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1 A Pályaválasztási orientációs kutatás célja 

 
A Pályaválasztási orientációs kutatás célja Zala megye általános iskoláiban a 7-8. osztályos 
diákok körében felmérni a pályaválasztási motivációt, megvizsgálni a pályaválasztási 
döntések hátterét, az általános iskolás diákok szak- és iskolaválasztási irányultságát, illetve 
továbbtanulási szándékát. A kutatásban elemezzük a végzős diákok szak- és iskolaválasztási 
preferenciáit, a továbbtanulási szándékaikat befolyásoló tényezőket, a szülők ebben betöltött 
szerepét, a tanulók szocio-ökonómiai hátterét és ennek befolyását a továbbtanulási 
döntésben. 
 
 

Település 
szerkezet 

Iskolák 
száma (db) 

7. o. tanuló 
(fő) 

8. o. tanuló 
(fő) 

Összesen 
(fő) 

Zalaegerszeg 10 502 483 985 

Nagykanizsa 11 444 496 940 

Vidék 74 1196 1118 2314 

Keszthely 7 185 188 373 

Összesen 102 2327 2285 4612 

1. Táblázat Az iskolák település szerkezet szerinti megoszlása 
 
 

Település 
szerkezet 

Arányok 
7. o. (%) 

Arányok 
8. o (%) 

Összesen 
(%) 

Zalaegerszeg 11 10 21 

Nagykanizsa 10 11 21 

Vidék 26 24 50 

Keszthely 4 4 8 

Összesen 51 49 100 

2. Táblázat A mintavétel település szerkezet szerinti megoszlása 
 
Fel kívánjuk mérni, miszerint az iskola technikai és humánerőforrása hatással van-e a tanulók 
továbbtanulási szándékára, illetve irányultságára. Választ keresünk még a továbbtanulási 
szándék motivációinak hátterében meghúzódó tényezőkre, a hiányszakmák iránti igény 
befolyására is. Kutatásunkban felmérjük az iskolaválasztási döntésben meghatározók körét, a 
felmérésben részt vevők önismeretét, önértékelését, szakmaválasztási orientációját, és az ezt 
befolyásoló tényezőket. 
 
További cél felmérni - a nemek közötti, a lakhely szerinti, valamint a 7. 8. osztályos 
válaszadók közötti különbségek összehasonlítása mellett a település szerepét a 
továbbtanulásban: mérlegelési szempont-e a választott iskola, illetve lakóhely közötti 
távolság a tanulók és szüleinek döntésében. 
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2 Hipotézisek 

2.1 Hipotéziseinket a következő nagyobb területek mentén gondoltuk 
végig: 

2.1.1 A korosztály szerepe a pályaválasztásban 
 
A 13-14. életkorban a gyermekek számára a felnőtt, mint tekintélyi személy szerepe csökken 
és átadja helyét a kortárscsoport befolyásának. A nevelés során is hatásrendszerbeli váltásra 
van szükség, a direkt nevelői hatások helyett indirekt módon kell a gyermekek 
személyiségfejlesztését megvalósítani. Valószínűsítjük, hogy a pályaválasztást a szűkebb 
szociális környezet, a baráti kör nagymértékben befolyásolja, sőt erősebb lesz, mint a családi 
környezet hatása. 
 

2.1.2 A szociokulturális háttér hatása a továbbtanulásra 
 
A válaszokban valószínűleg a szakközépiskolai és a gimnáziumi továbbtanulás jelenik meg. A 
nemzeti, nemzetközi vizsgálatoknak megfelelően az édesanyák végzettségét várjuk 
magasabb szintűnek. A válaszadók általánosságban maximum egy szinttel fogják túllépni 
szüleik végzettségét. A szülőknél a középfokú végzettséget várjuk meghatározónak, ez 
alapján előzetesen kijelentjük, hogy az általános iskolát követő pályaválasztásban a szülők 
még tevékenyen működnek közre és saját tapasztalatik alapján tudják segíteni gyermekeik 
pályaválasztását. Az otthoni tanulási körülményeik kapcsán erős differenciáltságot 
feltételezünk, a szülők végzettsége, jelenlegi foglalkoztatottsági státusza viszonyában. 
 

2.1.3 Az intézmény, a pedagógusok befolyása a döntési folyamatra 
 
Az intézmények pályaorientációs funkciójukat kis mértékben teljesítik. Szerepvállalásuk 
inkább spontán, egy-egy tantárgyhoz kapcsolódik, alacsony színvonalú és nem pedig 
tudatos, jól felépített tevékenységek mentén működő. Kevéssé jellemző a pályaorientációs 
szakemberek, a kamarák hatása is a továbbtanulásban. A pedagógusok az önismeret 
fejlesztésében megjelenő szerepe is elenyésző lesz. 

2.1.4 Preferált intézménytípusok 
 
Feltételezzük, hogy a szakiskolai képzésnek nem lesz nagy motiváló ereje, a gimnáziumok 
vonzóereje a nekik tulajdonított hagyományos értékítéletek miatt a mai napig megfigyelhető. 
Ugyanakkor a szakközépiskolák az érettségi mellett szakmával, sőt a felsőoktatási 
intézményekbe történő továbbtanulás lehetőségével is kecsegtetnek. Valószínűsíthetően a 
szakközépiskolába kíván majd a válaszadók többsége továbbtanulni. 

2.1.5 Divatos szakmák Zalában 
 
A Zalában hagyományosan megjelenő szakmák vagy úgy is fogalmazhatnánk, hogy a 
hagyományos zalai szakképzési kínálat mellett a határ közelsége fogja alakítani a preferált 
szakmákat a korosztály körében. Elsősorban a vendéglátóipar és a szépítészet-szolgáltatás 
körébe tartozó szakmák fognak megjelenni, a munkaerő piac gyenge felvevő képessége 
miatt az állami foglalkoztatásban, illetve a fegyveres- és rendvédelmi szerveknél alkalmazást 
biztosító szakképesítések nagyobb arányban jelennek meg a pályaválasztás során. 
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2.1.6 Hiányszakmák, szakiskolai ösztöndíjas szakképesítések 
 
Mivel a hiányszakmákban szerzett szakképesítéssel a tanulók tanulószerződés keretében 
nagyobb bevételre tehetnek szert, valamint a szakiskolai ösztöndíjas szakképesítések 
esetében tanulmányi átlageredményük alapján további juttatásokban részesülhetnek, 
feltételezzük, miszerint e szakképesítésekben az egy főre jutó GDP alapján az alsó-közép 
kategóriába tartozó Zala megyében, az általános iskolai tanulók előszeretettel fogják 
választani ezen szakképesítéseket tanulmányaik során. 
 
 

3 A kutatás módszere 

 
A kutatásunk elsősorban egy magyarázó vizsgálat, amelynek célja az észlelt pedagógiai 
jelenségek okának feltárása. Másodsorban feltáró vizsgálatokat is fogunk tenni, a kapott 
vizsgálati. eredmények jövőbeli hatásait is elemezni kívánjuk. 
 
Vizsgálatunkhoz kérdőívet alkalmaztunk. A 28. kérdés kivételével, amely nyílt végű kérdés 
volt, direkt-zárt és direkt-félig zárt végű kérdéseket alkalmaztunk, figyelembe véve a vizsgált 
populáció ismeretrendszerét. 
 

3.1 A kérdőívről 

3.1.1 A kérdőív aktualitása 
 
A pályaválasztás gondolatköre szorosan kapcsolódik egyrészt az önismerethez, az éppen 
aktuális képzési rendszerhez és nem utolsó sorban a napi gazdasági-társadalmi elvárásokhoz. 
Leegyszerűsítve a folyamatot: az egyénnek erősségei, korlátai, motivációja alapján 
továbbtanulási irányok között kell választania az éppen aktuális képzési rendszer kínálatából 
úgy, hogy közben tudja, választása további életére, egzisztenciájára rövid- és hosszú távon is 
hatással lesz. 
 
A tanulóknak körültekintően, több tényező mérlegelése után kell dönteniük. Ehhez segítségre 
van szükségük. Ideális helyzet az lenne, ha minden fiatal megfelelő (egyénnek megfelelő) 
segítséget kaphatna a családjától, azonban a helyzet nem ilyen egyszerű: a fiatalok egy 
része nem kap, vagy nem a megfelelő segítséget kapja. Számukra elsősorban az oktatási-
nevelési intézmények, illetve a hozzájuk kapcsolódó segítő szervezetek, a pedagógiai és 
szakmai segítségnyújtás biztosíthatja a pályaorientációt, a pályaválasztásra történő 
felkészítést. 
 
A hazai fejlesztésben illeszkedni kell ahhoz, az Európai Unióban a pályaválasztással 
kapcsolatban megjelenő fejlesztési irányhoz, amelynek lényege, hogy az egész életen át 
tartó tanulás csak akkor lehet sikeres, ha pályaválasztási tanácsadás kevesek kiváltsága 
helyett mindenki számára elérhetővé válik. 
 

3.1.2 A kérdőív tartalmi elemei 
 
A kérdőív 28 kérdést tartalmaz. A kérdések tartalmilag strukturáltak, öt fő tematikus 
kérdéskör mentén kívánják vizsgálni a 7-8. évfolyamos tanulók pályaválasztási hátterének 
körülményeit. Az öt kérdéscsoport meghatározásánál cél volt a kutatás módszertani 
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megfelelés: a kérdések és a rájuk várt válaszok segítsék elő a pedagógiai és tudományos 
következtetések megfogalmazását, az összefüggések feltárását. 
 
Az első kérdéscsoport az 1-9. kérdésig a tanulók személyes körülményeit vizsgálja a 
kiértékeléshez szükséges alapvető információkat nyújtja, megfelelő információkat nyújt a 
további komparatív vizsgálatokhoz. 
 
A második kérdéscsoport a 10-14. kérdésig a pályaválasztást segítő intézményi-, valamint 
pedagógusi szintű informálás irányait, gyakorlatban megjelenő megvalósulási formáit, majd a 
válaszokból kiszámítva százalékos megjelenésüket kívánja feltárni. Ebben a kérdéscsoportban 
kifejezetten érdekes területet jelent a pályaválasztási tanácsadók, valamint a kamarák 
pályaválasztási tanácsadásban betöltött szerepének vizsgálata. A kérdéscsoport mentén 
kutathatóvá válik, az intézmények világát milyen mértékben szövi át a „pályaorientációs 
légkör”.  
 
A harmadik kérdéscsoport a 15-17. kérdésig a tanulók tanulmányi eredményeit kutatja. 
Vizsgálati cél összefüggéseket keresni a tanulmányi eredmények, a szociokulturális háttér, 
valamint a pályaválasztási szokások, szakmaismeret között.  
 
A negyedik kérdéscsoport összesen két kérdést tartalmaz – 18. és 19. kérdések - és 
szervesen kapcsolódik az ötödik kérdéscsoporthoz. A két kérdés fontos területet a 
pályaválasztási motivációkat, ezen belül is a belső és külső motivációk a tudatos 
pályaválasztás körülményeit vizsgálja. Az ötödik kérdéscsoport már kifejezetten a tanulók 
szakmaismeretét, szakmaválasztásuk szempontjait, a szakmaválasztást befolyásoló tényezők, 
valamint ezek hatásait térképezi fel.  
 
A 28. kérdés kutatás-módszertani szempontból indokolt. Próbamérés hiányában arra kérjük a 
hallgatókat, hogy a pályaválasztással kapcsolatos észrevételeiket írják meg nekünk. 
 

3.2 A minta-korosztály pedagógiai jellemzői 
 
A serdülőkori identitás kialakulásával párhuzamosan dinamikus folyamat zajlik le a fiatalok és 
a környezet kapcsolatában, mind az életükben még mindig igen fontos szerepet játszó 
szülők, mind a kortársaik tekintetében. A serdülőkorra jellemző szoros, közeli kapcsolat 
megteremtése, a barátság és intimitás követelte finom alkalmazkodás fontos feltétele, hogy 
a fiatalok képesek legyenek minél pontosabban megérteni a másik helyzetét, a másik 
szempontjai szerint értékelni a dolgokat. A serdülő és a szülei, a felnőttel való kapcsolata 
átalakul. A szülők gondoskodó szerepe veszít jelentőségéből, ha alkalmazkodik a serdülő 
megváltozott igényéhez, egyre inkább a szimmetria és a baráti támogatás felé közelít. A 
konfliktusok gyakran abból származnak, hogy a család nem képes alkalmazkodni a 
megváltozott követelményekhez. 
 
A családi kapcsolatok minősége jelentősen meghatározza a kortársak befolyásának mértékét 
és hatékonyságát. A jó kortársi csoport lehet kompenzáló, kiegyensúlyozó hatással a családi 
problémák esetén, de jelentheti a jövő szempontjából kedvezőtlen hatások felülkerekedését 
is. A felnőttektől, a szülői befolyástól való függetlenedés folyamata előfeltételezi és elő is 
segíti a kortárscsoportok jelentőségének növekedését. 
 
 



 

 7 

4 Kutatási eredmények 

4.1 Alapadatok 
 
A kutatás során összesen 1372 fő megkérdezésére került sor. Az 1. és a 2. kérdésekből, 
amelyek a válaszadók nemek, illetve évfolyamok szerinti százalékos megoszlását vizsgálta 
kiderült, miszerint a válaszadók 52%-a fiú (708 fő) és 48%-a lány (664 fő). A 
megkérdezettek 51%-a (700 fő) a hetedik évfolyamba, 49%-a (672 fő) pedig a nyolcadik 
évfolyamba jár. A megkérdezettek 50%-a falun, 50%-a városban él (ez mindkét esetben 686 
főt jelentett). 
 
 

 

A megkérdezettek település szerkezet szerinti megoszlása 
 

 

A megkérdezettek évfolyam szerinti megoszlása 
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A megkérdezettek nemek szerinti megoszlása 

 
A kialakult válaszadói arány miatt az évfolyamok-, a nemek-, valamint a településkörnyezet 
közötti különbségek elemzése kutatás módszertani szempontból szükségtelenné vált, így 
ilyen eltérések megjelenítésére csak néhány indokolt esetben hozunk példát. 
 

4.2 A kérdésekre adott válaszok elemzése 

4.2.1 Továbbtanulási szándékod? 
 
A megkérdezettek 1%-a nem válaszolt erre a kérdésre, 26%-uk pedig még nem tudja 
meghatározni továbbtanulásának megfelelő intézménytípust. Oktatáspolitikai szempontból az 
azonnal szakma és a szakiskolai képzésre adott válaszok, nem szétválaszthatóak. Mindkét 
válasz lényegében ugyanazt jelenti, vagyis a válaszadók szemszögéből olyan képzés 
választása a tankötelezettségi koron belül, amelynek befejezését követően érettségi 
megszerzése nélkül szakma, szakképesítés szerezhető. A válaszadók csekély része, 
mindösszesen 5%-a szeretne azonnal szakmát kapni, de a szakiskolai képzésnek sincs nagy 
motiváló ereje a megkérdezett korcsoportok számára, mivel összesen 9%-uk választotta ezt 
a képzési formát továbbtanulási színhelyként. Kijelenthető, hogy azok a tanulók, akik 
tanulmányi eredményeik alapján inkább szakiskolai képzésre lennének alkalmasak, az 
alacsony gyermeklétszám miatt szakközépiskolákban is megjelennek.  
 
A megkérdezettek 34%-a a szakközépiskolai képzést preferálja, ami 9%-kal több választ 
jelent a gimnázium ellenében, hiszen ez utóbbi képzési formát a válaszadók csupán 25%-a 
részesítette előnyben. Ez az eredmény nem meglepő, hipotézisünket is igazolja.   

 
A megkérdezettek továbbtanulási szándéka 
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4.2.2 Szüleid gondviselőd legmagasabb iskolai végzettsége? 
 
Vizsgált mintánknál mind az édesapák (29%), mind az édesanyák (26%) tekintetében a 
szakközépiskolai végzettség megjelenési aránya a legmagasabb. Ez az eredmény megerősíti 
a 3. kérdésnél kapott eredményt a továbbtanulási szándékról, miszerint a fiatalok szüleik 
végzettségével egyező vagy annál magasabb végzettségeket céloznak meg. Ezt támasztja 
alá a szakiskolai végzettség magas – édesapák esetében 26%-os, édesanyák tekintetében 
20%-os -, második helyen történő megjelenése is.  
 
További vizsgálatunkból kiderült, hogy amíg az édesanyáknál a harmadik helyen a felsőfokú 
végzettség szerepel, addig az édesapáknál ez a helyezés az általános iskolai végzettséget 
takarja. Az édesanyáknál a felsőfokú végzettség százalékos megjelenése (15%) csak kevés 
százalékkal előzi meg az általános iskolát végzettek 13%-át és a gimnáziumot végzettek 12 
%-át. 
 
A szülők végzettségét összehasonlító táblázat egyértelműen jelzi, hogy a megkérdezettek 
szülei közül az édesanyák magasabb végzettséggel rendelkeznek az édesapáknál: az 
édesanyák 32,5%-al többen szereztek felsőfokú végzettséget, mint az édesapák. Ez az 
eredmény megegyezik hipotézisünkkel, miszerint a válaszadók szülei közül az édesanyáknak 
lesz magasabb iskolai végzettsége. 
 

 
A szülők iskolai végzettségének megoszlása 

 
 

4.2.3 Szüleid jelenleg dolgoznak-e? 
 
Az édesapák foglalkoztatásának tekintetében 4%, az édesanyák tekintetében 1% volt. A 
foglalkoztatottság összehasonlításában látszik, hogy az édesapák foglalkoztatottsága 
magasabb, ők 87%-ban, amíg az édesanyák 77%-ban dolgoznak. 
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A szülők foglalkoztatottsága 

 
Amennyiben összevetjük a most kapott eredményeket az előző kérdések eredményeivel, 
megállapíthatjuk, hogy a szakközépiskolai, a szakiskolai végzettség általánosságban 
foglalkoztatottságot, a munkaerő-piacon történő megjelenést is eredményez. Kijelenthető, 
hogy egy szakma birtoklása az első lépcső és az első képzettségbeli szint, amely ma a nagy 
többség számára a munkanélküliség elkerülését jelentheti. Láthatjuk azt is, hogy bár az 
édesanyák magasabb iskolai végzettséggel rendelkeznek, mégis alacsonyabb százalékban 
tudtak elhelyezkedni. Ez utalhat a nők nemzeti, nemzetközi szinten is tapasztalható rosszabb 
foglalkoztatottságára, főleg a magasabb végzettséget igénylő vezetői kategóriákban. 
 
 

4.2.4 Otthoni tanulási körülményeid?  
 
A válaszadók közül 1128 főnek, a megkérdezettek 88%-ának rendelkezésére áll otthon is 
internet. 904 főnek saját számítógépe van, 1134 fő saját szobával is rendelkezik. 
Hipotézisünkkel ellentétben nem kimutatható a hatása a szülők iskolai végzettségének, 
foglalkoztatottságának az otthoni tanulási körülményekre. 
 

 
A megkérdezettek tanulási körülményei 

 
Az otthoni internet használó (város-falu viszonylatában a használók körében nem volt 
szignifikáns különbség) 1128 főből összesen 271 fő, vagyis 24% még nem tudja, hogy 
milyen irányban tanuljon tovább. Ugyanis az internet használat önmagában még nem 
pályaválasztást segítő eszköz. Erre a célra történő alkalmazását be kell mutatni, el kell 
magyarázni a fiatalok számára. Ennek a korosztálynak az internet használati szokásai a szülői 
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kontroll fokozatos gyengülése mellett a korosztály pszichológiai jellemzőiből fakadóan inkább 
a csoporthoz tartozás, a baráti szálak kialakítása, az önmeghatározás, a világ mélyebb 
megértéséhez kapcsolhatók. 
 
A kérdésben releváns kutatási terület a különóra megjelenése, mely megfelelési szándékot, 
tudatos cselekvések sorozatát jelenti a továbbtanulás feltételeihez való igazodás 
folyamatában. A válaszadók 35%-a jár különórákra, amely magas százalék a tanulók és a 
szülők tudatos hozzáállását jelenti a továbbtanulásban. 
 
 

4.2.5 Tudnak a szüleid segíteni a tanulásban? 
 
A feldolgozott adatok alapján a tanulók 93%-ának tudnak segíteni szülei a tanulásban. Ez az 
arány azt is jelenti, hogy a tanulók ezen százaléka már igénybe vette szülei segítségét, azt 
viszont nem mutatja, hogy milyen gyakorisággal, illetve hogy a magasabb végzettségű 
édesanyák vagy az alacsonyabb végzettségű édesapák segítenek-e többször. Ez rámutat a 
kérdőív ez irányú hiányosságára, amelyet a későbbiekben a tanulási szokások elemzésénél 
érdemes lehet tovább vizsgálni. 

 
A megkérdezettek esetében a szülői segítség 

megoszlása a tanulásban 
 
Egyik oldalról a tanulás segítése, másik oldalról a tanuláshoz való segítség kérése 
mindenképpen pozitív attitűdök meglétét feltételezi a tanuláson túl a továbbtanulás, a tudás, 
az iskola és a pedagógusok vonatkozásában egyaránt. 
 

4.2.6 Hányan laktok egy háztartásban? 
 
A válaszadók között százalékos megoszlásban a következő sorrend alakult ki: 35%-kal az 
első helyen: 4 fő él egy háztartásban, 25%-kal második helyen: 5 fő él egy háztartásban és 
harmadik helyen: 15%-kal 3 fő él egy háztartásban. Ez a megkérdezett tanulók 75%-át 
jelenti. 
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A megkérdezettek esetében az egy háztartásban élők 

megoszlása 
 
A KSH 2006-os adatai alapján Magyarországon a házaspárok 27,6%-a nevel egy gyermeket 
(3 fős család), 23,9%-a 2 gyermeket (4 fős család) és 8%-a 3 vagy annál több gyermeket. A 
házasságok 40,5%-ában nincsen gyermek (2 fős családok). A KSH adatai alapján az 
országos rangsor a gyermekkel rendelkező családok esetében a következő: 1. három fős 
család, 2. négy fős család 3. öt vagy annál több fős család. Mintánk ezen adatok szerint eltér 
a magyarországi rangsortól. Vizsgált mintánkban minimális százalékkal, de a társadalmi 
berendezkedést megfelelően tükrözve megfigyelhetőek a magas létszámmal rendelkező 
háztartások is (7 főtől 14 főig létező háztartások). 
 
 

4.2.7 Rendelkezel információval a megszerezhető szakmákkal 
kapcsolatosan? 

 
A kérdésre nyújtott 71%-os igen válasz nagyon jó eredmény. Azt azonban nem jelzi, hogy 
kitől érkezik az információ. Ugyanakkor nem szabad megfeledkeznünk arról a 26% 
válaszadóról, akik „nem”-mel válaszoltak erre a kérdésre. A további vizsgálatok alapján 
kiderült, hogy a 352 főből akik „nem rendelkeznek információval a megszerezhető 
szakmákkal kapcsolatban”, 126 fő a 3. kérdésre „még nem tudom” választ nyújtott. Tehát az 
információval nem rendelkező válaszadók 36%-a még azt sem tudja, milyen 
intézménytípusban tanuljon tovább. 
 

 
A megkérdezettek megszerezhető szakképesítésekkel kapcsolatos 

informáltságának megoszlása 
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Az adatok arra világítanak rá, hogy a szakmákkal kapcsolatos információk, a pedagógusok, 
szakemberek tudatosító mechanizmusai segítik a pályaválasztás folyamatát.  
 
Azt feltételezzük, hogy a család, mint elsődleges szocializációs színtér erőteljes hatásokkal bír 
a gyermekek információs hálójában, mégis a családon belüli információk tartalmát, 
társadalmilag és egyénileg is konstruktív irányát, intenzitását a pedagógusok tanácsaikon, 
javaslataikon keresztül befolyásolhatják. A családi nevelést kiegészítő, sokszor korrigáló 
funkciót az intézményeknek tudatosan kell felvállalniuk. 
 
 

4.2.8 Iskoládban van lehetőséged modern technikai eszközök 
használatára? 

 
A válaszadók 87%-a az „igen”, 7%-a a „nem”,  6%-a a „nem válaszolt” kategóriát jelölte be. 
A 87%-os igen választ 1199 főtől kaptuk. Előbbi válaszadók 3. kérdésre adott válaszait 
összevetve kiderült, hogy a modern technikai eszközök megléte mellett is egynegyedük nem 
tudja megfogalmazni továbbtanulási szándékát. A modern technikai eszközök önmagukban 
nem helyettesítik a pályaválasztási orientációt, azt tudatosabb irányítás mellett kell végezni 
tantervi és pedagógusi szinten egyaránt. 
 

 
A megkérdezettek esetében a modern technikai eszközhasználat  

lehetőségének megoszlása iskolájukban 
 
A fenti eredményeket igazolja a következő elemzés is: A 11. kérdésre igennel válaszoló 1199 
fő között vizsgáltuk, hogy hány fő az akinek bár intézményében van lehetősége modern 
technikai eszközök használatára, mégsem rendelkezik információkkal a megszerezhető 
szakmákkal kapcsolatban. Ezt a vizsgált mintából 299 fő jelezte, amely 24,9% eredmény 
hangsúlyozza, hogy a modern technikai eszközök csak akkor segítik a pályaválasztást, ha azt 
ennek megfelelő célokra használjuk. Ezt viszont egy 13-14 éves korosztály számára még 
irányítani kell. 
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4.2.9 Kik segítik iskoládban a pályaválasztásodat? 
 
A válaszadók 83%-ban az osztályfőnököt, tanárokat jelölték meg. Ez lehetne erény is, de 
figyelembe véve az intézmények pályaorientációval kapcsolatos megoldási stratégiáit 
állítható, hogy inkább negatív jelenség, magyarázat áll az eredmény mögött. A magas arány 
igazolja azt a megállapítást, miszerint az intézmények nagy részében inkább egy-egy 
személyhez kapcsolható a pályaorientációs funkció, kevésbé az intézmény szellemiségében, 
filozófiájában fellelhető cél. Az iskola pedagógusai közül is inkább az osztályfőnökre marad ez 
a feladat. Sajnos ez azt is feltételezi, hogy a pályaorientáció egy-egy tantárgy kereteire 
szűkül le, ezen belül is valószínűsíthető, hogy ez a legtöbb esetben az osztályfőnöki óra.  
 

 
A megkérdezettek pályaválasztásában az egyéb segítők megoszlása 

 
Pozitív iránynak tűnik a pályaorientációs szakemberek 23%-os és a cégek képviselőinek 2%-
os megjelenése a vizsgálatban. A válaszadók egynegyede iskolán belül más személyektől is 
kap segítséget pályaválasztásához. Szakemberek meghívása az intézményekbe, az általuk 
tartott foglalkozások, előadások biztosítják a tanulók számára, hogy hiteles forrásból 
értesüljenek egy-egy szakma nehézségeiről, szépségeiről, a hozzá kapcsolódó igényelt 
kompetenciákról. 
 
 

4.2.10 Jelenlegi iskolád pedagógusai mekkora segítséget adtak a 
pályaválasztásodhoz? 

 
Az adatok elemzése során megállapítható, miszerint a válaszadók 63%-a kapott már 
segítséget a tanárától, 19%-uk nagyon sok segítséget kapott, 12% nem kapott segítséget. A 
fennmaradó 6% nem válaszolt a feltett kérdésre. A válaszadók mindösszesen 82%-ának 
(63% + 19%) válaszai alapján kijelenthető, hogy a pedagógusok megfelelő információs 
pontként jelennek meg a pályaorientációs folyamatokban. Az adatok tehát ismételten 
alátámasztják azt az előző megállapításunkat, miszerint pedagógusi szinten megfelelően 
működik a tanárok pályaorientációs funkciója.  
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A megkérdezettek esetében a pedagógusok segítségének megítélése 

 
Nem szabad elfeledkeznünk arról a 12% válaszadóról sem, aki „nem kapott segítséget 
tanáraitól a pályaválasztáshoz”. A 12% válaszadó 171 főt takar, akik közül 63 fő válaszolt 
úgy, hogy „még nem tudja” milyen intézménytípusban szeretne továbbtanulni. Tehát a 
segítséget nem kapó csoport 37%-a „még nem tudja” meghatározni továbbtanulási 
szándékait. Ez a magas százalékos arány arra az összefüggésre világit rá, miszerint a 
pályaorientációs segítségnyújtás, a folyamatos, intenzív, több irányból érkező információ 
elengedhetetlen feltétele a pályaválasztási kompetencia, az egyéni sajátosságokhoz igazodó 
megfelelő tanulói döntés kialakításához. 
 
 

4.2.11 Vettél már részt olyan foglalkozáson, ahol önismeret 
(érdeklődés, képesség, értékek) volt a téma? 

 
Az intézményi, pedagógusi pályaorientáció célja ismeretek nyújtása, amelyek fejlesztik a 
tanulók önismeretét, elősegítik adottságaik, képességeik, érzelmi-akarati tulajdonságaik, 
vágyaik, érdeklődési köreik, szociális kapcsolataik, képességeik feltárását. Emellett elegendő 
információt nyújtanak a munka világáról, ezen belül az egyes pályákról, szakmákról, 
foglalkozásokról, ezekhez kapcsolódó elvárásokról, kompetenciákról. Nem utolsó sorban 
lehetővé teszik a tanulók számára céljaik megfogalmazását, előkészítik a megalapozottabb 
döntéshozatalt a pályaválasztásban. A célhoz vezető út kiindulási pontjaként a tanulók 
önmeghatározását, mint fejlesztendő kompetencia területet jelölhetnénk meg.  
 

 
A vizsgált korosztályban az önismereti tréningen  

már részt vettek aránya 
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Vizsgálatunkban a fenti megállapítás beigazolódott, mivel 60%-os igen, 35%-os nem és 5%-
os nem válaszolt kategóriát tudtunk meghatározni. Az eredmény nagyon pozitív képet mutat 
a pedagógusokról. Tevékenységrendszerükben megjelenik az önismeret fejlesztése. Ez direkt 
módon más célrendszerből is fakadhat, indirekt módon mégis kihat a reális énkép 
alakításával a pályaválasztáshoz szükséges kompetenciák megismerésére és hozzájárul a 
pályaválasztás sikerességéhez. 
 
 

4.2.12 Tanulmányi eredményed az előző év végén? 
 
Annak ellenére, hogy tudjuk milyen nagy problémákat jelent a tanulók alapkészségeinek 
hiánya főleg a szakiskolai képzésben és a középfokú intézményekben általában, a kutatás 
során érdekes eredményeket kaptunk. A tantárgyankénti leosztás szerint az összes tantárgy 
vonatkozásában meglepően jó eredményekkel rendelkeznek a tanulók: átlaguk 3,9. 
 

 
A vizsgált korosztályban a tanulmányi átlageredmény megoszlása 

 
A vizsgált korosztály tanulmányi eredményének eloszlása tantárgyanként 
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4.2.13 Informatikai tudásod? 
 
Az előző kérdés kapcsán kiderült, az informatikai osztályzatok a legjobbak a megkérdezett 
korosztályban: 727 fő jeles és 346 fő jó érdemjeggyel rendelkezik. A túl jó eredmények 
torzíthatják a tanulók reális önértékelését, pályaválasztását, amit sejtetnek a további 
felhasználói szintű adatok. 
 

 
A megkérdezett területeken a vizsgált korosztály informatikai ismerete, 

számokban  
 
Hiába a legjobb eredménnyel az informatika tantárgy bírt, az alkalmazás során a tanulóknál 
elsősorban a minimális informatikai ismereteket igénylő felhasználói szintű e-mail, internet, 
word használata jelenik meg. A magasabb szintű ismereteket igénylő PowerPoint és 
adatbázis kezelés már csak esetlegesen mutatható ki.  
 
Ez elsősorban a korosztályra jellemző adat, mivel az internetet társaikkal történő 
kapcsolattartásra, a világ felfedezésére használják, illetve modern társadalmunk hatása, 
elvárása is. 
 

4.2.14 Milyen nyelveket tanulsz? 
 
A válaszadó minta angol és német nyelvet közel azonos százalékos megoszlásban tanulja, 
ami megfelel a ma igényelt és egzisztenciálisan is lehetőségeket nyújtó idegen nyelveknek. 
 

 
A vizsgált korosztály nyelvtanulásának megoszlása 
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A vizsgált korosztályban az egyéb nyelveket megjelölt tanulók 

számszerű megoszlása a megadott nyelvek tekintetében 
 
 

4.2.15 Mi motivál a továbbtanulásban? 
 
Zala megyében a válaszadók motivációja közül első három helyen az érdeklődésnek 
megfelelő ismeretszerzés, az anyagi megbecsültség és a magasabb iskolai végzettség 
megszerzése szerepel. Az érdeklődés kielégítése, az erre alapozott tevékenységrendszer 
hosszú távú motivációt jelent, mindenképpen szükséges feltétele a továbbtanulásnak.  
 
A harmadik helyen szereplő magasabb iskolai végzettség megszerzése kategória egy 7-8. 
osztályos tanuló számára elsősorban nem a felsőfokú tanulmányokat, sokkal inkább az 
érettségi, valamint a szakmaszerzés folyamatát jelenti. A rangsor alapján kijelenthető, hogy 
minta korosztályunknál megjelennek az intellektuális-művelődési szükségletek, melyek 
meghatározó elemei az élethosszig tartó tanulásnak, a szociális életképesség, az 
egzisztenciális biztonság alapelemei. Egyéni és társadalmi szempontból is értékes és 
eredményes magatartásformák birtoklását és további lényeges személyiségvonások 
kialakítását feltételezik. 
 

 
A vizsgált korosztályban a pályaválasztást befolyásoló tényezők rangsora 
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A hiányszakma, mint motiváló tényező hetedik helyen történő említése az anyagi és erkölcsi 
megbecsültség vonatkozásában releváns. A válaszadók nem látják az összefüggést az anyagi 
és erkölcsi megbecsültség, valamint a hiányszakmára való képzettség megszerzése között.  
 
A család szerepe az ötödik helyre szorult. A szülői elvárásokat megelőzi a válaszadók egy-egy 
szakmával, továbbtanulási iránnyal kapcsolatos egyéni, önálló megítélése. Természetesen a 
vélemények kialakításában nagy szerepe van a szülőknek, a családi hatásrendszernek, mégis 
ezek a hatások nem kényszert jelentenek a tanulók számára, hanem elfogadott, belsővé vált 
értékítéletek, amely irányítják döntéseiket, válaszaikat. A családi vállalkozás folytatásának 
lehetősége, mint továbbtanulást motiváló szempont kilencedik, utolsó helyre kerülése mögött 
a mai gazdasági-társadalmi viszonyok között nehezen életképes családi vállalkozások 
elenyésző száma állhat. 
 
Hatodik helyre szorult a továbbtanulási motivációk sorában a baráti közösségek 
megtartásának igénye. Bár a 13-14. életévben a kortárscsoport szerepe megnő, válaszadói 
mintánkban egy kellő önismerettel rendelkező, önmagát függetleníteni képes, ambiciózus, 
továbbtanulni vágyó fiatal képe jelenik meg, aki a társadalom hasznos tagja kíván lenni, a 
munkát érdeklődésből, szeretetből kívánja elvégezni, ezért anyagi és erkölcsi elismerést vár. 
 
Mintánk azon korosztályból való, aki hozzászokott már az iskolabezárások, az intézményi 
összevonások tényéhez, az utazáshoz, a nagy távolságokhoz, annak érdekében, hogy a 
szellemiségének, értékrendszerének, érdeklődésének megfelelő iskolába járhasson. 
Továbbtanulási szándékukat a lakóhely közelsége döntő mértékben nem befolyásolja, ezt 
jelzi az összesítés utáni nyolcadik helyezés. 
 
 

4.2.16 Szakmaválasztásodban melyek a meghatározó szempontok? 
 
A 19. kérdésre adott válaszok adatainak elemzése után kapott eredményeink egyrészt 
megerősítik a 18. kérdés adatait, rangsorát. Amennyiben az első három választ nézzük, 
abban első helyen a „szeressem a munkámat”, második helyen a „képességeimnek megfelelő 
munka” és harmadik helyen a „jó kereseti lehetőség” szerepelnek. Életkoruk ellenére, amely 
az erkölcsi labilizálódás időszaka, értékrendszerük és erkölcsi normáik meglepően fejlett 
személyiséget takar. 

 
A vizsgált korosztályban a szakmaválasztást befolyásoló tényezők rangsora 
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Világosan látszik, hogy az első hat helyen a szakmával kapcsolatos elvárások fogalmazódnak 
meg és csak másod-, illetve harmadlagos szempont a szervezeti légkörnek, a munka 
körülményeinek (közelsége is), a technikai eszközök korszerűségének minősége. A rangsor 
érthető. Ez utóbbi motivációs-higiénés tényezők munkavégzésre, a munkavállaló 
elégedettségére, ezen keresztül mindennapi életünkre kifejtett hatásairól még nincs 
élményük, tapasztalatuk. 
 
 

4.2.17 Van már elképzelésed, hogy milyen szakmát szeretnél? 
 
A kérdésre a válaszadók 77%-a igen választ adott. A 21%-os nem válasz mellett 2%-os 
aránnyal nem válaszolt kategóriát is fel tudtunk állítani. 
 

 
A vizsgált korosztály szakmaválasztással kapcsolatos ismereteinek megoszlása 

 
 

4.2.18 Tudod, hogy milyen jellegű szakmát szeretnél tanulni? 
 
A 21. kérdés a fizikai és a szellemi foglalkozások arányát vizsgálja. Válaszadóink 38%-ban 
fizikai, 30%-ban szellemi munkát szeretnének végezni. 
 
A fizikai munkát választók 12%-a továbbtanulási szándékként a gimnáziumot jelölte be. A 
megjelenési arány nem magas, inkább a jelenség érdekes. A gimnáziumok funkciója, 
célrendszere nem szakmaszerzésre, hagyományosan nem fizikai munkák ellátására irányul.  
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A vizsgált korosztály szakmaválasztás jellegének megoszlása 

 
A szakközépiskolát választók 14,5%-a jelölte meg a szakma jellegét tekintve a szellemi 
munkát. Ez az arány nagyon pozitív hatásokkal bírhat a munkaerő-piac alakulására, mivel ez 
azt jelenti, hogy a szakközépiskolát választók 85,5%-a fizikai munkát választottak. A kapott 
eredmények feltételezik, hogy a szakközépiskola elvégzése után a diákok szakmát 
szeretnének szerezni és nem mindenáron - a munkaerő-piac igényeihez sokszor nem is 
igazodó -, érettségi utáni felsőfokú szakképesítésben vagy a felsőoktatásban szeretnének 
megjelenni.  
 
A munkaerő-piac alakulásának tekintetében a vizsgálat eredményei nagy lehetőségekre 
adnak okot a zalai fiatalok vonatkozásában. Csak bíztatni tudjuk a pályaorientációs 
szakembereket, az iskolákat, a pedagógusokat, a kamarák, cégek képviselőit, hogy keressék 
fel ezeket a nyitott fiatalokat, ismertessék meg velük a ma igényelt szakmákat, 
hiányszakmákat, tegyék ezeket vonzóvá, reklámozzák körükben előnyeiket. 
 
 

4.2.19 Továbbtanulási döntésed meghozatalában kik töltenek be 
meghatározó szerepet? 

 
Az adatok feldolgozása során kiderült, hogy a válaszadók többségében két választ adtak 
meg. Ezek rangsorában első helyen újból önmagukat írták a legfontosabb tényezőnek, majd 
a pedagógusokat megelőzve a második helyre került a családi ház befolyása. Emellett a 
pedagógusok hatása, bár harmadik helyen szerepel, mégis erősen lemaradva jelenik meg. 
Egyrészt a barátok és testvérek, mint kortárscsoport hatásait minimálisan előzi csak meg, 
másrészt negyed annyira fontos, mint a család értékítélete. 
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A vizsgált korosztály továbbtanulását befolyásoló tényezők megoszlása 

 
Az előző elemzések alapján kijelenthető, hogy bár a pedagógusok pályaválasztási 
segítségnyújtásával a vizsgált diákok nagy része elégedett, a pedagógusok fejlesztik a 
pályaválasztáshoz nélkülözhetetlen önismeretet, a családi hatásrendszert mégsem tudják 
felülmúlni. 
 
 

4.2.20 Tudod-e már, hogy konkrétan melyik iskolában tanulsz 
tovább? 

 
Miután a 3. kérdésnél 73%-os válaszadói réteg meg tudta fogalmazni továbbtanulási 
szándékát, feltételezhető volt, hogy ez a réteg már konkrétan középfokú intézményt is meg 
tud jelölni pályaválasztásának ebben a szakaszában. A kapott válaszok alapján 
bebizonyosodott, a megkérdezettek 60%-a tudja melyik középfokú intézményben szeretne 
továbbtanulni. 

 
A vizsgált korosztályban a biztos iskolaválasztók megoszlása 

 
Arra vonatkozóan nem kaptunk szignifikáns eredményeket, hogy ezen tanulók milyen 
szociokulturális háttérből jönnek. A vizsgált adatok alapján talán meglepőnek tűnik, hogy a 
pályaválasztást a fenti tényezők nem befolyásolják, pedig a szülői végzettség szintjénél 
sokkal többet jelent, mennyire foglalkoznak a szülők gyermekeikkel. Ráadásul az általános 
iskolai pályaválasztást majdnem minden szülő megélte és képes mintát nyújtani. 
 



 

 23 

4.2.21 Ha igen, miért választottad ezt az iskolát? 
 
A válaszok között első helyen az „olyan szakmát tanulhatok, amit szeretek” kategória jelenik 
meg, elsöprő, mintegy 49%-os arányban. Amennyiben ehhez egy alapos önismeret, 
önértékelés társul, a döntés is megalapozott lehet. Második helyre az intézmény „jó 
felkészítő” funkciója került (33%-kal), amely szerint a válaszadók olyan továbbtanulási 
intézményt preferálnak, ahol pedagógiai cél a diákok intellektuális-művelődési 
szükségletének kielégítése egy későbbi magasabb iskolai végzettség megszerzésének 
reményében. Ez a két kategória a válaszadók 82%-át jelenti. 
 
 

 
A vizsgált korosztályban a tudatos iskolaválasztás okainak megoszlása 

 
A további kategóriák már csak kis százalékban jelentek meg. A választott intézményhez 
kapcsolódó „jó a híre” szempont 7%-kal szerepelt. 
 
Nem meglepő a további két kategória elenyésző százalékos megjelenése sem: a tanulók 
saját képességeiket felmérve olyan intézményt kívánnak választani, amelyet el tudnak 
végezni, vagyis a tanulmányaikat végzettséggel, érettségivel, szakképzettséggel tudják zárni. 
Feltételezéseinkkel ellentétben az adatok megerősítik, a vizsgált tanulók számára a 
kortárscsoport baráti közösségei az általános iskolát követő pályaválasztásban nem 
meghatározó 4%-os. 
 
 

4.2.22 Nehezíti valamilyen tényező a pályaválasztási döntésedet? 
 
A kérdésre a válaszadók 58%-a nem választ nyújtott, 7%-uk nem válaszolt. Igen választ a 
megkérdezettek 35%-a adott. 
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A vizsgált korosztály pályaválasztásának vizsgálati megoszlása a nehezítő 

tényezők szemszögéből 
 
Már a korábbi kérdések vizsgálata kiderítette, hogy a válaszadók pályaválasztásuk során 
tudatosak, saját képességeik alapján kívánnak nevelési-oktatási intézményt választani 
további tanulmányaikhoz. Ezt a megállapítást támasztja alá a legfőbb gátló tényezőként 
kiemelt „szorgalom hiánya”, amelyben a tanulók legfőbb problémának saját „lustaságukat” 
fogalmazzák meg. A második helyen kiemelt „gyenge tanulmányi eredmény” kategória már 
azt is jelzi számunkra, hogy a válaszadó diákok közül többnek van a tanulmányi 
eredményével problémája, amely problémát természetesen a választásra tervezett intézmény 
követelmény szintjével összehasonlítva kell értelmezni. Mindezekből egyenesen következik, 
hogy félnek a kudarcoktól, amely a választható kategóriák közül a harmadik helyet kapta. A 
„túlzott elvárásokat” mind az iskola, mind a család részéről lényegesen kevesebben 
választották, még akkor is, ha a tanulók többsége több választható lehetőséget is 
megjelölhetett a kérdés megválaszolásakor. A tanulók véleményére alapozva kijelenthető, 
hogy a szülők nem fogalmaznak meg irreális követelményeket gyermekeikkel kapcsolatban, 
őket objektíven értékelik. 
 
A kérdés pozitív eredményének könyvelhető el, miszerint a „nem kapok segítséget” és az 
„otthoni tanulási körülmények” gátló tényezőként történő megjelenése nagyon kevés jelölést 
kapott. Az „egészségi állapot”, amely a munkába állás feltétele, a társadalmi mobilitás 
alapeleme, a rangsorban a legutolsó helyet kapta. Az eredmény azt jelzi, hogy a vizsgált 
korcsoport egészségi állapota megfelelő, ez pályaválasztásukat nem gátolja. 

 
A vizsgált korosztály pályaválasztását gátló tényezők ragsora 
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4.2.23 Ha már tudod, nevezd meg azt a hivatást, szakmát, amelyre 
készülsz! 

 
A kapott adatok megerősítik hipotézisünket: a zalai diákok körében a vendéglátáshoz 
kapcsolódó szakmák divatosak. Ugyanakkor a hipotézisünkben elvárt, a szolgáltatáshoz 
kapcsolódó fodrász szakma csak a tizenkettedik helyen végzett, illetve további szépészeti 
szakmák meg sem jelentek a válaszok között. 
 

 
A vizsgált korosztályban a tudatos szakmaválasztók megoszlása 

 
Az értékelhető 19 megjelölt szakma közül az első öt helyen: a szakács, informatikus, rendőr, 
pincér és cukrász szakmák sorakoznak, mely szakmák nem hiányszakmák és nem is 
tartoznak a szakiskolai ösztöndíjas szakmák körébe, viszont a határ közelsége miatt még 
mindig igényelt munkakörök. Egyedül a középfokú végzettséggel rendelkező 
informatikusokra nincs ma nagy mennyiségben szükség, náluk a felsőfokú végzettség 
megszerzése nyújthat lehetőséget az elhelyezkedéshez. Viszont azt is tudjuk, hogy az 
informatikai osztályzatok a legjobbak a megkérdezett korosztályban. Az adatok alapján 
látjuk, a válaszadók olyan szakmákat is felsoroltak, melyeket csupán felsőfokú végzettséggel 
lehet megszerezni. Ezek a tanulók nem középfokú végzettségben, hanem felsőfokú 
tanulmányokban gondolkodnak. Amellett, hogy a leginkább választott továbbtanulási 
intézménytípus a szakközépiskola volt, feltételezzük, hogy a középiskolát végzettek között 
megjelennek olyan tanulók is, akik szándéka nem az érettségi utáni szakmaszerzés, sokkal 
inkább a felsőfokú végzettség elérése. 
 

 
A vizsgált korosztályban a tudatos szakmaválasztók "szakmacsoportonkénti" 

megoszlása 
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A mai társadalmi-gazdasági helyzetben a fegyveres-rendvédelmi szakmák közül a tűzoltó és 
a katona választása várakozásunk ellenére nem jelentős, a tűzoltó a 19. helyen szerepel, 
katonának pedig egyetlen megkérdezett tanuló sem szeretne menni.  
 

4.2.24 Tudod-e mit jelent az, hogy hiányszakma, szakiskolai 
ösztöndíjas szakma? 

 
Röviden megállapítható, hogy a tanulók nem ismerik egyik kategória meghatározását sem, 
(hiányszakmánál 50% „nem” és 9% „nem válaszolt”, szakiskolai ösztöndíjas szakmáknál 69% 
„nem” választ adott és 10% „nem válaszolt”). Amennyiben igent válaszoltak a kérdésekre, 
akkor is csak a szóösszetételből próbálták értelmezni a kategóriákat. 

 
A vizsgált korosztály ismereteinek megoszlása a "hiány-szakképesítésekkel" és a 

"szakiskolai ösztöndíjas szakképesítésekkel" kapcsolatban 
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5 Összegzés 

A zalai diákok vonatkozásában kijelenthetjük, hogy a továbbtanulási döntések 
legmeghatározóbb szempontja a tanuló önmaga, egyéni sajátosságai. A tanulók válaszai 
alapján kijelenthető, hogy bár az önismeretet a pedagógusok fejlesztik, a pályaválasztást 
mégis leginkább a családi hatásrendszer formálja. A családtól kapott és feldolgozott 
információk beépülnek a tanulók személyiségébe, normarendszerüket befolyásolva 
irányadókká válnak. Ez azt jelenti, hogy sokszor amit a diák saját döntéseként nevez meg, az 
mögött egy szülői nevelési hatásrendszer személyiséget alakító mechanizmusai állnak. 
 
A továbbtanuláshoz kapnak információikat jelenlegi intézményeiktől, azonban nem 
tudatosan, jól felépített tevékenységeken keresztül, ezek inkább egy-egy tantárgyhoz 
kapcsolódva, egy-egy pedagógus által felvállalt feladatként jelennek meg. 
 
A szülői hatások a pályaválasztásban jelentősek, az otthoni körülmények a vizsgált mintában 
megfelelőek, a környezet segítő, támogató, a középfokú pályaválasztást saját tapasztalatból 
is tudják befolyásolni. A család nevelési hatásai aztán beépülnek a tanulók személyiségébe, a 
döntések meghatározó elemeivé válnak, irányítják a választást. Ugyanakkor érdekes, 
miszerint a korosztály számára mintaként szolgáló baráti közösségek szerepe elenyésző, nem 
releváns a pályaválasztás szempontjából. 
 
A megkérdezettek általánosságban egy végzettségi szinttel kívánják túllépni szüleik 
végzettségét. Továbbtanulási intézményük a szakközépiskola, fizikai-szellemi munka 
tekintetében döntően a fizikai munka preferált. Amennyiben emellé egy tudatos 
információközvetítést helyezünk a hiányszakmákról, elősegítjük a diákok eredményesebb 
megjelenését a munkaerő-piacon. Ez azért is fontos lenne, mert anyagilag és erkölcsileg is 
megbecsült szakmákat szeretnének megtanulni, ehhez pedig kellene a hiányszakmák 
ismerete, amely jelenlegi kutatásunk alapján nagyon hiányos. Az intézményválasztásnál nem 
gátló tényező saját egészségi állapotuk, amely a munkavégzés egyik legfontosabb tényezője. 
Az intézmények magas elvárásaitól sem riadnak vissza: reméljük ez azért van, mert jól 
ismerik képességeiket és nem az intézmények adtak le a színvonalból. 
 
Szakmaválasztásukat a zalai képzőhelyek hagyományos képzési kínálata és a határ közelsége 
meghatározza, elsősorban a vendéglátáshoz kapcsolódó szakmákat preferálják, d célként  
jelenik meg az informatikus képzés is, amelyhez megfelelő tanulmányi eredménnyel 
rendelkeznek, viszont a munkaerő piacon inkább felsőfokú végzettséggel lesznek sikeresek. 
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