A kérdőív utolsó kérdései a tanulók jövővel kapcsolatos beállítódásait vizsgálták. A 
megkérdezett tanulók 77%-a igennel válaszolt arra a kérdésre, hogy milyen jellegű szakmát 
szeretne tanulni. A válaszadók mindössze 20%-ánál még nem alakult ki ez az elképzelés. 
További 3% nem adott választ erre a kérdésre.  

 
23. ábra: Szakmai jövőkép I. 

 
Az alábbi diagramon az látható, hogy ez a 77% (igen válaszok részaránya) hogyan oszlik 
meg abban a tekintetben, hogy milyen típusú szakmát szeretnének tanulni a válaszadók. A 
tanulók négyféle válaszlehetőség közül választhattak.  

 

 
24. ábra: Szakmai jövőkép II. 
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A kérdésre adott válaszokat a demográfiai jellemzők alapján is megvizsgáltuk. A válaszok 
alapján az alábbi értékeket kaptuk. Megfigyelhető, hogy a nem befolyásolja azt, hogy fizikai 
vagy szellemi munkát szeretnének tanulni a válaszadók, mivel a fiúk 56%-a fizikai, a lányok 
53%-a szellemi jellegű szakmát jelölt meg. Akik fizikai szakmát akarnak tanulni, jellemzően 
inkább fiúk (56%), 8. évfolyamos (58%), falun (61%) élő tanulók. A szellemi szakmát 
választók inkább lányok (53%), 7. évfolyamos (60%), városban (49%) és falun (51%) élő 
tanulók. Kiemelkedő adat még, hogy azok, akik a szakmájukkal a családi tradíciót szeretnék 
folytatni, 72%-uk fiú.  
 

Van-e már elképzelésed arról, hogy milyen jellegű szakmát szeretnél tanulni?  

  Fizikai Szellemi 

Szakképesítés 
megszerzésében még nem 

gondolkodom 

Leendő szakmámmal 
a családi tradíciót 

folytatom Nincs 

Fiú 56% 47% 50% 72% 36% 

Lány 44% 53% 50% 28% 64% 

7. évfolyam 42% 60% 47% 36% 58% 

8. évfolyam 58% 40% 53% 64% 42% 

Város 39% 49% 54% 56% 48% 

Falu 61% 51% 46% 44% 52% 

 

A következő két táblázat az egyes iskolaválasztók adatait mutatja. A táblázat 
értelmezésénél figyelembe kell venni, hogy mit tekintünk a 100%-nak. Az alábbi táblázat 
esetében az látható, hogy például a szakiskolát választók hány %-a szeretne fizikai/szellemi 
stb. szakmát tanulni. Látható, hogy a szakiskolát választók 59%-a fizikai szakmát, 10%-a 
szellemi szakmát szeretne tanulni, míg 17%-ának nincs elképzelése arról, hogy milyen jellegű 
szakmát akar majd tanulni. A szakközépiskolát választók 45%-a fizikai munkát szeretne 
tanulni, míg a gimnáziumot választók 50%-a inkább szellemi jellegű szakmát tanulna.  
 

Van-e már elképzelésed arról, hogy milyen jellegű szakmát szeretnél tanulni?  

  Fizikai Szellemi 

Szakképesítés 
megszerzésében 

még nem 
gondolkodom 

Leendő 
szakmámmal a 

családi 
tradíciót 
folytatom Nincs Összesen 

Szakiskolások 59% 10% 8% 6% 17% 100% 

Szakközépiskolások 45% 21% 13% 5% 16% 100% 

Gimnazisták 11% 50% 9% 1% 28% 100% 

 

Az alábbi táblázat azt mutatja meg, hogy például, azok a válaszadók, akik fizikai jellegű 
szakmát szeretnének tanulni, melyik iskolatípust milyen arányban választották. Ahogy az 
eredmények mutatják, azok a válaszadók, akik fizikai szakmát tanulnának, közel 60%-uk 
szakközépiskolában tanulna tovább. Akik inkább szellemi szakmát szeretnének tanulni, 
56,7%-uk a gimnáziumot választja. Akik a családi tradíciót folytatják, 60%-uk 
szakközépiskolában szeretné folytatni a tanulmányait. 
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Van-e már elképzelésed arról, hogy milyen jellegű szakmát szeretnél tanulni?  

  
Fizikai Szellemi 

Szakképesítés 
megszerzésében még 

nem gondolkodom 

Leendő szakmámmal 
a családi tradíciót 

folytatom Nincs 

Szakiskola 32,8% 7,6% 14,9% 32% 18% 

Szakközépiskola 57,6% 35,7% 58,2% 60% 38% 

Gimnázium 9,6% 56,7% 26,9% 8% 44% 

Összesen 100% 100% 100% 100% 100% 

 
A 21. kérdés arra a szakmacsoportra kérdezett rá, amiben a tanuló el tudná képzelni a 
jövőjét. 21 szakmacsoportból választhattak a tanulók úgy, hogy több választ is 
megjelölhettek. A megkérdezettek mindössze 3 %-a nem választott egyetlen 
szakmacsoportot sem. A százalékok azt mutatják, hogy az egyes szakmacsoportot a 
megkérdezettek hány százaléka választotta. A legtöbb válasz a „vendéglátás-
idegenforgalom”-ra érkezett. 20-25%-os részarányt ért el az „egyéb szolgáltatások”, a 
„kereskedelem-marketing”, az „informatika” és a „gépészet”. A többiek esetében 10% körüli 
értékek születtek. A legkevesebb szavazatot a „szociális szolgáltatás”, a „környezetvédelem-
vízgazdálkodás”, a „vegyipar”, a „nyomdaipar” kapta. Igazi sereghajtó és egyben a 
legkevésbé vonzó terület a „könnyűipar” a maga 1%-os arányával.  
 

 
25. ábra: Szakmai jövőkép III. 

 
„Ha van konkrét elképzelésed, nevezd meg a foglalkozást, amely érdekel, és amiben a 
jövőben szívesen tevékenykednél” – hangzott az utolsó kérdés. Erre a nyitott kérdésre 
összesen 413 fő (65%) válaszolt. Az említett foglalkozásokat az alábbi táblázat mutatja meg. 
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Kutatási jelentés mellékletében4 megtalálható, hogy az egyes foglalkozásokat hány fő 
említette.  

Említett foglalkozások 

ács fodrász műszerész 

állatgondozó fogtechnikus operatőr 

állatorvos gépész orvos 

állványozó gépészmérnök óvónő 

ápolónő gépkezelő ötvös 

asztalos grafikus pék 

autószerelő gyermekorvos pincér 

biztonsági őr gyógyszerész pszichológus 

burkoló gyógytornász rendezvényszervező 

cnc esztergályos idegenvezető rendőr 

cnc forgácsoló informatikus riporter 

cukrász jogász sportedző 

csecsemőgondozó kereskedelmi ügyintéző szakács 

dísznövény kertész kertész színész 

divattervező kozmetikus tanár 

eladó kőműves természetvédő 

elektromérnök könyvelő tolmács 

elektronikai műszerész környezetmérnök újságíró 

építészmérnök környezetvédő ügyvéd 

erdész, erdészmérnök közgazdász vadász 

erdőgazdálkodó lakatos vadőr 

faipari technikus lakberendező varrónő 

fényképész lótartó, lótenyésztő villanyszerelő 

festő lovas oktató víz-gázszerelő 

filmrendező masszőr zenész 

fizikus mezőgazda    

focista mezőgazdasági gépszerelő   

 

 

                                                 
4 Lásd: Kutatási jelentés 3. sz. melléklete 
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9 Következtetések, ajánlások 

 

 A felmérés során begyűjtött adatok feldolgozása alapján elmondható, hogy a diákok 

döntő része hall pályaválasztással kapcsolatos információkat. 3% azoknak az aránya, 

akik nem kapnak információt sem otthon, sem az iskolában. Mivel a felmérés a 

hetedikes és a nyolcadikos osztályok bevonásával készült, elvégeztük a korcsoportos 

bontást is ezzel kapcsolatban. Ez alapján a nyolcadikosok teljes mintához viszonyított 

0,5%-a esetében nem került szóba a felmérés időpontjáig a pályaválasztás. (A 

kérdőíves adatgyűjtés október hónapban, tehát a tanévkezdést követően történt.) 

Ezek alapján nem túlzás azt megállapítani, hogy minden bizonnyal a végzősök 100%-

a kapcsolatba kerül ezzel a témával a két legfontosabb információs környezetben, 

otthon és az iskolában.  

 Örvendetes, hogy az információhoz való hozzájutás szempontjából a lakhelynek nincs 

mértékadó szerepe. Mindössze annyit érdemes megjegyezni, hogy a továbbtanulás 

témaköre kicsit nagyobb mértékben kerül szóba „otthon” a városiaknál, mint a falun 

lakók esetében.  

 A felmérés a válaszadók családi hátterét is feltárta a továbbtanulással 

összefüggésben. A családismeret és a szakmaválasztás összefüggései nyilvánvalóak, 

hiszen a szülői példák mintaként jelennek meg a tanulók előtt. A diákok ezen 

korcsoportja képes megítélni a család ez irányú gyakorlatát, vagyis tudja értelmezni 

az összefüggéseket a végzettség, foglalkozás, egzisztencia, elégedettség, stb. 

vonatkozásában. A felmérés ez ügyben hozott meglepetéseket. Figyelemre méltó 

adat, hogy a válaszadók 22,4%-a egyik szülő iskolai végzettségét sem tudta 

megmondani. Hasonló a helyzet a szakképesítés esetében is (25%). A szülők 

foglalkozását döntő részben ismerik, de a „nem tudom” válaszlehetőség ebben a 

kérdéskörben is 3%-ot kapott. A végzettséggel kapcsolatos ismerethiány főként az 

alábbi mintacsoportnál volt jellemző: fiúk (60%), hetedikesek (63%), illetve falun 

lakók (54%). Hasonló a helyzet a szakképesítés esetében is.  

 A családismeret és pályaválasztás összevetése ráirányítja a figyelmet a családi 

tradícióvesztésre, ami korjelenség. A diákok a világ dolgairól egyre bővülő 

ismeretekkel rendelkeznek, miközben jövőképük alakításához olyannyira fontos szülői 

háttérre – mint hiteles információs forrásra – kevésbé építenek. A szülői értekezletek 

ilyen irányú üzenetei nem mindig jutnak el az érintett célcsoporthoz. Ezért a téma 

más irányú megközelítésére, feldolgozására is gondolni kell, akár már a fiatalabb 

korcsoportok esetében is.             

 A diákok iskolaválasztási és pályaválasztási döntéseit nagyban meghatározzák az őket 

körülvevő személyek: család, barátok, iskolai közösség. Ugyanakkor a felmérés 

nagyfokú önálló véleményalkotásra is rámutatott mindkettő esetében. Ezt az önálló 

véleményalkotást nagyban segítik az interneten keresztül elérhető információk, 

leírások, beszámolók, adatok is. A fiatalokat ilyen módon támogató, kiszolgáló – egy-

egy földrajzi régióra koncentráló – portál létrehozása, majd ismertté tétele tovább 

erősíthetik döntéseik megalapozásában.     
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 Az iskolaválasztási döntésbefolyásolásban a tanárok véleményvezér szerepe 

egyáltalán nem igazolódott vissza. A felmérés ezt egy 5 fokozatú skálán mérte. A 

válaszadók 28%-a szerint a tanár „egyáltalán nem befolyásol” a döntéshozatalban és 

mindössze 3%-uk választotta a „nagyon befolyásol” minősítést velük kapcsolatban. Ez 

utóbbi erős pozíció értéke csak tizedszázalékokkal magasabb a tanárok esetében, 

mint a „rokonok, ismerősök”, illetve a „barátok, iskolatársak” választási lehetőség 

vonatkozásában.   

 Az oktatás jövőorientált tevékenység. Ezért célszerű, ha a középfokú oktatási 

rendszerbe való bekerülés jól szabályozott. Mind társadalmilag, mind gazdaságilag 

hasznos, ha ebbe a szabályozottságba a hiányszakmákra való fókuszálás is 

megtörténik. A válaszadók hiányszakmákkal kapcsolatos ismeretei rendkívül 

hiányosak. Mindössze 44% válaszolt pozitívan arra a kérdésre, hogy „ismeri a 

hiányszakmákkal kapcsolatos előnyöket”. Ahhoz, hogy a hiányszakmák – mint 

pályaválasztási alternatívák – jobban előtérbe kerüljenek a diákok jövőképében, az 

iskolai pályaválasztási tanácsadói aktivitást ebbe az irányba erősíteni szükséges. 

Érintett főbb célcsoportok: az általános és középiskolák, kamarák, szülők.   

 A tanulók negyede „nem” választ adott arra a kérdésre, hogy „rendelkezésre áll-e az 

összes információ az iskolaválasztáshoz”. Ez a számadat a kommunikációs 

tevékenység átgondolására késztet. A középiskolák részéről aktívabb iskolamarketing 

megvalósítása kívánatos. Az üzenetek közvetítésébe a hagyományos kommunikációs 

eszközök mellett az on-line megoldásokat érdemes előnyben részesíteni. Ennek 

megvan az az előnye is, hogy bármely korcsoport, tehát a fiatalabbak részére is 

rendelkezésre állnak ezek az információk.  

 A hagyományos pályaválasztási, iskolaválasztási PR és marketing tevékenység a 

hetedikes és nyolcadikos tanulókra irányul. Ugyanakkor érdemes számolni legalább 

két tényezővel. Napjainkban az általános iskolába való beiratkozás életkora nem 6 év, 

hanem gyakran ennél magasabb. Vagyis ezek a tanulók már a 6. osztályban 

„érettebbek”, fogékonyabbak sok mindennel kapcsolatban, így a jövőjüket illetően is. 

Másrészt – tudatos iskolamarketinggel – fókuszált üzenetek eljuttatására nyílik 

lehetőség. Itt nem csak a diák, hanem a szülő is legalább ennyire fontos 

célcsoportként jelenik meg.   
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10 Összegzés 

 

A Vas megyében megvalósított mintavételes felmérés az általános iskolák végzős (hetedik és 

nyolcadik osztályos) tanulói iskola- és pályaválasztással kapcsolatos beállítódásainak, 

gyakorlatának részletes megismerésére nyújtott lehetőséget. A felmérés 637 fős minta 

megkérdezésén keresztül jutott hozzá olyan releváns adatokhoz, amelyek lehetőséget adnak 

arra, hogy abból következtetéseket lehessen levonni. A fenti helyzetelemzés alapján 

szükségesnek látszik olyan cselekvési terveknek a kidolgozása, amelyek bővítik a 

döntéshozáshoz szükséges tanulói/szülői ismereteket. Érdemes közelebb hozni ehhez a 

korosztályhoz azokat a társadalmi és gazdasági ismereteket, amelyek az életpályával, az 

egzisztenciával, de ugyanakkor a tradíciókkal, a hagyományokkal is szoros kapcsolatban 

vannak. A diákokat már itt el kell kezdeni felkészíteni az egész életre szóló, de főként az 

egész életen át tartó tanulásra. Mindezt persze nem egyfajta „tanulási kényszerként” 

megjelenítve, hanem a foglalkoztatás, az életminőség, a gazdasági, családi, egyéni 

egzisztencia részeként, közösségi szereplőként és nem kevésbé önmegvalósításként 

értelmezve.  

Napjainkra teljesen nyilvánvaló, hogy az iskolapadból kikerülve, még egy valamilyen szakmát 

kitanulva sem fejeződik be a képzés. Különböző módszerekkel, irányultsággal, folytatódik az 

ismeretszerzés, a készség- és kompetenciafejlesztés. A piacgazdasági innováció, a gyors 

technológiai változás következtében a szakmák sokkal gyorsabban elavulnak, mint a korábbi 

évtizedekben. Ez azt jelenti, hogy felértékelődnek az alternatív tanulói jövőképek, a 

korrektül definiált személyes fejlődési programok. Ez – a korábbi évtizedek 

gyakorlatához képest – már az általános iskolások/iskolák számára is új megközelítéseket 

igényelnek.  

A felmérés egy térségre, Vas megyére szabottan vázolta fel ennek a változásnak a hátterét. 

Felvonultatta a meghatározó szereplők közötti összefüggéseket és bemutatta a legfontosabb 

partnernek, a diákoknak ez irányú tapasztalatát, gyakorlatát, valamint jövőbeni cselekvési 

szándékát. A valós társadalmi-gazdasági szükségletekhez igazodó szemléletmód formálása 

nem nélkülözheti az összehangolt szülői, oktatói és a gazdasági szervezettség erősítésében 

tevékenykedő intézmények, szervezetek (pl. kamarák) támogatását. Ennek az 

együttműködésnek az eredménye stratégiailag a fejlődésközpontú életvezetésben, a 

tudatosan tervezett életút felépítésében, a folytonos megújulás képességének erősítésében 

érhető tetten leginkább.        

 

Mellékletek 

1. sz. melléklet: Kutatási jelentés (külön csatolva)  

2. sz. melléklet: Kérdőív (külön csatolva)  


