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BEVEZETÉS 
 

Jelen kutatás a „Nagybetűs életre szabva: szakmai támogatás kamaszkortól a felnőtté 
válásig” (EFOP-5.2.2-17-2017-00027) elnevezésű projekt keretein belül valósult meg. A 
kutatással a Partiszkon Társadalomkutató Közhasznú Egyesületet a Talentum Alapítvány az 
Önkéntesség Támogatásáért bízta meg. 

 
A kutatásban részt vevő szervezetek 

1. Talentum Alapítvány az Önkéntesség Támogatásáért 
2. Partiszkon Társadalomkutató Közhasznú Egyesület 
3. Asociația "Caritas-Asistență Socială" Filiala Organizației Caritas Alba Iulia 

(Gyulafehérvári Caritas-Szociális Gondozás) 
4. Institutio Pro Educationem Transilvaniensis Egyesület 
 

CÉLCSOPORT 
Elsődleges célcsoport: Azon civil szervezetek, nonprofit és állami intézmények munkatársai, 
önkéntesei, akik helyi szinten különféle szolgáltatásokat (képzések, közösségfejlesztés, 
tanácsadás) nyújtanak az ifjúság számára, és akik képesek és hajlandók a megszerzett tudás és 
információ átadására, disszeminálására. Olyan több éves, sőt több évtizedes tapasztalattal 
rendelkező, az ifjúsági munka területén tevékenykedő magyarországi és erdélyi szakembereket 
vontunk be a kutatásba, akik nyitottak arra, hogy a fiatalok problémáit komplexen tárgyalják, 
figyelembe vegyék ennek az összetett életkornak a sajátosságait, és tapasztalataik alapján 
képesek legyenek arra, hogy javaslataikat megfelelő formában eljuttassák a szakpolitikai 
döntéshozókhoz. 
Másodlagos, közvetetten elért célcsoport: A megkérdezett szakemberek által elért, bevont 10-
29 év közötti fiatalok. 

 

TÉMAVÁLASZTÁS ÉS ANNAK RELEVANCIÁJA 
A kutatást magába foglaló projekt négy társadalmi kihívásra kíván megoldást nyújtani, így 
ezeket járta körül a kutatás is. Ezek a következők: 

- Családi életformára nevelés és a gyermekvállalási hajlandóság növelése; 
- A fiatalok pályaválasztása, képzettsége, munkához való hozzáállása, vállalkozási 

készsége, munkavállalása, mobilitása; 
- A fiatalok szociális hálójának fejlesztése, bekapcsolásuk a társadalmi szervezetek életébe, 

felelősségvállalásuk és szociális érzékenységük fejlesztése, körükben az önkéntesség 
népszerűsítése; 

- A társadalmi esélyegyenlőség biztosítása, a szociálisan leszakadó rétegek, hátrányos 
helyzetűek integrációja. 

A kutatási témaválasztást tehát napjaink legégetőbb társadalmi kérdései hívták életre. A fiatalok 
számára a nehézség, hogy nem igazán tudják, hogyan és merre kormányozzák az életüket. 
Éppen ezért olyan ifjúsági szakemberekre van szükség, akik sokféle és hatékonyan 
alkalmazható módszerrel vannak felvértezve. Ehhez pedig elengedhetetlen egy olyan modern 
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módszertani háttér összegyűjtése és rendszerezése, amit minden ifjúsági szakember haszonnal 
forgathat a jövőben. A kutatás során ezen ismeretek kerültek összegyűjtésre és rendszerezésre.  

 
A KUTATÁS VÁRHATÓ TÁRSADALMI ÉS GYAKORLATI HASZNOSSÁGA 
A kutatási dokumentáció lényegében a szakemberek korábbi tapasztalatainak és 
észrevételeinek gyűjteménye, ami a fókuszcsoportos interjúk tanulságaival kiegészítve 
tökéletes alapot ad gyakorlati tanácsok, jó gyakorlatok és reformok megfogalmazására a 
döntéshozók részére. Emellett lehetőséget biztosít az ifjúsági szakemberek számára is, hogy 
munkájukat színesítve, új gyakorlati tanácsokkal bővíthessék a szakmai repertoárjukat.  

Amennyiben ezen adatok az érintett döntéshozókhoz eljutnak, és ezeket, valamint a 
megállapításokat és javaslatokat figyelembe veszik, majd mindezt alapul véve intézkedéseket 
és programokat dolgoznak ki, annak pozitív hatása lehet mind a társadalomra, mind az azt 
alkotó egyénekre. Többek között létrejöhet egy, a modern kor követelményeinek megfelelő, 
versenyképes tudást biztosító oktatási rendszer, amely ráadásul képessé válhat a társadalmi 
hátrányok csökkentésére csakúgy, mint a tehetséges fiatalok felfedezésére. Továbbá lehetővé 
válik a jövő generációi számára, hogy megtalálják a számukra legtesthezállóbb célokat, azzal 
is tisztába kerülve, hogy milyen módon érhetik el ezeket. Ezen felül nyitottá válhatnak az 
önkéntességre, mely mind rájuk, mint a közösségükre számtalan módon gyakorolhat pozitív 
hatást. Az önkéntesség kérdésköre pedig elvezet az egyik legalapvetőbb területhez, a 
munkavállaláshoz.  

Az alábbi eredmények hozzásegíthetik a felnövekvő generációk tagjait, hogy az állandóan 
változó munkaerő-piaci elvárások ellenére a foglalkoztatás terén stabil helyzetben legyenek, sőt 
a változások nyerteseivé válhassanak, arról nem is beszélve, hogy az uniós munkaerő-
áramlásba bekapcsolódva nemzetközi viszonyok között is versenyképesek legyenek, valamint 
a vállalkozási hajlandóságukat is kibontakoztathassák. Nem elhanyagolható az immateriális 
szükségletek szerepe sem az egyének életében, amelyeket elsősorban közösségi környezetben 
elégíthetnek ki, és amelyek szerepe éppen az atomizálódás következtében felértékelődhet a 
fiatalok körében. 

Mindezek alapján kijelenthető, hogy a következő fejezetekben olvasható elemzés alapját 
képezheti több olyan programnak, amelyek szerves egységet alkotva egyaránt segítik az 
egyének boldogulását és a közösség gyarapodását. 

Jelen kiadvány a kutatási dokumentum kiemelt részeit tartalmazza, a teljes anyag, illetve az 
alátámasztó részletező táblázatok elérhetők a www.talentumonkentes.hu/alapitvany/nagybetus-
eletre-szabva weboldalon. 
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I. DEMOGRÁFIA 
 
NEMEK 
A teljes minta nagysága 200 fő (N=200), melyből 100 fő magyarországi és 100 fő Romániában 
élő erdélyi magyar válaszadó volt. A teljes mintában a nemek megoszlása a következőképp 
alakult: 

I/1. tábla: A válaszadók nemek szerinti megoszlása a teljes mintában (N=200) 

 
Ez az arány nem mutat eltérést a hazai és az erdélyi adatokban. A nők kétharmados túlsúlya jól 
alátámasztja a gyerekekkel és fiatalokkal foglalkozó területek és szervezetek, illetve maga az 
oktatás a második világháború után kezdődött, de még ma is érezhető elnőiesedését. Hasonló a 
helyzet a romániai ifjúsági és oktatási területen, ahol például a pedagógusok körében a nők 
aránya 2015-ben elérte a 77%-ot.1 

 

ÉLETKOR 
A legfiatalabb válaszadó mindössze 18 éves, a legidősebb szakember 68 éves volt. Négy fő nem 
kívánta megadni az életkorát. Ha különböző életkori kategóriák szerint vizsgáljuk a 
megkérdezetteket, akkor az alábbi megoszlást láthatjuk: 

                                                            
1 Eurostat: EU-28 – oktatás 2015 
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I/2. tábla: A válaszadók életkori kategóriák szerinti megoszlása (N=196) 

 
A mintába bevont szakemberek esetében az országos átlaghoz hasonló arányokat láthatunk, 
vagyis a 25 és 49 év közöttiek vannak a legtöbben, de fontos kiemelni azt is, hogy a pályakezdő 
fiatal szakemberek jelentősen kevesebben vannak, mint az idősebb korúak, akiknek egy része 
hamarosan elhagyja, vagy már el is hagyta ezt a területet a nyugdíjazása okán. Általánosan 
elmondható, hogy az utóbbi években folyamatosan csökken az ifjúsági területet választó 
fiatalok száma. 2003 és 2016 között több mint felére csökkent a 30 év alatti ifjúsági 
szakemberek és pedagógusok aránya hazánkban, az 50-59 éves korosztály aránya azonban 
jelentősen nőtt.2 

I/3. tábla: A magyarországi válaszadók életkori kategóriák szerinti megoszlása (N=96) 

 
Romániában a „baby boom” generációnak az 1960-as években születetteket nevezzük, románul 
“Decrețeii“-nek is szokták nevezni. Ők azok, akik abban az időszakban születtek, amikor a 
kommunista vezetés a fogamzásgátlást és a terhesség megszakítását bűncselekményként 
kezelte. Ez a pár éves eltérés tetten érhető a válaszadóink korösszetételében is, hiszen míg az 

                                                            
2 Magyar Tudományos Akadémia: A közoktatás indikátorrendszere 2017 (2003-2016) 
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erdélyi válaszadók közel 80%-a maximum 50 éves, a magyar válaszadóknak már negyede 50 
év feletti. A minta magyarországi felében azonban a szakmából hiányzó fiatalok is jobban 
kitűnnek erdélyi kollégáikhoz képest. 

I/4. tábla: A romániai válaszadók életkori kategóriák szerinti megoszlása (N=100) 

 
TERÜLETI MEGOSZLÁS 
A válaszadók területi hovatartozását tekintve elmondható, hogy összesen 60 településről, 40 
magyarországi és 20 romániai, érkeztek válaszadók. Ha ezeknek a településeknek a 
településtípus szerinti megoszlását nézzük, akkor a következőt láthatjuk: 

I/5. tábla: A válaszadók megoszlása a munkahelyük helyének településtípusa szerint (N=197) 

 
A válaszadók több mint 90%-a városokban vagy nagyvárosokban tevékenykedik, aminek 
feltehetőleg leginkább az a magyarázata, hogy az ifjúsági szervezetek és egyéb fiatalokkal 
foglalkozó intézmények is jellemzően a nagyobb lélekszámú településeken működnek. 

52%

12%

27%

3% 6%

A válaszadók megoszlása településtípusok 
szerint (N=197)

Megyeszékhely

Megyei jogú város

Város

Község

Falu

14%

79%

6%
1%

A válaszadók életkori kategóriák szerinti megoszlása 
Romániában (N=100)

Fiatal pályakezdő 18-24 év

Felnőtt 25-49 év

Középkorú 50-64 év

Nyugdíjas 65 év feletti



7 
 

I/2. tábla: A válaszadók életkori kategóriák szerinti megoszlása (N=196) 

 
A mintába bevont szakemberek esetében az országos átlaghoz hasonló arányokat láthatunk, 
vagyis a 25 és 49 év közöttiek vannak a legtöbben, de fontos kiemelni azt is, hogy a pályakezdő 
fiatal szakemberek jelentősen kevesebben vannak, mint az idősebb korúak, akiknek egy része 
hamarosan elhagyja, vagy már el is hagyta ezt a területet a nyugdíjazása okán. Általánosan 
elmondható, hogy az utóbbi években folyamatosan csökken az ifjúsági területet választó 
fiatalok száma. 2003 és 2016 között több mint felére csökkent a 30 év alatti ifjúsági 
szakemberek és pedagógusok aránya hazánkban, az 50-59 éves korosztály aránya azonban 
jelentősen nőtt.2 

I/3. tábla: A magyarországi válaszadók életkori kategóriák szerinti megoszlása (N=96) 

 
Romániában a „baby boom” generációnak az 1960-as években születetteket nevezzük, románul 
“Decrețeii“-nek is szokták nevezni. Ők azok, akik abban az időszakban születtek, amikor a 
kommunista vezetés a fogamzásgátlást és a terhesség megszakítását bűncselekményként 
kezelte. Ez a pár éves eltérés tetten érhető a válaszadóink korösszetételében is, hiszen míg az 

                                                            
2 Magyar Tudományos Akadémia: A közoktatás indikátorrendszere 2017 (2003-2016) 

10%

74%

15%

2%

A válaszadók életkori kategóriák szerinti 
megoszlása (N=196)

Fiatal pályakezdő 18-24 év

Felnőtt 25-49 év

Középkorú 50-64 év

Nyugdíjas 65 év feletti

5%

68%

25%

2%

A válaszadók életkori kategóriák szerinti 
megoszlása Magyarországon (N=96)

Fiatal pályakezdő 18-24 év

Felnőtt 25-49 év

Középkorú 50-64 év

Nyugdíjas 65 év feletti

8 
 

erdélyi válaszadók közel 80%-a maximum 50 éves, a magyar válaszadóknak már negyede 50 
év feletti. A minta magyarországi felében azonban a szakmából hiányzó fiatalok is jobban 
kitűnnek erdélyi kollégáikhoz képest. 

I/4. tábla: A romániai válaszadók életkori kategóriák szerinti megoszlása (N=100) 

 
TERÜLETI MEGOSZLÁS 
A válaszadók területi hovatartozását tekintve elmondható, hogy összesen 60 településről, 40 
magyarországi és 20 romániai, érkeztek válaszadók. Ha ezeknek a településeknek a 
településtípus szerinti megoszlását nézzük, akkor a következőt láthatjuk: 

I/5. tábla: A válaszadók megoszlása a munkahelyük helyének településtípusa szerint (N=197) 

 
A válaszadók több mint 90%-a városokban vagy nagyvárosokban tevékenykedik, aminek 
feltehetőleg leginkább az a magyarázata, hogy az ifjúsági szervezetek és egyéb fiatalokkal 
foglalkozó intézmények is jellemzően a nagyobb lélekszámú településeken működnek. 

52%

12%

27%

3% 6%

A válaszadók megoszlása településtípusok 
szerint (N=197)

Megyeszékhely

Megyei jogú város

Város

Község

Falu

14%

79%

6%
1%

A válaszadók életkori kategóriák szerinti megoszlása 
Romániában (N=100)

Fiatal pályakezdő 18-24 év

Felnőtt 25-49 év

Középkorú 50-64 év

Nyugdíjas 65 év feletti



9 
 

I/6. tábla: A válaszadók munkahelyének megoszlása településtípusonként, országok szerint (N=197) 

 

Ha összehasonlítjuk a magyarországi és az erdélyi válaszadók által megnevezett települések 
típusait, akkor a legélesebb különbséget a kistelepülések esetében, a községek és falvak 
esetében láthatunk. A magyarországi válaszadók nem jelöltek meg munkahelyként falvakat, 
ezzel szemben az erdélyi válaszadók körében a községek aránya volt elenyésző. Fontos 
megemlíteni, hogy ennek a különbségnek a legfőbb oka az, hogy míg Magyarországon a 
községet a falu fogalmától az különbözteti meg, hogy a község jogi és politikai kategória, önálló 
helyi vezetéssel, míg a falu településföldrajzi fogalom, viszont a közbeszédben gyakran 
egybemosódik a kettő, addig Romániában a község a magyarországi megfelelőjétől eltérően 
több település összevont csoportját jelenti. Így nem működik minden településen helyi 
önkormányzat, hanem a községekhez tartozó egyes települések a képviselőik útján vesznek 
részt a közös községi önkormányzat munkájában. 

 

Ha régiók szerint csoportosítjuk a válaszadók által megnevezett településeket, akkor 
Magyarország esetében 6 régiót különíthetünk el.3  

 

                                                            
3 A közép-magyarországi régió nem szerepelt a vizsgálandó területek között. 
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I/7. tábla: A magyar válaszadók megoszlása régiók szerint (N=100) 

 

Az erdélyi válaszadók esetében csupán egy régióról beszélhetünk, hiszen a válaszok 94%-a a 
Közép-romániai fejlesztési régióból érkezett, így a régióban elkülöníthető megyék alapján 
osztottuk fel kategóriákra a válaszadókat, így összesen 7 megyére.4 

A romániai megyék szerinti megoszlás pedig a következőképp néz ki, Hargita megye erős 
felülreprezentáltságával: 

I/8. tábla: A romániai válaszadók megoszlása megyék szerint (N=97) 

 

 

                                                            
4 2 fő az Északnyugat-romániai, 1 fő pedig az Északkelet-romániai fejlesztési régiót jelölte meg tevékenysége 
helyszínéül. 
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3 A közép-magyarországi régió nem szerepelt a vizsgálandó területek között. 
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I/7. tábla: A magyar válaszadók megoszlása régiók szerint (N=100) 
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felülreprezentáltságával: 

I/8. tábla: A romániai válaszadók megoszlása megyék szerint (N=97) 
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SZAKEMBEREK ÁLTAL BEVONT FIATALOK 
A válaszadó szakemberek által éves szinten foglalkoztatott gyermekek vagy fiatalok száma 
bevallásuk szerint 10-től 13 ezerig terjedt, így az alábbi kategóriák kerültek kialakításra: 

I/9. tábla: Hány gyerekkel foglalkozik éves szinten? (N=199) 

 

Jól látható, hogy a szakemberek több mint fele kisszámú, jellemzően állandó tagokból álló 
csoportokkal vagy egyénekkel foglalkozik. Ennek több oka, magyarázata is lehetséges. 
Egyrészt így sokkal több idő juthat egyénenként a fiatalokra, ami jelentősen elősegíti a mélyebb 
megismerést és az alaposabb közös munkát, fejlesztést. Másrészt a korábban említett ifjúsági 
szakemberek és pedagógusok csökkenő aránya miatt, egész egyszerűen bizonyos típusú 
tevékenységek esetén egy-egy szakembernek nem fér bele több fiatal az időkeretébe. 
Többségében így is elmondható, hogy csakúgy, mint az iskolai tanárok, az egyéb 
intézményekben tevékenykedő szakemberek is jelentősen túlterheltek. Ezeket az arányokat 
tekintve nincs szignifikáns különbség a két ország között. 

 

POZÍCIÓ 
Válaszadóink a legkülönfélébb beosztásokat, pozíciókat töltik be jelenlegi munkahelyükön, az 
ifjúsági területen, ezért néhány nagyobb kategóriát kialakítva képet kaphatunk a kutatásba 
bevont szakemberek szakmai összetételéről. 
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I/10. tábla: Mi az Ön jelenlegi munkahelyén a beosztása –  kategóriák szerint (N=200) 

 

Legnagyobb arányban a különböző szervezetek, alapítványok, egyesületek vezető beosztású 
ifjúsági szakembereivel sikerült felvenni az adatokat, ami azért is szerencsés, mert nagyobb 
rálátásuk van a saját tevékenységükre, az általuk lefedett területre. 

 

SZAKEMBEREK ÁLTAL BEVONT KOROSZTÁLY 
A kutatás célcsoportja a 10 és 29 év közötti fiatalokkal foglalkozó szakemberek voltak, ám 
mivel ez elég tág csoportot foglal magába, 4 kisebb kategóriát alakítottunk ki. A megkérdezett 
szakemberek több kategóriát is megjelölhettek, amennyiben a fiatalok szélesebb rétegével 
állnak kapcsolatban. 

I/11. tábla: Milyen korosztállyal foglalkozik? (Több válasz is megjelölhető volt) (N=200) 
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A válaszadók legnagyobb hányada a középiskolás korosztállyal foglalkozik, de kétharmaduk 
az általános iskolások körében is tevékenykedik. Legkisebb arányban a fiatal felnőttekkel 
kerülnek kapcsolatba, aminek legfőbb oka lehet, hogy ebben a korban már jellemzően a fiatalok 
a saját lábukra állnak, és munkájuk, saját családjuk vagy egyéb elfoglaltságaik okán ritkábban 
vesznek részt az ifjúsági szakemberek által nyújtott programokon, beszélgetéseken, 
szolgáltatásokon. Ezeket az arányokat tekintve nincs szignifikáns különbség a két ország 
szakemberei között. 

 

TAPASZTALAT 
Arra is kíváncsiak voltunk, hogy a megkérdezett szakember hány éve dolgozik az ifjúsági 
területen. A legfrissebb pályára került válaszadó még csak néhány hónapja dolgozik fiatalokkal, 
a legrégebben ebben a szakmában elhelyezkedett válaszadó pedig már 50 éve foglalkozik 
fiatalokkal. Ezeket az értékeket ugyanúgy kategóriákra oszthatjuk, és akkor a következő 
arányokat láthatjuk: 

A válaszadók egyharmada frissen, azaz elmúlt néhány évben került az ifjúsági területre. Ők 
jellemzően más területen tevékenykedtek korábban, más jellegű az eredeti végzettségük, 
átképzéssel vagy munkahelyváltás révén kerültek kapcsolatba a fiatalokkal.  

 

I/12. tábla: Hány évet töltött el eddig ifjúsági területen dolgozva? – kategóriák szerint (N=199) 

 

Szignifikáns eltérés mutatkozik a két ország szakemberei között. Míg az erdélyi válaszadók 
közel fele kevesebb, mint 5 éve dolgozik fiatalokkal, addig nálunk ez csupán 28 %-ukra igaz. 
Ugyanakkor a magyarországi válaszadók negyede már több mint 20 éve foglalkozik valamilyen 
formában az ifjúsággal. 
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I/13. tábla: Az ifjúsági területen eltöltött éveik kategóriái válaszadó országa szerint (N=199) 

 
A pályán eltöltött évek kategóriák szerint 

Összesen 5 évnél 
kevesebb 

6-10 
éve 

11-15 
éve 

16-20 
éve 

20 évnél 
régebb óta 

Magyarország 28,3% 23,2% 15,2% 8,1% 25,3% 100% 

Románia 45% 22% 9% 16% 8% 100% 

Összesen 36,7% 22,6% 12,1% 12,1% 16,6% 100% 

 

 

SZEKTOR 
Négy különböző szektor szerint sorolhatták be magukat a válaszadó szakemberek az alapján, 
hogy arra a cégre, szervezetre vagy intézményre, amelyben jelenleg dolgoznak, melyik illik a 
leginkább. Az alábbi grafikon mutatja a megkérdezettek válaszainak megoszlását: 

 

I/14. tábla: Milyen szektorban dolgozik? (N=199) 

 

A válaszadók jórészt a nonprofit szektorból kerültek ki, vagyis tevékenységüket különféle civil 
szervezeteknél, alapítványoknál, egyesületeknél végzik. Ezt csak a legritkább esetben végzik 
forprofit módon, ahogy az ábra is mutatja. 
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INTÉZMÉNYEK 
A válaszadók által képviselt intézménytípusok megoszlása a következőképp alakult: 

I/15. tábla: Kérem, nevezze meg az intézmény típusát, ahol jelenleg dolgozik! (N=199) 

A válaszadók által képviselt intézmények a legkülönfélébb típusokból kerültek ki, ami 
jelentősen színesíti a mintát. Láthatjuk, hogy valamivel több, mint egyharmaduk a civil 
szervezetek, alapítványok alkalmazottja, de előfordulnak kollégiumi nevelők, sportedzők vagy 
épp lelkészek is. 

 

SZAKIRÁNYÚ VÉGZETTSÉGEK 
A megkérdezett szakemberekről elmondható, hogy 85%-uk rendelkezik valamilyen szakirányú 
végzettséggel, és csupán 30 főnek nem köthető semmilyen módon az ifjúsághoz a végzettsége. 
Ha végzettségük szerinti nagyobb kategóriákba soroljuk őket, akkor a következő összetételt 
láthatjuk: 
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I/16. tábla: Kérem, nevezze meg pontosan, milyen releváns szakirányú végzettsége(i) van(nak)? 
(N=200) 

 

Nem meglepő módon, a válaszadók nagy hányada valamilyen pedagógiai végzettséggel 
rendelkezik, még ha nem is iskolában kerül kapcsolatba a fiatalokkal. Kis hányadban ugyan, de 
jelen vannak a mintában olyan fiatal felnőttek, akik jobbára kortárssegítő módon igyekeznek 
társaikat támogatni. Hasonló arányban vannak jelen a mintában a kulturális terület képviselői, 
a szociális és mentális egészségért felelős szakemberek, illetve az egyéb kategória tagjai. 
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INTÉZMÉNYEK 
A válaszadók által képviselt intézménytípusok megoszlása a következőképp alakult: 

I/15. tábla: Kérem, nevezze meg az intézmény típusát, ahol jelenleg dolgozik! (N=199) 

A válaszadók által képviselt intézmények a legkülönfélébb típusokból kerültek ki, ami 
jelentősen színesíti a mintát. Láthatjuk, hogy valamivel több, mint egyharmaduk a civil 
szervezetek, alapítványok alkalmazottja, de előfordulnak kollégiumi nevelők, sportedzők vagy 
épp lelkészek is. 

 

SZAKIRÁNYÚ VÉGZETTSÉGEK 
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végzettséggel, és csupán 30 főnek nem köthető semmilyen módon az ifjúsághoz a végzettsége. 
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láthatjuk: 

9%
7%

6%
6%

7%
23%

14%
4%

4%
4%

6%
2%

3%
8%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Egyéb
Közösségi tér

Kultúrális intézmény
Ifjúsági ház

Tanoda
Egyesület

Alapítvány
Egyház

Helyi önkormányzat
Soprtlétesítmény

Helyi képzési centrumok
Kollégium, tábor

Egyetemi, hallgatói szervezet
Szociális, családsegítő intézmény

A válaszadók megoszlása az általuk képviselt intézmény típusa 
szerint (N=199)

16 
 

I/16. tábla: Kérem, nevezze meg pontosan, milyen releváns szakirányú végzettsége(i) van(nak)? 
(N=200) 

 

Nem meglepő módon, a válaszadók nagy hányada valamilyen pedagógiai végzettséggel 
rendelkezik, még ha nem is iskolában kerül kapcsolatba a fiatalokkal. Kis hányadban ugyan, de 
jelen vannak a mintában olyan fiatal felnőttek, akik jobbára kortárssegítő módon igyekeznek 
társaikat támogatni. Hasonló arányban vannak jelen a mintában a kulturális terület képviselői, 
a szociális és mentális egészségért felelős szakemberek, illetve az egyéb kategória tagjai. 

 

  

42%

5%13%

16%

9%

15%

A válaszadók szakirányú végzettségének megoszlása 
kategóriák szerint (N=200)

Pedagógiai végzettségű

Ifjúságszervező és segítő

Kulturális- és közösségszervező

Szociális munkás,
mentálhigiénés segítő

Egyéb

Nincs szakirányú végzettsége



17 
 

II. OKTATÁS 
 
VÁLTOZTATÁSI IGÉNYEK 
Az oktatás és az oktatási rendszer kapcsán gyakran kialakul a vita, hiszen mindenkinek más-
más elképzelése van arról, hogyan is kellene működni az állami oktatási rendszernek. 
Különösen igaz ez a személyesebben érintett szakemberek esetében, így mi is fontosnak ítéltük 
feltenni azt a kérdést, hogy ha tehetné, változtatna-e a jelenlegi oktatási rendszeren. 

II/1. tábla: Önnek, ha lehetősége lenne, változtatna-e valamit a jelenlegi oktatási rendszeren? 
(N=198) 

 

Jelen helyzetben sincs ez másként, hiszen magasan kiemelkedő arányban egyetértettek a 
válaszadó szakemberek abban, hogy változtatnának a jelenlegi oktatási rendszeren. Noha más 
jellegű Magyarország és Románia oktatási rendszere, ebben a kérdésben nincs eltérés a 
válaszadók között országok szerint. Mindössze 14 fő elégedett a jelenlegi helyzettel, vagy 
legalábbis nem érzi szükségét komolyabb változtatásnak, akiknek a kétharmada 5 évnél 
kevesebbet töltött el eddig ezen a területen, így az ő tapasztalataik talán még kellően frissnek 
mondhatók, ők maguk pedig kellően rugalmasnak ahhoz, hogy elfogadhatónak tartsák a 
jelenlegi rendszert. 

Ilyen nagyarányú reformot igénylő válaszadók esetén felmerül a kérdés, hogy vajon melyek 
azok a sarkalatos pontok, amelyek esetében különösen fontosnak tartanák a változtatást. A 
válaszokból hét sarokpontot lehet kiemelni, melyek együttvéve teljes egészében lefedik az 
oktatási rendszer legfontosabb elemeit, mintha a válaszadó szakemberek a teljes oktatási 
reformot igényelnék a leginkább. De tekintsük át, hogy melyek voltak az említett sarokpontok, 
és hogy milyen fontos problémák megoldását tartanák különösen fontosnak. 
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A jelenlegi oktatási rendszert megváltoztatók 
megoszlása (N=198)
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Nem változtatnék
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II/2. tábla: Kérem, nevezze meg azt a három legfontosabb területet, ahol változtatni szeretne! 
(N=182) 

 

Tananyag 
A legtöbben, a válaszadók több mint kétharmada a tananyag változtatását emelte ki a 
legsürgetőbb teendők közül. Mire is gondolnak itt leginkább? Elsősorban a jelenlegi tananyag 
felülvizsgálatát, erős megszűrését, csökkentését javasolják, illetve a modernizálás gondolata 
alatt új irányból megközelítve a hasznos tudás fogalmát, új, gyakorlatiasabb, életre nevelő, 
személyiségfejlődést elősegítő tantárgyak bevezetését javasolják a szakemberek. Tehát nem 
csak mennyiségi, de minőségi változtatásoknak is szükségét látják. Olyan új tantárgyak 
felvételét javasolják, mint az önismeret, az erkölcsi nevelés, a társadalomismereti alapok vagy 
akár a hétköznapi pénzügyi, gazdasági ismeretek. 

 

II/3. tábla: Néhány jellemző válasz azok közül, akik a tananyag reformját látják az egyik legfontosabb 
változtatást igénylő pontnak. 

 Tananyag – felülvizsgálata, szűrése, modernizálása 

1. A tananyag rendezése, a tantárgyak közötti tartalmi összefüggések felülvizsgálata és 
szelektálása. 

2. Az országos tantervben szereplő felesleges tantárgyak törlése; gyakorlati oktatás 
hangsúlyosabb legyen; általános kompetenciafejlesztés. 

3. A tanulók rengeteg olyan tudást kapnak, amit nem tudnak használni. 

4. A tananyag megreformálása, megszűrése, modernizálása. 

5. Visszaadni a jogot a tanároknak, hogy abból a könyvből tanítsanak, amiből akarnak, 
kevesebb adminisztráció. 
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II/2. tábla: Kérem, nevezze meg azt a három legfontosabb területet, ahol változtatni szeretne! 
(N=182) 

 

Tananyag 
A legtöbben, a válaszadók több mint kétharmada a tananyag változtatását emelte ki a 
legsürgetőbb teendők közül. Mire is gondolnak itt leginkább? Elsősorban a jelenlegi tananyag 
felülvizsgálatát, erős megszűrését, csökkentését javasolják, illetve a modernizálás gondolata 
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személyiségfejlődést elősegítő tantárgyak bevezetését javasolják a szakemberek. Tehát nem 
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felvételét javasolják, mint az önismeret, az erkölcsi nevelés, a társadalomismereti alapok vagy 
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2. Az országos tantervben szereplő felesleges tantárgyak törlése; gyakorlati oktatás 
hangsúlyosabb legyen; általános kompetenciafejlesztés. 

3. A tanulók rengeteg olyan tudást kapnak, amit nem tudnak használni. 
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6. A tananyag átláthatóbbá tétele, kézzelfoghatóbbá, korszerűvé tenni, praktikusabbá. 

7. Sok felesleges dolgot tanulnak, és sok fontosat nem, nem tanulnak meg rendesen 
gondolkodni, sem tanulni. 

  

 

Gyakran említett indok a tananyag gyökeres megreformálására, hogy a jelenlegi tantervben 
foglalt tananyag elavult, nem követi a mai elvárásokat, nem készíti fel a diákokat a való életben 
várható helyzetekre és körülményekre. Magát a kritikus gondolkodást sem támogatja, vagy 
segíti elő, illetve túl nagy hangsúlyt fektet a lexikális tudás bemagolására, mint a gyakorlati 
tapasztalat megszerzésére és a készségek fejlesztésére. A tananyag összetétele nem támogatja 
az egyéni gondolkodás kialakulását és a személyiségfejlődést. Túl általánosnak, sematikusnak, 
és száraznak értékelik. Ugyanakkor a számonkérés módja jellemzően inkább fegyelmező, 
büntető, mintsem jutalmazó, értékelő alapú, ami még kevésbé járul hozzá a sikerhez. 

Az erdélyi válaszadók többen is említették, hogy a jelenleg kötelezően tanulandó, önálló 
tantárgyként funkcionáló román nyelv- és irodalom tantárgyat egy az egyben eltörölnék, a 
román nyelv tanulását pedig a nyelvoktatás keretein belül valósítanák meg, jelentős terheket 
levéve a diákokról és megkönnyítve a román nyelv tanulását és tanítását. 

II/4. tábla: Néhány jellemző válasz azok közül, akik a tananyag reformját látják az egyik 
legfontosabb változtatást igénylő pontnak. 

 Tananyag – gyakorlatiasabb oktatás, életre nevelés 

1. Szinte mindenhol; olyan tudás kéne, ami az életre készít; a tananyag mennyisége és 
minősége nem megfelelő. 

2. Életre való nevelés, korszerűbb tananyag. 

3. A gyakorlatorientált képzésekben több gyakorlati órát, kevesebb felesleges elméleti 
töltelék anyagot kellene oktatni. 

4. Hiába van például öt testnevelés óra, nem csinálnak semmit, a fontos dolgokra meg 
külön tanárokhoz kell járniuk. 

5. 
Csökkenteni a lexikális anyag mennyiségét, a vizualitásra fektetnénk hangsúlyt. A 
román nyelvet idegen nyelvként tanítanám. Kivenném a felesleges dolgokat a 
tananyagból. 

6. A készségek és nem a lexikális tudás elsajátítására helyezném a hangsúlyt. 

7. A tananyag csökkentése, házi feladat nélkül; hosszú távon hasznos életviteli 
képességek fejlesztése; érdeklődés felkeltése, érdeklődés alapon tanítani 
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Módszerek5 
Szintén hangsúlyos változást igénylő terület az oktatásban a szakemberek szerint a választott 
oktatási módszer, mely a pedagógusok rendelkezésére áll. Bár már vannak törekvések 
hazánkban is az alternatív oktatási módszerek alkalmazására, ezekre jellemzően önálló, az 
állami oktatástól független intézményekben van csupán lehetőség.6 Sok válaszadó szerint 
szükség lenne a házi feladatok teljes eltörlésére, vagy mennyiségének jelentős csökkentésére. 
Amit csak lehetséges, az iskolában kellene megtanulnia a fiataloknak. Hazánkban és 
Romániában is a mai napig a poroszos jellegű, tekintélyelvű frontális oktatás a legelterjedtebb, 
noha időközben számos hatékonyabb és színesebb módszer alakult ki és vált általánosan 
elterjedtté a nyugati országokban. A frontális oktatás során a tanár kerül központi szerepbe. A 
tanulók képességeinek fejlesztésére, differenciálásra kevesebb a lehetőség, így a 
kompetencia-alapú oktatás megvalósítására, az elsajátított ismeretek alkalmazására sem a 
legalkalmasabb ez a módszer.7 

II/5. tábla: Néhány jellemző válasz azok közül, akik az oktatási módszerek reformját látják az egyik 
legfontosabb változtatást igénylő pontnak. 

 Módszerek – alternatív oktatási módszerek 

1. Hierarchikus, központosított működtetés eltörlése, poroszos, tekintélyelvű frontális 
oktatás elhagyása. 

2. Eltörölné a tantárgyakat, változatos módszerek alkalmazása. 

3. Alternatív oktatási módszerek bevezetése. 

4. Formális helyett nem formális pedagógiai módszerek alkalmazása, képessé tevő 
attitűd. 

5. Szabadabb oktatási módszer választása. 

6. Módszertani változások és nyugatias oktatási módszerek. 

7. Frontális oktatás háttérbe szorítása, gyakorlatiasság. 

8. Meg kellene hagyni a tanároknak a tanítási módszerek szabadságát, csökkenteni az 
adminisztrációt, átvenni a legfejlettebb oktatási módszereket a világból. 

  

 
Konkrét módszereket is szép számban említettek, amik alternatívaként szolgálhatnának a 
jelenlegi módszerek helyett. Ilyen például az élménypedagógia, drámapedagógia, nonformális 
pedagógiai módszerek vagy a tanulás módszertan. Ezek jellemzően sokkal nagyobb hangsúlyt 
fektetnek az egyéni készségekre és kompetenciákra, illetve magának a tanulásnak a 
megszerettetésére. Sokak szerint fontos lenne a tanulás módszertant is tanítani, amivel részben 
megkönnyíthető lenne a diákok számára a tananyag befogadása és feldolgozása, ami pedig a 
későbbiekben is elősegítené a magasabb szintű tanulmányok, illetve az önképzésre való 
hajlandóságot. 

                                                            
5 Lásd bővebben az alternatív oktatási módszerek résznél. 
6 Lásd Waldorf –típusú iskolák - bővebben az alternatív oktatási módszerek résznél. 
7 Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet: „Módszertani megújulás a  szakmai 
oktatásban” 2008. 
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6. A tananyag átláthatóbbá tétele, kézzelfoghatóbbá, korszerűvé tenni, praktikusabbá. 

7. Sok felesleges dolgot tanulnak, és sok fontosat nem, nem tanulnak meg rendesen 
gondolkodni, sem tanulni. 

  

 

Gyakran említett indok a tananyag gyökeres megreformálására, hogy a jelenlegi tantervben 
foglalt tananyag elavult, nem követi a mai elvárásokat, nem készíti fel a diákokat a való életben 
várható helyzetekre és körülményekre. Magát a kritikus gondolkodást sem támogatja, vagy 
segíti elő, illetve túl nagy hangsúlyt fektet a lexikális tudás bemagolására, mint a gyakorlati 
tapasztalat megszerzésére és a készségek fejlesztésére. A tananyag összetétele nem támogatja 
az egyéni gondolkodás kialakulását és a személyiségfejlődést. Túl általánosnak, sematikusnak, 
és száraznak értékelik. Ugyanakkor a számonkérés módja jellemzően inkább fegyelmező, 
büntető, mintsem jutalmazó, értékelő alapú, ami még kevésbé járul hozzá a sikerhez. 

Az erdélyi válaszadók többen is említették, hogy a jelenleg kötelezően tanulandó, önálló 
tantárgyként funkcionáló román nyelv- és irodalom tantárgyat egy az egyben eltörölnék, a 
román nyelv tanulását pedig a nyelvoktatás keretein belül valósítanák meg, jelentős terheket 
levéve a diákokról és megkönnyítve a román nyelv tanulását és tanítását. 

II/4. tábla: Néhány jellemző válasz azok közül, akik a tananyag reformját látják az egyik 
legfontosabb változtatást igénylő pontnak. 

 Tananyag – gyakorlatiasabb oktatás, életre nevelés 

1. Szinte mindenhol; olyan tudás kéne, ami az életre készít; a tananyag mennyisége és 
minősége nem megfelelő. 

2. Életre való nevelés, korszerűbb tananyag. 

3. A gyakorlatorientált képzésekben több gyakorlati órát, kevesebb felesleges elméleti 
töltelék anyagot kellene oktatni. 

4. Hiába van például öt testnevelés óra, nem csinálnak semmit, a fontos dolgokra meg 
külön tanárokhoz kell járniuk. 

5. 
Csökkenteni a lexikális anyag mennyiségét, a vizualitásra fektetnénk hangsúlyt. A 
román nyelvet idegen nyelvként tanítanám. Kivenném a felesleges dolgokat a 
tananyagból. 

6. A készségek és nem a lexikális tudás elsajátítására helyezném a hangsúlyt. 

7. A tananyag csökkentése, házi feladat nélkül; hosszú távon hasznos életviteli 
képességek fejlesztése; érdeklődés felkeltése, érdeklődés alapon tanítani 
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Módszerek5 
Szintén hangsúlyos változást igénylő terület az oktatásban a szakemberek szerint a választott 
oktatási módszer, mely a pedagógusok rendelkezésére áll. Bár már vannak törekvések 
hazánkban is az alternatív oktatási módszerek alkalmazására, ezekre jellemzően önálló, az 
állami oktatástól független intézményekben van csupán lehetőség.6 Sok válaszadó szerint 
szükség lenne a házi feladatok teljes eltörlésére, vagy mennyiségének jelentős csökkentésére. 
Amit csak lehetséges, az iskolában kellene megtanulnia a fiataloknak. Hazánkban és 
Romániában is a mai napig a poroszos jellegű, tekintélyelvű frontális oktatás a legelterjedtebb, 
noha időközben számos hatékonyabb és színesebb módszer alakult ki és vált általánosan 
elterjedtté a nyugati országokban. A frontális oktatás során a tanár kerül központi szerepbe. A 
tanulók képességeinek fejlesztésére, differenciálásra kevesebb a lehetőség, így a 
kompetencia-alapú oktatás megvalósítására, az elsajátított ismeretek alkalmazására sem a 
legalkalmasabb ez a módszer.7 

II/5. tábla: Néhány jellemző válasz azok közül, akik az oktatási módszerek reformját látják az egyik 
legfontosabb változtatást igénylő pontnak. 

 Módszerek – alternatív oktatási módszerek 

1. Hierarchikus, központosított működtetés eltörlése, poroszos, tekintélyelvű frontális 
oktatás elhagyása. 

2. Eltörölné a tantárgyakat, változatos módszerek alkalmazása. 

3. Alternatív oktatási módszerek bevezetése. 

4. Formális helyett nem formális pedagógiai módszerek alkalmazása, képessé tevő 
attitűd. 

5. Szabadabb oktatási módszer választása. 

6. Módszertani változások és nyugatias oktatási módszerek. 

7. Frontális oktatás háttérbe szorítása, gyakorlatiasság. 

8. Meg kellene hagyni a tanároknak a tanítási módszerek szabadságát, csökkenteni az 
adminisztrációt, átvenni a legfejlettebb oktatási módszereket a világból. 

  

 
Konkrét módszereket is szép számban említettek, amik alternatívaként szolgálhatnának a 
jelenlegi módszerek helyett. Ilyen például az élménypedagógia, drámapedagógia, nonformális 
pedagógiai módszerek vagy a tanulás módszertan. Ezek jellemzően sokkal nagyobb hangsúlyt 
fektetnek az egyéni készségekre és kompetenciákra, illetve magának a tanulásnak a 
megszerettetésére. Sokak szerint fontos lenne a tanulás módszertant is tanítani, amivel részben 
megkönnyíthető lenne a diákok számára a tananyag befogadása és feldolgozása, ami pedig a 
későbbiekben is elősegítené a magasabb szintű tanulmányok, illetve az önképzésre való 
hajlandóságot. 

                                                            
5 Lásd bővebben az alternatív oktatási módszerek résznél. 
6 Lásd Waldorf –típusú iskolák - bővebben az alternatív oktatási módszerek résznél. 
7 Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet: „Módszertani megújulás a  szakmai 
oktatásban” 2008. 
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II/6. tábla: Néhány jellemző válasz azok közül, akik az oktatás módszertan reformját látják az egyik 
legfontosabb változtatást igénylő pontnak. 

 Módszertan – színesebb, szabadabb módszer választás 

1. A versenyeken elért eredmények honorálása, tehetséggondozás, művészetek oktatása. 

2. A tananyag leadásának módszere, élménypedagógia jellegű oktatás, önbizalomnövelő 
tevékenységek. 

3. Több művészeti és sporttevékenység bevezetése. Egyetemi oktatásnál modul rendszer 
bevezetése. 

4. Minőségibb tananyag, interaktívabb tevékenységek. 

5. Finn rendszerhez hasonló, önálló munkavégzésre serkentő oktatás; nagyobb hangsúly 
a lelki stabilitás fejlesztésére. 

6. A tanulás tanítása, megszerettetése. 

7. Kreativitás megtartása, több szabad foglalkozás, drámapedagógia, identitásfejlesztés. 

  

 
Túlterheltség 
A válaszadók negyede további orvosolandó feladatnak látja mind a diákok, mind a tanárok 
túlterheltségét. Ez a túlterheltség szoros kapcsolatban áll a tananyag nem megfelelő 
minőségével és mennyiségével, illetve a kötelezően számon kérendő tudásanyag 
mennyiségével, a számonkérés módjával. Legtöbben azonban az óraszámok csökkentését 
szorgalmaznák, ami nem meglepő, hiszen az elmúlt években jelentősen nőtt a tanárok és a 
diákok óráinak száma is. Már alsó tagozatban sem ritka a 6 óra, felső tagozattól pedig gyakran 
heti 38-40 órára is rúghat a diákok óraszáma. Ez egy teljes munkaidős állásnak felel meg, és 
akkor még nem esett szó a házi feladatról, a különórákról vagy a dolgozatokra szánt felkészülési 
időről.8  
A tanárok helyzete sem könnyebb. A teljes munkaidőben foglalkoztatott pedagógus heti 
negyvenórás munkaideje két részből áll:9 
– a kötött munkaidőből, amely a heti teljes munkaidő nyolcvan százaléka (heti 40 óra munkaidő 
esetén heti 32 óra) és 
– a kötetlen munkaidőből, amelyben a pedagógus munkaidő-beosztását, illetőleg felhasználását 
maga jogosult meghatározni (heti 40 óra munkaidő esetén heti 8 óra). 
A kötött munkaidő (32 óra) szintén két részre osztható: 
– a neveléssel-oktatással lekötött munkaidőre, amely a heti munkaidő ötvenöt–hatvanöt 
százaléka (heti 40 óra munkaidő esetén heti 22–26 óra) és 
– a kötött munkaidő fennmaradó részére, amelyben a pedagógus a nevelést-oktatást előkészítő, 
neveléssel-oktatással összefüggő egyéb feladatokat, tanulói felügyeletet, továbbá eseti 
helyettesítést lát el.10 

                                                            
8 Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) felmérése 2015. 
9 A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 62. § (5) és (6) bekezdése szerint. 
10 Ezeket a feladatokat a 326/2013. (VIII. 30.) kormányrendelet 17. § (1)–(2a) bekezdése tartalmazza. 
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Itt tartjuk még fontosnak megemlíteni, hogy nemcsak az óraszámok csökkentése, de az 
osztálylétszámok csökkentése is jelentős terheket venne le a tanárokról, és több egyéni időt és 
figyelmet biztosítana a diákok számára. A gyakran 30 fő feletti osztálylétszámok a legkevésbé 
sem mondhatók ideálisnak.11 

II/7. tábla: Néhány jellemző válasz azok közül, akik a túlterheltséget látják az egyik fontos 
változtatást igénylő pontnak. 

 Túlterheltség – tanár és diák egyaránt 

1. A pedagógus óraszámok csökkentése, a helyettesítés megoldása. 

2. Túlterheltek a sok órától. 

3. Megszüntetni a 7., 8. órákat. 

4. Kevesebb tananyag, óraszámcsökkentés. 

5. Elsősorban a leterheltségen, oktató és diák részéről egyaránt. 

6. Megterhelő napközis rendszer. 

7. Nagyobb szabadság a tanároknak és a gyerekeknek is, tankönyv szabadság, kevesebb 
óra. 

8. Több szabadidő kellene a gyerekeknek, mert túlterheltek, nincsenek felkészítő órák, 
mégis számon kérnek. 

  

 

Ez leginkább azért fontos és veszélyes pont, mert ekkora mértékű elvárt tananyagnál, amit 
jelenleg a fiataloknak el kell sajátítaniuk, tulajdonképpen kódolva van a pedagógusok nevelési- 
tanítási kudarca és a tanulók többségének tanulási sikertelensége. Az elmúlt öt évben több mint 
százezer 18 éven aluli esett ki az iskolarendszerből, a jelenlegi leterheltség mellett ugyanis 
stabil családi és anyagi háttérrel sem könnyű elvégezni az iskolát, azokról a gyerekekről nem 
is beszélve, akik anyagi okok miatt kénytelenek az iskola mellett dolgozni, vagy rossz szociális 
háttérrel rendelkeznek.12 

 

A tanárok helyzete és a gyerekközpontú szellemiség 
Több szakember is kiemelte a jelenlegi pedagógusok, illetve a pedagógusképzés erőteljes 
revízióját, mert tapasztalataik szerint jelentős a pályán tevékenykedő, de alkalmatlan vagy a 
kiégésben szenvedő pedagógus. Az újonnan pályára állók pedig gyakran már csak az iskola 
elvégzése után szembesülnek azzal, hogy valójában nem kaptak naprakész tudásanyagot és nem 
készítették fel őket a mai gyermekekre. Ez nagyban hozzájárul ahhoz, hogy sokan idő előtt 
elhagyják a pedagógus pályát, és más, az oktatási rendszeren kívüli szervezetekben, 
intézményekben tevékenykedjenek, vagy akár teljesen más irányba menjenek.  

                                                            
11 Lásd bővebben a csoportok ideális létszámánál.  
12 KSH Adattábla - 2.2.4. A tanulás egyéni, társadalmi eredménye, eredményessége (2003–2018) 
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II/6. tábla: Néhány jellemző válasz azok közül, akik az oktatás módszertan reformját látják az egyik 
legfontosabb változtatást igénylő pontnak. 

 Módszertan – színesebb, szabadabb módszer választás 

1. A versenyeken elért eredmények honorálása, tehetséggondozás, művészetek oktatása. 

2. A tananyag leadásának módszere, élménypedagógia jellegű oktatás, önbizalomnövelő 
tevékenységek. 

3. Több művészeti és sporttevékenység bevezetése. Egyetemi oktatásnál modul rendszer 
bevezetése. 

4. Minőségibb tananyag, interaktívabb tevékenységek. 

5. Finn rendszerhez hasonló, önálló munkavégzésre serkentő oktatás; nagyobb hangsúly 
a lelki stabilitás fejlesztésére. 

6. A tanulás tanítása, megszerettetése. 

7. Kreativitás megtartása, több szabad foglalkozás, drámapedagógia, identitásfejlesztés. 

  

 
Túlterheltség 
A válaszadók negyede további orvosolandó feladatnak látja mind a diákok, mind a tanárok 
túlterheltségét. Ez a túlterheltség szoros kapcsolatban áll a tananyag nem megfelelő 
minőségével és mennyiségével, illetve a kötelezően számon kérendő tudásanyag 
mennyiségével, a számonkérés módjával. Legtöbben azonban az óraszámok csökkentését 
szorgalmaznák, ami nem meglepő, hiszen az elmúlt években jelentősen nőtt a tanárok és a 
diákok óráinak száma is. Már alsó tagozatban sem ritka a 6 óra, felső tagozattól pedig gyakran 
heti 38-40 órára is rúghat a diákok óraszáma. Ez egy teljes munkaidős állásnak felel meg, és 
akkor még nem esett szó a házi feladatról, a különórákról vagy a dolgozatokra szánt felkészülési 
időről.8  
A tanárok helyzete sem könnyebb. A teljes munkaidőben foglalkoztatott pedagógus heti 
negyvenórás munkaideje két részből áll:9 
– a kötött munkaidőből, amely a heti teljes munkaidő nyolcvan százaléka (heti 40 óra munkaidő 
esetén heti 32 óra) és 
– a kötetlen munkaidőből, amelyben a pedagógus munkaidő-beosztását, illetőleg felhasználását 
maga jogosult meghatározni (heti 40 óra munkaidő esetén heti 8 óra). 
A kötött munkaidő (32 óra) szintén két részre osztható: 
– a neveléssel-oktatással lekötött munkaidőre, amely a heti munkaidő ötvenöt–hatvanöt 
százaléka (heti 40 óra munkaidő esetén heti 22–26 óra) és 
– a kötött munkaidő fennmaradó részére, amelyben a pedagógus a nevelést-oktatást előkészítő, 
neveléssel-oktatással összefüggő egyéb feladatokat, tanulói felügyeletet, továbbá eseti 
helyettesítést lát el.10 

                                                            
8 Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) felmérése 2015. 
9 A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 62. § (5) és (6) bekezdése szerint. 
10 Ezeket a feladatokat a 326/2013. (VIII. 30.) kormányrendelet 17. § (1)–(2a) bekezdése tartalmazza. 
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Itt tartjuk még fontosnak megemlíteni, hogy nemcsak az óraszámok csökkentése, de az 
osztálylétszámok csökkentése is jelentős terheket venne le a tanárokról, és több egyéni időt és 
figyelmet biztosítana a diákok számára. A gyakran 30 fő feletti osztálylétszámok a legkevésbé 
sem mondhatók ideálisnak.11 

II/7. tábla: Néhány jellemző válasz azok közül, akik a túlterheltséget látják az egyik fontos 
változtatást igénylő pontnak. 

 Túlterheltség – tanár és diák egyaránt 

1. A pedagógus óraszámok csökkentése, a helyettesítés megoldása. 

2. Túlterheltek a sok órától. 

3. Megszüntetni a 7., 8. órákat. 

4. Kevesebb tananyag, óraszámcsökkentés. 

5. Elsősorban a leterheltségen, oktató és diák részéről egyaránt. 

6. Megterhelő napközis rendszer. 

7. Nagyobb szabadság a tanároknak és a gyerekeknek is, tankönyv szabadság, kevesebb 
óra. 

8. Több szabadidő kellene a gyerekeknek, mert túlterheltek, nincsenek felkészítő órák, 
mégis számon kérnek. 

  

 

Ez leginkább azért fontos és veszélyes pont, mert ekkora mértékű elvárt tananyagnál, amit 
jelenleg a fiataloknak el kell sajátítaniuk, tulajdonképpen kódolva van a pedagógusok nevelési- 
tanítási kudarca és a tanulók többségének tanulási sikertelensége. Az elmúlt öt évben több mint 
százezer 18 éven aluli esett ki az iskolarendszerből, a jelenlegi leterheltség mellett ugyanis 
stabil családi és anyagi háttérrel sem könnyű elvégezni az iskolát, azokról a gyerekekről nem 
is beszélve, akik anyagi okok miatt kénytelenek az iskola mellett dolgozni, vagy rossz szociális 
háttérrel rendelkeznek.12 

 

A tanárok helyzete és a gyerekközpontú szellemiség 
Több szakember is kiemelte a jelenlegi pedagógusok, illetve a pedagógusképzés erőteljes 
revízióját, mert tapasztalataik szerint jelentős a pályán tevékenykedő, de alkalmatlan vagy a 
kiégésben szenvedő pedagógus. Az újonnan pályára állók pedig gyakran már csak az iskola 
elvégzése után szembesülnek azzal, hogy valójában nem kaptak naprakész tudásanyagot és nem 
készítették fel őket a mai gyermekekre. Ez nagyban hozzájárul ahhoz, hogy sokan idő előtt 
elhagyják a pedagógus pályát, és más, az oktatási rendszeren kívüli szervezetekben, 
intézményekben tevékenykedjenek, vagy akár teljesen más irányba menjenek.  

                                                            
11 Lásd bővebben a csoportok ideális létszámánál.  
12 KSH Adattábla - 2.2.4. A tanulás egyéni, társadalmi eredménye, eredményessége (2003–2018) 
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II/8. tábla: Néhány jellemző válasz azok közül, akik a tanárok helyzetét látják az egyik fontos 
változtatást igénylő pontnak. 

 Tanárok helyzete – szupervízió, motiválás, életpályamodell 

1. A tanárok motiválttá tevése - teljesítménybérezés; óraszámok. 

2. A tanárképzésben a motiválatlan, szakmailag nem eléggé felkészült tanárokkal 
foglalkozni kell. 

3. Naprakészebb tudásanyag, a pedagógusképzés nem készíti fel a tanárokat a mai 
gyerekekre. 

4. Tanárok, pedagógusok képzése, felvételi eljárásuk szigorítása. 
5. Pedagógusképzés - az alkalmasság felülvizsgálata. 
6. Pedagógus szupervízió. 
7. Tanári életpálya modell átalakítása. 
8. Pedagógusok támogatása, elismerése. 
9. Iskolai időbeosztás, nagyobb autonómia a tanároknak. 
  

 

A pedagógusképzésben továbbá éppúgy tetten érhető a rossz felfogás, ahogyan magában az 
oktatási rendszerben. A hierarchikus, tananyagközpontú oktatásban gyakran elveszik a 
gyermek érdeke és védelme, amiért elvileg az egész rendszernek léteznie kéne. Ezzel szemben 
a modern oktatási módszerek egyre gyakrabban szólnak arról, hogy a tanárok a diákokkal 
közvetlenebb viszony esetén, egyenrangú félként jobban tudják segíteni a gyermek 
önállósodását, gondolkodásának, csapatszellemének fejlődését.13 

II/9. tábla: Néhány jellemző válasz azok közül, akik az oktatási rendszer szellemiségét változtatnák 
meg. 

 Szellemiség – gyermekközpontúság, nyitottság 

1. Az oktatás szellemiségének fejlesztése 
2. Gyermekközpontúság, tanárok továbbképzése. 

3. Nagyobb beleszólást engedjünk a diákoknak az egyéni tanrendbe, kevesebb tanóra, 
célirányosabb tantárgyfelvétel. 

4. Gyerekekkel való bánásmód. 

5. Nem az információ mennyiségi átadása, hanem a bizalmi kapcsolat kialakítása; 
nagyobb hangsúly a lelki stabilitás fejlesztésére. 

6. Diákközpontúvá tenném az oktatást; engedném a padok nélküli oktatást. 

7. Tanterv; az iskolai év struktúrája; nem diákközpontú, hanem inkább tanterv- és 
tananyagközpontú. 

  

                                                            
13 Lásd bővebben az alternatív oktatási módszerek résznél.  
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OKTATÁSI RENDSZER ÁTJÁRHATÓSÁGA 
Megkérdeztük a szakembereket, hogy mit gondolnak a jelenlegi oktatási rendszer 
átjárhatóságáról, vagyis ha egy fiatal tanulmányai közben szakmát szeretne váltani, az mekkora 
erőforrás ráfordítást igényel a számára. A következő eredményt kaptuk: 

II/10. tábla: Ön mit gondol az oktatási rendszer átjárhatóságáról? (N=189) 

 

A válaszadó szakemberek tapasztalata első ránézésre igen vegyes arányokat mutat, ám ha 
jobban megvizsgáljuk ennek a hátterét, akkor azt láthatjuk, hogy szignifikáns kapcsolat van 
(p=0,002) az oktatási rendszer átjárhatóságának megítélése és a felvételi ország között. A hazai 
válaszadók több mint fele szerint ugyanis nem átjárható az oktatási rendszer, ezzel szemben az 
erdélyi válaszadóknak ennél is nagyobb hányada szerint a román oktatási rendszer átjárható a 
fiatalok számára. Bár a Cramer’s V teszt értéke 0,282, vagyis a közepesnél valamivel gyengébb 
változók közötti kapcsolatról beszélhetünk, de mindenképpen van összefüggés. 
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II/8. tábla: Néhány jellemző válasz azok közül, akik a tanárok helyzetét látják az egyik fontos 
változtatást igénylő pontnak. 

 Tanárok helyzete – szupervízió, motiválás, életpályamodell 

1. A tanárok motiválttá tevése - teljesítménybérezés; óraszámok. 

2. A tanárképzésben a motiválatlan, szakmailag nem eléggé felkészült tanárokkal 
foglalkozni kell. 

3. Naprakészebb tudásanyag, a pedagógusképzés nem készíti fel a tanárokat a mai 
gyerekekre. 

4. Tanárok, pedagógusok képzése, felvételi eljárásuk szigorítása. 
5. Pedagógusképzés - az alkalmasság felülvizsgálata. 
6. Pedagógus szupervízió. 
7. Tanári életpálya modell átalakítása. 
8. Pedagógusok támogatása, elismerése. 
9. Iskolai időbeosztás, nagyobb autonómia a tanároknak. 
  

 

A pedagógusképzésben továbbá éppúgy tetten érhető a rossz felfogás, ahogyan magában az 
oktatási rendszerben. A hierarchikus, tananyagközpontú oktatásban gyakran elveszik a 
gyermek érdeke és védelme, amiért elvileg az egész rendszernek léteznie kéne. Ezzel szemben 
a modern oktatási módszerek egyre gyakrabban szólnak arról, hogy a tanárok a diákokkal 
közvetlenebb viszony esetén, egyenrangú félként jobban tudják segíteni a gyermek 
önállósodását, gondolkodásának, csapatszellemének fejlődését.13 

II/9. tábla: Néhány jellemző válasz azok közül, akik az oktatási rendszer szellemiségét változtatnák 
meg. 

 Szellemiség – gyermekközpontúság, nyitottság 

1. Az oktatás szellemiségének fejlesztése 
2. Gyermekközpontúság, tanárok továbbképzése. 

3. Nagyobb beleszólást engedjünk a diákoknak az egyéni tanrendbe, kevesebb tanóra, 
célirányosabb tantárgyfelvétel. 

4. Gyerekekkel való bánásmód. 

5. Nem az információ mennyiségi átadása, hanem a bizalmi kapcsolat kialakítása; 
nagyobb hangsúly a lelki stabilitás fejlesztésére. 

6. Diákközpontúvá tenném az oktatást; engedném a padok nélküli oktatást. 

7. Tanterv; az iskolai év struktúrája; nem diákközpontú, hanem inkább tanterv- és 
tananyagközpontú. 

  

                                                            
13 Lásd bővebben az alternatív oktatási módszerek résznél.  
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OKTATÁSI RENDSZER ÁTJÁRHATÓSÁGA 
Megkérdeztük a szakembereket, hogy mit gondolnak a jelenlegi oktatási rendszer 
átjárhatóságáról, vagyis ha egy fiatal tanulmányai közben szakmát szeretne váltani, az mekkora 
erőforrás ráfordítást igényel a számára. A következő eredményt kaptuk: 

II/10. tábla: Ön mit gondol az oktatási rendszer átjárhatóságáról? (N=189) 
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Ennek az eredménynek a legfőbb oka a két oktatási rendszer közötti mentalitásbeli 
különbségből fakadhat. Magyarországon amennyiben a fiatal a szakképzése második vagy 
harmadik évében dönt úgy, hogy szakmát szeretne változtatni, akkor szinte minden esetben 
legalább időveszteséggel fog járni számára, hogy az új intézményben az elejétől kezdje el a 
képzést. Még akkor is igaz ez, amikor egymáshoz közel eső szakterületekről beszélünk. 
Romániában a szakma váltásának lehetősége sokkal inkább az intézmények szabad kapacitásán 
múlik, ám rugalmasabban kezelik a szakmák közötti átjárást. Ennek a megengedőbb politikának 
az a pozitív hozadéka, hogy így nagyobb arányban képesek bent tartani az oktatásban, a 
szakképzésben a fiatalokat. 

Arra a kérdésre, hogy milyen megoldásokat látnak a szakemberek az átjárhatóság 
megkönnyítésére, a legkülönfélébb válaszok érkeztek. A válaszok többségét öt kategóriába 
tudtuk sorolni, amelyeknek a megoszlása a következőképp alakul: 

II/12. tábla: Véleménye szerint mi lehet erre a megoldás, javaslat? (N=62) 

 

A legtöbben a központi, vagyis az állam általi, törvényi, jogszabályi szabályozást látják a 
legkézenfekvőbb lehetőségnek, ugyanakkor felmerül a probléma megelőzésének lehetősége a 
pályaorientáció segítségével. Megfelelően alapos pályaorientációval ugyanis a fiatal hamarabb 
megtalálhatja a számára legideálisabb szakmát és képzést, ezáltal jelentősen csökkenne a már 
a képzés ideje alatt szakmát váltani szándékozók aránya. Többen említették a rendszer szintű 
változtatások bevezetését, ami ebben az esetben az oktatás szerkezeti felépítésére utal, vagyis 
szerintük megoldás lehet ennek kiküszöbölésére, ha kitolnák az úgynevezett alapképzés idejét, 
ami mindenki számára egységes tudásanyagot jelentene, majd ezután egy sokkal rövidebb, de 
tisztán gyakorlati alapú szakosodást választhatnának a fiatalok. Ennek valamivel enyhébb 
változatát, a modul- vagy kreditrendszert is többen javasolták, melynek lényege, hogy a már 
megszerzett tudásanyagot ne kelljen ismételten felvenni, csupán az új ismereteket tanulja a 
szakmát, intézményt váltó fiatal. 
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DUÁLIS RENDSZER 
Duális képzés alatt olyan képzési formát értünk, melynek keretében az elméleti képzés 
szakiskolákban, a gyakorlati képzés pedig üzemekben, vállalatoknál történik.14 Az üzem és az 
iskola kiegészítik egymást. Az iskolákban az általános műveltséget és az elméleti 
szakismereteket közvetítő tárgyak oktatása folyik, a gyakorlati (üzemi) képzésben pedig a 
szakmai képességek fejlesztésén van a hangsúly. Az iskola és az üzem célja egy magasan 
képzett szakembergárda létrehozása.15 
A megkérdezett szakemberek valamivel több, mint fele (N=113) válaszolt erre a kérdésre, a 
következő megoszlásban: 

II/13. tábla: Mi az Ön véleménye a duális rendszerről? (N=113) 

 

Közel kétharmaduk pozitívan áll hozzá, kedvezőnek, működőképesnek látja az elképzelést, 
esetleg még személyes tapasztalata is van az említett rendszerről, és szívesen látná ezt a 
módszert több helyen, a saját környezetében is. Vannak, akik szerint az elképzelés jó csupán, 
de nem minden ponton kivitelezhető, esetleg sok helyen csak részlegesen valósul meg, mert a 
gyakorlatot vezető cég vagy szervezet és az iskola között nincs meg a kellő kommunikáció és 
összehangoltság. Sokszor nem tudják, mit is csinálnak a diákok az egyik vagy másik helyen, 
így azonban nem éri el a módszer a kívánt eredményt, sőt, egyesek megfogalmazták abbéli 
kételyüket, hogy talán több kárt is okoz ez a megosztottság a fiatalok képzésében, mint 
amennyire hasznos. A többség azonban egyetértett abban, hogy megfelelő szereplőkkel és 
megfelelő felügyelet mellett, jó lehetőség a fiatalok számára, hogy élesben is gyakorlatot 
szerezzenek a választott szakmából, mielőtt kikerülnek a munkaerőpiacra. Ebben a kérdésben 
nincs eltérés a két ország szakembereinek válaszai között. 

 

                                                            
14 A Németországban kialakult szakképzés duális rendszerű, nagy hagyományokkal rendelkezik, és a 
szakmunkásképzés jelentős hányada jelenleg is ez alapján működik. 
15 Szabó Gábor: A duális képzés rendszere és a projektorientált képzés kapcsolata 1997. 
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14 A Németországban kialakult szakképzés duális rendszerű, nagy hagyományokkal rendelkezik, és a 
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SZAKMATANULÁS VAGY FELSŐFOKÚ TANULMÁNYOK? 
Megkérdeztük a szakembereket, hogy látnak-e különbséget azoknak a fiataloknak a hátterében, 
akik a szakmatanulást választják, szemben azokéval, akik a gimnáziumi, majd felsőfokú 
tanulmányokat választják. A válaszok meglehetősen hasonlóan alakultak. 

II/14. tábla: Véleménye szerint van-e különbség azoknak a fiataloknak a hátterében, akik a 
szakmatanulást választják, illetve akik gimnáziumot, majd felsőfokú tanulmányokat? (N=197) 

 

Nem számít, melyik országban vagy milyen területen tevékenykedik a szakember, vagy épp 
mennyi idős, szinte mindenki egyetértett abban, hogy van különbség a szakképzést és a 
felsőfokú tanulmányokat választó fiatalok hátterében. Elkerülhetetlen hát, hogy feltegyük a 
kérdést, hogy miben látják ezt a különbséget. Milyen háttérrel rendelkezhetnek jellemzően a 
szakképzést választó gyerekek? Érdekes módon ebben is nagyobb az egyetértés, hiszen csak 
kevés különböző típusú választ mondtak a szakemberek, és nem volt eltérés a két ország 
válaszadói között. Ezeket a hat legjellemzőbb kategóriára osztottuk. 
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II/15. tábla: Jellemzően milyen hátterű fiatalok választják a szakmatanulást? (N=188) 

 

A válaszadók több mint fele a rosszabb anyagi és szociális hátteret jelölte meg. Feltehetően 
ennek az az oka, hogy rosszabb szociális háttérrel rendelkező, csonka vagy szerény 
körülmények között élő családok nem engedhetik meg maguknak a későbbiekben, hogy a 
gyermek felsőfokú tanulmányait finanszírozzák. Még ha alapvetően tehetséges gyermekről is 
van szó, az ösztöndíjak és az államilag támogatott felsőoktatási helyek száma olyan kevés, a 
szociális támogatás pedig olyan kismértékű, hogy lényegében esélye sincs a fiatalnak a tandíj 
megfizetésére vagy bizonyos szakokra való bekerülésre. 

A második leghangsúlyosabb ok a válaszadók egyharmada szerint, hogy a fiatalok egy része 
éppen hogy a szakmunkás szülők nyomdokain járva, maga is szakmát fog választani, hiszen 
ebbe kiskorától bele lát, jobban ismeri, ebben szocializálódik, és sok esetben már egészen fiatal 
korától segédkezik a szülő mellett, hamarabb kitanulva a szakma alapjait. Családi vállalkozás 
esetén pedig már az elhelyezkedés sem okoz problémát, hiszen biztos pozíció várja az iskolát 
elvégző diákot. Magyarország és Románia esetében is elmondható, hogy kifejezetten alacsony 
a társadalmi mobilitási mutató, vagyis a szülők nagyon nagy valószínűséggel átörökítik a 
gyermekükre saját társadalmi státuszukat.16 

Sajnos nagy számban tettek említést arról is, hogy a szakmunkásképzőket és a szakmatanulást, 
jellemzően inkább azok a fiatalok választják, akik gyengébb képességűek, rosszabbul 
teljesítenek az általános iskolában, így még ha szeretnének sem érnek el elegendő pontot a 
középiskolai felvételin. Ez azért szomorú indok, mert nem tesz különbséget a valóban 
nehezebben, lassabban tanuló, gyengébb képességű diákok, és azok között, akiknek esetleg a 
családi háttere nem engedi meg, hogy otthon például megcsinálják a leckét, vagy felkészüljenek 
a dolgozatokra, így amit az iskolában nem tudnak megtanulni, azt már otthon sem fogják. Ez 
jellemzően a már említett rossz szociális és anyagi háttérrel rendelkezőkre igaz, akiknek így 
óhatatlanul csak a szakképzésre lesz esélye. Szorosan ide kapcsolhatók azok, akiknek éppen 

                                                            
16 TÁRKI - Kolosi Tamás – Tóth István György: Társadalmi riport – 2018 I/3. 
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SZAKMATANULÁS VAGY FELSŐFOKÚ TANULMÁNYOK? 
Megkérdeztük a szakembereket, hogy látnak-e különbséget azoknak a fiataloknak a hátterében, 
akik a szakmatanulást választják, szemben azokéval, akik a gimnáziumi, majd felsőfokú 
tanulmányokat választják. A válaszok meglehetősen hasonlóan alakultak. 

II/14. tábla: Véleménye szerint van-e különbség azoknak a fiataloknak a hátterében, akik a 
szakmatanulást választják, illetve akik gimnáziumot, majd felsőfokú tanulmányokat? (N=197) 

 

Nem számít, melyik országban vagy milyen területen tevékenykedik a szakember, vagy épp 
mennyi idős, szinte mindenki egyetértett abban, hogy van különbség a szakképzést és a 
felsőfokú tanulmányokat választó fiatalok hátterében. Elkerülhetetlen hát, hogy feltegyük a 
kérdést, hogy miben látják ezt a különbséget. Milyen háttérrel rendelkezhetnek jellemzően a 
szakképzést választó gyerekek? Érdekes módon ebben is nagyobb az egyetértés, hiszen csak 
kevés különböző típusú választ mondtak a szakemberek, és nem volt eltérés a két ország 
válaszadói között. Ezeket a hat legjellemzőbb kategóriára osztottuk. 
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II/15. tábla: Jellemzően milyen hátterű fiatalok választják a szakmatanulást? (N=188) 

 

A válaszadók több mint fele a rosszabb anyagi és szociális hátteret jelölte meg. Feltehetően 
ennek az az oka, hogy rosszabb szociális háttérrel rendelkező, csonka vagy szerény 
körülmények között élő családok nem engedhetik meg maguknak a későbbiekben, hogy a 
gyermek felsőfokú tanulmányait finanszírozzák. Még ha alapvetően tehetséges gyermekről is 
van szó, az ösztöndíjak és az államilag támogatott felsőoktatási helyek száma olyan kevés, a 
szociális támogatás pedig olyan kismértékű, hogy lényegében esélye sincs a fiatalnak a tandíj 
megfizetésére vagy bizonyos szakokra való bekerülésre. 

A második leghangsúlyosabb ok a válaszadók egyharmada szerint, hogy a fiatalok egy része 
éppen hogy a szakmunkás szülők nyomdokain járva, maga is szakmát fog választani, hiszen 
ebbe kiskorától bele lát, jobban ismeri, ebben szocializálódik, és sok esetben már egészen fiatal 
korától segédkezik a szülő mellett, hamarabb kitanulva a szakma alapjait. Családi vállalkozás 
esetén pedig már az elhelyezkedés sem okoz problémát, hiszen biztos pozíció várja az iskolát 
elvégző diákot. Magyarország és Románia esetében is elmondható, hogy kifejezetten alacsony 
a társadalmi mobilitási mutató, vagyis a szülők nagyon nagy valószínűséggel átörökítik a 
gyermekükre saját társadalmi státuszukat.16 

Sajnos nagy számban tettek említést arról is, hogy a szakmunkásképzőket és a szakmatanulást, 
jellemzően inkább azok a fiatalok választják, akik gyengébb képességűek, rosszabbul 
teljesítenek az általános iskolában, így még ha szeretnének sem érnek el elegendő pontot a 
középiskolai felvételin. Ez azért szomorú indok, mert nem tesz különbséget a valóban 
nehezebben, lassabban tanuló, gyengébb képességű diákok, és azok között, akiknek esetleg a 
családi háttere nem engedi meg, hogy otthon például megcsinálják a leckét, vagy felkészüljenek 
a dolgozatokra, így amit az iskolában nem tudnak megtanulni, azt már otthon sem fogják. Ez 
jellemzően a már említett rossz szociális és anyagi háttérrel rendelkezőkre igaz, akiknek így 
óhatatlanul csak a szakképzésre lesz esélye. Szorosan ide kapcsolhatók azok, akiknek éppen 

                                                            
16 TÁRKI - Kolosi Tamás – Tóth István György: Társadalmi riport – 2018 I/3. 
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ezen rossz körülmény okán nincs olyan hátországuk, ami megfelelő támogató közeget nyújtana, 
ez fokozottan igaz a vidéken élő családok gyermekeire. 

Mindössze 10% gondolja úgy, hogy a fiatal azért kerül szakképzésbe, mert tudatosan ezt 
választja, esetleg kötődése, szimpátiája van egy bizonyos szakma irányába. 

Érdemes azonban megnézni a másik oldalt is, hiszen azt is megkérdeztük, hogy a gimnáziumot, 
majd felsőoktatást választó fiatalok esetében milyen jellemzőkről beszélhetünk a hátteret 
illetően. A válaszok ebben az esetben is nagyon hasonlóak voltak, de a megoszlásuk kissé eltér, 
illetve egy új kategória is megjelenik a szakemberek szerint, ugyanakkor szintén nem 
mutatkozik különbség a két ország szakember gárdája között. 

II/16. tábla: Jellemzően milyen hátterű fiatalok választják a gimnáziumi/felsőfokú tanulmányokat? 
(N=189) 

 

Ezen fiatalok esetében a szakemberek szerint kiegyenlítettebb a megoszlás az értelmiségi szülői 
háttér hatása és az ezzel járó jobb anyagi és szociális háttér súlya a döntésük során. Ebben az 
esetben az is közrejátszhat, hogy ezekben az értelmiségi szülők alkotta családokban jellemzően 
kevesebb a gyermekek száma, ráadásul feltehetően egyébként is nagyobb anyagi keret jut az 
iskoláztatásukra. Kevesebben gondolják azonban azt, hogy a gimnáziumot majd felsőfokú 
tanulmányokat választó fiatalok feltétlen jobb szellemi képességekkel és jobb eredményekkel 
is rendelkeznének. Valaki azt is megemlítette, hogy erre nincs is szükség, hiszen úgyis kifizetik 
számára a magasabb színvonalú „elit képzést”. Ez a megállapítás ismét felhívja a figyelmet az 
oktatási rendszer azon hiányosságára, mely alapján sokkal kevésbé számítanak az egyéni 
készségek és kompetenciák a továbbtanulás, valamint a szakma- vagy intézményválasztás 
során. 

Közel azonos arányban gondolják fontosnak esetükben a megfelelő támogatást és motivációt, 
illetve azt a tényt, hogy kifejezetten olyan szakma iránt vállalnak elhivatottságot, melyhez a 
felsőfokú tanulmányok elengedhetetlenek. A motiváció fontosságát a legfrissebb tanulmányok 
is alátámasztják, hiszen azt tapasztalták, hogy a hátrányos helyzetű, de pozitív értékeléssel 
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biztatott tanulók idővel jobb eredményt érnek el, mint a jobb helyzetből induló, de negatív 
kritikákkal illetett társaik.17 

Ugyanakkor érdemes és fontos megemlíteni egy új jellemző réteg megjelenését, akik 
szeretnének többet elérni, vagy más társadalmi rétegbe lépni a felsőoktatás által, mint amelybe 
beleszülettek. Vagyis olyan fiatalokról van szó, akik szakmunkás szülők gyermekeiként 
értelmiségi felnőttekké válhatnak. Ez azon szűk réteg, akik által növekedni tud a társadalmi 
mobilitás és elkerülhetővé válik az a tendenciát, amelyben a szülők akarva-akaratlan átörökítik 
társadalmi státuszukat. Nem egyszerű, hiszen napjainkban Magyarország és Románia is Európa 
egyik legzártabb társadalmának számít.18 

És ha már társadalom, nézzük meg, hogy mit gondolnak a szakemberek a szakmunkásképzés, 
és végzettség társadalmi megítéléséről. 

II/17. tábla: Ön szerint milyen megítélése van a társadalomban a szakmunkásképzésnek és 
végzettségnek? (N=189) 

 

A legcsekélyebb számban gondolják a szakemberek, hogy a szakképzés és végzettség 
társadalmi megítélése pozitív, és majdnem felük úgy, hogy kifejezetten negatív, lenézett, elítélt 
szerepben van az, aki ezt az utat választja. Ugyanakkor a válaszadók közel egyharmada lát 
növekvő tendenciát a társadalmi megbecsültségben, amit azzal indokolnak, hogy 
Magyarországon és Romániában egyaránt óriási hiány van a szakmunkát igénylő területeken a 
nagymértékű gazdasági kivándorlás miatt, ezért a jó szakember munkája egyre inkább 
felértékelődik, társadalmi megbecsültségük lassan, de növekvőben van. Ezt azonban egyelőre 
nem követi a fiatalok körében a szakmaválasztás népszerűsége, hiszen évről évre egyre 
kevesebben választanak szakközépiskolai vagy szakgimnáziumi képzést.19  

                                                            
17 TÁRKI - Kolosi Tamás – Tóth István György: Társadalmi riport – 2018. IV/15. 
18 Mobilitás Kutatási Centrum 2019. 20. oldal 
19 A szakközépiskolákban 5,3, a szakgimnáziumokban pedig 3,2%-kal csökkent a tanulók aránya a 2017/2018-as 
tanévben. Ezek a mutatók folyamatos csökkenést mutatnak. KSH Statisztikai Tükör 2018.05.31. 
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ezen rossz körülmény okán nincs olyan hátországuk, ami megfelelő támogató közeget nyújtana, 
ez fokozottan igaz a vidéken élő családok gyermekeire. 

Mindössze 10% gondolja úgy, hogy a fiatal azért kerül szakképzésbe, mert tudatosan ezt 
választja, esetleg kötődése, szimpátiája van egy bizonyos szakma irányába. 

Érdemes azonban megnézni a másik oldalt is, hiszen azt is megkérdeztük, hogy a gimnáziumot, 
majd felsőoktatást választó fiatalok esetében milyen jellemzőkről beszélhetünk a hátteret 
illetően. A válaszok ebben az esetben is nagyon hasonlóak voltak, de a megoszlásuk kissé eltér, 
illetve egy új kategória is megjelenik a szakemberek szerint, ugyanakkor szintén nem 
mutatkozik különbség a két ország szakember gárdája között. 

II/16. tábla: Jellemzően milyen hátterű fiatalok választják a gimnáziumi/felsőfokú tanulmányokat? 
(N=189) 

 

Ezen fiatalok esetében a szakemberek szerint kiegyenlítettebb a megoszlás az értelmiségi szülői 
háttér hatása és az ezzel járó jobb anyagi és szociális háttér súlya a döntésük során. Ebben az 
esetben az is közrejátszhat, hogy ezekben az értelmiségi szülők alkotta családokban jellemzően 
kevesebb a gyermekek száma, ráadásul feltehetően egyébként is nagyobb anyagi keret jut az 
iskoláztatásukra. Kevesebben gondolják azonban azt, hogy a gimnáziumot majd felsőfokú 
tanulmányokat választó fiatalok feltétlen jobb szellemi képességekkel és jobb eredményekkel 
is rendelkeznének. Valaki azt is megemlítette, hogy erre nincs is szükség, hiszen úgyis kifizetik 
számára a magasabb színvonalú „elit képzést”. Ez a megállapítás ismét felhívja a figyelmet az 
oktatási rendszer azon hiányosságára, mely alapján sokkal kevésbé számítanak az egyéni 
készségek és kompetenciák a továbbtanulás, valamint a szakma- vagy intézményválasztás 
során. 

Közel azonos arányban gondolják fontosnak esetükben a megfelelő támogatást és motivációt, 
illetve azt a tényt, hogy kifejezetten olyan szakma iránt vállalnak elhivatottságot, melyhez a 
felsőfokú tanulmányok elengedhetetlenek. A motiváció fontosságát a legfrissebb tanulmányok 
is alátámasztják, hiszen azt tapasztalták, hogy a hátrányos helyzetű, de pozitív értékeléssel 
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biztatott tanulók idővel jobb eredményt érnek el, mint a jobb helyzetből induló, de negatív 
kritikákkal illetett társaik.17 

Ugyanakkor érdemes és fontos megemlíteni egy új jellemző réteg megjelenését, akik 
szeretnének többet elérni, vagy más társadalmi rétegbe lépni a felsőoktatás által, mint amelybe 
beleszülettek. Vagyis olyan fiatalokról van szó, akik szakmunkás szülők gyermekeiként 
értelmiségi felnőttekké válhatnak. Ez azon szűk réteg, akik által növekedni tud a társadalmi 
mobilitás és elkerülhetővé válik az a tendenciát, amelyben a szülők akarva-akaratlan átörökítik 
társadalmi státuszukat. Nem egyszerű, hiszen napjainkban Magyarország és Románia is Európa 
egyik legzártabb társadalmának számít.18 

És ha már társadalom, nézzük meg, hogy mit gondolnak a szakemberek a szakmunkásképzés, 
és végzettség társadalmi megítéléséről. 

II/17. tábla: Ön szerint milyen megítélése van a társadalomban a szakmunkásképzésnek és 
végzettségnek? (N=189) 

 

A legcsekélyebb számban gondolják a szakemberek, hogy a szakképzés és végzettség 
társadalmi megítélése pozitív, és majdnem felük úgy, hogy kifejezetten negatív, lenézett, elítélt 
szerepben van az, aki ezt az utat választja. Ugyanakkor a válaszadók közel egyharmada lát 
növekvő tendenciát a társadalmi megbecsültségben, amit azzal indokolnak, hogy 
Magyarországon és Romániában egyaránt óriási hiány van a szakmunkát igénylő területeken a 
nagymértékű gazdasági kivándorlás miatt, ezért a jó szakember munkája egyre inkább 
felértékelődik, társadalmi megbecsültségük lassan, de növekvőben van. Ezt azonban egyelőre 
nem követi a fiatalok körében a szakmaválasztás népszerűsége, hiszen évről évre egyre 
kevesebben választanak szakközépiskolai vagy szakgimnáziumi képzést.19  

                                                            
17 TÁRKI - Kolosi Tamás – Tóth István György: Társadalmi riport – 2018. IV/15. 
18 Mobilitás Kutatási Centrum 2019. 20. oldal 
19 A szakközépiskolákban 5,3, a szakgimnáziumokban pedig 3,2%-kal csökkent a tanulók aránya a 2017/2018-as 
tanévben. Ezek a mutatók folyamatos csökkenést mutatnak. KSH Statisztikai Tükör 2018.05.31. 
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Ennek magyarázata talán azok válaszaiban keresendő, akik azt mondják, hogy ellentmondásos 
a társadalmi megítélése a szakképzésnek és a szakmunkás végzettségnek. Vagyis igaz ugyan, 
hogy a szakképzett munkaerőhiánynak köszönhetően felértékelődött a szakemberek 
megbecsültsége, ám maga a szakmunkás képzés színvonala és népszerűsége továbbra is messze 
elmarad a gimnáziumi és felsőfokú tanulmányokétól. 

Fontos lenne tehát a diákok körében is népszerűsíteni a szakképzési lehetőségeket, ám ezzel 
párhuzamosan elengedhetetlen az oktatásnak ezen a területen eszközölt változtatása is, hogy 
akik végül emellett döntenek, valóban színvonalas és a későbbiekben használható tudásanyagot 
szerezhessenek. 

 

EGYÉNI KÉSZSÉGEK ÉS KOMPETENCIÁK 
Kérdőívünk kitért arra a korábban már felmerült kérdésre, hogy a válaszadók szerint a jelenlegi 
oktatási rendszer elegendő hangsúlyt fektet-e az egyéni készségekre és kompetenciákra, illetve 
arra is kíváncsiak voltunk, hogy vajon ők mit ajánlanak, hogyan lehetne ezt hatékonyabban 
beépíteni az oktatásba. A következő eredményeket kaptuk: 

II/18. tábla: Véleménye szerint elegendő hangsúlyt fektet-e az oktatás az egyéni készségekre és 
kompetenciákra? (N=198) 

 

A szakemberek véleménye is nagyjából egybecseng a vonatkozó kutatásokkal, vagyis a nagy 
többségük (85%) szerint nem fektetnek elegendő hangsúlyt az egyéni készségekre és 
kompetenciákra. A válaszadók fele szerint előfordulnak ugyan próbálkozások, de válaszaikból 
kiderül, hogy ezek jellemzően lelkes pedagógusok vagy szakemberek egyéni 
kezdeményezésére, kisebb csoportokat, maximum iskolát érintő szinten valósulnak meg, 
semmiképp sem rendszerszintű törekvésekről van tehát szó. Ez egyaránt igaz hazánk és 
Románia oktatási rendszerére is. Úgy tűnik azonban, hogy a szakembereknek pedig bőven lenne 
javaslata ennek megoldására. 
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II/19. tábla: Hogyan lehetne hatékonyan beépíteni az oktatásba az egyéni készségek és 
kompetenciák mérését? (N=172) 

 

A legtöbben az alternatív oktatási módszerek beemelésében és alkalmazásában látják a 
legnagyobb lehetőséget. Ezeknek a módszereknek az alkalmazása még nem igényelné a teljes 
rendszer reformját, de jóval egyénközpontúbbá tenné a jelenlegi oktatást. Közel negyedük 
szerint azonban elengedhetetlen lenne ennek eléréséhez a pedagógusok megfelelő képzése és 
felkészítése, hiszen ők azok, akik közvetlenül foglalkoznak a fiatalokkal, rajtuk keresztül, velük 
lehetne a leginkább megvalósítani az egyénre szabott készség- és kompetenciamérést, hiszen 
rálátásuk van a diákok hátterére is.  

Majdnem ennyien tanácsolják az egyéni foglalkozásokat és feladatokat, amiken keresztül 
felmérhetnék a fiatalokat, ám ehhez mindenképp szükség lenne az osztálylétszámok 
csökkentésére, és további pedagógusok felvételére, hiszen a jelenlegi helyzetben, amikor 
sokszor 30-35 fős osztályokra jut egyetlen pedagógus, nincs elegendő idő az egyéni feladatok 
kiosztására, megbeszélésére és kiértékelésére. 

Sokak szerint erre megoldás lenne, ha a jelenlegi méréseket gyakrabban végeznék el, vagy más 
jellegű méréseket vezetnének be, ám ez nem küszöböli ki a pedagógusok alacsony számából 
eredő időhiányt, hiszen valakinek ki is kell értékelnie a kapott információkat. Mindent 
figyelembe véve 11% véli úgy, hogy semmilyen más, részleges megoldás nem segíti elő a jobb 
mérési lehetőségeket, csupán a teljes tantervi és értékelési rendszert érintő reform. 

A gyakorlati oktatást és feladatokat ajánlók szerint a megszokott iskolai feladatok helyett a 
gyakorlatiasabb feladatok megoldása közben a pedagógusnak lenne alkalma, hogy megfigyelje 
a diákokat és felmérje a készségeiket, kompetenciáikat, ám ezen a ponton is felmerül a túl nagy 
osztálylétszámok és a szűkös időkeret problémája.  

Nem egyszerű tehát a feladat, ha jobban oda szeretnénk figyelni az egyéni készségek és 
kompetenciák mérésére. Részben erre hivatkozva, páran azzal érveltek, hogy semmi szükség 
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Ennek magyarázata talán azok válaszaiban keresendő, akik azt mondják, hogy ellentmondásos 
a társadalmi megítélése a szakképzésnek és a szakmunkás végzettségnek. Vagyis igaz ugyan, 
hogy a szakképzett munkaerőhiánynak köszönhetően felértékelődött a szakemberek 
megbecsültsége, ám maga a szakmunkás képzés színvonala és népszerűsége továbbra is messze 
elmarad a gimnáziumi és felsőfokú tanulmányokétól. 

Fontos lenne tehát a diákok körében is népszerűsíteni a szakképzési lehetőségeket, ám ezzel 
párhuzamosan elengedhetetlen az oktatásnak ezen a területen eszközölt változtatása is, hogy 
akik végül emellett döntenek, valóban színvonalas és a későbbiekben használható tudásanyagot 
szerezhessenek. 

 

EGYÉNI KÉSZSÉGEK ÉS KOMPETENCIÁK 
Kérdőívünk kitért arra a korábban már felmerült kérdésre, hogy a válaszadók szerint a jelenlegi 
oktatási rendszer elegendő hangsúlyt fektet-e az egyéni készségekre és kompetenciákra, illetve 
arra is kíváncsiak voltunk, hogy vajon ők mit ajánlanak, hogyan lehetne ezt hatékonyabban 
beépíteni az oktatásba. A következő eredményeket kaptuk: 

II/18. tábla: Véleménye szerint elegendő hangsúlyt fektet-e az oktatás az egyéni készségekre és 
kompetenciákra? (N=198) 

 

A szakemberek véleménye is nagyjából egybecseng a vonatkozó kutatásokkal, vagyis a nagy 
többségük (85%) szerint nem fektetnek elegendő hangsúlyt az egyéni készségekre és 
kompetenciákra. A válaszadók fele szerint előfordulnak ugyan próbálkozások, de válaszaikból 
kiderül, hogy ezek jellemzően lelkes pedagógusok vagy szakemberek egyéni 
kezdeményezésére, kisebb csoportokat, maximum iskolát érintő szinten valósulnak meg, 
semmiképp sem rendszerszintű törekvésekről van tehát szó. Ez egyaránt igaz hazánk és 
Románia oktatási rendszerére is. Úgy tűnik azonban, hogy a szakembereknek pedig bőven lenne 
javaslata ennek megoldására. 
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II/19. tábla: Hogyan lehetne hatékonyan beépíteni az oktatásba az egyéni készségek és 
kompetenciák mérését? (N=172) 

 

A legtöbben az alternatív oktatási módszerek beemelésében és alkalmazásában látják a 
legnagyobb lehetőséget. Ezeknek a módszereknek az alkalmazása még nem igényelné a teljes 
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Majdnem ennyien tanácsolják az egyéni foglalkozásokat és feladatokat, amiken keresztül 
felmérhetnék a fiatalokat, ám ehhez mindenképp szükség lenne az osztálylétszámok 
csökkentésére, és további pedagógusok felvételére, hiszen a jelenlegi helyzetben, amikor 
sokszor 30-35 fős osztályokra jut egyetlen pedagógus, nincs elegendő idő az egyéni feladatok 
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Sokak szerint erre megoldás lenne, ha a jelenlegi méréseket gyakrabban végeznék el, vagy más 
jellegű méréseket vezetnének be, ám ez nem küszöböli ki a pedagógusok alacsony számából 
eredő időhiányt, hiszen valakinek ki is kell értékelnie a kapott információkat. Mindent 
figyelembe véve 11% véli úgy, hogy semmilyen más, részleges megoldás nem segíti elő a jobb 
mérési lehetőségeket, csupán a teljes tantervi és értékelési rendszert érintő reform. 

A gyakorlati oktatást és feladatokat ajánlók szerint a megszokott iskolai feladatok helyett a 
gyakorlatiasabb feladatok megoldása közben a pedagógusnak lenne alkalma, hogy megfigyelje 
a diákokat és felmérje a készségeiket, kompetenciáikat, ám ezen a ponton is felmerül a túl nagy 
osztálylétszámok és a szűkös időkeret problémája.  

Nem egyszerű tehát a feladat, ha jobban oda szeretnénk figyelni az egyéni készségek és 
kompetenciák mérésére. Részben erre hivatkozva, páran azzal érveltek, hogy semmi szükség 
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még erre is külön plusz erőforrásokat szánni, bőven elegendő információt nyerhetünk a már 
jelenleg is eszközölt rendszeres mérésekből.20 

 

CSOPORTLÉTSZÁMOK 
A korábban felmerült nagylétszámú osztályok okozta nehézségek nyomán megkérdeztük a 
szakembereket, hogy hány főt tartanak minimum és maximum a legideálisabbnak a 
csoportfoglalkozások és az oktatás alkalmával. A következő válaszok születtek: 

II/20. tábla: Ön szerint hány fős csoportokban a leghatékonyabb a fiatalok oktatása? 
(minimum)(N=200) 

 
A minimum értékeknél a legkisebb említett létszám az 1 fő, a legnagyobb 20 fő volt, a válaszok 
átlaga 7,89, vagyis 8 fő, a válaszadók több mint kétharmada azonban az 5-10 fő közötti létszámú 
csoportokat tartja a legideálisabb minimum létszámnak az eredményes munka érdekében. Ha 
ennél is pontosabban szeretnénk meghatározni a leghatékonyabbnak vélt létszámot, akkor 
viszont további értékeket is érdemes szemügyre venni. 

II/21. tábla: A legalacsonyabb ideális csoportlétszám megoszlásának további mutatói 

 

Átlag 7,89 

Medián – a sorba rendezett értékek középre eső értéke 8 

Módusz – a leggyakrabban említett érték 10 

  

 

                                                            
20 PISA-mérés Magyarországon és Romániában is, háromévente, a 15 éves, tehát 9. osztályos tanulókat méri fel. 
Az Országos Kompetenciamérést minden tanév május utolsó szerdáján bonyolítják le Magyarország összes 
általános és középiskolájában a 6., 8. és 10. évfolyamokon. 
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A szakemberek által tehát zömében legideálisabbnak vélt minimum csoport létszám a 10 fő. 

II/22. tábla: Ön szerint hány fős csoportokban a leghatékonyabb a fiatalok oktatása? 
(maximum)(N=200) 

 

A maximum értéknél a legkisebb említett létszám 5 fő, a legnagyobb 30 fő, a válaszok átlaga 
15,08, tehát 15 fő, de a szakemberek jelentős többsége a 10-20 fő közötti létszámot tartja a 
legoptimálisabb maximum létszámnak. Érdemes azonban itt is szemügyre venni az egyéb 
statisztikai mutató számokat is. 

II/23. tábla: A legmagasabb ideális csoportlétszám megoszlásának további mutatói 

 

Átlag 15,08 

Medián – a sorba rendezett értékek középre eső értéke 15 

Módusz – a leggyakrabban említett érték 15 

  

 

A szakemberek által tehát zömében legideálisabbnak vélt maximum csoport létszám a 15 fő. 
Vagyis az oktatás leghatékonyabban a 10-15 fős osztályok esetén lenne kivitelezhető. Ekkora 
létszám mellett elegendő idő lenne az egyéni készségek figyelembe vételére és fejlesztésére 
is. 

 

GONDOLATOK AZ OKTATÁSRÓL 
A válaszadókat arra kértük, hogy az oktatással kapcsolatban megfogalmazott állításokat az 
iskolai osztályzatoknak megfelelő ötfokú skálán értékeljék, vagyis jelöljék, hogy mennyire 
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még erre is külön plusz erőforrásokat szánni, bőven elegendő információt nyerhetünk a már 
jelenleg is eszközölt rendszeres mérésekből.20 

 

CSOPORTLÉTSZÁMOK 
A korábban felmerült nagylétszámú osztályok okozta nehézségek nyomán megkérdeztük a 
szakembereket, hogy hány főt tartanak minimum és maximum a legideálisabbnak a 
csoportfoglalkozások és az oktatás alkalmával. A következő válaszok születtek: 

II/20. tábla: Ön szerint hány fős csoportokban a leghatékonyabb a fiatalok oktatása? 
(minimum)(N=200) 

 
A minimum értékeknél a legkisebb említett létszám az 1 fő, a legnagyobb 20 fő volt, a válaszok 
átlaga 7,89, vagyis 8 fő, a válaszadók több mint kétharmada azonban az 5-10 fő közötti létszámú 
csoportokat tartja a legideálisabb minimum létszámnak az eredményes munka érdekében. Ha 
ennél is pontosabban szeretnénk meghatározni a leghatékonyabbnak vélt létszámot, akkor 
viszont további értékeket is érdemes szemügyre venni. 

II/21. tábla: A legalacsonyabb ideális csoportlétszám megoszlásának további mutatói 

 

Átlag 7,89 

Medián – a sorba rendezett értékek középre eső értéke 8 

Módusz – a leggyakrabban említett érték 10 

  

 

                                                            
20 PISA-mérés Magyarországon és Romániában is, háromévente, a 15 éves, tehát 9. osztályos tanulókat méri fel. 
Az Országos Kompetenciamérést minden tanév május utolsó szerdáján bonyolítják le Magyarország összes 
általános és középiskolájában a 6., 8. és 10. évfolyamokon. 
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A szakemberek által tehát zömében legideálisabbnak vélt minimum csoport létszám a 10 fő. 

II/22. tábla: Ön szerint hány fős csoportokban a leghatékonyabb a fiatalok oktatása? 
(maximum)(N=200) 

 

A maximum értéknél a legkisebb említett létszám 5 fő, a legnagyobb 30 fő, a válaszok átlaga 
15,08, tehát 15 fő, de a szakemberek jelentős többsége a 10-20 fő közötti létszámot tartja a 
legoptimálisabb maximum létszámnak. Érdemes azonban itt is szemügyre venni az egyéb 
statisztikai mutató számokat is. 

II/23. tábla: A legmagasabb ideális csoportlétszám megoszlásának további mutatói 

 

Átlag 15,08 

Medián – a sorba rendezett értékek középre eső értéke 15 

Módusz – a leggyakrabban említett érték 15 

  

 

A szakemberek által tehát zömében legideálisabbnak vélt maximum csoport létszám a 15 fő. 
Vagyis az oktatás leghatékonyabban a 10-15 fős osztályok esetén lenne kivitelezhető. Ekkora 
létszám mellett elegendő idő lenne az egyéni készségek figyelembe vételére és fejlesztésére 
is. 

 

GONDOLATOK AZ OKTATÁSRÓL 
A válaszadókat arra kértük, hogy az oktatással kapcsolatban megfogalmazott állításokat az 
iskolai osztályzatoknak megfelelő ötfokú skálán értékeljék, vagyis jelöljék, hogy mennyire 
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értenek egyet az egyes állításokkal, vagy mennyire nem. A következőkben ezeket az állításokat 
és a kapott eredményeket elemezzük. 

 

1. A jelenlegi oktatási rendszer, felkészíti a fiatalokat a valódi életre. 

II/24. tábla: Kérem, mondja meg, hogy 1-től 5-ig terjedő skálán mennyire ért egyet az alábbi 
állításokkal! (N=198) 

 
Ahogy azt korábban már láthattuk az oktatási rendszer javasolt változtatásainál, szép számmal 
érkeztek olyan válaszok, hogy legyen a tananyag életközelibb, gyakorlatiasabb, és hogy a 
fiatalokat a való életre készítse fel.21 Nem meglepő hát, hogy a válaszadók bő kétharmada nem 
ért egyet ezzel az állítással, és további egynegyede is csupán részben, bizonyos pontokon.  

  

                                                            
21 Lást bővebben az Oktatás – Változtatási igények résznél 
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2. A frontális oktatási forma mára elavulttá vált. 

II/25. tábla: Kérem, mondja meg, hogy 1-től 5-ig terjedő skálán mennyire ért egyet az alábbi 
állításokkal! (N=197) 

 
A válaszadók közel kétharmada egyetért az állítással, és a későbbiekben alternatív lehetőségek 
felsorakoztatásával is megtámogatják véleményüket.22 Fontos látni ugyanis, hogy a frontális 
oktatás – hagyományos értelmezésben, a zárt oktatás koncepciójának érvényesülése esetén – az 
a szervezési mód, amelyben az együtt tanított gyerekek tanulási tevékenysége párhuzamosan, 
egy időben, gyakran azonos ütemben folyik a közös oktatási célok érdekében. A frontális 
munkának ez a változata a gyerekek egységes oktatása érdekében alakult ki. A közös tanulásban 
azonban csak azok a tanulók vesznek részt, akik tudnak és akarnak az oktatás közös menetében 
a pedagógussal együtt haladni, ezért ez a munkaforma ugyan minden tanuló számára biztosítja 
a tanulás lehetőségét, a feltételeit azonban nem.23 Tehát különböző képességű gyermekeknek 
eltérő lehet a részvételi intenzitása, ezáltal pedig különböző a tanulási teljesítménye is. Ez 
azonban nem egyenértékű azzal, ha valaki nem képes egy tudásanyag elsajátítására.  

  

                                                            
22 Lásd bővebben az alternatív oktatási módszerek résznél. 
23 Ballér Endre, Golnhofer Erzsébet, Falus Iván, Kotschy Beáta, M. Nádasi Mária, Nahalka István, Petriné Feyér 
Judit, Réthy Endréné, Szivák Judit, Vámos Ágnes: Didaktika – A frontális munka 
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értenek egyet az egyes állításokkal, vagy mennyire nem. A következőkben ezeket az állításokat 
és a kapott eredményeket elemezzük. 

 

1. A jelenlegi oktatási rendszer, felkészíti a fiatalokat a valódi életre. 

II/24. tábla: Kérem, mondja meg, hogy 1-től 5-ig terjedő skálán mennyire ért egyet az alábbi 
állításokkal! (N=198) 
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21 Lást bővebben az Oktatás – Változtatási igények résznél 

34%

37%

25%

3%
1%

A jelenlegi oktatási rendszer felkészíti a fiatalokat a 
valódi életre (N=198)

Egyáltalán nem értek egyet

Inkább nem értek egyet

Is-is

Inkább egyetértek

Teljesen egyetértek

36 
 

2. A frontális oktatási forma mára elavulttá vált. 

II/25. tábla: Kérem, mondja meg, hogy 1-től 5-ig terjedő skálán mennyire ért egyet az alábbi 
állításokkal! (N=197) 
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22 Lásd bővebben az alternatív oktatási módszerek résznél. 
23 Ballér Endre, Golnhofer Erzsébet, Falus Iván, Kotschy Beáta, M. Nádasi Mária, Nahalka István, Petriné Feyér 
Judit, Réthy Endréné, Szivák Judit, Vámos Ágnes: Didaktika – A frontális munka 
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3. A fiatalok aktívabbak, ha bizonyos dolgokban partnerként kezelik őket, és kikérik a 
véleményüket. 

II/26. tábla: Kérem, mondja meg, hogy 1-től 5-ig terjedő skálán mennyire ért egyet az alábbi 
állításokkal! (N=198) 

 

Ezzel az állítással a válaszadók 96%-a egyetért, vagyis a fiataloknak sokkal nagyobb igénye 
lenne a hierarchikus, tekintélyelvű oktatás helyett egy sokkal nyitottabb, elfogadóbb, őket 
partnerként, önálló döntéssel rendelkező személyként elfogadó oktatásra, amiben a tanár nem 
parancsoló vagy irányító szerepben lép fel, hanem támogató, segítő személyként. Ezáltal sokkal 
nagyobb aktivitási hajlandóság érhető el a diákok részéről, ami elősegíti a hatékonyabb, 
gyorsabb munkát.  
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4. A fiatalok túlterheltek az iskolai elvárásoktól. 

II/27. tábla: Kérem, mondja meg, hogy 1-től 5-ig terjedő skálán mennyire ért egyet az alábbi 
állításokkal! (N=199) 

 

Ennél a kérdésnél is igaz, hogy a válaszadók több mint háromnegyede egyetért az állítással. 
Ahogy korábban már szó esett róla24, ez a túlterheltség a diákokat és a tanárokat egyaránt érinti, 
és állandó vitatémát képez az oktatásügyért felelő minisztérium és a Pedagógusok 
Szakszervezete között. Gondoljunk csak bele, hogy az a diák, akinek átlagosan 8 órája van 
majdnem minden nap, reggel 8 órai kezdéssel, nagyjából akkor fog hazaérkezni, amikor a 
szülők a munkájukból, ám a diáknak még el kell készítenie a házi feladatát, esetleg felkészülni 
a dolgozatokra, vacsorázik, tisztálkodik, és lefekszik, hogy másnap minden kezdődhessen 
elölről. Ez egy átlagos diák napirendje, aki nem jár külön tanárhoz, szakkörre, sportolni vagy 
művészeti tevékenységekre, és akkor nem esett szó arról, hogy hol van ebben a beosztásban a 
közösségi élet és szocializáció. Azonban a tanárok napja sem sokban tér el, hiszen hacsak nem 
kövesedtek bele az évtizedes rutinba, akkor nekik éppúgy készülniük kell a másnapi óráikra, 
dolgozatokat kell javítaniuk, és a napi adminisztrációt is el kell végezniük. A saját családjukra 
már csak ezután juthat idejük. Nem véletlen, hogy évek óta megoldatlan kérdést jelent a 
túlterheltség az oktatásügy számára itthon éppúgy, mint Romániában. 

  

                                                            
24 Lásd bővebben az Oktatás – Változtatási igények résznél. 
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24 Lásd bővebben az Oktatás – Változtatási igények résznél. 
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5. Az iskola elsődleges feladata a tudásátadás, nem a közösségépítés. 

II/28. tábla: Kérem, mondja meg, hogy 1-től 5-ig terjedő skálán mennyire ért egyet az alábbi 
állításokkal! (N=199)  

 

Ezen állításnál már jóval árnyaltabb képet kapunk, hiszen jelentősen megoszlik a szakemberek 
véleménye is a témában. Bő egyharmaduk nem ért egyet az állítással, vagyis az iskolának 
éppúgy feladata a közösségépítés, mint a tudásátadás, további bő egyharmaduk azonban 
bizonytalan a kérdésben, és csak részben látják az oktatás feladatának, hiszen az 
osztályközösségekben óhatatlanul kialakulnak a kisebb közösségek, ugyanakkor ezek 
támogatását vagy tudatos menedzselését nem az iskola feladatának látják. Akárhogy is nézzük 
a kérdést, vitathatatlan tény, hogy a fiatalok a családjuk után az iskolában, az iskolai 
közösségükben, osztályukban töltik a második legtöbb időt, vagyis az iskola a második 
szocializációs színtér az életükben. A tömegoktatással együttjár ennek a nagyszámú 
kisközösségnek a felügyelete és az szocializációs nevelése is, ám ez gyakorta nem valósul meg. 
A magyar oktatásban sajnos sokkal inkább az jellemző, hogy egymástól izoláltan léteznek 
osztályközösségek, melyeken belül maga az osztályfőnök is csupán akkor vesz részt 
mediátorként, amikor komolyabb konfliktusokra kerül a sor. Míg az osztályokon belül a 
klikkesedés, az osztályok között inkább a versenyzés jellemző, semmint az együttműködés, 
vagy az építő jellegű kommunikáció. Az iskolának tehát ha nem is elsődlegesen, de mindenképp 
feladata lenne a diákjai megfelelő szocializációja és az egészséges kisközösségek kialakítása. 
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6. Elegendő ifjúsági szakember foglalkozik az újrakezdő fiatalokkal (akik korábban 
valamilyen okból kiestek az oktatási rendszerből) 

II/29. tábla: Kérem, mondja meg, hogy 1-től 5-ig terjedő skálán mennyire ért egyet az alábbi 
állításokkal! (N=190) 

 

Érdekes eredmények rajzolódnak ki az utolsó állítás körül, ugyanis bár a szakemberek 88%-a 
egyetért abban, hogy nem ért egyet az állítással, vagyis szerintük nincs elegendő ifjúsági 
szakember, aki az újrakezdő fiatalokkal foglalkozna, de szignifikáns eltérés (p=0,028) 
mutatkozik a két ország válaszadói esetében az egyet nem értés mértékét tekintve (CV=0,239). 
Mindössze 7 fő gondolja úgy, hogy elegendő szakember foglalkozik ezekkel a fiatalokkal.  

Az alábbi táblázatban látható, hogy míg a magyar szakembereknek csupán 81%-a nem ért egyet 
az állítással, addig az erdélyi válaszadók 94%-a nem ért egyet vele. Ők ez alapján még 
komolyabb hiányosságokat látnak az ifjúsági szakemberek ezen területén. Romániában a 
magyar átlagnál is nagyobb az iskolaelhagyók aránya, és igen szűkösek az újrakezdés 
lehetőségei, így nem meglepő, hogy nagyobb hangsúlyt helyeznének az ezen a területen 
dolgozó munkatársak számának bővítésére.  

II/30. tábla: Elegendő ifjúsági szakember foglalkozik az újrakezdő fiatalokkal állítás megoszlása 
országok szerint 

 
Elegendő ifjúsági szakember foglalkozik az újrakezdő fiatalokkal. 

Összesen Egyáltalán nem 
értek egyet 

Inkább nem 
értek egyet Is-is Inkább 

egyet értek 
Teljesen 

egyet értek 

Magyarország 47% 34% 13% 6% 0% 100% 

Románia 59% 35% 5% 0% 1% 100% 

Összesen 53% 35% 9% 3% 1% 100% 

Szignifikancia 
értékek Khí-négyzet próba: p=0,028 Cramer’s V teszt: 0,239 

53%
35%

9%
3%

1%

Elegendő ifjúsági szakember foglalkozik az újrakezdő 
fiatalokkal (N=190)

Egyáltalán nem értek egyet
Inkább nem értek egyet
Is-is
Inkább egyetértek
Teljesen egyetértek



39 
 

5. Az iskola elsődleges feladata a tudásátadás, nem a közösségépítés. 

II/28. tábla: Kérem, mondja meg, hogy 1-től 5-ig terjedő skálán mennyire ért egyet az alábbi 
állításokkal! (N=199)  

 

Ezen állításnál már jóval árnyaltabb képet kapunk, hiszen jelentősen megoszlik a szakemberek 
véleménye is a témában. Bő egyharmaduk nem ért egyet az állítással, vagyis az iskolának 
éppúgy feladata a közösségépítés, mint a tudásátadás, további bő egyharmaduk azonban 
bizonytalan a kérdésben, és csak részben látják az oktatás feladatának, hiszen az 
osztályközösségekben óhatatlanul kialakulnak a kisebb közösségek, ugyanakkor ezek 
támogatását vagy tudatos menedzselését nem az iskola feladatának látják. Akárhogy is nézzük 
a kérdést, vitathatatlan tény, hogy a fiatalok a családjuk után az iskolában, az iskolai 
közösségükben, osztályukban töltik a második legtöbb időt, vagyis az iskola a második 
szocializációs színtér az életükben. A tömegoktatással együttjár ennek a nagyszámú 
kisközösségnek a felügyelete és az szocializációs nevelése is, ám ez gyakorta nem valósul meg. 
A magyar oktatásban sajnos sokkal inkább az jellemző, hogy egymástól izoláltan léteznek 
osztályközösségek, melyeken belül maga az osztályfőnök is csupán akkor vesz részt 
mediátorként, amikor komolyabb konfliktusokra kerül a sor. Míg az osztályokon belül a 
klikkesedés, az osztályok között inkább a versenyzés jellemző, semmint az együttműködés, 
vagy az építő jellegű kommunikáció. Az iskolának tehát ha nem is elsődlegesen, de mindenképp 
feladata lenne a diákjai megfelelő szocializációja és az egészséges kisközösségek kialakítása. 

  

17%

25%

36%

13%

10%

Az iskola elsődleges feladata a tudásátadás, nem a 
közösségépítés (N=199)

Egyáltalán nem értek egyet

Inkább nem értek egyet

Is-is

Inkább egyetértek

Teljesen egyetértek

40 
 

6. Elegendő ifjúsági szakember foglalkozik az újrakezdő fiatalokkal (akik korábban 
valamilyen okból kiestek az oktatási rendszerből) 

II/29. tábla: Kérem, mondja meg, hogy 1-től 5-ig terjedő skálán mennyire ért egyet az alábbi 
állításokkal! (N=190) 

 

Érdekes eredmények rajzolódnak ki az utolsó állítás körül, ugyanis bár a szakemberek 88%-a 
egyetért abban, hogy nem ért egyet az állítással, vagyis szerintük nincs elegendő ifjúsági 
szakember, aki az újrakezdő fiatalokkal foglalkozna, de szignifikáns eltérés (p=0,028) 
mutatkozik a két ország válaszadói esetében az egyet nem értés mértékét tekintve (CV=0,239). 
Mindössze 7 fő gondolja úgy, hogy elegendő szakember foglalkozik ezekkel a fiatalokkal.  

Az alábbi táblázatban látható, hogy míg a magyar szakembereknek csupán 81%-a nem ért egyet 
az állítással, addig az erdélyi válaszadók 94%-a nem ért egyet vele. Ők ez alapján még 
komolyabb hiányosságokat látnak az ifjúsági szakemberek ezen területén. Romániában a 
magyar átlagnál is nagyobb az iskolaelhagyók aránya, és igen szűkösek az újrakezdés 
lehetőségei, így nem meglepő, hogy nagyobb hangsúlyt helyeznének az ezen a területen 
dolgozó munkatársak számának bővítésére.  

II/30. tábla: Elegendő ifjúsági szakember foglalkozik az újrakezdő fiatalokkal állítás megoszlása 
országok szerint 

 
Elegendő ifjúsági szakember foglalkozik az újrakezdő fiatalokkal. 

Összesen Egyáltalán nem 
értek egyet 

Inkább nem 
értek egyet Is-is Inkább 

egyet értek 
Teljesen 

egyet értek 

Magyarország 47% 34% 13% 6% 0% 100% 

Románia 59% 35% 5% 0% 1% 100% 

Összesen 53% 35% 9% 3% 1% 100% 

Szignifikancia 
értékek Khí-négyzet próba: p=0,028 Cramer’s V teszt: 0,239 

53%
35%

9%
3%

1%

Elegendő ifjúsági szakember foglalkozik az újrakezdő 
fiatalokkal (N=190)

Egyáltalán nem értek egyet
Inkább nem értek egyet
Is-is
Inkább egyetértek
Teljesen egyetértek



41 
 

ALTERNATÍV OKTATÁSI MÓDSZEREK 
Összesen 162 válasz érkezett arra a kérdésre, hogy milyen alternatív oktatási módszereket 
ajánlana a szakember, melyekből végül hét nagyobb csoportot sikerült kialakítani és 
megnevezni. Fontos kiemelni, hogy a különféle típusú oktatási módszerek között elemeikben 
vannak átfedések, jelen felsorolásban azonban a legmeghatározóbb alapelveiket szándékozunk 
bemutatni, amely alapján a válaszadók kiemelték és ajánlották az adott módszert.  

Azt is érdemes tudni, hogy a válaszadók nem minden esetben nevezték a lentebb szereplő 
kategória nevén az adott módszert, illetve a kategória nem egyezik minden ponton a névadó 
iskolák rendszerével, de a kategóriák elnevezése a legjellemzőbb vonások alapján, megalkotója 
után kapta nevét a könnyebb áttekinthetőség és érthetőség kedvéért.  

 

II/31. tábla: Milyen alternatív oktatási módszer(eke)t ajánl? (N=162) 

 

Menjünk hát sorba az ajánlott módszereken azok említésének gyakorisága alapján a legtöbb 
említést kapottól a legkevesebbig, néhány mondatban bemutatva az adott kategóriát. 
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Freinet-típusú módszerek25 
Ezt a kategóriát a Celestine Freinet által alapított iskoláról neveztük el, és az ez alatt szereplő 
válaszok jellemzően a következő pontok köré szerveződnek: 

- Gyakorlati alapú oktatás az önálló tapasztalatszerzés érdekében. 
- A személyes kipróbálás, részvétel elősegíti a tanulást, a jobb megértést. 
- A színes, változatos gyakorlati típusú feladatok élményt jelentenek a diákoknak, 

élménypedagógia. 
- Életre nevelő tantárgyak és feladatok. 
- Az egyéni élmények és tapasztalatok megosztása a kortársakkal. 
- Egyéni témaválasztás, épít a gyermekek természetes érdeklődésére, önálló kutatás, 

gyűjtőmunka és feldolgozás, majd bemutatás. 
- A gyermekek szabad önkifejezését elősegítő légkör megteremtése. 
- Megteremti a tanulók közötti együttműködés és a tartalmas közösségi élet 

kibontakozásának feltételeit. 

II/32. tábla: Néhány jellemző válasz azok közül, akik a Freinet kategóriába kerültek. 

 Freinet – gyakorlati alapú, életre nevelőoktatás, élménypedagógia 

1. Csoportmunka, önálló kutatómunka. 

2. Értelmes szakkörök, tudományos, ismeretterjesztő módszerek 

3. Élményközpontú órákat, jóval kevesebb tananyagot, alternatív minőségi és 
mennyiségi számonkérés, csoportmunkák. 

4. Több munkahelyi látogatás. 

5. Tapasztalati úton való tanulás, plusz utána elmélet, lassabb tempó. 

6. Éljenek meg, tapasztaljanak dolgokat. 

7. Gyakorlatias és élményszerű tevékenységek, módszerek. 

8. Szabadtéri oktatás, érdekes előadások által történő oktatás, csoportos gyerekközpontú 
tevékenységek, kutató munkákba bevonni a gyerekeket. 

9. Csoportmunkán alapuló interaktív, önálló gondolkodást fejlesztő módszerek. 

  

 

A szakemberek szerint fontos lenne, hogy a fiatalok minél több mindent saját maguk, 
testközelből próbálhassanak ki, nézhessenek meg, hiszen ez olyan színes, változatos 
tevékenységeket eredményez, melyben jelentősen könnyebbé és gyorsabbá válik az ismeretek 
befogadása, elsajátítása. Sokkal többféle tevékenységet és szakmát megismerhetnének ezáltal, 
ami a pályaorientációt is megkönnyítené a gyerekeknek. Természetesen ennek kivitelezése nem 
minden esetben lehetséges, illetve nagymértékű erőforrás ráfordítást igényelne az iskolák 

                                                            
25 Németh András - Skiera, Ehrenhard: Reformpedagógia és az iskola reformja. Nemzeti Tankönyvkiadó, 
Budapest, 1999. 
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ALTERNATÍV OKTATÁSI MÓDSZEREK 
Összesen 162 válasz érkezett arra a kérdésre, hogy milyen alternatív oktatási módszereket 
ajánlana a szakember, melyekből végül hét nagyobb csoportot sikerült kialakítani és 
megnevezni. Fontos kiemelni, hogy a különféle típusú oktatási módszerek között elemeikben 
vannak átfedések, jelen felsorolásban azonban a legmeghatározóbb alapelveiket szándékozunk 
bemutatni, amely alapján a válaszadók kiemelték és ajánlották az adott módszert.  

Azt is érdemes tudni, hogy a válaszadók nem minden esetben nevezték a lentebb szereplő 
kategória nevén az adott módszert, illetve a kategória nem egyezik minden ponton a névadó 
iskolák rendszerével, de a kategóriák elnevezése a legjellemzőbb vonások alapján, megalkotója 
után kapta nevét a könnyebb áttekinthetőség és érthetőség kedvéért.  

 

II/31. tábla: Milyen alternatív oktatási módszer(eke)t ajánl? (N=162) 

 

Menjünk hát sorba az ajánlott módszereken azok említésének gyakorisága alapján a legtöbb 
említést kapottól a legkevesebbig, néhány mondatban bemutatva az adott kategóriát. 
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Freinet-típusú módszerek25 
Ezt a kategóriát a Celestine Freinet által alapított iskoláról neveztük el, és az ez alatt szereplő 
válaszok jellemzően a következő pontok köré szerveződnek: 

- Gyakorlati alapú oktatás az önálló tapasztalatszerzés érdekében. 
- A személyes kipróbálás, részvétel elősegíti a tanulást, a jobb megértést. 
- A színes, változatos gyakorlati típusú feladatok élményt jelentenek a diákoknak, 

élménypedagógia. 
- Életre nevelő tantárgyak és feladatok. 
- Az egyéni élmények és tapasztalatok megosztása a kortársakkal. 
- Egyéni témaválasztás, épít a gyermekek természetes érdeklődésére, önálló kutatás, 

gyűjtőmunka és feldolgozás, majd bemutatás. 
- A gyermekek szabad önkifejezését elősegítő légkör megteremtése. 
- Megteremti a tanulók közötti együttműködés és a tartalmas közösségi élet 

kibontakozásának feltételeit. 

II/32. tábla: Néhány jellemző válasz azok közül, akik a Freinet kategóriába kerültek. 

 Freinet – gyakorlati alapú, életre nevelőoktatás, élménypedagógia 

1. Csoportmunka, önálló kutatómunka. 

2. Értelmes szakkörök, tudományos, ismeretterjesztő módszerek 

3. Élményközpontú órákat, jóval kevesebb tananyagot, alternatív minőségi és 
mennyiségi számonkérés, csoportmunkák. 

4. Több munkahelyi látogatás. 

5. Tapasztalati úton való tanulás, plusz utána elmélet, lassabb tempó. 

6. Éljenek meg, tapasztaljanak dolgokat. 

7. Gyakorlatias és élményszerű tevékenységek, módszerek. 

8. Szabadtéri oktatás, érdekes előadások által történő oktatás, csoportos gyerekközpontú 
tevékenységek, kutató munkákba bevonni a gyerekeket. 

9. Csoportmunkán alapuló interaktív, önálló gondolkodást fejlesztő módszerek. 

  

 

A szakemberek szerint fontos lenne, hogy a fiatalok minél több mindent saját maguk, 
testközelből próbálhassanak ki, nézhessenek meg, hiszen ez olyan színes, változatos 
tevékenységeket eredményez, melyben jelentősen könnyebbé és gyorsabbá válik az ismeretek 
befogadása, elsajátítása. Sokkal többféle tevékenységet és szakmát megismerhetnének ezáltal, 
ami a pályaorientációt is megkönnyítené a gyerekeknek. Természetesen ennek kivitelezése nem 
minden esetben lehetséges, illetve nagymértékű erőforrás ráfordítást igényelne az iskolák 

                                                            
25 Németh András - Skiera, Ehrenhard: Reformpedagógia és az iskola reformja. Nemzeti Tankönyvkiadó, 
Budapest, 1999. 
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részéről, ami nem áll rendelkezésre. Ennek megoldását jelenthetné az iskolák és más 
intézmények, cégek, civil szervezetek szorosabb együttműködése. 

 

Montessori-típusú módszerek 
Ezt a kategóriát a Maria Montessori által megálmodott iskolatípus jellemzőiről neveztük el. A 
válaszok általában a következő jellemzők köré csoportosulnak. 

- Montessori egyik alapvető elve: „Nem a tudás mennyisége a fontos, hanem a képességek 
fejlettsége.” 26 

- Autonóm, önálló gyermekek nevelése. 
- Készségek felismerése és célzott készségfejlesztés. 
- Önismeret elősegítése. 
- Páros vagy csoportos munka, tanulás. 
- Nagyobb szabadság a téma és módszer kiválasztásában. 
- A pedagógus nagyobb szabadsága, partneri, támogatói hozzáállás. 

II/33. tábla: Néhány jellemző válasz azok közül, akik a Montessori kategóriába kerültek. 

 Montessori – szabad témaválasztás, készségfejlesztés, önismeret 

1. Érdeklődés szerinti csoportos foglalkozások. 

2. Különböző körök, kis csoportokban (öntevékeny körök, közösségépítő körök). 

3. Waldorf iskola, Montessori. 

4. Véleményalkotás, kinek mire lenne igénye tanulni. 

5. Montessori oktatási rendszer. 

6. A Waldorf és Montessori iskolákat, módszereket, ahol hangsúlyt fektetnek az egyénre, 
érzelmeire, igényeire, képességeire. 

7. Maria Montessori módszereit hasznosnak látnám beépíteni. 

8. Egyéni készségfejlesztés. 

9. Választhasson a diák normális keretek között, nem csak lexikális tudásra menjen rá az 
oktatás, hanem a kompetenciák fejlesztésére is. 

10. Különféle tematikus csoportok; önismereti csoport. 

  

 

Az ezt a módszert javasló szakemberek különösen nagy hangsúlyt fektetnének az egyéni 
készségek felismerésére és fejlesztésére, hangsúlyozzák az önismeret fontosságát és a 
csoporttevékenységeket. 

 

                                                            
26 Magyarországi Montessori Egyesület honlapja: http://www.montessori.hu/ 
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Waldorf-típusú módszerek 
A Waldorf kategória természetesen a Waldorf-pedagógia után kapta nevét, mely egy 
emberközpontú pedagógiai megközelítés, ami Rudolf Steiner oktatási filozófiáján alapul, és 
számos iskola alkalmazza sikerrel napjainkban. Ezen válaszok általában a következő jellemzők 
köré csoportosulnak. 

- A gyerekek önmaguk fedezzék fel a világ dolgait. 
- A gyermekek sajátos fejlettségi szintjének megfelelő tudásanyag elsajátítása. 
- Az érzelmi képességeket és az érzelmi világot fejlesztő feladatok, pl. drámapedagógiai 

eszközök. 
- A művészetek és a kreativitás előtérbe helyezése. 
- Személyiségfejlesztés, egyéni tulajdonságok erősítése. 
- Nem órarendhez, hanem időszakokhoz, epochákhoz kötött tanulás. 
- Nincs osztályzás; verbális és részletgazdag visszajelző rendszer. 
- Két idegen nyelv oktatása, használata. 

II/34. tábla: Néhány jellemző válasz azok közül, akik a Waldorf kategóriába kerültek. 

 Waldorf – nyelvek, személyiségfejlesztés, érzelmi nevelés 

1. Waldorf oktatási módszer. 

2. A Waldforf-módszerek szerintem hasznosak. 

3. Többnyelvű oktatást. 

4. Magániskola rendszer, Budapest School, Waldorf-módszer. 

5. Több személyiségfejlesztést. 

6. Waldorf-módszer egyes elemei. 

7. Waldorf oktatási rendszer; tapasztalatszerzés utáni tanulás 

8. Drámapedagógia, több kiscsoportos foglalkozás, tanulmányi kirándulás. 

9. Élményközpontú órákat, jóval kevesebb tananyagot, alternatív minőségi és 
mennyiségi számonkérés, csoportmunkák. 

  

 

A Waldorf-módszert, vagy annak egyes elemeit javasló szakembereknek fontos a gyermekek 
önálló személyiségének megismerése és fejlesztése, illetve az érzelmi nevelés is, hiszen ez 
elengedhetetlen az egészséges felnőtt emberré váláshoz. Az értékelésben célravezetőbbnek 
látják a szóbeli, de gyakoribb visszajelzéseket, amik dicséreten és pozitív megerősítésen 
alapulnak, szemben a fegyelmező jellegű osztályozással. 

 



43 
 

részéről, ami nem áll rendelkezésre. Ennek megoldását jelenthetné az iskolák és más 
intézmények, cégek, civil szervezetek szorosabb együttműködése. 

 

Montessori-típusú módszerek 
Ezt a kategóriát a Maria Montessori által megálmodott iskolatípus jellemzőiről neveztük el. A 
válaszok általában a következő jellemzők köré csoportosulnak. 

- Montessori egyik alapvető elve: „Nem a tudás mennyisége a fontos, hanem a képességek 
fejlettsége.” 26 

- Autonóm, önálló gyermekek nevelése. 
- Készségek felismerése és célzott készségfejlesztés. 
- Önismeret elősegítése. 
- Páros vagy csoportos munka, tanulás. 
- Nagyobb szabadság a téma és módszer kiválasztásában. 
- A pedagógus nagyobb szabadsága, partneri, támogatói hozzáállás. 

II/33. tábla: Néhány jellemző válasz azok közül, akik a Montessori kategóriába kerültek. 

 Montessori – szabad témaválasztás, készségfejlesztés, önismeret 

1. Érdeklődés szerinti csoportos foglalkozások. 

2. Különböző körök, kis csoportokban (öntevékeny körök, közösségépítő körök). 

3. Waldorf iskola, Montessori. 

4. Véleményalkotás, kinek mire lenne igénye tanulni. 

5. Montessori oktatási rendszer. 

6. A Waldorf és Montessori iskolákat, módszereket, ahol hangsúlyt fektetnek az egyénre, 
érzelmeire, igényeire, képességeire. 

7. Maria Montessori módszereit hasznosnak látnám beépíteni. 

8. Egyéni készségfejlesztés. 

9. Választhasson a diák normális keretek között, nem csak lexikális tudásra menjen rá az 
oktatás, hanem a kompetenciák fejlesztésére is. 

10. Különféle tematikus csoportok; önismereti csoport. 

  

 

Az ezt a módszert javasló szakemberek különösen nagy hangsúlyt fektetnének az egyéni 
készségek felismerésére és fejlesztésére, hangsúlyozzák az önismeret fontosságát és a 
csoporttevékenységeket. 

 

                                                            
26 Magyarországi Montessori Egyesület honlapja: http://www.montessori.hu/ 
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Waldorf-típusú módszerek 
A Waldorf kategória természetesen a Waldorf-pedagógia után kapta nevét, mely egy 
emberközpontú pedagógiai megközelítés, ami Rudolf Steiner oktatási filozófiáján alapul, és 
számos iskola alkalmazza sikerrel napjainkban. Ezen válaszok általában a következő jellemzők 
köré csoportosulnak. 

- A gyerekek önmaguk fedezzék fel a világ dolgait. 
- A gyermekek sajátos fejlettségi szintjének megfelelő tudásanyag elsajátítása. 
- Az érzelmi képességeket és az érzelmi világot fejlesztő feladatok, pl. drámapedagógiai 

eszközök. 
- A művészetek és a kreativitás előtérbe helyezése. 
- Személyiségfejlesztés, egyéni tulajdonságok erősítése. 
- Nem órarendhez, hanem időszakokhoz, epochákhoz kötött tanulás. 
- Nincs osztályzás; verbális és részletgazdag visszajelző rendszer. 
- Két idegen nyelv oktatása, használata. 

II/34. tábla: Néhány jellemző válasz azok közül, akik a Waldorf kategóriába kerültek. 

 Waldorf – nyelvek, személyiségfejlesztés, érzelmi nevelés 

1. Waldorf oktatási módszer. 

2. A Waldforf-módszerek szerintem hasznosak. 

3. Többnyelvű oktatást. 

4. Magániskola rendszer, Budapest School, Waldorf-módszer. 

5. Több személyiségfejlesztést. 

6. Waldorf-módszer egyes elemei. 

7. Waldorf oktatási rendszer; tapasztalatszerzés utáni tanulás 

8. Drámapedagógia, több kiscsoportos foglalkozás, tanulmányi kirándulás. 

9. Élményközpontú órákat, jóval kevesebb tananyagot, alternatív minőségi és 
mennyiségi számonkérés, csoportmunkák. 

  

 

A Waldorf-módszert, vagy annak egyes elemeit javasló szakembereknek fontos a gyermekek 
önálló személyiségének megismerése és fejlesztése, illetve az érzelmi nevelés is, hiszen ez 
elengedhetetlen az egészséges felnőtt emberré váláshoz. Az értékelésben célravezetőbbnek 
látják a szóbeli, de gyakoribb visszajelzéseket, amik dicséreten és pozitív megerősítésen 
alapulnak, szemben a fegyelmező jellegű osztályozással. 
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Projektmódszer 
A neveléstörténetben a projektmódszer „ősatyjának” és kidolgozójának John Deweyt tekintjük. 
A mai európai projektpedagógia a leggyakrabban Deweyt idézi.27 Ezen válaszok általában a 
következő jellemzők köré csoportosulnak. 

- A pedagógus feladata, hogy a tanulóban kialakítsa azokat a megfelelő készségeket és 
képességeket, amelyekre szüksége van a boldoguláshoz. 

- A nevelésnek a gyermekhez kell igazodnia, így a gyermek érdeklődését és a tapasztalatát 
kell kiindulópontként kezelni. 

- A tanulók érdeklődésére, a tanárok és diákok közös tevékenységére építő módszer, amely 
a megismerési folyamatot projektek sorozataként szervezi meg. 

- A projekt mint problémamegoldó és szituációs módszer aktivizálja a tanulókat. 
Mágnesként működik, a felfedezés erejével, túlmutat az iskola falán, nyitott az élet 
minden irányába, érdeklődésen alapul és cselekedtet.  

- A hagyományostól eltérő, informális (nem formális) tanulási forma, amely szoros 
kapcsolatban áll a gyakorlati élettel. 

II/35. tábla: Néhány jellemző válasz azok közül, akik a Projektmódszer kategóriába kerültek. 

 Projektmódszer – nem formális tanulás, workshop jelleg, csoportmunka 

1. Workshop jellegű módszerek, iskolán kívüli oktatási intézmények bevonása, mobilitás 
növelése, több utazás, más épületekben oktatás. 

2. Projekt alapú oktatás. 

3. Nem formális pedagógia, projektalapú ismeretszerzés, digitális ismeretszerzés. 

4. Szakmai vetélkedők, versenyek, szabadon választható munkák, projektmunka. 

5. Projektmunka; páros és kiscsoportos munka; gyakorlati tapasztalatszerzés. 

6. Felsőbb tagozaton vagy közép és felsőoktatásban interaktív, esettanulmányos 
projektszemléletet alkalmazó pedagógia. 

7. Nem formális tanulás, projektmódszer. 

  

 

A projektmódszer több ponton mutat átfedést a már említett alternatív iskolák jellemzőivel, ám 
mivel önmagában is többször említették a szakemberek, ezért önálló kategóriaként is 
megjelenítettük. Az ezt a választ adók jellemzően a megszokottól eltérő tanulási formákat és a 
pedagógus segítő szerepét helyezik előtérbe. 

 

                                                            
27Verók Attila – Vincze Beatrix: A PROJEKTMÓDSZER ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA 2011. 
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Rogers-típusú módszerek28 
A Rogers kategóriánkat Carl Rogers pszichológus munkássága után neveztük el. A 
személyközpontú szemléletének és az ebbe a kategóriába érkezett válaszoknak a főbb jellemzői 
a következő tulajdonságok köré csoportosulnak. 

- Személyiségközpontú megismerés. 
- Empatikus, elfogadó légkör, melyben mindenféle személyiségtípusú gyermek megtalálja 

a helyét. 
- Egyéni szükségletek és érdeklődési kör figyelembe vétele. 
- Szociális nevelés: konfliktuskezelés, empátia, együttműködésre nevelés, kooperáció 

támogatása külön órákkal: pl. ön- és társismeret, kommunikáció 
- Az év 5 periódusra osztása, mely periódusok körülbelül 6 hetesek, és minden periódus 

témanappal, néha témahéttel kezdődik, és valamilyen ünneppel végződik. 
- Speciális tantárgyak. 

II/36. tábla: Néhány jellemző válasz azok közül, akik a Rogers kategóriába kerültek. 

 Rogers – kommunikáció, témanapok, témahetek 

1. Viták bevezetése a tanórákba. 

2. Fiatal a fiatallal jobban szót ért, be kell őket vonni az oktatásba. 

3. Trimeszter bevezetése: a nyári szünet terhére 3-4 hét nem formális tanulás, alkalmas a 
közösségfejlesztésre, szociális kompetenciafejlesztésre, egyéb ismeretekre. 

4. Gyakorlatiasabb oktatás, kevesebb lexikális tudás, tudjanak tárgyilagosak lenni egy 
vita alkalmával, egymással jól kommunikáljanak. 

5. Kooperatív tanulás, tapasztalati tanulás, interkulturális tanulás. 

6. Visszajelzéses módszer, tervezés, módosítás, témahetek. 

7. Valódi témanapok, témahetek, projektmunkák, csoportos projektek, gyakorlati példa 
alapú oktatás. 

  

 

A kategóriát említő válaszadóknak különösen fontos a helyes kommunikáció és a 
konfliktushelyzetekben való helytállás megtanítása a gyermekeknek már egészen fiatal korban, 
hiszen ez elengedhetetlen a közös, csoportos munka során, ahol nap, mint nap kialakulhatnak 
feszültségek a munkatársak között. A tantárgyak felváltása a tematikus periódusokkal sokkal 
élvezetesebbé és kézzel foghatóbbá teszi az ismeretek elsajátítását a fiatalok számára. 
Lehetőséget ad nemcsak az egyes tudományterületeken való komolyabb elmélyülésre, hanem 
az egyébként elkülönített tudásanyag egészként való értelmezésére és logikai 
összekapcsolására. 

 

                                                            
28 Buda Béla: Empátia - Urbis, Budapest. 2006. - Rogers iskolája 30.o. - A Rogers-féle pszichoterápia empátia 
felfogása 



45 
 

Projektmódszer 
A neveléstörténetben a projektmódszer „ősatyjának” és kidolgozójának John Deweyt tekintjük. 
A mai európai projektpedagógia a leggyakrabban Deweyt idézi.27 Ezen válaszok általában a 
következő jellemzők köré csoportosulnak. 

- A pedagógus feladata, hogy a tanulóban kialakítsa azokat a megfelelő készségeket és 
képességeket, amelyekre szüksége van a boldoguláshoz. 

- A nevelésnek a gyermekhez kell igazodnia, így a gyermek érdeklődését és a tapasztalatát 
kell kiindulópontként kezelni. 

- A tanulók érdeklődésére, a tanárok és diákok közös tevékenységére építő módszer, amely 
a megismerési folyamatot projektek sorozataként szervezi meg. 

- A projekt mint problémamegoldó és szituációs módszer aktivizálja a tanulókat. 
Mágnesként működik, a felfedezés erejével, túlmutat az iskola falán, nyitott az élet 
minden irányába, érdeklődésen alapul és cselekedtet.  

- A hagyományostól eltérő, informális (nem formális) tanulási forma, amely szoros 
kapcsolatban áll a gyakorlati élettel. 

II/35. tábla: Néhány jellemző válasz azok közül, akik a Projektmódszer kategóriába kerültek. 

 Projektmódszer – nem formális tanulás, workshop jelleg, csoportmunka 

1. Workshop jellegű módszerek, iskolán kívüli oktatási intézmények bevonása, mobilitás 
növelése, több utazás, más épületekben oktatás. 

2. Projekt alapú oktatás. 

3. Nem formális pedagógia, projektalapú ismeretszerzés, digitális ismeretszerzés. 

4. Szakmai vetélkedők, versenyek, szabadon választható munkák, projektmunka. 

5. Projektmunka; páros és kiscsoportos munka; gyakorlati tapasztalatszerzés. 

6. Felsőbb tagozaton vagy közép és felsőoktatásban interaktív, esettanulmányos 
projektszemléletet alkalmazó pedagógia. 

7. Nem formális tanulás, projektmódszer. 

  

 

A projektmódszer több ponton mutat átfedést a már említett alternatív iskolák jellemzőivel, ám 
mivel önmagában is többször említették a szakemberek, ezért önálló kategóriaként is 
megjelenítettük. Az ezt a választ adók jellemzően a megszokottól eltérő tanulási formákat és a 
pedagógus segítő szerepét helyezik előtérbe. 

 

                                                            
27Verók Attila – Vincze Beatrix: A PROJEKTMÓDSZER ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA 2011. 
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Rogers-típusú módszerek28 
A Rogers kategóriánkat Carl Rogers pszichológus munkássága után neveztük el. A 
személyközpontú szemléletének és az ebbe a kategóriába érkezett válaszoknak a főbb jellemzői 
a következő tulajdonságok köré csoportosulnak. 

- Személyiségközpontú megismerés. 
- Empatikus, elfogadó légkör, melyben mindenféle személyiségtípusú gyermek megtalálja 

a helyét. 
- Egyéni szükségletek és érdeklődési kör figyelembe vétele. 
- Szociális nevelés: konfliktuskezelés, empátia, együttműködésre nevelés, kooperáció 

támogatása külön órákkal: pl. ön- és társismeret, kommunikáció 
- Az év 5 periódusra osztása, mely periódusok körülbelül 6 hetesek, és minden periódus 

témanappal, néha témahéttel kezdődik, és valamilyen ünneppel végződik. 
- Speciális tantárgyak. 

II/36. tábla: Néhány jellemző válasz azok közül, akik a Rogers kategóriába kerültek. 

 Rogers – kommunikáció, témanapok, témahetek 

1. Viták bevezetése a tanórákba. 

2. Fiatal a fiatallal jobban szót ért, be kell őket vonni az oktatásba. 

3. Trimeszter bevezetése: a nyári szünet terhére 3-4 hét nem formális tanulás, alkalmas a 
közösségfejlesztésre, szociális kompetenciafejlesztésre, egyéb ismeretekre. 

4. Gyakorlatiasabb oktatás, kevesebb lexikális tudás, tudjanak tárgyilagosak lenni egy 
vita alkalmával, egymással jól kommunikáljanak. 

5. Kooperatív tanulás, tapasztalati tanulás, interkulturális tanulás. 

6. Visszajelzéses módszer, tervezés, módosítás, témahetek. 

7. Valódi témanapok, témahetek, projektmunkák, csoportos projektek, gyakorlati példa 
alapú oktatás. 

  

 

A kategóriát említő válaszadóknak különösen fontos a helyes kommunikáció és a 
konfliktushelyzetekben való helytállás megtanítása a gyermekeknek már egészen fiatal korban, 
hiszen ez elengedhetetlen a közös, csoportos munka során, ahol nap, mint nap kialakulhatnak 
feszültségek a munkatársak között. A tantárgyak felváltása a tematikus periódusokkal sokkal 
élvezetesebbé és kézzel foghatóbbá teszi az ismeretek elsajátítását a fiatalok számára. 
Lehetőséget ad nemcsak az egyes tudományterületeken való komolyabb elmélyülésre, hanem 
az egyébként elkülönített tudásanyag egészként való értelmezésére és logikai 
összekapcsolására. 

 

                                                            
28 Buda Béla: Empátia - Urbis, Budapest. 2006. - Rogers iskolája 30.o. - A Rogers-féle pszichoterápia empátia 
felfogása 
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Interaktív pedagógiai módszerek 
A II. Világháború időszakát követően felgyorsuló technológiai fejlődés világszerte új kihívások 
elé állította az oktatási rendszereket. Az oktatás céljának homlokterébe sokkal inkább a 
képességek, készségek fejlesztése került, amelyek lehetővé teszik, hogy az egyén saját egyedi 
élethelyzeteinek és adottságainak megfelelő tudást szerezzen meg. Az egyedi élethelyzetekben, 
munkakörnyezetben szükséges tudás olyan sokféle lehet és olyan gyorsan változik, hogy az az 
alapoktatás során elsajátíthatatlanná vált. Ezért elengedhetetlen az oktatáson kívüli 
tudásszerzés, tudásépítés készségének kialakítása, az élethosszig tartó tanulás (Life Long 
Learning) elsajátítása. A valódi, használható tudás jelentős többsége azonban nem érhető el 
passzív befogadással. A tudás megszerzésének folyamata a tudásalapú, információs 
társadalomban jelentősen megváltozott. Mik is a jellemzői ennek? 

- Az interaktivitás a rendezett információk befogadásának aktív folyamata, amelyben a 
befogadó fél (tanuló) a befogadás során döntéseket hoz, ezt a közvetítő (tanár) felé 
visszajelzi, és a folyamat ennek megfelelően, változásokkal halad tovább. 

- Akkor lehet az, ha nem egyirányú az információáramlás – döntést, cselekvést vár vissza. 
- Digitális nevelés. 

II/37. tábla: Néhány jellemző válasz azok közül, akik az Interaktív kategóriába kerültek. 

 Interaktív – digitális eszközök, visszajelzés 

1. Interaktivitáson alapuló oktatási módszerek. 

2. Digitális eszközöket kell bevinni az oktatásba, "okos-oktatás". 

3. Interaktívak legyenek az órák; használjuk a tanulók tapasztalatait. 

4. Minél több interaktivitás és tapasztalati lehetőség. 

5. Virtuálisan és egyéni kompetenciák fejlesztésén alapuló ismeretek. 

6. Internet, számítógép használata az oktatásban. 

  

 

Az interaktivitást hangsúlyozó szakemberek úgy vélik, hogy modern világunkban, ahol a 
gyermek kezében előbb van okostelefon, mint toll vagy ceruza, nem ragadhat le az oktatás sem 
a régi módszerek kizárólagos alkalmazásánál, mert ezzel már nem tudja megragadni a fiatalok 
figyelmét, és nem tudja ugyanazt az eredményt elérni, amit korábban igen. Emellett a digitális 
és IKT eszközök beemelése színesíti az órákat, és meggyorsítja az információcserét és áramlást 
a tanár és a diákok között. 

 

Északi típusú módszerek 
Északi típusú módszerek alatt minden a skandináv országokban elterjedt és működő oktatási 
módszert értünk, legyen az finn, svéd vagy norvég oktatási módszer. Ezeket az oktatási 
módszereket az alábbiak jellemzik legjobban: 
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- Alapelve, hogy képességeitől függetlenül minden diáknak egyenlő szintű oktatás jár, a 
tanórákon a képességeiknek megfelelően foglalkoznak velük. 

- Az iskolák nemcsak a tudás átadásának hagyományára figyelnek, hanem elsősorban arra, 
hogy a mindennapi élethez szükséges információkkal vértezzék fel az új nemzedékeket. 
A skandináv államokban „életképességre való nevelésként” hivatkoznak erre az alapelvre, 
amely az óvodától a középiskoláig meghatározza a teljes oktatási rendszert. 

- Az évi tanítási napok és a heti órák száma nem sokban tér el a román tanügyre jellemző 
rendszertől, egy norvég diák például átlagosan 190 tanítási napon vesz részt, ugyanakkor 
hetente átlagosan 22–24 órát tartózkodik az iskolában.29  

- A rendszeres kirándulások az oktatás szerves részét képezik. 
- Nem tartják jó ötletnek, hogy az iskolások kedvét jegyekkel vegyél el a tanulástól, így 

osztályzatok helyett minősítéseket kapnak, amelyek formális visszajelzések a diák 
munkájáról. A tanulóknak rövid mondatokban összefoglalják, hogy mennyire sikerült jól 
a feladatot teljesíteni, illetve miben lehetne még javítani.30 

II/38. tábla: Néhány jellemző válasz azok közül, akik az Északi típusú kategóriába kerültek. 

 Északi típusú – szabad szellemiség, kreativitás 

1. Finn módszer beépítésével. 

2. Skandináv modell. 

3. Finn módszer, nyugati típusú nem frontális oktatás. 

4. Finn módszer, szabad szellemiségben nevelés, nem sok tananyag, kreativitás 
megőrzése. 

5. Gyakorlati példa alapú oktatás, északi típusú oktatási módszerek. 

  

 

Legtöbben az északi típusú módszerek esetében a Finn modellt emlegetik, bár az nem derül ki 
egyértelműen, hogy azért, mert kifejezetten azt szeretnék kiemelni a skandináv országok 
oktatási formái közül, vagy mert ugyanúgy gyűjtőnévként vagy típusnévként használják az 
északi módszerekre. Ettől függetlenül nem kerüli el a szakemberek figyelmét az a tény, hogy a 
PISA-felméréseken31, és egyéb nemzetközi készségfelméréseken is magasan a legjobban 
teljesítő országok a skandináv országok, vagyis valamit mindenképpen érdemes lenne tőlük 
ellesni és beépíteni akár a magyar, akár a román oktatásba. Érdemes azonban hozzátenni, hogy 
ezekben az északi országokban az állam is más állásponton van, és határozottan szabályozza és 
megköveteli az oktatás rugalmasságát és gyermekközpontúságát, mely minden esetben 
elsőbbséget élvez, még a pedagógusok vagy az ellátó intézmények kényelmével szemben is. 

Összességében tehát elmondható, hogy alternatív oktatási módszerekből nincs hiány, de látható, 
hogy a módszerek jellegéből adódóan, a legtöbb esetben alulról szerveződő, ad hoc jelleggel 

                                                            
29 Emlékezzünk csak vissza korábban megjegyeztük, hogy a magyar diákok sokszor 38-40 órát is iskolában 
töltenek egy héten. 
30 https://erdelyinaplo.ro/oktatas/norvegiai-oktatas-a-tapasztalat-iskolaja 
31 Programme for International Student Assessment, azaz „a nemzetközi tanulói teljesítménymérés programja”. 
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Interaktív pedagógiai módszerek 
A II. Világháború időszakát követően felgyorsuló technológiai fejlődés világszerte új kihívások 
elé állította az oktatási rendszereket. Az oktatás céljának homlokterébe sokkal inkább a 
képességek, készségek fejlesztése került, amelyek lehetővé teszik, hogy az egyén saját egyedi 
élethelyzeteinek és adottságainak megfelelő tudást szerezzen meg. Az egyedi élethelyzetekben, 
munkakörnyezetben szükséges tudás olyan sokféle lehet és olyan gyorsan változik, hogy az az 
alapoktatás során elsajátíthatatlanná vált. Ezért elengedhetetlen az oktatáson kívüli 
tudásszerzés, tudásépítés készségének kialakítása, az élethosszig tartó tanulás (Life Long 
Learning) elsajátítása. A valódi, használható tudás jelentős többsége azonban nem érhető el 
passzív befogadással. A tudás megszerzésének folyamata a tudásalapú, információs 
társadalomban jelentősen megváltozott. Mik is a jellemzői ennek? 

- Az interaktivitás a rendezett információk befogadásának aktív folyamata, amelyben a 
befogadó fél (tanuló) a befogadás során döntéseket hoz, ezt a közvetítő (tanár) felé 
visszajelzi, és a folyamat ennek megfelelően, változásokkal halad tovább. 

- Akkor lehet az, ha nem egyirányú az információáramlás – döntést, cselekvést vár vissza. 
- Digitális nevelés. 

II/37. tábla: Néhány jellemző válasz azok közül, akik az Interaktív kategóriába kerültek. 

 Interaktív – digitális eszközök, visszajelzés 

1. Interaktivitáson alapuló oktatási módszerek. 

2. Digitális eszközöket kell bevinni az oktatásba, "okos-oktatás". 

3. Interaktívak legyenek az órák; használjuk a tanulók tapasztalatait. 

4. Minél több interaktivitás és tapasztalati lehetőség. 

5. Virtuálisan és egyéni kompetenciák fejlesztésén alapuló ismeretek. 

6. Internet, számítógép használata az oktatásban. 

  

 

Az interaktivitást hangsúlyozó szakemberek úgy vélik, hogy modern világunkban, ahol a 
gyermek kezében előbb van okostelefon, mint toll vagy ceruza, nem ragadhat le az oktatás sem 
a régi módszerek kizárólagos alkalmazásánál, mert ezzel már nem tudja megragadni a fiatalok 
figyelmét, és nem tudja ugyanazt az eredményt elérni, amit korábban igen. Emellett a digitális 
és IKT eszközök beemelése színesíti az órákat, és meggyorsítja az információcserét és áramlást 
a tanár és a diákok között. 

 

Északi típusú módszerek 
Északi típusú módszerek alatt minden a skandináv országokban elterjedt és működő oktatási 
módszert értünk, legyen az finn, svéd vagy norvég oktatási módszer. Ezeket az oktatási 
módszereket az alábbiak jellemzik legjobban: 
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- Alapelve, hogy képességeitől függetlenül minden diáknak egyenlő szintű oktatás jár, a 
tanórákon a képességeiknek megfelelően foglalkoznak velük. 

- Az iskolák nemcsak a tudás átadásának hagyományára figyelnek, hanem elsősorban arra, 
hogy a mindennapi élethez szükséges információkkal vértezzék fel az új nemzedékeket. 
A skandináv államokban „életképességre való nevelésként” hivatkoznak erre az alapelvre, 
amely az óvodától a középiskoláig meghatározza a teljes oktatási rendszert. 

- Az évi tanítási napok és a heti órák száma nem sokban tér el a román tanügyre jellemző 
rendszertől, egy norvég diák például átlagosan 190 tanítási napon vesz részt, ugyanakkor 
hetente átlagosan 22–24 órát tartózkodik az iskolában.29  

- A rendszeres kirándulások az oktatás szerves részét képezik. 
- Nem tartják jó ötletnek, hogy az iskolások kedvét jegyekkel vegyél el a tanulástól, így 

osztályzatok helyett minősítéseket kapnak, amelyek formális visszajelzések a diák 
munkájáról. A tanulóknak rövid mondatokban összefoglalják, hogy mennyire sikerült jól 
a feladatot teljesíteni, illetve miben lehetne még javítani.30 

II/38. tábla: Néhány jellemző válasz azok közül, akik az Északi típusú kategóriába kerültek. 

 Északi típusú – szabad szellemiség, kreativitás 

1. Finn módszer beépítésével. 

2. Skandináv modell. 

3. Finn módszer, nyugati típusú nem frontális oktatás. 

4. Finn módszer, szabad szellemiségben nevelés, nem sok tananyag, kreativitás 
megőrzése. 

5. Gyakorlati példa alapú oktatás, északi típusú oktatási módszerek. 

  

 

Legtöbben az északi típusú módszerek esetében a Finn modellt emlegetik, bár az nem derül ki 
egyértelműen, hogy azért, mert kifejezetten azt szeretnék kiemelni a skandináv országok 
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29 Emlékezzünk csak vissza korábban megjegyeztük, hogy a magyar diákok sokszor 38-40 órát is iskolában 
töltenek egy héten. 
30 https://erdelyinaplo.ro/oktatas/norvegiai-oktatas-a-tapasztalat-iskolaja 
31 Programme for International Student Assessment, azaz „a nemzetközi tanulói teljesítménymérés programja”. 
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nehéz ezek közül bármit megvalósítani. Kiváltképp egy olyan rendszerben, mely kifejezetten 
rugalmatlan és nem biztosít semmiféle szabadságot vagy erőforrást az újító, modernizáló 
módszerek, és ez által a hatékonyabb oktatás elérésére.  

 

TANÁRKÉPZÉS 
Igazi, kézzel fogható sikereket az oktatás terén csupán a jól képzett pedagógusok képesek 
elérni, ezért fontosnak éreztük, hogy megkérdezzük a szakembereket, hogy akár személyes 
tapasztalataik, akár kollégáik elmondása alapján milyennek látják a jelenlegi tanárképzést, 
korszerű tudásanyagot kapnak-e a leendő pedagógusok. Az eredmények a következő 
megoszlást mutatják: 

II/39. tábla: A jelenlegi tanárképzésben, Ön szerint korszerű tudásanyagot kapnak-e a leendő 
pedagógusok? (N=194) 

 

A válaszok alapján alig van, aki szerint korszerű tudásanyagot kapnak a tanárképzésben 
tanulók, de a válaszadók kétharmada úgy véli, részben vannak próbálkozások, és bizonyos 
elemek, vagy területek, ahol látszik a nyitottság, a törekvés a naprakészebb pedagógusok 
kiművelésének szándékára. A család után a pedagógusok kezében van a legnagyobb esély, hogy 
az általuk bevont gyermekeket valóban életre neveljék, támogassák, valamint használható 
eszközöket adjanak a kezükbe, hogy sikeres felnőttekké váljanak, ezért fontos a 
pedagógusképzésben a korszerű ismeretek átadása 
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ÚJRAKEZDŐ FIATALOK TÁMOGATÁSA 
„Minden tapasztalat és vizsgálat azt igazolja, hogy a gyermekek nem egyenlők olyan 
értelemben, hogy mindenkinek mindent azonos módon meg lehetne tanítani… A kedvező 
környezet megvalósítja az emberben rejlő lehetőségeket, de a legkedvezőbb környezet sem 
léptetheti túl egy emberrel saját határait.”32 

Vitathatatlan gondolat, hogy a hátrányos helyzetű vagy gyengébb képességük okán az 
oktatásból kiesett fiataloknak támogatásra van szüksége ahhoz, hogy visszakerülhessenek a 
rendszerbe legalább addig, míg szakmát szerezve egyenlő esélyekkel kiléphetnek a 
munkaerőpiacra. Nem elég azonban a társadalmi vagy egyéni támogatás, ha a rendszer maga 
nem biztosít lehetőségeket és forrásokat ezeknek a fiataloknak. Az államnak is fel kell karolnia 
őket, hogy hasznos tagjaivá válhassanak a társadalomnak. Megkérdeztük a szakembereket, 
hogy mik a tapasztalataik ezen a téren, azaz elegendő forrást és lehetőséget biztosít-e az állam 
az újrakezdő fiataloknak.33 

II/40. tábla: Ön szerint elegendő forrást és lehetőséget biztosít-e az állam ma az újrakezdő 
fiataloknak? (N=185) 

 

Az eredmények alapján egyértelműen kijelenthető, hogy a megkérdezettek szerint az állam sem 
Magyarországon, sem Romániában nem nyújt elegendő forrást az újrakezdő fiataloknak, ám az 
egyetértés mértékét tekintve szignifikáns különbség (p=0,016) mutatkozik a két ország 
válaszadói között.  

  

                                                            
32 Kiss Árpád: Hátrányos helyzetben lévő tanulók /1967/ 
33 Újrakezdőnek tekintjük azt, aki a tankötelezettség korhatárának elérése után szeretne szakmát, vagy profilt 
váltani, újra kezdeni tanulmányait. 
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II/41. tábla: Az újrakezdő fiatalok támogatásának elegendő volta a válaszadók országa 
szerint.(N=185) 

 
Elegendő forrást és lehetőséget biztosít-e az állam ma az 

újrakezdő fiataloknak? Összesen
Igen Nem 

Magyarország 27% 73% 100% 

Románia 13% 87% 100% 

Összesen 20% 81% 100% 

Szignifikancia 
értékek Khí-négyzet próba: p=0,016 Cramer’s V teszt: 0,177  

 

A Cramer’s V teszt értéke 0,177, vagyis a közepesnél gyengébb változók közötti kapcsolatról 
beszélhetünk, de mindenképpen van összefüggés. Ez alapján, bár a magyarországi szakemberek 
sem tartják elegendőnek az állam által nyújtott támogatás mértékét, az erdélyi szakemberek 
még kevésbé látják támogatottnak ezt az újrakezdő réteget. 

 

A REINTEGRÁLÁS MÓDJAI 
Kíváncsiak voltunk arra is, hogy a szakemberek szerint mi kellene ahhoz, hogy ezeket a 
fiatalokat sikeresen, hatékonyan lehessen reintegrálni az oktatásba. Olyan sokféle válasz 
érkezett, hogy nem volt egyszerű éles határokat kialakítani és kategorizálni őket, így a teljesség 
igénye nélkül alábbi ábrán láthatóak a leggyakrabban előforduló javaslatok.  

II/42. tábla: Ön szerint milyen módon lehet hatékonyan reintegrálni az oktatásból kieső fiatalokat? 
(N=158) 
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Motiváció 
A leggyakrabban említett mód vagy eszköz látszólag a legegyszerűbb és legkézenfekvőbb is 
egyben, hiszen a szakemberek a motivációban látják a lehetőséget. Úgy vélik, ha a fiatal kellő 
erősségű motivációt kap, akkor önmaga is képes elérni, amit szeretne, akkor is, ha esetleg egy 
hosszabb képzésre van ehhez szüksége. Ez a motiváció lehet akár materiális, akár immateriális 
cél is, de sokan említik a biztos munkahely ígéretét is. Kiemelik, hogy a lényeg abban áll, hogy 
a fiatal lássa értelmét és eredményét a fáradozásainak. 

 

Mentorálás, szakemberek bevonása, egyéni fejlesztési terv 
Többek szerint szükség lenne egy jól működő mentor rendszerre, melyben minden fiatalnak 
lehetősége lenne a célzott mentorációra, amely során megkaphatnák a kellő odafigyelést és 
motivációt, illetve akár más szakemberek bevonására is sor kerülhet. A mentor ugyanis 
felmérhetné a kiesés okait, és amennyiben azok még mindig fennállnak, szakszerű segítséget 
tud ajánlani a fiatal számára. Amennyiben már nem állnak fenn az akadályozó tényezők, úgy 
egy egyéni fejlesztési terv közös kidolgozásával és a személyes kapcsolaton alapuló 
motivációval sikeresen lehetne akár reintegrálni az újrakezdő fiatalokat, akár már a kiesést is 
meg lehetne előzni. 

 

Célzott programok, képzések 
Többekben felmerült a további célzott programok és képzések indítása az újrakezdő fiatalok 
számára, melyekben különösen nagy hangsúlyt fektetnek a rugalmasságra és az egyéni 
szükségletekre, illetve a hasonló hátterű fiatalok egymásnak is támogatást és példát tudnak 
nyújtani, hogy sikeresen folytathassák és befejezhessék tanulmányaikat, és szakmát 
szerezhessenek. Jelenleg is vannak az újrakezdő fiatalok számára kialakított programok 
Magyarországon és Romániában egyaránt34, de sajnos nagyon ritkán indítanak csoportokat, és 
erősen limitált a bekerülő fiatalok száma. Hatalmas tehát a túljelentkezés ezeken a 
programokon, így sok fiatal számára esélytelen a bekerülés, ezzel szemben a kiesés jóval 
nagyobb arányú. 

 

Állami szabályozás, anyagi támogatás 
Sokak szerint ezen a helyzeten elsősorban az állam tudna segíteni megfelelően részletes és 
rugalmas szabályozással és megfelelő mértékű anyagi támogatással. Ám ehhez szükség lenne 
arra, hogy felismerje azt a tényt, hogy ilyen nagy mértékű a fiatalok kiesése az oktatási 
rendszerből. A szakemberek szerint azonban a probléma olyan mértékben fordul elő, különösen 
bizonyos területi gócpontok esetében, ahol nagyobb a halmozottan hátrányos gyermekek 
aránya, hogy állami segítség és anyagi ráfordítás nélkül elérni is lehetetlen ezeket a gyerekeket. 
Márpedig fontos lenne minél előbb, akár már a kiesés pillanatától foglalkozni velük, hiszen 
számos kutatás bizonyította, hogy minél több idő telik el a kiesés és az újrakezdés között, annál 
kisebb a tanulmányok sikeres elvégzésének esélye.35 

                                                            
34 Második esély programok, HÍD program, ingyenes szakmaszerzési lehetőségek 
35 Mayer József: Korai iskolaelhagyók és újrakezdő tanulók tanulmány: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, 
Budapest, 2016 
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Budapest, 2016 
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III. PÁLYAORIENTÁCIÓ 
 
Az élethosszig tartó pályaorientáció olyan tevékenységekre utal, amelyek lehetővé teszik az 
állampolgárok számára, hogy felmérjék képességeiket, készségeiket és érdeklődésüket, ésszerű 
oktatási, képzési és foglalkozási döntéseket hozzanak; egyéni életpályájukat a tanulási, munka- 
és egyéb környezetben úgy irányítsák, hogy ezek a képességek és kompetenciák felismerhetők 
és/vagy használhatók legyenek.36 

A pályaorientáció egyik kiemelt célja, hogy segítse az egyéneket a döntésképessé válásban, 
ezzel is növelve az esélyeiket arra, hogy tanulással vagy munkával kapcsolatos kérdéseikben a 
számukra legideálisabb megoldást tudják választani. A pályaorientáció három alappillére – az 
önismeret, a pályaismeret és a munkaerő-piaci ismeretek – elengedhetetlenek a megfelelő 
döntés meghozásához. 

Az önismeret, az egyén adottságainak, képességeinek, lehetőségeinek és céljainak ismeretét 
jelenti. A pályaismeret, a szakmák és foglalkozások munkavégzéssel kapcsolatos tartalmának 
és a hozzájuk kapcsolódó általános és speciális követelményeknek az ismeretét tartalmazza. A 
munkaerő-piaci ismeretek pedig az egyes foglalkozásokkal, illetve munkakörökkel kapcsolatos 
kereslet-kínálati viszonyok, az elérhető keresetekre vonatkozó információk és prognózisok 
ismeretét jelenti.37 

Az utóbbi években, ahogy a munkaerőpiac elvárásai egyre gyorsabban változnak, úgy válik 
egyre fontosabbá, ugyanakkor egyre nehezebb feladattá a pedagógusok és ifjúsági szakemberek 
számára a pályaorientáció. A pályaorientációhoz azonban nem elég a szakember törekvése, 
szükség van a fiatal motiváltságára és céltudatosságára, illetve nyitott érdeklődésére is. A 
következőkben ezeket a kérdéseket fogjuk körüljárni, hogy megtudjuk, mik okoznak 
nehézséget, vagy milyen is az ideális pályaorientáció a szakemberek szerint. 

 

PÁLYAORIENTÁCIÓS CÉLOK 
A pályaorientációt jelentősen megkönnyíti és konkretizálja, ha a fiatal képes megfogalmazni 
jól körülhatárolható célokat vagy érdeklődési kört, melyen belül a szakember aztán segíthet 
nekik a különféle szakmák vagy szakirányok megismerésében és megválasztásában. Arra a 
kérdésre, hogy vannak-e ilyen jellegű céljaik a fiataloknak, a következő megoszlás érkezett: 

                                                            
36 Charles Jackson, szerk.: Az Európai Pályaorientációs Szakpolitikai Hálózat (ELGPN) Szakszótára 2004 
37 Az élethosszig tartó pályaorientációs szakpolitika fejlesztése: Európai Kézikönyv 2013 
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III/1. tábla: Mi a tapasztalata, azoknak a fiataloknak, akikkel Ön foglalkozik, jellemzően vannak-e a 
pályaorientáció terén körülhatárolható, megfogható céljaik? (N=199) 

 
A válaszadók negyede szerint a többség rendelkezik ilyen irányú célokkal, további több mint 
fele a szakembereknek pedig úgy látja, hogy ha nem is a többségnek, de azért sokaknak vannak 
elképzelései a pályaorientáció terén. Mindössze 2% gondolja úgy, hogy egyáltalán nem 
rendelkeznek célokkal a vele kapcsolatban álló fiatalok. Szerencsére tehát elmondható, hogy 
azért többségben vannak azok a fiatalok, akiknek vannak megfogható céljaik, melyeket már a 
szakemberek meg tudnak ragadni a pályaorientáció alkalmával, hogy segítsék a fiatalokat a 
végső választásban. 

Ha összevetjük ezeket az adatokat azzal, hogy a válaszadók mely korosztállyal foglalkoznak, 
akkor a következő táblázatban látható, hogy szignifikáns kapcsolat (p=0,024) van az életkor és 
a pályaorientációs célok megléte között a szakemberek tapasztalata alapján. 

 

III/2. tábla: A pályaorientáció terén tapasztalt célok megléte és a válaszadó által foglalkoztatott 
korkategória megoszlása (N=199) 

 

Azoknak a fiataloknak, akikkel Ön foglalkozik, jellemzően vannak-
e a pályaorientáció terén körülhatárolható, megfogható céljaik? 

ÖsszesenIgen, 
többségüknek 

Igen, de csak 
néhányuknak 

Nem, 
többségüknek 
nincs

Nem, 
egyiküknek 
sincs

10-14 évesek 24% 52% 21% 2% 100% 
15-18 évesek 24% 54% 21% 1% 100% 
19-24 évesek 30% 53% 15% 2% 100% 
25-29 évesek 34% 53% 9% 4% 100% 

Összesen 26% 52% 21% 2% 100% 
Szignifikancia 

értékek 
Khí-négyzet próba: p=0,024 Cramer’s V teszt: 0,218  
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36 Charles Jackson, szerk.: Az Európai Pályaorientációs Szakpolitikai Hálózat (ELGPN) Szakszótára 2004 
37 Az élethosszig tartó pályaorientációs szakpolitika fejlesztése: Európai Kézikönyv 2013 

54 
 

III/1. tábla: Mi a tapasztalata, azoknak a fiataloknak, akikkel Ön foglalkozik, jellemzően vannak-e a 
pályaorientáció terén körülhatárolható, megfogható céljaik? (N=199) 

 
A válaszadók negyede szerint a többség rendelkezik ilyen irányú célokkal, további több mint 
fele a szakembereknek pedig úgy látja, hogy ha nem is a többségnek, de azért sokaknak vannak 
elképzelései a pályaorientáció terén. Mindössze 2% gondolja úgy, hogy egyáltalán nem 
rendelkeznek célokkal a vele kapcsolatban álló fiatalok. Szerencsére tehát elmondható, hogy 
azért többségben vannak azok a fiatalok, akiknek vannak megfogható céljaik, melyeket már a 
szakemberek meg tudnak ragadni a pályaorientáció alkalmával, hogy segítsék a fiatalokat a 
végső választásban. 

Ha összevetjük ezeket az adatokat azzal, hogy a válaszadók mely korosztállyal foglalkoznak, 
akkor a következő táblázatban látható, hogy szignifikáns kapcsolat (p=0,024) van az életkor és 
a pályaorientációs célok megléte között a szakemberek tapasztalata alapján. 

 

III/2. tábla: A pályaorientáció terén tapasztalt célok megléte és a válaszadó által foglalkoztatott 
korkategória megoszlása (N=199) 

 

Azoknak a fiataloknak, akikkel Ön foglalkozik, jellemzően vannak-
e a pályaorientáció terén körülhatárolható, megfogható céljaik? 

ÖsszesenIgen, 
többségüknek 

Igen, de csak 
néhányuknak 

Nem, 
többségüknek 
nincs

Nem, 
egyiküknek 
sincs

10-14 évesek 24% 52% 21% 2% 100% 
15-18 évesek 24% 54% 21% 1% 100% 
19-24 évesek 30% 53% 15% 2% 100% 
25-29 évesek 34% 53% 9% 4% 100% 

Összesen 26% 52% 21% 2% 100% 
Szignifikancia 

értékek 
Khí-négyzet próba: p=0,024 Cramer’s V teszt: 0,218  

26%

52%

21%

2%

A körülhatárolható, megfogható céllal rendelkező 
fiatalok aránya (N=199)

Igen, többségüknek

Igen, de csak néhányuknak

Nem, többségüknek nincs

Nem, egyiküknek sincs



55 
 

Ez a kapcsolat a 25-29 éves korosztálynál érhető tetten leginkább. Ebben a korosztályban 
ugyanis a szakemberek számára is érezhetően csökken azok aránya, akik nem rendelkeznek 
körülhatárolható célokkal, csupán sodródnak az oktatásban, továbbtanulásban, és nőtt azok 
aránya, akik már sejtik, vagy tudják is, hogy végül mivel szeretnének foglalkozni. A Cramer’s 
V teszt értéke 0,218, vagyis a közepesnél valamivel gyengébb kapcsolat van az életkor és a 
pályaorientációs célok megléte között, de mindenképpen beszélhetünk összefüggésről. Ezek az 
adatok is megerősítik azt a trendet, mely az elmúlt évtizedekben egyre jellemzőbb, hogy a 
tényleges pályaválasztás és munkaerőpiaci elhelyezkedés ideje egyre jobban kitolódik, a 
tanulmányok ideje elhúzódik.  

 

ELHATÁROZÁS 
A lehetőségek tárháza mondhatni végtelen a fiatalok számára, így nem is meglepő, hogy egyre 
nehezebben találják meg azt az utat, amit aztán végig is járnak. Ez az élethosszig tartó tanulás 
(Life Long Learning) korszakában nem is lenne probléma, de komoly kihívást jelent a 
pályaorientációt végző szakemberek, tanárok számára, hiszen sokszor ők maguk is nehezen 
követik a gyorsan változó trendeket. A kitolódó pályaválasztás kapcsán is szerepelt kérdés a 
kutatásban, melyre a következő eredmények érkeztek: 

 

III/3. tábla: Véleménye szerint mikorra tudja egy fiatal, legalább 75-80%-os valószínűséggel 
eldönteni, hogy milyen pályát fog választani? (N=186) 

 

A szakemberek több mint fele szerint már 15-18 éves korban, vagyis középiskolásként el tudja 
dönteni a fiatal, hogy milyen pályán szeretne majd tevékenykedni, és szemben a fentebb talált 
összefüggésekkel, mindössze 7% szerint tolódik ez az időszak a 25 év feletti évekre. 4% szerint 
pedig soha nem is találják meg véglegesen ezt az utat. Ez azonban csak látszólagos 
ellentmondás, hiszen a jelenlegi oktatási rendszer nem ad valódi lehetőséget a döntéshozatalra, 
sem Magyarországon, sem Romániában. Magyarországon a gyermekeknek már 14 éves 
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A fiatalok pályaválasztási döntésének ideje életkor 
szerint (N=186)
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korukban, amikor iskolát kell választaniuk, legalább nagyjából ezzel együtt szakmát is 
választaniuk kell, hiszen már ekkor elindul a szakképzés, így akik megtehetik, vagy akik még 
nem döntöttek, sok esetben gimnáziumi tanulmányokat választanak, aminek ideje alatt még van 
lehetőségük eldönteni a szakosodás irányát. A tanulmányi eredmények és a felvételi pontok 
alapján aztán még mindig van lehetőségük módosítani a választott iskolák sorrendjén, vagy új 
iskola felvételén. Romániában azonban még szigorúbb a rendszer, hiszen ebben a korban a 
központi felvételin szerzett pontok alapján, képességeik szerint kerülnek a gyermekek 
középfokú intézményekbe, ahol ezt követően az átjárás csak akkor lehetséges, ha a megcélzott 
intézménynek a választott szakán van üres kerete az iskolának. Látható tehát, hogy az 
iskolaválasztás és a továbbtanulás intézményének választása során nem feltétlen saját 
elhatározásuk és céljaik alapján választanak a gyermekek intézményt, és ezáltal sokszor 
szakmát, hanem a rendszer kényszeríti választásra őket. 

A célok kapcsán arra is kíváncsiak voltunk, hogy milyen jellegűek a leggyakrabban említett 
céljaik a fiataloknak, amire az alábbi tapasztalatokat osztották meg a szakemberek: 

 

III/4. tábla: Mik a leggyakrabban említett célok? (N=195) 

 

A válaszadó szakemberek közel fele a pénzzel és egzisztenciális javakkal kapcsolatos célokat 
hall a fiataloktól, vagyis a leendő fizetésükre, keresetükre, elért pozíciójukra és az ezekkel járó 
előnyökre gondolnak leggyakrabban, amikor meg kell fogalmazniuk valamilyen célt a 
jövőjükről. A második leggyakoribb említés a munkával, karrierrel kapcsolatos célokra 
vonatkozik, vagyis egy elképzelt szakma, pozíció eléréséhez kapcsolódik. Ezt követik csak a 
tanulással, önfejlesztéssel kapcsolatos célok, bizonyos végzettség elérése, megszerzése. A 
családdal és egyéni érzelmi kapcsolatokkal kapcsolatos céljaikat még az egyéb materiális 
javakhoz köthető célok is megelőzik a prioritásban. Különösen igaz ez a magyar fiatalok 
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III/4. tábla: Mik a leggyakrabban említett célok? (N=195) 

 

A válaszadó szakemberek közel fele a pénzzel és egzisztenciális javakkal kapcsolatos célokat 
hall a fiataloktól, vagyis a leendő fizetésükre, keresetükre, elért pozíciójukra és az ezekkel járó 
előnyökre gondolnak leggyakrabban, amikor meg kell fogalmazniuk valamilyen célt a 
jövőjükről. A második leggyakoribb említés a munkával, karrierrel kapcsolatos célokra 
vonatkozik, vagyis egy elképzelt szakma, pozíció eléréséhez kapcsolódik. Ezt követik csak a 
tanulással, önfejlesztéssel kapcsolatos célok, bizonyos végzettség elérése, megszerzése. A 
családdal és egyéni érzelmi kapcsolatokkal kapcsolatos céljaikat még az egyéb materiális 
javakhoz köthető célok is megelőzik a prioritásban. Különösen igaz ez a magyar fiatalok 
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körében, ugyanis e tekintetben szignifikáns különbség (p=0,002) mutatkozik a két ország 
szakembereinek tapasztalatai között. 

 

III/5. tábla: A fiatalok által leggyakrabban említett célok a válaszadók országa szerint (N=195) 

 

A fiatalok által leggyakrabban említett célok. 
Összese

n 
Pénz, 

egzisztenci
a 

Munka Tanulás Materiális 
javak Család 

Érzelmi 
kapcsolato

k 

Magyarország 46% 29% 22% 2% 1% 0% 100% 

Románia 47% 16% 14% 12% 6% 4% 100% 

Összesen 47% 23% 18% 7% 4% 2% 100% 

Szignifikancia 
értékek Khí-négyzet próba: p=0,002 Cramer’s V teszt: 0,315  

 

A válaszadók szerint ez alapján látható, hogy a magyarországi fiataloknál nagyobb hangsúllyal 
fordul elő a munkával, tanulással kapcsolatos célok említése, és ritkábban, vagy egyáltalán nem 
a családdal és egyéb érzelmi kapcsolatokkal kapcsolatos célok, szemben az erdélyi fiatalokkal, 
akiknek esetében jóval kisebb hangsúly helyeződik a munkára és tanulásra, de gyakrabban 
előfordul a család, és más érzelmi kapcsolatok említése. A Cramer’s V teszt értéke 0,315, 
vagyis a közepesnél alig gyengébb összefüggésről van szó az ország és a célokra vonatkozó 
tapasztalatok között. 

 

MEGVALÓSÍTÁSI MÓDOK 
A célok megvalósításának módjai is igen eltérőek lehetnek a fiatalok számára, a 
körülményektől és az aktuális élethelyzettől függően. Megkérdeztük a szakembereket, hogy 
szerintük a fiatalok milyen eszközöket használnak céljaik eléréséhez. A következő válaszok 
születtek: 
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III/6. tábla: Milyen módon próbálják megvalósítani ezeket a célokat? (N=181) 

 

A szakemberek szerint elsősorban és legnagyobb arányban tanulással, és ezen belül is 
különösen szorgalmas, jó tanulással próbálják elérni a kitűzött céljaikat. Sokan döntenek a 
továbbtanulás, az önképzés vagy egyéb tanfolyamok és képzések mellett, ha a központi 
oktatásban mégsem sikerül közelebb kerülniük a céljaik megvalósításához. A tanulást mint a 
célok elérésének eszközét tekintve szignifikáns különbség (p=0,000) mutatkozik a két ország 
szakembereinek véleménye között, vagyis a román válaszadók kétszer annyian említették a 
tanulás eszközét, mint a magyar válaszadók. A Cramer’s V teszt értéke 0,270, vagyis a 
közepesnél valamivel gyengébb kapcsolatról van szó. 

III/7. tábla: A tanulás eszközét választó fiatalok aránya a válaszadók országa szerint (N=181) 

 
Tanulással próbálják elérni a céljaikat. 

fő százalék 

Magyarország 23 26% 

Románia 48 52% 

Szignifikancia értékek Khí-négyzet próba: p=0,000 Cramer’s V teszt: 0,270 

 

Nagy arányban, vagyis a válaszadók negyede említette a munka valamely formáját a célok 
elérésének eszközeként, melyet a fiatalok az előre jutásért vállalnak, legyen szó az iskola 
mellett végzett diákmunkáról vagy gyakorlat megszerzéséről, esetleg a családi vállalkozásba 
való aktív segítségről.  

Meglepően nagy arányban említették a válaszadók a külföldi tanulmányokat, és sokkal inkább 
a külföldi munkavállalást a fiatalok részéről. Mindez nem meglepő, ha összevetjük a korábban 
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körében, ugyanis e tekintetben szignifikáns különbség (p=0,002) mutatkozik a két ország 
szakembereinek tapasztalatai között. 

 

III/5. tábla: A fiatalok által leggyakrabban említett célok a válaszadók országa szerint (N=195) 

 

A fiatalok által leggyakrabban említett célok. 
Összese

n 
Pénz, 

egzisztenci
a 

Munka Tanulás Materiális 
javak Család 

Érzelmi 
kapcsolato

k 

Magyarország 46% 29% 22% 2% 1% 0% 100% 

Románia 47% 16% 14% 12% 6% 4% 100% 

Összesen 47% 23% 18% 7% 4% 2% 100% 
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értékek Khí-négyzet próba: p=0,002 Cramer’s V teszt: 0,315  

 

A válaszadók szerint ez alapján látható, hogy a magyarországi fiataloknál nagyobb hangsúllyal 
fordul elő a munkával, tanulással kapcsolatos célok említése, és ritkábban, vagy egyáltalán nem 
a családdal és egyéb érzelmi kapcsolatokkal kapcsolatos célok, szemben az erdélyi fiatalokkal, 
akiknek esetében jóval kisebb hangsúly helyeződik a munkára és tanulásra, de gyakrabban 
előfordul a család, és más érzelmi kapcsolatok említése. A Cramer’s V teszt értéke 0,315, 
vagyis a közepesnél alig gyengébb összefüggésről van szó az ország és a célokra vonatkozó 
tapasztalatok között. 

 

MEGVALÓSÍTÁSI MÓDOK 
A célok megvalósításának módjai is igen eltérőek lehetnek a fiatalok számára, a 
körülményektől és az aktuális élethelyzettől függően. Megkérdeztük a szakembereket, hogy 
szerintük a fiatalok milyen eszközöket használnak céljaik eléréséhez. A következő válaszok 
születtek: 
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III/6. tábla: Milyen módon próbálják megvalósítani ezeket a célokat? (N=181) 

 

A szakemberek szerint elsősorban és legnagyobb arányban tanulással, és ezen belül is 
különösen szorgalmas, jó tanulással próbálják elérni a kitűzött céljaikat. Sokan döntenek a 
továbbtanulás, az önképzés vagy egyéb tanfolyamok és képzések mellett, ha a központi 
oktatásban mégsem sikerül közelebb kerülniük a céljaik megvalósításához. A tanulást mint a 
célok elérésének eszközét tekintve szignifikáns különbség (p=0,000) mutatkozik a két ország 
szakembereinek véleménye között, vagyis a román válaszadók kétszer annyian említették a 
tanulás eszközét, mint a magyar válaszadók. A Cramer’s V teszt értéke 0,270, vagyis a 
közepesnél valamivel gyengébb kapcsolatról van szó. 

III/7. tábla: A tanulás eszközét választó fiatalok aránya a válaszadók országa szerint (N=181) 

 
Tanulással próbálják elérni a céljaikat. 

fő százalék 

Magyarország 23 26% 

Románia 48 52% 

Szignifikancia értékek Khí-négyzet próba: p=0,000 Cramer’s V teszt: 0,270 

 

Nagy arányban, vagyis a válaszadók negyede említette a munka valamely formáját a célok 
elérésének eszközeként, melyet a fiatalok az előre jutásért vállalnak, legyen szó az iskola 
mellett végzett diákmunkáról vagy gyakorlat megszerzéséről, esetleg a családi vállalkozásba 
való aktív segítségről.  

Meglepően nagy arányban említették a válaszadók a külföldi tanulmányokat, és sokkal inkább 
a külföldi munkavállalást a fiatalok részéről. Mindez nem meglepő, ha összevetjük a korábban 
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látott célok jellemző természetével, vagyis hogy leginkább a pénz, egy bizonyos összeg, vagy 
bevételi szint elérése a cél. Ehhez pedig tapasztalataik és környezetük visszajelzései alapján a 
külföldi munkavállalás jobban, gyorsabban hozzásegíti őket, mint más módszerek. Főleg az 
erdélyi fiatalok esetében igaz ez, hiszen szignifikáns különbség (p=0,000) mutatkozik a két 
ország válaszadói között (Cramer’s V teszt értéke 0,371). 

III/8. tábla: A külföldi tanulás és munka eszközét választó fiatalok aránya a válaszadók országa 
szerint (N=181) 

 
Külföldi tanulással és munkával próbálják elérni a céljaikat. 

fő százalék 

Magyarország 5 6% 

Románia 33 36% 

Szignifikancia értékek Khí-négyzet próba: p=0,000 Cramer’s V teszt: 0,371 

 

Egy jóval szűkebb réteg számára jelent segítséget a magánórákon és szakkörökön való 
részvétel, hiszen ezek költségét általában csak a jobb anyagi háttérrel rendelkező fiatalok 
engedhetik csak meg maguknak. Szignifikáns kapcsolat (p=0,003) mutatkozik a két ország 
válaszadói között, tehát a szakemberek tapasztalata alapján a magyarországi fiatalok nagyobb 
arányban élnek ezzel az eszközzel, míg az erdélyiek körében ez az arány nagyon csekély. A 
Cramer’s V teszt értéke 0,217, vagyis a közepesnél valamivel gyengébb kapcsolatról van szó a 
két ország tekintetében. 

III/9. tábla: A magánórák és szakkörök eszközét választó fiatalok aránya a válaszadók országa szerint 
(N=181) 

 
Magánórákkal, szakkörökkel próbálják elérni a céljaikat. 

fő százalék 

Magyarország 16 18% 

Románia 4 4% 

Szignifikancia értékek Khí-négyzet próba: p=0,003 Cramer’s V teszt: 0,217 

 

Még ennél is kevesebben említették a saját vagy szülőkön keresztül megszerzett kapcsolatháló 
használatát, hiszen ez általában csak specifikus célok elérésében tud támogatást nyújtani. Ez is 
inkább a magyarországi fiatalokra jellemzőbb, hiszen a Cramer’s V teszt értéke (=0,154) 
alapján ha gyenge is, de szignifikáns (p=0,038) eltérés van a két ország közt. Hasonlóan kevés 
szakember állítja, hogy az információszerzést és tudatosságot használnák a fiatalok céljaik 
eléréséhez.  
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III/10. tábla: A kapcsolatháló eszközét választó fiatalok aránya a válaszadók országa szerint (N=181) 

 
Kapcsolathálóval próbálják elérni a céljaikat. 

fő százalék 

Magyarország 10 11% 

Románia 3 3% 

Szignifikancia értékek Khí-négyzet próba: p=0,038 Cramer’s V teszt: 0,154 

 

A szakemberek 8%-a úgy látja, hogy a kötelező feladatokon felül semmilyen más eszközt sem 
választanak a fiatalok, hogy hamarabb vagy könnyebben elérjék a kitűzött célokat, aminek 
persze az is lehet az oka, hogy egyelőre nincsenek ilyen jellegű céljaik, így bőven 
megelégednek azzal a kötelezettség mennyiséggel, amely amúgy is rájuk hárul. Ez azonban 
kizárólag a magyarországi fiatalokra jellemző a szakemberek szerint, ugyanis kizárólag tőlük 
érkezett ilyen jellegű válasz. Az erdélyi fiatalok tehát vagy nem engedik meg maguknak azt a 
„luxust”, hogy semmilyen a szükségesen felüli eszközt ne vessenek be a céljaik elérése 
érdekében, vagy kénytelenek más módokat keresni, hiszen az oktatásban való részvétel nem 
biztosítja a sikeres elhelyezkedést vagy más jellegű célok elérését. 

 

KITARTÁS 
Nem elegendő persze célokat megfogalmazni és kitűzni, hiszen ha nem dolgoznak értük elég 
keményen és kitartóan, és nem érik el őket, akkor végül ezek csak vágyak, álmok maradnak, és 
nem igazi célok lesznek. Megkérdeztük hát azt is a válaszadóktól, hogy mennyire látják 
kitartónak a fiatalokat, és az alábbi eredményt kaptuk: 

III/11. tábla: Mennyire kitartók a céljaik megvalósítása során? (N=187) 
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látott célok jellemző természetével, vagyis hogy leginkább a pénz, egy bizonyos összeg, vagy 
bevételi szint elérése a cél. Ehhez pedig tapasztalataik és környezetük visszajelzései alapján a 
külföldi munkavállalás jobban, gyorsabban hozzásegíti őket, mint más módszerek. Főleg az 
erdélyi fiatalok esetében igaz ez, hiszen szignifikáns különbség (p=0,000) mutatkozik a két 
ország válaszadói között (Cramer’s V teszt értéke 0,371). 

III/8. tábla: A külföldi tanulás és munka eszközét választó fiatalok aránya a válaszadók országa 
szerint (N=181) 

 
Külföldi tanulással és munkával próbálják elérni a céljaikat. 

fő százalék 

Magyarország 5 6% 

Románia 33 36% 

Szignifikancia értékek Khí-négyzet próba: p=0,000 Cramer’s V teszt: 0,371 

 

Egy jóval szűkebb réteg számára jelent segítséget a magánórákon és szakkörökön való 
részvétel, hiszen ezek költségét általában csak a jobb anyagi háttérrel rendelkező fiatalok 
engedhetik csak meg maguknak. Szignifikáns kapcsolat (p=0,003) mutatkozik a két ország 
válaszadói között, tehát a szakemberek tapasztalata alapján a magyarországi fiatalok nagyobb 
arányban élnek ezzel az eszközzel, míg az erdélyiek körében ez az arány nagyon csekély. A 
Cramer’s V teszt értéke 0,217, vagyis a közepesnél valamivel gyengébb kapcsolatról van szó a 
két ország tekintetében. 

III/9. tábla: A magánórák és szakkörök eszközét választó fiatalok aránya a válaszadók országa szerint 
(N=181) 

 
Magánórákkal, szakkörökkel próbálják elérni a céljaikat. 
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Szignifikancia értékek Khí-négyzet próba: p=0,003 Cramer’s V teszt: 0,217 

 

Még ennél is kevesebben említették a saját vagy szülőkön keresztül megszerzett kapcsolatháló 
használatát, hiszen ez általában csak specifikus célok elérésében tud támogatást nyújtani. Ez is 
inkább a magyarországi fiatalokra jellemzőbb, hiszen a Cramer’s V teszt értéke (=0,154) 
alapján ha gyenge is, de szignifikáns (p=0,038) eltérés van a két ország közt. Hasonlóan kevés 
szakember állítja, hogy az információszerzést és tudatosságot használnák a fiatalok céljaik 
eléréséhez.  

 

60 
 

III/10. tábla: A kapcsolatháló eszközét választó fiatalok aránya a válaszadók országa szerint (N=181) 

 
Kapcsolathálóval próbálják elérni a céljaikat. 

fő százalék 

Magyarország 10 11% 

Románia 3 3% 

Szignifikancia értékek Khí-négyzet próba: p=0,038 Cramer’s V teszt: 0,154 

 

A szakemberek 8%-a úgy látja, hogy a kötelező feladatokon felül semmilyen más eszközt sem 
választanak a fiatalok, hogy hamarabb vagy könnyebben elérjék a kitűzött célokat, aminek 
persze az is lehet az oka, hogy egyelőre nincsenek ilyen jellegű céljaik, így bőven 
megelégednek azzal a kötelezettség mennyiséggel, amely amúgy is rájuk hárul. Ez azonban 
kizárólag a magyarországi fiatalokra jellemző a szakemberek szerint, ugyanis kizárólag tőlük 
érkezett ilyen jellegű válasz. Az erdélyi fiatalok tehát vagy nem engedik meg maguknak azt a 
„luxust”, hogy semmilyen a szükségesen felüli eszközt ne vessenek be a céljaik elérése 
érdekében, vagy kénytelenek más módokat keresni, hiszen az oktatásban való részvétel nem 
biztosítja a sikeres elhelyezkedést vagy más jellegű célok elérését. 

 

KITARTÁS 
Nem elegendő persze célokat megfogalmazni és kitűzni, hiszen ha nem dolgoznak értük elég 
keményen és kitartóan, és nem érik el őket, akkor végül ezek csak vágyak, álmok maradnak, és 
nem igazi célok lesznek. Megkérdeztük hát azt is a válaszadóktól, hogy mennyire látják 
kitartónak a fiatalokat, és az alábbi eredményt kaptuk: 

III/11. tábla: Mennyire kitartók a céljaik megvalósítása során? (N=187) 
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Az ábra alapján látható, hogy meglehetősen megoszlanak a vélemények a fiatalok kitartását 
tekintve, ebben nem mutatkozott különbség a két ország szakembereinek véleménye között. 
Szűk egyharmad szerint meglehetősen változó a fiatalok kitartása, és sok más tényezőtől is 
függ, a további egyharmaduk szerint kitartóak a fiatalok a célok megvalósítása során, míg a 
maradék egyharmaduk szerint nem azok. Az biztos, hogy sok egyéb tényező befolyással lehet 
a kitartásukra, ugyanakkor sok szakember megemlítette, hogy a korábbi generációkhoz képest 
a mostani fiatalok kevésbé kitartók, hamarabb feladják céljaikat, terveiket, ha akadályokba 
ütköznek, vagy túl nehéznek, erejükön felülinek érzik a célok eléréséhez szükséges 
energiabefektetést. 

 

TOVÁBBTANULÁS 
A kérdőív kitért arra is, hogy a fiatalok mennyire nyitottak a továbbtanulás bármilyen 
formájára, vagy mennyire érzik inkább szükséges rossznak. A szakemberek az alábbi 
válaszokat adták: 

III/12. tábla: Ön szerint nyitottak-e a fiatalok a továbbtanulásra? (N=192) 

 

A válaszadók zömmel pozitívan nyilatkoztak ezzel kapcsolatban, hiszen kétharmaduk látja úgy, 
hogy nyitottak a továbbtanulásra az általuk bevont fiatalok. A legkevesebben mondták, hogy 
nem nyitottak, csupán szükséges rossznak érzik, vagy nem is tanulnak tovább. Ebben nincs 
eltérés a két ország szakembereinek tapasztalataiban. 

 

IDEÁLIS PÁLYAORIENTÁCIÓ 
A pályaorientáció kapcsán állandó dilemmát jelent, hogy mikor érdemes elkezdeni, milyen 
módon, hogyan érdemes a gyerekeknek átadni, és mikor térjünk át az általános bemutatásról a 
konkrétabb vagy mélyebb rétegek felé. Megkérdeztük hát, hogy mit tartanak a pályaorientáció 
elkezdésének legideálisabb időpontjának.  
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III/13. tábla: Ön szerint mikor, milyen korban a legideálisabb elkezdeni a pályaorientációt? (N=198) 

 

Ez még persze nem jelent átfogó és célzott orientációt, csupán arra voltunk kíváncsiak, milyen 
korban érdemes elkezdeni, amikor már a gyermekek elég fogékonyak, és elég érettek ahhoz, 
hogy érdemi haszna legyen.  

A szakemberek jóval több, mint fele már általános iskolában elkezdené a pályaorientációt, ezen 
belül pedig bő negyedük már a felső tagozatba lépéskor, majdnem harmaduk az utolsó két év 
folyamán foglalkozna ezzel. Ez az arány azért lehet ilyen mértékű, mert, ahogy azt már fentebb 
említettük, a középfokú tanulmányok helyszínéül választott iskolával együtt sokszor már elég 
konkrét szakmát vagy szakirányt is választanak a gyermekek, és ebben nagy szerepe van a felső 
tagozatos érdemjegyeknek, még ha sokáig nincsenek is ezzel tisztában. Szignifikáns eltérés 
(p=0,001) mutatkozik a két ország szakembereinek véleménye között, ugyanis míg a 
magyarországi válaszadók nagyobb arányban mondták, hogy már a felső tagozatba lépéskor, 
5.-6. osztályban elkezdenék a pályaorientációt, addig az erdélyi válaszadók zöme elegendőnek 
látja az utolsó elemi évekre hagyni, 7.-8. osztályban. 

III/14. tábla: A pályaorientáció elkezdésének legideálisabb ideje országok szerint 

 

Ön szerint mikor, milyen korban a legideálisabb elkezdeni a 
pályaorientációt? 

Összesen Általános iskola Középiskola 
alsó tagozat 5.-6. 

osztály 
7.-8. 

osztály 
első fele második fele 

Magyarország 19% 37% 20% 12% 11% 100% 
Románia 10% 18% 42% 19% 10% 100% 
Összesen 15% 28% 31% 16% 11% 100% 

Szignifikancia 
értékek 

Khí-négyzet próba: p=0,001 Cramer’s V teszt: 0,308  
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További nagy kérdés az is, hogy kinek is a feladata igazán a pályaorientáció a gyerekek vagy 
fiatalok számára? Ezt is megkérdeztük a szakemberektől, akik több válaszlehetőséget is 
megjelölhettek, ez alapján pedig úgy tűnik, hogy a családnak titulálják ezt a feladatot, hiszen a 
válaszadók 80%-a ezt jelölte elsődlegesnek. Érdemes rámutatni arra, hogy a kérdés úgy szólt, 
hogy optimális esetben, tehát abban az esetben, amiben minden más feltétel adott és az oktatási 
rendszer is a lehető legoptimálisabban működik. Ilyen körülmények között tehát a szakemberek 
szerint a család felelőssége, hogy biztosítsa gyermekei számára a lehetőségekbe való betekintést 
és maguknak a lehetőségeknek a széles körű, alapos ismeretét. Ez talán meglepő lehet, hiszen 
a család, ahogy arról korábban már beszéltünk, jobbára csak a szülők státuszát és preferenciáit 
tudja átörökíteni a gyermekre, ugyanakkor más oldalról közelítve mégis érthető, miért 
gondolják ezt a szakemberek. A család, mint első és legfőbb szocializációs közeg ismeri 
legjobban a gyermek személyiségét és képességeit, így ők a legalkalmasabbak annak 
megítélésére, hogy mennyire lehet reális a gyermek által választott szakma, vagy hogy ők 
maguk javasoljanak neki területeket, irányokat, ahol kipróbálhatja magát, ha még bizonytalan. 

 

III/15. tábla: Ön szerint optimális esetben kinek/kiknek a feladata a pályaorientáció a fiatalok 
részére? (N=199) 

 

A második leginkább alkalmas személy a szülők után a szakemberek szerint az osztályfőnök, 
aki nemcsak szaktanárként ismerheti meg a gyermeket és képességeit, hanem nagyobb rálátása 
van a fiatal családi hátterére, képességeire, gondolkodására is, illetve nála összpontosulnak a 
szaktanárok értékelései és észrevételei az egyes tanulók teljesítményét illetően. Ennek alapos 
és átfogó ismeretéhez azonban az osztályfőnököknek plusz időt és energiát kell szánni minden 
hozzájuk tartozó diákra. Ideális esetben erre valószínűleg jóval több ideje és lehetősége lenne, 
így valóban logikus lehetőségnek látszik a szakemberek részéről. 

A szülőkön és az osztályfőnökön túl azonban a többi lehetséges szereplő ajánlása elég 
hasonlóan oszlik meg, vagyis mindegy, hogy civil szervezet szakembere, másik iskolai tanár, 
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vagy iskolán kívüli állami, vagy magán pályaorientációs szakember segíti a fiatalt, a lényeg az, 
hogy megfelelő rálátású szakember legyen, akinek valóban birtokában van az összes lehetséges 
információ, és naprakészen tudja követni az esetleges változásokat. 

További kérdésünk volt az is, hogy vajon mennyi időt tartanak a szakemberek elegendőnek, 
amit egy év alatt a pályaorientációra kellene fordítani. Az időtartamot órában jelöltük meg, de 
kiemeltük, hogy iskolai tanórát kell érteni alatta, tehát 45 perces keretekről beszélünk. A 
szakemberek legkevesebb 2 órát, a legtöbbet pedig 200 órát javasoltak. A javasolt időtartamok 
alapján 4 kategóriát lehetett felállítani, melyek az alábbi megoszlást mutatják: 

 

III/16. tábla: Optimális esetben mennyi időt fordítana pályaorientációra egy iskolai év alatt? (N=186) 

 

A legtöbben a heti, vagy annál valamivel ritkább pályaorientációs órák számát tartják a 
legideálisabbnak. A válaszok átlaga 34,29, tehát évi valamivel több, mint 34 óra. Ha sorba 
rendezzük az értékeket, akkor a középre eső érték a 30 óra, a leggyakrabban említett érték pedig 
40 óra, ami nagyjából hetente 1 alkalomnak felel meg egy iskolai év alatt. Ez az érték egyáltalán 
nem kivitelezhetetlen, és könnyedén beépíthető lenne a tanórák közé, amennyiben 
csökkentenék a jelenlegi órák számát, hiszen ahogy már írtuk, a mostani túlterhelt állapotba 
már valóban nem férne bele még heti egyetlen óra sem. Ez a mennyiség azonban optimális 
esetben elegendő lehet ahhoz, hogy a diákok minden szakmaterületről információt szerezzenek, 
és esetleg testközelből is betekintést nyerjenek bizonyos szakmákba. 
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III/17. tábla: Az ideális éves pályaorientációs órák számának egyéb statisztikai mutató számok 

 

Átlag 34,29 

Medián – a sorba rendezett értékek középre eső értéke 30 

Módusz – a leggyakrabban említett érték 40 

  

 

KÜLÖNFÉLE PÁLYAORIENTÁCIÓS FORMÁK 
A kutatás során a pályaorientációnak ötféle módját soroltuk fel a válaszadóknak, és arra kértük 
őket, hogy egyenként mondják meg, hogy szerintük melyik forma, melyik életkorban a 
leghatékonyabb a fiatalok számára. A következőkben ezt az öt pályaorientációs formát 
szeretnénk bemutatni a kapott eredmények fényében. 

1. Egyéni formában – Face to face technika 

Ennek a módszernek a lényege, hogy a pályaorientációt végző szakember, legyen az 
osztályfőnök, iskolai tanácsadó, civil vagy más állami szervezet szakembere, minden hozzá 
kerülő fiatallal rendszeresen elbeszélget. Ennek során először is felméri a diák egyéni 
készségeit, kompetenciáit különféle tesztekkel és szóbeli kérdésekkel, illetve képet alkot arról, 
hogy milyen jövőbeni tervei vannak a fiatalnak a munkával kapcsolatban, vannak-e számára 
érdekesebb vagy hozzá közelebb álló témakörök, munkaformák. Ezen beszélgetések folyamán 
minden alkalommal értékelő lapot készít a fiatalról, akinek így kialakul egy 
kompetenciaértékelő és pályaorientációs profilja. Ez aztán az időközben szerzett 
tapasztalatokkal bővül és formálódik, amíg a fiatal úgy nem érzi, hogy megtalálta a számára 
legjobban tetsző és képességeinek megfelelő foglalkozást vagy foglalkozás területet. 

III/18. tábla: Ön szerint az Egyéni formában történő pályaorientáció melyik életkorban a 
leghatékonyabb? (N=196) 
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A válaszadók valamivel több, mint fele két kategória egyikét tartja a legideálisabbnak. Egy 
részük a 15-16 éves korosztálynak, vagyis a 9-10. osztályosok számára tartja alkalmasnak, a 
másik részük a 17-18 évesek, vagyis a 11-12. évfolyamosok számára tartja a legmegfelelőbbnek 
az egyéni szintű pályaorientációs beszélgetéseket. Ennek az lehet az oka, hogy ekkorra a fiatal 
már érettebb személyiséggel és határozottabb érdeklődési körrel rendelkezik, valamint 
tapasztalatot szerezhetett abban, hogy milyen készségekkel, erősségekkel rendelkezik. Ennél 
idősebb korban, már kevesen tartják érdemesnek ezzel a módszerrel próbálkozni, ennél 
fiatalabb korban pedig a válaszadók egyharmada gondolja úgy, hogy már hasznosak lehetnének 
az ilyen mélyebb egyéni beszélgetések. 

2. Kiscsoportos bontásban – érdeklődési kör szerint 

Ennek a módszernek a lényege, hogy a hasonló szakmák vagy tématerületek iránt érdeklődő 
fiatalok egy csoportba kerülnek, és a csoportra jellemző, célirányos foglalkozásokon, 
beszélgetéseken, kirándulásokon vesznek részt. Ezáltal jobban megismerik az általuk kiszemelt 
területet, többet megtudnak a megcélzott foglalkozásokról és a hasonló érdeklődési körű 
társaikkal is lehetőségük van a tapasztalatcserére. A kiscsoportos bontásnak az előfeltétele egy 
szűrő felmérő lap kitöltése, mely alapján bekerülhetnek egy-egy csoportba. A kérdéses 
esetekben az osztályfőnök segíthet a döntésben. A csoportok között van lehetőség korlátozott 
alkalommal átlépni, ha a fiatal úgy érzi, mégsem azt a szakterületet szeretné a jövőben 
választani, kitanulni. 

III/19. tábla: Ön szerint a Kiscsoportos bontásban történő pályaorientáció melyik életkorban a 
leghatékonyabb? (N=195) 

 

A válaszadók kétharmada ebben az esetben is két életkor kategória között oszlik meg. 
Egyharmaduk a 13-14 éves, vagyis általános iskola 7.-8. osztályos tanulóinak, másik 
egyharmaduk a 15-16 éves, középiskola 9.-10.-es tanulóinak pályaorientációjára tartja a 
legalkalmasabbnak ezt a formát. Ennél a két kategóriánál megegyező arányban, de jóval 
kevesebben választanák a fiatalabb és idősebb korosztályt, és mindössze 2% gondolja 
hasznosnak a módszert a 19-24 év közöttiek esetében. Az, hogy az eggyel fiatalabb korosztály 
felé tolódott a preferencia, valószínűleg azzal magyarázható, hogy a kiscsoportos bontás 
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III/17. tábla: Az ideális éves pályaorientációs órák számának egyéb statisztikai mutató számok 

 

Átlag 34,29 

Medián – a sorba rendezett értékek középre eső értéke 30 

Módusz – a leggyakrabban említett érték 40 

  

 

KÜLÖNFÉLE PÁLYAORIENTÁCIÓS FORMÁK 
A kutatás során a pályaorientációnak ötféle módját soroltuk fel a válaszadóknak, és arra kértük 
őket, hogy egyenként mondják meg, hogy szerintük melyik forma, melyik életkorban a 
leghatékonyabb a fiatalok számára. A következőkben ezt az öt pályaorientációs formát 
szeretnénk bemutatni a kapott eredmények fényében. 

1. Egyéni formában – Face to face technika 

Ennek a módszernek a lényege, hogy a pályaorientációt végző szakember, legyen az 
osztályfőnök, iskolai tanácsadó, civil vagy más állami szervezet szakembere, minden hozzá 
kerülő fiatallal rendszeresen elbeszélget. Ennek során először is felméri a diák egyéni 
készségeit, kompetenciáit különféle tesztekkel és szóbeli kérdésekkel, illetve képet alkot arról, 
hogy milyen jövőbeni tervei vannak a fiatalnak a munkával kapcsolatban, vannak-e számára 
érdekesebb vagy hozzá közelebb álló témakörök, munkaformák. Ezen beszélgetések folyamán 
minden alkalommal értékelő lapot készít a fiatalról, akinek így kialakul egy 
kompetenciaértékelő és pályaorientációs profilja. Ez aztán az időközben szerzett 
tapasztalatokkal bővül és formálódik, amíg a fiatal úgy nem érzi, hogy megtalálta a számára 
legjobban tetsző és képességeinek megfelelő foglalkozást vagy foglalkozás területet. 

III/18. tábla: Ön szerint az Egyéni formában történő pályaorientáció melyik életkorban a 
leghatékonyabb? (N=196) 
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A válaszadók valamivel több, mint fele két kategória egyikét tartja a legideálisabbnak. Egy 
részük a 15-16 éves korosztálynak, vagyis a 9-10. osztályosok számára tartja alkalmasnak, a 
másik részük a 17-18 évesek, vagyis a 11-12. évfolyamosok számára tartja a legmegfelelőbbnek 
az egyéni szintű pályaorientációs beszélgetéseket. Ennek az lehet az oka, hogy ekkorra a fiatal 
már érettebb személyiséggel és határozottabb érdeklődési körrel rendelkezik, valamint 
tapasztalatot szerezhetett abban, hogy milyen készségekkel, erősségekkel rendelkezik. Ennél 
idősebb korban, már kevesen tartják érdemesnek ezzel a módszerrel próbálkozni, ennél 
fiatalabb korban pedig a válaszadók egyharmada gondolja úgy, hogy már hasznosak lehetnének 
az ilyen mélyebb egyéni beszélgetések. 

2. Kiscsoportos bontásban – érdeklődési kör szerint 

Ennek a módszernek a lényege, hogy a hasonló szakmák vagy tématerületek iránt érdeklődő 
fiatalok egy csoportba kerülnek, és a csoportra jellemző, célirányos foglalkozásokon, 
beszélgetéseken, kirándulásokon vesznek részt. Ezáltal jobban megismerik az általuk kiszemelt 
területet, többet megtudnak a megcélzott foglalkozásokról és a hasonló érdeklődési körű 
társaikkal is lehetőségük van a tapasztalatcserére. A kiscsoportos bontásnak az előfeltétele egy 
szűrő felmérő lap kitöltése, mely alapján bekerülhetnek egy-egy csoportba. A kérdéses 
esetekben az osztályfőnök segíthet a döntésben. A csoportok között van lehetőség korlátozott 
alkalommal átlépni, ha a fiatal úgy érzi, mégsem azt a szakterületet szeretné a jövőben 
választani, kitanulni. 

III/19. tábla: Ön szerint a Kiscsoportos bontásban történő pályaorientáció melyik életkorban a 
leghatékonyabb? (N=195) 

 

A válaszadók kétharmada ebben az esetben is két életkor kategória között oszlik meg. 
Egyharmaduk a 13-14 éves, vagyis általános iskola 7.-8. osztályos tanulóinak, másik 
egyharmaduk a 15-16 éves, középiskola 9.-10.-es tanulóinak pályaorientációjára tartja a 
legalkalmasabbnak ezt a formát. Ennél a két kategóriánál megegyező arányban, de jóval 
kevesebben választanák a fiatalabb és idősebb korosztályt, és mindössze 2% gondolja 
hasznosnak a módszert a 19-24 év közöttiek esetében. Az, hogy az eggyel fiatalabb korosztály 
felé tolódott a preferencia, valószínűleg azzal magyarázható, hogy a kiscsoportos bontás 
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módszere kevésbé konkrét és jóval kevesebb időt vesz igénybe a szakemberek részéről, 
ugyanakkor általánosabb jellege miatt alkalmasabb a kisebb létszámú csoportok együttes 
pályaorientációjára. Hozzá kell tenni, hogy míg az egyéni módszer főleg humán erőforrást és 
időt igényel, addig a kiscsoportos módszer ennél nagyobb idő és erőforrás ráfordítását igényli 
az intézmények részéről, hiszen nem elég megszervezni, kivitelezni a gyakorlati alkalmakat és 
a különféle tematikus előadásokat, de a szakembereket is biztosítani kell hozzá, és az órakeretbe 
is bele kell illeszteni. 

3. Nagycsoportban – osztály szinten 

A nagycsoportos, vagyis osztály szintű pályaorientációt valószínűleg nem különösebben kell 
bárkinek bemutatni, hiszen ez a jelenleg legelterjedtebb formák egyike. Lényegében a meglévő 
osztályközösségeknek történik érdeklődési körtől függetlenül, vagy az osztályfőnök, vagy 
külsős szakember előadásával a pályaorientáció. Jóval általánosabb információkat jelent az 
egyes fiatalok számára, és jellemzően sokkal inkább szól a felsőoktatási intézményekről, mint 
magukról az egyes szakmákról, vagy szakmaterületekről. 

III/20. tábla: Ön szerint a Nagycsoportban történő pályaorientáció melyik életkorban a 
leghatékonyabb? (N=197) 

 

Ez a forma, valószínűleg éppen az általános volta miatt, tökéletesen alkalmas a legfiatalabb 10-
12 éves korosztály pályaorientációjára, de legalábbis annak megalapozására. A válaszadók 
negyede is éppen így gondolja. További szűk egyharmaduk pedig az eggyel idősebb, 13-14 
éves, vagyis általános iskola 7.-8. osztályos tanulóinak számára gondolja alkalmasnak ezt a 
módszert. Remek alapot jelenthet a fiatalok számára, de hozzá kell tenni, hogy önmagában nem 
alkalmas a hatékony, mélyebb szintű pályaorientációra. Népszerűsége az intézmények körében 
valószínűleg a költséghatékony volta miatt lehet, ugyanis lényegében a meglévő erőforrásokon 
túl a legritkább esetben igényel bármilyen plusz ráfordítást az iskola részéről. 

4. Job shadowing – szakmales 

A job shadowing jelentése munkahelyi megfigyelés, munkahelyi tapasztalatcsere, szakmai 
látogatás, vagy röviden, szakmales. Eredetileg a felnőtt szakemberek számára szervezett 
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külföldi konferenciák, tapasztalatcsere programok elnevezésére használták, ám újabban egyre 
gyakrabban lehet találkozni vele az angol nyelvű pályaorientációs témájú cikkekben és 
tanulmányokban, mint a szakmák testközelből való megismerésének legjobb módja. A 
gyakorlatban iskolai szinten ez úgy valósul meg, hogy az iskola együttműködést köt bizonyos, 
az erre nyitott és szabad kapacitással rendelkező cégekkel, ahová aztán szakmai kirándulás 
keretein belül, alkalmanként korlátozott létszámú tanuló látogat el a céghez, hogy személyesen 
megfigyelhessék az ott zajló munkafolyamatokat, szakmától függően kipróbáljanak 
feladatokat, vagy kérdezhessenek a cégről és a szakmáról általában. 

III/21. tábla: Ön szerint a Job shadowing formában történő pályaorientáció melyik életkorban a 
leghatékonyabb? (N=192) 

 

A legtöbben, vagyis a válaszadók közel egyharmada szerint ez a forma első sorban a 17-18 
éves, középiskola 11-12. osztályos tanulóinak pályaorientációjára alkalmas leginkább. Azért 
gondolhatják így, mert ebben a korban már a fiatal a középszintű tanulmányai, és esetenként a 
szakképzése végéhez közeledik, és remek lehetőség a számára, hogy gyakorlati tapasztalatokat 
szerezzen a leendő szakmájáról. A szakemberek további egy-egy negyede véli úgy, hogy 15-
16 évesen, és 13-14 évesen is már hatékony formája lehet ez a pályaorientációnak, még ha 
éppen nem is döntötte el egy-egy fiatal, hogy milyen irányba szeretne tájékozódni, és akkor is, 
ha már konkrét elképzelései vannak a szakmai előmenetelét illetően. Ennél a formánál kevésbé 
az erőforrás befektetés okozza a nehézséget az intézmények számára, sokkal inkább a különféle 
cégekkel és gazdasági szervezetekkel való együttműködések kialakítása és a jó viszony 
gördülékeny fenntartása. 

5. Rendezvényi keretek között – börzék, egyéb rendezvények 

A nagycsoportban, osztály szinten történő pályaorientáció mellett a rendezvényi keretek között 
tartott pályaorientációs forma a legelterjedtebb manapság. Ennek során vagy a különböző 
szakképző iskolák, vagy kifejezetten a foglalkoztató cégek jellennek meg egy nagyobb szabású 
szervezett rendezvény keretein belül, a célcsoport korától függően. Minden intézménynek vagy 
cégnek saját kijelölt területe, standja van a rendezvény helyszínén, ahol szabadon belakhatja a 
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módszere kevésbé konkrét és jóval kevesebb időt vesz igénybe a szakemberek részéről, 
ugyanakkor általánosabb jellege miatt alkalmasabb a kisebb létszámú csoportok együttes 
pályaorientációjára. Hozzá kell tenni, hogy míg az egyéni módszer főleg humán erőforrást és 
időt igényel, addig a kiscsoportos módszer ennél nagyobb idő és erőforrás ráfordítását igényli 
az intézmények részéről, hiszen nem elég megszervezni, kivitelezni a gyakorlati alkalmakat és 
a különféle tematikus előadásokat, de a szakembereket is biztosítani kell hozzá, és az órakeretbe 
is bele kell illeszteni. 

3. Nagycsoportban – osztály szinten 

A nagycsoportos, vagyis osztály szintű pályaorientációt valószínűleg nem különösebben kell 
bárkinek bemutatni, hiszen ez a jelenleg legelterjedtebb formák egyike. Lényegében a meglévő 
osztályközösségeknek történik érdeklődési körtől függetlenül, vagy az osztályfőnök, vagy 
külsős szakember előadásával a pályaorientáció. Jóval általánosabb információkat jelent az 
egyes fiatalok számára, és jellemzően sokkal inkább szól a felsőoktatási intézményekről, mint 
magukról az egyes szakmákról, vagy szakmaterületekről. 

III/20. tábla: Ön szerint a Nagycsoportban történő pályaorientáció melyik életkorban a 
leghatékonyabb? (N=197) 

 

Ez a forma, valószínűleg éppen az általános volta miatt, tökéletesen alkalmas a legfiatalabb 10-
12 éves korosztály pályaorientációjára, de legalábbis annak megalapozására. A válaszadók 
negyede is éppen így gondolja. További szűk egyharmaduk pedig az eggyel idősebb, 13-14 
éves, vagyis általános iskola 7.-8. osztályos tanulóinak számára gondolja alkalmasnak ezt a 
módszert. Remek alapot jelenthet a fiatalok számára, de hozzá kell tenni, hogy önmagában nem 
alkalmas a hatékony, mélyebb szintű pályaorientációra. Népszerűsége az intézmények körében 
valószínűleg a költséghatékony volta miatt lehet, ugyanis lényegében a meglévő erőforrásokon 
túl a legritkább esetben igényel bármilyen plusz ráfordítást az iskola részéről. 

4. Job shadowing – szakmales 

A job shadowing jelentése munkahelyi megfigyelés, munkahelyi tapasztalatcsere, szakmai 
látogatás, vagy röviden, szakmales. Eredetileg a felnőtt szakemberek számára szervezett 
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külföldi konferenciák, tapasztalatcsere programok elnevezésére használták, ám újabban egyre 
gyakrabban lehet találkozni vele az angol nyelvű pályaorientációs témájú cikkekben és 
tanulmányokban, mint a szakmák testközelből való megismerésének legjobb módja. A 
gyakorlatban iskolai szinten ez úgy valósul meg, hogy az iskola együttműködést köt bizonyos, 
az erre nyitott és szabad kapacitással rendelkező cégekkel, ahová aztán szakmai kirándulás 
keretein belül, alkalmanként korlátozott létszámú tanuló látogat el a céghez, hogy személyesen 
megfigyelhessék az ott zajló munkafolyamatokat, szakmától függően kipróbáljanak 
feladatokat, vagy kérdezhessenek a cégről és a szakmáról általában. 

III/21. tábla: Ön szerint a Job shadowing formában történő pályaorientáció melyik életkorban a 
leghatékonyabb? (N=192) 

 

A legtöbben, vagyis a válaszadók közel egyharmada szerint ez a forma első sorban a 17-18 
éves, középiskola 11-12. osztályos tanulóinak pályaorientációjára alkalmas leginkább. Azért 
gondolhatják így, mert ebben a korban már a fiatal a középszintű tanulmányai, és esetenként a 
szakképzése végéhez közeledik, és remek lehetőség a számára, hogy gyakorlati tapasztalatokat 
szerezzen a leendő szakmájáról. A szakemberek további egy-egy negyede véli úgy, hogy 15-
16 évesen, és 13-14 évesen is már hatékony formája lehet ez a pályaorientációnak, még ha 
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5. Rendezvényi keretek között – börzék, egyéb rendezvények 
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teret a saját tevékenységét bemutató és népszerűsítő tartalommal, az érdeklődő diákok pedig 
körbe járva a standoknál, információkat szóróanyagokat, ajánlatokat gyűjthetnek a 
továbbtanulásuk vagy elhelyezkedésük lehetőségeiről. 

III/22. tábla: Ön szerint a Rendezvényi keretek között történő pályaorientáció melyik életkorban a 
leghatékonyabb? (N=197) 

 

Ez a forma a szakemberek válaszai alapján a legfiatalabb korosztály kivételével minden 
korcsoport számára egyaránt használható pályaorientációs forma, és valószínűleg éppen ennek 
köszönheti népszerűségét is. Az iskolák részéről, hacsak nem ők maguk a rendezvény szervezői 
vagy a helyszín biztosítói, nem igényel különösebb erőforrás ráfordítást, még ha kiállítóként 
részt is vesznek az eseményen. A diákok pedig vagy egyénileg vesznek részt a rendezvényen, 
vagy az osztályfőnökük kíséretében, de önállóan. Az előnyök mellett, az elmúlt évek 
tapasztalata és sok szakember visszajelzése alapján ugyanakkor elmondható, hogy körültekintő 
odafigyelést és szervezést igényel egy ilyen volumenű rendezvény megszervezése és 
kivitelezése. Ha ez nem történik meg, akkor könnyen őskáosz és fejetlenség válhat az egészből, 
ahol sem a diákok, sem a szülők, tanárok, de még a kiállítók sem tudnak igazán érvényesülni, 
csak eggyé válnak a hangos forgataggal, amiben elvész a lényeg, az igazi szándék, vagyis a 
fiatalok pályaorientációja. 

A különféle módszerektől függetlenül is feltettük a gyakran előkerülő, de időnként megosztó 
kérdést, hogy valójában mit gondol célravezetőnek a pályaorientáció során, az intézmények 
bemutatását vagy inkább az egyes szakmák/foglalkozások megismertetését.  
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III/23. tábla: Ön mit tart inkább célravezetőnek a pályaorientáció folyamatában? (N=194) 

 

A válaszadó szakemberek szinte egyöntetűen úgy gondolják, hogy elsősorban minden esetben 
magukat a szakmákat, foglalkozásokat kellene bemutatni a fiataloknak, hiszen az lesz a végső 
cél a képzőintézmény választása során is. Ha pedig nem kapnak megfelelő informálást, vagy az 
alapján döntenek, hogy melyik oktatási intézmény milyen lehetőségeket vagy kedvezményeket 
tud felajánlani, akkor ezzel csak annak az esélyét növelik, hogy a fiatal időközben jön rá, hogy 
mégsem ezek az elképzelései; és meggondolva magát jobb esetben iskolát vált, rosszabb 
esetben kiesik az oktatási rendszerből, a lemorzsolódó fiatalok így is nagy táborát gyarapítva. 
Fontos tehát, hogy ezt mindig szem előtt tartsuk a pályaorientáció alkalmával, hogy ne 
okozzunk több kárt mint hasznot a fiatalok életében és pályaorientációjában. 

 

GONDOLATOK A PÁLYAORIENTÁCIÓRÓL 
A válaszadóknak megfogalmaztunk öt állítást a pályaorientációval kapcsolatos témákban, és 
arra kértük őket, hogy az iskolai osztályzatoknak megfelelő ötfokú skálán mondják meg, 
mennyire értenek egyet az egyes állításokkal, vagy mennyire nem. A következőkben ezeket az 
állításokat és a kapott eredményeket fogjuk körbejárni. 

1. Túl sok szakember és szervezet foglalkozik jelenleg pályaorientációval. 

A válaszadók túlnyomó többsége (81%) szerint ez az állítás nem állja meg a helyét, vagyis nem 
tartják túl soknak, sőt éppen hogy kevesellik a pályaorientációval foglalkozó szakemberek és 
szervezetek számát. Éppen ennek hiányában kénytelen sokszor az osztályfőnök, a szülő vagy 
más iskolai felelős tanár megtartani legalább a kötelezően előírt pályaorientációs órákat. Így 
azonban gyakran csak részlegesek, vagy tévesek az információk, amik a fiatalokhoz eljutnak. 
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III/24. tábla: Kérem, értékelje, hogy 1-től 5-ig terjedő skálán mennyire ért egyet az alábbi 
állításokkal! (N=194) 

 

Mindössze 3 fő válaszadó gondolja úgy személyes tapasztalatai alapján, hogy valóban 
indokolatlanul sokan foglalkoznak ezzel a témával, ám esetükben feltehetően arról van szó, 
hogy a közvetlen környezetükben koncentráltabban vannak jelen az ezzel foglalkozó 
szakemberek, szervezetek. 

Ők mindhárman magyarországi válaszadók voltak, és itt már sejthető is, hogy bizony 
szignifikáns eltérés (p=0,000) mutatkozik a két ország szakembereinek véleménye között. 
Ezzel párhuzamosan az erdélyi válaszadók jóval nagyobb hányada, 91%-a nem ért egyet az 
állítással. Ebből arra lehet következtetni, hogy a határon túli válaszadóknak sokkal nagyobb 
szüksége lenne pályaorientációs szakemberekre és szervezetekre, mert jóval kevesebben állnak 
jelenleg rendelkezésre, és az ő kapacitásuk messze nem fedi le az összes fiatalt, akinek szüksége 
lenne erre a fajta támogatásra a pályaválasztás során. A Cramer’s V teszt értéke 0,339, vagyis 
majdnem közepes erősségű az összefüggés a változók között. 

III/25. tábla: Túl sok szakember és szervezet foglalkozik jelenleg pályaorientációval állítás 
megoszlása a válaszadók országa szerint 

 

Túl sok szakember és szervezet foglalkozik jelenleg 
pályaorientációval. 

Összesen
Egyáltalán nem 

értek egyet 
Inkább nem 
értek egyet Is-is Inkább 

egyet értek 
Teljesen 

egyet értek 

Magyarország 34% 37% 23% 3% 3% 100% 

Románia 61% 30% 5% 4% 0% 100% 

Összesen 48% 33% 14% 4% 2% 100% 

Szignifikancia 
értékek Khí-négyzet próba: p=0,000 Cramer’s V teszt: 0,339 
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2. Csak olyan pedagógus vállalhasson osztályfőnöki pozíciót, aki rendelkezik 
pályaorientációs képzettséggel. 

III/26. tábla: Kérem, értékelje, hogy 1-től 5-ig terjedő skálán mennyire ért egyet az alábbi 
állításokkal! (N=200) 

 
Ez az állítás sokkal megosztóbb a szakemberek körében, hiszen éppen csak egyetlen 
százalékkal vannak többen azok, akik nem értenek egyet az állítással, mint azok, akik 
egyetértenek,  de a közepes értéket választók, vagyis akik részben egyetértenek, részben nem, 
sem maradnak le sokkal az egyharmadtól. Ennek az lehet a hátterében, hogy jelenleg is egyre 
kevesebb pedagóguson oszlik meg egyre több elvárás és feladat, és egy osztály több éves 
patronálása így is plusz felelősséggel és feladatokkal jár, a szakemberek egy része nem 
gondolja, hogy ezeket a terheket még a pályaorientációhoz szükséges folyamatos 
informálódással és külön odafigyelés igénylésével is meg kellene toldani. Egy másik részük 
éppen ellenkezőleg, a már korábban említett indok fényében úgy gondolja, hogy az 
osztályfőnöknek van a szülők után a legnagyobb esélye, hogy felmérje és megismerje a 
gyermekek képességeit, és természetét, így ő tudna hatékony segítséget nyújtani a saját 
osztályának.  

III/27. tábla: Csak olyan pedagógus vállalhasson osztályfőnöki pozíciót, aki rendelkezik 
pályaorientációs képzettséggel állítás megoszlása a válaszadók országa szerint. 

 

Csak olyan pedagógus vállalhasson osztályfőnöki pozíciót, aki 
rendelkezik pályaorientációs képzettséggel. 

Összesen
Egyáltalán nem 

értek egyet 
Inkább nem 
értek egyet Is-is Inkább 

egyet értek 
Teljesen 

egyet értek 

Magyarország 30% 19% 27% 16% 8% 100% 
Románia 11% 13% 30% 29% 17% 100% 
Összesen 21% 16% 29% 23% 13% 100% 

Szignifikancia 
értékek 

Khí-négyzet próba: p=0,002 Cramer’s V teszt: 0,292 
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Eltérés mutatkozik azonban (p=0,002) a két ország válaszadóinak véleményében, méghozzá 
leginkább az egyetértés mértékében, mely a Cramer’s V érték (0,292) alapján valamivel 
kevesebb, mint feles erősségű, vagyis közel kétszer akkora az egyetértés mértéke az erdélyi 
válaszadók esetében, mint a magyarországi válaszadóknál. Az egyet nem értésben közel ilyen 
arányban, szintén eltérés mutatkozik, csak fordított tendenciával. 

 

3. A pályaorientációt iskolán kívüli szakemberek tudják hatékonyan végezni. 

III/28. tábla: Kérem, értékelje, hogy 1-től 5-ig terjedő skálán mennyire ért egyet az alábbi 
állításokkal! (N=200) 

 

Ez az állítás a legtöbb válaszadót elbizonytalanította, és a közepes értéket választották. A 
határozottabb választ adók között valamivel többen vannak azok, akik egyetértenek ezzel a 
gondolattal, tehát az iskolán kívüli szakemberek hatékonyabban tudnák végezni a fiatalok 
számára a pályaorientációt. Ők arra hivatkozhatnak, hogy egy külsős szakember jóval 
objektívebben lenne képes megítélni a gyermekek egyéni készségeit és kompetenciáit, illetve a 
megfogalmazott céljaik realitását, valamint alaposabb felkészüléssel, több információval 
rendelkezhetnek az aktualitások terén is, mint az iskolában már egyébként is túlterhelt 
pedagógusok bármelyike. Sokaknak azonban éppen ezzel az objektivitással szemben vannak 
aggályai, és ők úgy vélik, sokkal több rejtett információval rendelkezhet az a személy, aki a 
gyermeket más közegben, más feladatok elvégzése közben is lehetőséget kap annak 
megfigyelésére. Nem könnyű megállapítani, hol van az igazság, de kétség kívül mindkét 
módszer képes hatékonyan működni a gyakorlatban is, hiszen jelenleg is vannak kifejezetten 
pályaorientációra felkészült szervezetek, szakemberek, akik a fiatalokkal foglalkoznak. 
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4. A pályaorientációt minden esetben iskolarendszeren belüli szakemberrel kell megoldani. 

Ebben az esetben már egyértelműen kirajzolódik, hogy a válaszadók valamivel több, mint fele 
nem ért egyet azzal, hogy feltétlen minden esetben az iskola által rendelkezésre álló 
szakemberek és pedagógusok segítségével kellene a pályaorientációt megejteni. Ennek legfőbb 
oka a már említett jelenleg is fennálló túlterheltség a pedagógusok részéről, valamint az iskola 
részéről szükséges erőforrások beszerzése, és rendelkezésre bocsátásának feladata, mely sok 
esetben akadályokba ütközik. További egyharmad gondolja úgy, hogy bár feladata az iskolának 
a pályaorientáció és ezzel együtt a témában valamelyest tapasztalt szakembergárda is, de nem 
minden esetben kizárólag az iskola feladata ezt biztosítani. Ebben már nincs eltérés a két ország 
szakembereinek tapasztalataiban.  

III/29. tábla: Kérem, értékelje, hogy 1-től 5-ig terjedő skálán mennyire ért egyet az alábbi 
állításokkal! (N=198) 
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5. A pályaorientációt mindenki magának, egyénileg kell, hogy megoldja. 

III/30. tábla: Kérem, értékelje, hogy 1-től 5-ig terjedő skálán mennyire ért egyet az alábbi 
állításokkal! (N=198) 

 

Azzal az állítással, miszerint a pályaorientáció mindenkinek az egyéni feladata és magánügye 
lenne, a szakemberek jelentős része, jóval több, mint háromnegyede nem ért egyet. Nemcsak 
azért gondolják azonban így, mert államilag is előírt a pályaorientáció minimális keretének 
biztosítása, hanem mert tudják, tapasztalják, hogy sok szülő nem akar, vagy nem tud érdemben 
foglalkozni ezzel a feladattal, vagy messze nem rendelkezik az ehhez szükséges 
információkkal. Az iskola, ahogy már említettük, a gyermek számára a második legfontosabb 
közeg, ahol ideje nagy részét tölti, és a tanárai, osztályfőnöke azok, akik a szülők után a 
legjobban ismerik a gyermekek egyéni képességeit. 

Egyértelmű tehát, hogy ezt a feladatot nem lehet ujjal mutogatva egyetlen szereplőre tolni, és 
pláne nem magára a fiatalra, hiszen mindannyiunk közös társadalmi érdeke, hogy a gyermek 
megismerje a saját képességeit és korlátait, erősségeit és gyengeségeit, és végül olyan döntést 
hozzon, mellyel képes önállóan boldogulni a munkaerőpiacon, és hasznos tagja lehet a 
társadalomnak. Ugyanakkor kellő rugalmassággal és ismeretekkel rendelkezik, hogy sose 
hagyja abba a tanulást, a fejlődést, és merjen nyitottan állni az újonnan megjelenő 
lehetőségekre.  

 

NEHÉZSÉGEK A PÁLYAORIENTÁCIÓBAN 
A pályaorientáció ezen sokrétűsége és sok szereplős volta miatt nem egyszerű feladat, és akkor 
még nem is említettük a folyton változó körülményeket, melyekhez folyamatosan 
alkalmazkodni kell, kvázi reálissá kell tenni a pályaorientációt. Megkérdeztük a válaszadókat, 
hogy mit látnak ezen a téren a legnagyobb kihívásnak, vagy mi az, ami a leginkább megnehezíti, 
esetleg ellehetetleníti a pályaorientációs munkát. A válaszok igen sokrétűek voltak, de sikerült 
kiemelni az öt leggyakrabban említett problémát, melyek megoszlása a következő: 
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III/31. tábla: Mit lát a legnagyobb nehézségnek, problémának a pályaorientáció terén? (N=188) 

 

Rendszerszintű problémák 
A legtöbb szakember magában az oktatási rendszerben és az állami elvárásokban látja a 
pályaorientáció legnagyobb nehézségét. Vannak elvárások törvényi szinten, de ennek teljesítése 
nem minden esetben valósul meg maradéktalanul, mert a feltételek valójában nem adottak. 
Ennek oka több ponton egyezik magának az oktatásnak a gyenge pontjaival, például nagy 
létszámú osztályok, a kevés idő, a fiatalnak túl korán kell túl nagy súlyú döntéseket meghoznia, 
amit akkor talán fel sem mér igazán, mekkora hatással lehet a jövőjére. 

III/32. tábla: Néhány jellemző válasz azok közül, akik a Rendszerszintű problémákban látják a 
nehézséget. 

 Rendszerszintű problémák – oktatás, osztálylétszámok, magas elvárások 

1. A különböző érettségi fok, így nem lehet intézményesen megoldani, egyéni dolog, és 
kompetencia kérdése. 

2. Az oktatási rendszer nem használja fel a célra vezető módszereket, valamint a célok is 
irreálisak. 

3. Nem komplex, leszűkít, nem szövi át a képzést, az iskola feladata a képessé tétel és 
annak a pályaorientáció is része, most pályaorientációs dezorientáció van. 

4. Ezt iskolai kereteken belül kellene megoldani, minden gyerek esetében. 

5. Hogy nem látják elég fontosnak ahhoz, hogy része legyen az oktatásnak. 

6. A fiataloknak túl hamar kell dönteniük a jövőjüket illetően. 

7. Fáziskésés van, még nincs olyan szakmai képzés, amire szükség lesz 5-10 év múlva. 
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Információhiány 
A szakemberek negyede panaszkodik arra, hogy egyszerűen valamilyen információ mindig 
hiányzik valahonnan. Hol a szülőket, hogy a gyerekeket, hol magukat a szakembereket nem 
informálják alaposan, nehéz követni a trendeket, így nehéz döntéseket hozni. Szinte mindenki, 
aki nem kifejezetten pályaorientációval foglalkozik főállásban, valamilyen szintű 
információhiányban szenved. Erre elég nehéz azonban megoldást találni, hiszen számtalan 
tényezőre kell odafigyelni és akár napi szinten frissíteni. Talán egy olyan átfogó portál 
nyújthatna segítséget, mely üzemeltetésére állandó forrást nyújt az állam, és állandó szakember 
gárda ügyel az újdonságokra, a lehetőségekre és a folytonos frissítésekre egyaránt, hogy 
naprakész információt kapjon az oldalra lépő pedagógus, szülő vagy fiatal. Erre azonban 
egyelőre nincs a teljesség igényével megvalósult példa. 

III/33. tábla: Néhány jellemző válasz azok közül, akik az Információhiányt látják a legnagyobb 
nehézségnek. 

 Információhiány – túl általános, későn, keveset tudnak meg 

1. Az információk nem jutnak el minden diákhoz. 

2. Kevés idő van ráfordítva, a diákok túlterheltek, nem fér bele a kerettantervbe, 
osztályfőnökök kevés ismerete erről. 

3. Nincs kellő hangsúly fektetve erre a témára. Sem a szülők, sem a pedagógusok 
nincsenek felvilágosítva a szakmákkal kapcsolatban. 

4. Csak a divatszakmákat ismerik. 

5. Későn és túl átlagosan történik meg, rengeteg információ elvész, vagy nem látják át a 
lehetőségeiket. 

6. A diákoknak egyszerre túl sok információ kerül a birtokukba, de mégis csak néhány 
szakmát nézhetnek meg közvetlenül, és ez is sokszor túl nagy csoportokban zajlik. 

7. A fiatalok nem kapnak elég információt az adott pályáról, illetve néha hamis 
információkat kapnak. 

  

 

Pályaorientáció módja 
Gyakori problémaként említik, hogy azokon a helyeken, ahol meg is valósul valamilyen jellegű 
pályaorientáció, az sem éri el célját, messze nem olyan hatékony, mint lehetne, mert nem olyan 
formában történik, ahogyan kellene. A fiatalok sokszor csak szóban hallanak egy-egy 
szakmáról, azt is leegyszerűsítve, de látni, esetleg megtapasztalni nincs módjuk, így nem is 
tudnak reális képet kialakítani magukban az adott szakmáról. Vannak fiatalok, akiknek 
pályaorientációjára a szoros oktatási rendben már nem jut idő és szakember, aki megtartsa, így 
úgy kerülnek ki az iskolából, hogy lényegében sosem kaptak pályaorientációs felkészítést. Nem 
biztos tehát, hogy ahol a mutatószámok alapján megtörténik a pályaorientáció, ott valóban 
haszna is van a fiatalok számára. 
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III/34. tábla: Néhány jellemző válasz azok közül, akik a jelenlegi Pályaorientáció módjában látják a 
hibát. 

 A pályaorientáció módja – szervezetlen, részleges, túl általános, nincs 

1. Nehéz megjósolni, hogy hol lesz munkaerőhiány, és a szakmák és foglalkozások 
ismereteinek a hiánya. 

2. Nem látják a fiatalok, hogy mi is a szakma, amit választanak. 
3. A gyermekek nincsenek felkészítve, hogy mivel jár egy bizonyos terület, szakma. 
4. Sokszor nem mutatják meg élőben a szakmát, csak beszélnek róla. 
5. Szervezetlenség. 
6. Kevés a foglalkozás, a kínálat, nem sok opcióval találkoznak a fiatalok. 

7. Kevés és szakmailag nem megfelelő, nem a gyerekek készségeihez igazodik, nem 
élményszerű. 

8. Nincs, sok fiatal leérettségizik úgy, hogy sosem volt pályaorientációja. 
  

 

Szakemberhiány 
A megfelelően képzett és naprakész tudású szakemberek a pályaorientáció területén is hiányt 
mutatnak, hiszen bizonyos területeken nincs, vagy nagyon kevés szakember próbálja ellátni 
nagyon sok fiatal pályaorientációját, amitől jelentősen túlterheltek. Ugyanakkor sok szakember 
csupán névlegesen az, hiszen nem ez a központi feladata, csupán kényszerből kell ezzel 
foglalkoznia, mint sok pedagógusnak bizonyos intézményekben, ám az ő tudásuk és rálátásuk 
a témában szintén csak részleges, így messze nem nyújthatnak megfelelő támogatást a 
fiataloknak. 

III/35. tábla: Néhány jellemző válasz azok közül, akik a Szakemberek hiányát látják a legnagyobb 
nehézségnek. 

 Szakemberek – kevesen vannak, rosszul képzettek, nincs kommunikáció 

1. Kellő információk hiánya. Kevés a szakember, aki ezzel a területtel foglalkozik. Nem 
tulajdonítanak kellő fontosságot ilyen témájú programok szervezésének. 

2. Szakemberek hiánya. 

3. Nem elég kitartók, éretlen a gondolkodásuk, a képzettség és szakmai tapasztalat hiánya 
a pályaorientációt tartók között. 

4. Kevés a szakember, ők sem ismerik jól a területet. 

5. A sok szervezet/szakember nem működik együtt, illetve ha nem tisztázottak a 
szerepek, kompetenciahatárok. 

6. Nem ismertek a jó példák és szervezetek a pedagógusok előtt. 

7. Mi, szakemberek sem értjük igazán a szó jelentését, ebben a formában elértéktelenedett 
a szó. 
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Információhiány 
A szakemberek negyede panaszkodik arra, hogy egyszerűen valamilyen információ mindig 
hiányzik valahonnan. Hol a szülőket, hogy a gyerekeket, hol magukat a szakembereket nem 
informálják alaposan, nehéz követni a trendeket, így nehéz döntéseket hozni. Szinte mindenki, 
aki nem kifejezetten pályaorientációval foglalkozik főállásban, valamilyen szintű 
információhiányban szenved. Erre elég nehéz azonban megoldást találni, hiszen számtalan 
tényezőre kell odafigyelni és akár napi szinten frissíteni. Talán egy olyan átfogó portál 
nyújthatna segítséget, mely üzemeltetésére állandó forrást nyújt az állam, és állandó szakember 
gárda ügyel az újdonságokra, a lehetőségekre és a folytonos frissítésekre egyaránt, hogy 
naprakész információt kapjon az oldalra lépő pedagógus, szülő vagy fiatal. Erre azonban 
egyelőre nincs a teljesség igényével megvalósult példa. 

III/33. tábla: Néhány jellemző válasz azok közül, akik az Információhiányt látják a legnagyobb 
nehézségnek. 

 Információhiány – túl általános, későn, keveset tudnak meg 
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Érdektelenség 
Az egyik legveszélyesebb probléma talán a témában, maga az érdektelenség, ami sajnos a 
szakemberek tapasztalata alapján több szinten is előfordulhat, legyen szó a fiatalokról, a 
pedagógusokról, szülőkről, az intézményekről vagy akár az állami szabályozásról. Előírások 
ugyanis hiába vannak, ha nincs biztosítva mindenki számára a feltétel, illetve nincs kijelölt 
felelőse a feladatnak, a pályaorientációt végző személyek és szervezetek között pedig nem 
működik az összehangolt kommunikáció. Ha nem látják a fiatalok a pályaorientációjuk 
fontosságát és értelmét, úgy semmilyen motivációval vagy érdeklődéssel nem is rendelkeznek 
a téma iránt, és jóval később, sokszor már csak utólag jönnek rá a jelentőségére. Ebben a szülők 
sem motiválják őket, hiszen alig tudnak valamit azokról a lehetőségekről, melyek a 
pályaorientáció terén esetleg a gyermekük rendelkezésére állhatnának. 

III/36. tábla: Néhány jellemző válasz azok közül, akik az Érdektelenséget látják a pályaorientáció 
legnagyobb nehézségének. 

 Érdektelenség – nincs kijelölt felelős, nem érdekel senkit 

1. Nincs odafigyelés erre, nincs módszertan, és nagyon függ az osztályfőnöktől, hogy mit 
tesz. 

2. A fiatalok többsége döntésképtelen, érdektelen, a választásuk a pályákkal felületes. 
Nagy vonzata van a keresetnek. 

3. Elhatárolódnak ettől a témától, nem veszik komolyan az új kor elvárásait, későn 
kezdenek foglalkozni pályaorientációval. 

4. Mindenki egymásra mutogat, nincs felelőse. 

5. A családok sok esetben érdektelenek. 

6. Ez szinte senkinek nem fontos. 

  

 

PÁLYAORIENTÁCIÓS TAPASZTALATOK MEGOSZTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI 
Ha már minden téren gondot okoz a szakemberhiány, és a feladat felvállalása, úgy gondoltuk, 
hogy megkérdezzük a válaszadókat, hogy mit szólnának, ha egy kicsit mindenkinek a feladata 
lenne a pályaorientáció, méghozzá úgy, hogy különböző módokon a saját, személyes 
tapasztalataikat osszák meg az emberek egymással és a fiatalokkal. Négyféle formáját vetítettük 
előre ennek az elgondolásnak, és arra kértük a válaszadókat, hogy az iskolai osztályzatoknak 
megfelelően értékeljék a módszer hasznosságát. 
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1. Középiskolások látogatnának általános iskolás osztályokhoz, pályaorientációs tapasztalatok 
megosztása céljából. 

III/37. tábla: Ön mennyire tartja jó ötletnek, ha az alábbi személyek látogatnának el pályaorientációs 
tapasztalatok megosztása céljából az iskolákba? 

 

A válaszadók valamivel több, mint fele jó ötletnek tartja, ha középiskolások látogatnak el 
általános iskolás osztályokhoz, hogy a saját választott iskolájukról, vagy szakirányukról 
meséljenek. Ez a megoldás lehetőséget ad arra, hogy ne csak a jól hangzó előnyöket és 
juttatásokat ismerjék meg a fiatalok, hanem az esetleges nehézségeket és az elvárásokat, 
melyekkel a középiskolás diák szembesül tanulmányai során. Így az általános iskolás diákok is 
reálisabb képet kaphatnak arról, ami rájuk vár egy-egy intézményben. Kicsivel több, mint a 
válaszadók negyede inkább nem támogatja ezt a formát, mert nem tartják feltétlen hasznosnak, 
ha egy diák személyes benyomásai alapján alakítanak ki képet a gyerekek egy intézményről, 
mert ez torzíthatja a véleményüket, vagy elrettentheti őket. 
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2. Egyetemisták látogatnának középiskolás osztályokhoz, pályaorientációs tapasztalatok 
megosztása céljából. 

III/38. tábla: Ön mennyire tartja jó ötletnek, ha az alábbi személyek látogatnának el pályaorientációs 
tapasztalatok megosztása céljából az iskolákba? 

 

Félről háromnegyedre emelkedett a válaszadók támogatása, amikor azt vetettük fel, hogy 
egyetemista hallgatók látogathatnának el középiskolás osztályokhoz, hogy meséljenek a 
választott szakjukon szerzett tapasztalataikról. Valószínűleg ebben közrejátszik az is, hogy úgy 
vélik, egy idősebb, már felnőttkorú diák képes objektívebb, de őszinte képet mutatni a 
középiskolásoknak nemcsak a választott kar és szak előnyeiről, hanem az elvárásokról és a 
nehézségekről is. Az ő segítségükkel sokkal több középiskolás diákhoz sokkal több egyetemi 
kar és szak bemutatása juthatna el, mintha csak néhány óra keretein belül részt vennének egy 
továbbtanulási börzén, ahol szórólapokkal megrakottan, de kevés érdemi információval 
távoznak. 

 

3. Szülők mint munkavállalók látogatnának osztályokhoz, pályaorientációs tapasztalatok 
megosztása céljából. 

Hasonlóan oszlanak meg a vélemények arról az elképzelésről, hogy az amerikai minta nyomán 
a szülők látogathatnának el az iskolákba, hogy a gyermekük osztályának beszéljenek a 
munkájukról, és válaszoljanak az esetleges kérdésekre. Ez lenne talán a legpontosabb kép, amit 
a fiatalok egy-egy szakmáról kaphatnak, minden nehézségével és felelősségével együtt, 
ugyanakkor pozitív hozadéka lehet a szülő és a gyermek kapcsolatának erősödése, elmélyülése. 
Azáltal, hogy a gyermek megismeri szülei tevékenységét és áldozatait, jobban megértheti és 
tisztelheti azokat, valamint büszke lehet rájuk, ami nagyon fontos, főleg fiatal korban, a 
példaképek megválasztása idején. Itt is felmerülnek ugyan aggályok, melyek azt kifogásolják, 
hogy az egyébként is erős társadalmi státusz újra termelődésének trendjét erősítené ez a 
módszer, ám erre egyelőre nem lehet egyértelmű összefüggéseket feltáró tanulmányt találni. 
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III/39. tábla: Ön mennyire tartja jó ötletnek, ha az alábbi személyek látogatnának el pályaorientációs 
tapasztalatok megosztása céljából az iskolákba? 

 

4. Cégvezetők, szakemberek látogatnának osztályokhoz, pályaorientációs tapasztalatok 
megosztása céljából. 

III/40. tábla: Ön mennyire tartja jó ötletnek, ha az alábbi személyek látogatnának el pályaorientációs 
tapasztalatok megosztása céljából az iskolákba? 

 

A válaszadó szakemberek körében a legnépszerűbbnek bizonyult elképzelés az, hogy 
cégvezetők, szakemberek látogassanak el az iskola osztályokhoz, és a pályaorientáció 
keretében beszéljenek a saját cégükről, pozícióikról, feladataikról, eredményeikről, és 
természetesen elvárásaikról a dolgozóik felé. Ez a módszer két ponton is hozzájárul az alapos 
és sikeres pályaorientációhoz, mégpedig a pályaismeret és a munkaerőpiaci ismeretek aktuális 
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2. Egyetemisták látogatnának középiskolás osztályokhoz, pályaorientációs tapasztalatok 
megosztása céljából. 
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bemutatásával. A cégek számára is előnyt jelentene hosszú távon egy ilyen jellegű 
együttműködés, ahol társadalmi felelősségvállalásuknak eleget téve támogatnák a fiatalok 
sikeres pályaorientációját, cserébe pedig céltudatosabb, jól informált munkaerőt nyerhetnek a 
cégük számára is. Ehhez persze elengedhetetlen a részükről a nyitottság és rugalmasság az 
oktatási intézmények irányába, ám ez ritkán valósul meg egyelőre, mert a cégek még nem látják 
annak előnyét, hogy miért is lenne érdemes nekik erőforrásokat áldozni a fiatalok 
pályaorientációjának elősegítésére. 

Összességében tehát elmondható, hogy bár előfordulnak pozitív tapasztalatok és jó gyakorlatok 
a pályaorientáció terén, de egyelőre sem az ezek megvalósításához szükséges részletek, sem 
magához a szakszerű pályaorientációhoz szükséges információk nem elérhetőek mindenki 
számára, vagy csak erősen korlátozott körökben, ami lássuk be, nem viszi előrébb a fiatalok 
jövőjét. Fontos lenne, hogy mindenhol kijelöljenek erre a feladatra meghatározott felelőst, akár 
intézményenként, akár területenként, aki megszervezné, és biztosítaná a szükséges szakszerű, 
szakmailag megalapozott és aktuális információkat tartalmazó pályaorientációt minden diák 
számára. E nélkül sajnos csak részleges, izolált sikereket lehet csak elérni ezen a téren. 
Ugyanakkor már az is segítség lehetne az osztályfőnökök, iskolák számára, ha rendelkezésükre 
állna egy tájékoztató honlap, melyen területenként megtalálnák a rendelkezésükre álló hiteles 
szakembereket és szervezeteket. 
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IV. ÖNKÉNTESSÉG ÉS KÜLFÖLDI 
TAPASZTALATSZERZÉS 

 

ÖNKÉNTESSÉGRE NEVELŐ PROGRAMOK 
Az önkéntességre vonatkozó fejezetben arra voltunk kíváncsiak, hogy a megkeresett ifjúsági 
szakemberek, hogyan látják az önkéntesség helyzetét ma Magyarországon. A kérdőívnek ebben 
a blokkjában több fő motívumon keresztül jártuk körbe az önkéntesség kérdéskörét. Milyen 
motivációk és körülmények határozzák meg az önkéntességet?  Melyek a népszerű és kevésbé 
népszerű önkéntességi területek? Milyen hatása van az önkéntességnek a társadalomra?  

Közösségi Szolgálat38 

2016. január elseje után az érettségi vizsga bizonyítvány kiadásának feltétele 50 óra közösségi 
szolgálat elvégzésének igazolása.39 Első kérdésként arra voltunk kíváncsiak, hogy a közösségi 
szolgálat bevezetése milyen hatással volt az önkéntességre a fiatalok körében. Romániába nem 
létezik közösségi szolgálat, így ez a kérdés az erdélyi válaszadók részéről nem volt relevánsnak 
tekinthető, ezért nekik nem tettük fel ezeket a kérdéseket. 

IV/1. tábla: Tud-e olyan iskolarendszeren belüli programról, ami elősegíti a fiatalok későbbi 
önkéntességét? (N=195) 

Milyen önkéntességet elősegítő programokról tud iskolarendszeren belül? 

MAGYARORSZÁG Esetszám Százalék 

Közösségi Szolgálat 54 54% 

Közösségi Szolgálat mellett más 
önkéntes program is fut az iskolában 16 16% 

Nem ismer programokat  30 30% 

Összesen 100 100,0 

 

ROMÁNIA Esetszám Százalék 

Ismer ilyen programokat 39 41% 

Nem ismer ilyen programokat 56 59% 

Összesen 95 100,0 

 

                                                            
38 Az Iskolai Közösségi Szolgálat nem összetévesztendő az önkéntességgel, hiszen míg az utóbbi szabad 
akaratból és önként történő tevékenység, addig a Közösségi Szolgálat kötelező jelleggel jelenik meg a fiatalok 
életében, és elmulasztása igen komoly következményekkel jár a tanulók számára. 
39 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, Magyar Közlöny 162. szám, 2011. december 29. 
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A magyarországi megkérdezettek válaszaiból az derült ki, hogy körülbelül a válaszadók fele a 
Közösségi Szolgálatot önkéntességet elősegítő programnak (54%) tekinti. 16 fő válaszadó 
ismer olyan programokat, amik párhuzamosan futnak a közösségi szolgálat mellett, és 
véleményük szerint alkalmasak arra, hogy elősegítsék a fiatalok későbbi önkéntességét. A teljes 
minta közel harmada pedig nem tud ilyen programokról a környezetében (30%) 

A következő táblázatban az egyéb programok említéseit mutatjuk be.  

IV/2. tábla: Az egyéb programok említése magyarországi válaszadóktól: 

MAGYARORSZÁG 

                                                  Programok említése 

1. „Aranyos” elnevezésű program a szegedi Karolina Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, 
Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégiumban 

2. 72 óra kompromisszum nélkül, országos program  

3. AFS programok 

4. Civil szervezetek rendszeres előadásai az iskolában 

5. Cserediákprogram 

6. Igen, ismerek olyan iskolát, ahol a vezetőség és a tanári kar maga is hisz az önkéntesség 
erejében, ezért jó hangulatú közös önkéntes programokat szerveznek.  

7. Igen, vöröskeresztes, elsősegélynyújtó, csecsemő és kisgyermek gondozói szakkörök helyben 

8. Szemétszedés 

9. Pedagógus hallgatók közösségi pedagógiai gyakorlata  

10. Mobilitás program 

11. Pályázati és nyílt napok az iskolában 

12. Rotary programok 

13. Vannak próbálkozások, nálunk is a táboroztatást önkéntesekkel végezzük, akik aztán sokszor 
kollégák lesznek később 

14. Igen, tud róla, de nem tudta megnevezni 

15. Igen van, de nem elég 

16. Igen tud, de nem tett róla bővebb említést 

  

 

A táblázatból látszik, hogy szép számmal vannak próbálkozások iskolák részéről, és hogy a 
Közösségi Szolgálat mellett más jellegű önkéntességgel kapcsolatos programok is megjelennek 
a diákok mindennapjaiban. Ez a hozzáállás az iskolák részéről nagyra becsülendő, és azt 
mutatja, hogy mindig lehet tenni valamit egy jó ügy érdekében a kötelezőn túl is.  
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Az erdélyi válaszadók esetében csak a 40 százalékuk ismer önkéntességet elősegítő 
programokat az iskolákból. Ezeknek az említései a következők voltak. 

IV/3. tábla: Az egyéb programok említése romániai válaszadóktól: 

ROMÁNIA 

                                                 Programok említése 

1. a (hetes) szolgálatos, diákszolgálat 

2. az egyházi iskolában sok ilyen van (a temetőtakarítástól a rendezvényszervezésig; 
diakónialátogatások, stb.) 

3. csak osztályfőnöki órán belül 

4. csomafalvi Szociális Központ foglalkoztat 5.-8. osztályos gyerekeket. Pl.: kézműves 
tábor szociálisan hátrányos gyerekeknek. 

5. diákszövetség 

6. diáktanács és egyéb csoportosulások (önszerveződő), pl. karácsonyi csomaggyűjtés 

7. diáktanácsok 

8. egy pedagógus szervezi, fogja össze az önkéntes programokat. 

9. egyetemen Erasmus program; középiskolában pedagógusok által vezetett önkéntes 
program 

10. egyházi iskolák kötelező közösségi szolgálatai programja; ezáltal sokan beleláthatnak 
az önkéntes munkába, majd folytatják azt 

11. Erasmus 

12. SNAC-program Romániában. Kormányrendelet, célja az önkéntesség megszervezése 
az iskolában. 

13. igen, a karitatív tevékenységek, katolikus 

14. igen, a mi iskolánk szervez ilyen programot a gyermekeknek, meglátogatunk 
szervezeteket 

15. igen, cipősdoboz akciók, diákszervezetek 

16. igen, Comenius program 

17. igen, de csak egyetemi szinten 

18. igen, pl. a Caritas programjai 

19. igen, szerveznek, pl.: karácsonyi gyűjtést, abban sokan részt vesznek a helyi iskolából 

20. igen, vannak iskolákon belüli önkéntes akciók, érzékenyítő műhelymunkák, 
filmklubok, stb. 
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ismer olyan programokat, amik párhuzamosan futnak a közösségi szolgálat mellett, és 
véleményük szerint alkalmasak arra, hogy elősegítsék a fiatalok későbbi önkéntességét. A teljes 
minta közel harmada pedig nem tud ilyen programokról a környezetében (30%) 

A következő táblázatban az egyéb programok említéseit mutatjuk be.  

IV/2. tábla: Az egyéb programok említése magyarországi válaszadóktól: 

MAGYARORSZÁG 

                                                  Programok említése 

1. „Aranyos” elnevezésű program a szegedi Karolina Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, 
Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégiumban 

2. 72 óra kompromisszum nélkül, országos program  

3. AFS programok 

4. Civil szervezetek rendszeres előadásai az iskolában 

5. Cserediákprogram 

6. Igen, ismerek olyan iskolát, ahol a vezetőség és a tanári kar maga is hisz az önkéntesség 
erejében, ezért jó hangulatú közös önkéntes programokat szerveznek.  

7. Igen, vöröskeresztes, elsősegélynyújtó, csecsemő és kisgyermek gondozói szakkörök helyben 

8. Szemétszedés 

9. Pedagógus hallgatók közösségi pedagógiai gyakorlata  

10. Mobilitás program 

11. Pályázati és nyílt napok az iskolában 

12. Rotary programok 

13. Vannak próbálkozások, nálunk is a táboroztatást önkéntesekkel végezzük, akik aztán sokszor 
kollégák lesznek később 

14. Igen, tud róla, de nem tudta megnevezni 

15. Igen van, de nem elég 

16. Igen tud, de nem tett róla bővebb említést 

  

 

A táblázatból látszik, hogy szép számmal vannak próbálkozások iskolák részéről, és hogy a 
Közösségi Szolgálat mellett más jellegű önkéntességgel kapcsolatos programok is megjelennek 
a diákok mindennapjaiban. Ez a hozzáállás az iskolák részéről nagyra becsülendő, és azt 
mutatja, hogy mindig lehet tenni valamit egy jó ügy érdekében a kötelezőn túl is.  
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Az erdélyi válaszadók esetében csak a 40 százalékuk ismer önkéntességet elősegítő 
programokat az iskolákból. Ezeknek az említései a következők voltak. 

IV/3. tábla: Az egyéb programok említése romániai válaszadóktól: 

ROMÁNIA 

                                                 Programok említése 

1. a (hetes) szolgálatos, diákszolgálat 

2. az egyházi iskolában sok ilyen van (a temetőtakarítástól a rendezvényszervezésig; 
diakónialátogatások, stb.) 

3. csak osztályfőnöki órán belül 

4. csomafalvi Szociális Központ foglalkoztat 5.-8. osztályos gyerekeket. Pl.: kézműves 
tábor szociálisan hátrányos gyerekeknek. 

5. diákszövetség 

6. diáktanács és egyéb csoportosulások (önszerveződő), pl. karácsonyi csomaggyűjtés 

7. diáktanácsok 

8. egy pedagógus szervezi, fogja össze az önkéntes programokat. 

9. egyetemen Erasmus program; középiskolában pedagógusok által vezetett önkéntes 
program 

10. egyházi iskolák kötelező közösségi szolgálatai programja; ezáltal sokan beleláthatnak 
az önkéntes munkába, majd folytatják azt 

11. Erasmus 

12. SNAC-program Romániában. Kormányrendelet, célja az önkéntesség megszervezése 
az iskolában. 

13. igen, a karitatív tevékenységek, katolikus 

14. igen, a mi iskolánk szervez ilyen programot a gyermekeknek, meglátogatunk 
szervezeteket 

15. igen, cipősdoboz akciók, diákszervezetek 

16. igen, Comenius program 

17. igen, de csak egyetemi szinten 

18. igen, pl. a Caritas programjai 

19. igen, szerveznek, pl.: karácsonyi gyűjtést, abban sokan részt vesznek a helyi iskolából 

20. igen, vannak iskolákon belüli önkéntes akciók, érzékenyítő műhelymunkák, 
filmklubok, stb. 
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Bár a válaszok némelyikéből az tűnik ki, hogy van kormányrendelet40 ilyen jellegű programok 
megszervezéséről, az iskolákban, több válaszadó szerint, ez nem vagy hiányosan történik meg. 
A válaszok alapján inkább azt lehet feltételezni, hogy az, hogy egy ilyen program 
megvalósulása egy adott iskolában azon múlik, hogy van-e olyan vezető vagy pedagógus, aki 
ennek a koordinálását magára vállalja.  

Önkéntességgel foglalkozó szakemberek körében 2016 óta folyik vita arról, hogy a Közösségi 
Szolgálat elősegíti, vagy inkább gátolja a fiatalok körében az önkéntesség terjedését. 
Megkérdeztük a felkeresett ifjúsági szakembereket, hogy ők hogyan látják ezt a kérdést.  A 100 
megkérdezett válaszadóból 80 fő volt az, aki úgy érezte, hogy releváns választ képes 
megfogalmazni, tehát 20 fő nem érezte teljesen kompetensnek magát a kérdésben.41 

Nyitott válaszlehetőséget adtunk a számukra, és arra kértük, hogy indokolják meg a döntésüket 
is. A válaszokat a könnyebb áttekinthetőség érdekében kategorizáltuk, és három nagyobb 
csoportot alakítottunk ki. Ezek a csoportok a következők lettek:  

1. Véleménye szerint elősegíti az önkéntesség terjedését a Közösségi Szolgálat 
2. Véleménye szerint nem segíti elő, de nem is gátolja az önkéntesség terjedését a 

Közösségi Szolgálat 
3. Véleménye szerint gátolja az önkéntesség terjedését a közösségi szolgálat 

IV/4. tábla: Ön szerint az Iskolai Közösségi Szolgálat segíti a későbbiekben az önkéntesség 
terjedését? Kérem, indokolja válaszát! (N=80) 

 
Mint látható, az eredmények vegyes képet mutatnak. A válaszadók mindössze 45 százaléka 
mondta azt, hogy véleménye szerint elősegíti az önkéntesség terjedését a Közösségi Szolgálat. 
Ez a minta felét sem éri el. A további két kategória megoszlásai a következők: Az Is-is 29 
százalék, míg az Inkább gátolja 26 százalékot tesz ki.  

Hogy jobban lássuk a teljes képet, kiemelünk pár tipikusnak mondható választ a kategóriák 
közül.  

                                                            
40 SNAC-program Romániában. Kormányrendelet, célja az önkéntesség megszervezése az iskolában. 
41 Markos Valéria: Közösségi szolgálat vagy önkéntesség? Educatio 2016/3. szám 

45%

29%

26%

A Közösségi Szolgálat hatása későbbi 
önkéntességre Magyarországon (N=80)

Igen, elősegíti

Is-is

Inkább gátolja
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IV/5. tábla: Néhány jellemző válasz a pozitív kategóriából: 

 Igen, elősegíti 

1. nem gátolja, hiszen nyitottabbá válnak  

2. jó hatással van az önkéntességre, segít példát mutatni  

3. inkább segít, hiszen elindít egy úton  

4. Igen, tapasztalatunk, hogy visszatérő önkéntesek lehetnek a vonakodó IKSZ-esekből. 

5. Igen, mert tapasztalatot szereznek, és felelősséget vállalnak.  

  

 
Jellemzően az ilyen típusú válaszoknál azt emelték ki a szakemberek, hogy a Közösségi 
Szolgálat során a fiatalok nyitottabbak lesznek, elindulnak egy olyan úton, amire a program 
nélkül nem léptek volna rá. Többen kiemelték, hogy a fiatalok munkakultúrát tanulhatnak, és 
nem ritkán visszatérnek már valódi önkéntesként a program után is. Ezen válaszadók tehát 
egyfajta önkéntes-előkészítőként tekintenek a Közösségi Szolgálatra.  

 

IV/6. tábla: Néhány jellemző válasz az is-is kategóriából: 

 Is-is 

1. Ha jó a fogadó szervezet, akkor igen  

2. Ha jobban lenne kommunikálva a miértje, akkor igen.  

3. Ha olyan helyen tölti le, amely hozzá közel áll és megszereti, akkor igen. 

4. Igen, ha megtalálja a fiatal az egyéni motivációját, és hogy milyen pedagógus karolja 
fel. 

5. Is-is, mivel kötelező, sokaknak később ez rossz emlékként fog bevésődni.  

  

 

Az Is-is kategória válaszadói bár nem tagadják alapvetően a program létjogosultságát és jó 
szándékát, de fenntartásokkal közelítenek hozzá. Jellemző a „ha” szócska használata a 
válaszaikban. Több különböző tényezőtől teszik függővé, hogy végül sikeres lesz-e a program. 
Ilyen tényezők véleményeik szerint a fogadó szervezet hozzáállása, a pedagógusok 
kommunikációja, és az, hogy a fiatal végül örömét leli-e a programban.  
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Bár a válaszok némelyikéből az tűnik ki, hogy van kormányrendelet40 ilyen jellegű programok 
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3. Ha olyan helyen tölti le, amely hozzá közel áll és megszereti, akkor igen. 
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fel. 
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Az Is-is kategória válaszadói bár nem tagadják alapvetően a program létjogosultságát és jó 
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IV/7. tábla: Néhány jellemző válasz az Inkább gátolja kategóriából: 

 Inkább gátolja 

1. Nem, részben mert kötelező, részben mert nincs megfelelően felügyelve a gyerekek 
tevékenysége. 

2. Nem, mert nem végeznek valódi önkéntes munkát, kötelező, és nem szívesen csinálják. 

3. Nem, csak az 50 órát letölteni törekszenek.  

4. Nem feltétlenül, a kötelező jellege alapvetően mond ellent az önkéntesség 
szellemiségének. 

5. Jelen formájában nem, de ha a fiatal valóban lehetőséget kap a kiteljesedésre, 
tapasztalatszerzésre, akkor lenne értelme. 

  

 

Ezen válaszadók szinte egyöntetűen azt emelték ki válaszaikban, hogy a kötelező volta miatt 
sokkal inkább gátló hatása van a programnak, mint segítő. Véleményük szerint a kötelező jelleg 
ellentmond az önkéntesség szellemének, és mivel túl nagy hátránnyal jár a tanuló részére, ha 
ezt a tevékenységét időben nem végzi el, ezért sok esetben csalásra is ösztönöz.  

Összességében tehát többen vannak azok a válaszadók, akik fenntartásokkal vagy éppen 
kritikusan állnak a kérdéshez, mint azok, akiknek pozitív véleményük van a Közösségi 
Szolgálatról a későbbi önkéntesség szempontjából.  

 

MOTIVÁCIÓ 
Az önkéntesség motivációinak kutatása fontos feladata volt a kérdőívünknek. Ennél a kérdésnél 
elsősorban a kötelező Közösségi Szolgálaton kívüli önkéntes tevékenység motivációira voltunk 
kíváncsiak. Természetes, hogy minden fiatal más és más indokkal lesz önkéntes, de a 
megkérdezett ifjúsági szakemberek válaszai alapján a következő öt nagyobb kategóriát lehetett 
elkülöníteni.  

1. Példa van előttük az önkéntességről 
2. A valahová tartozás érzése motiválja 
3. Érdekli a terület 
4. Egy jó ügy a motiváció 
5. Személyes célok vezetik 
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IV/8. tábla: Mi a fiatalok motivációja, amikor önkéntességbe kezdenek? (N=197) 

Milyen a mai fiatalok 
munkakultúrája? 

Országok 

MAGYARORSZÁG ROMÁNIA 

Esetszám Százalék Esetszám Százalék 

Példa van előttük az 
önkéntességről 10 10% 0 0% 

A valahová tartozás érzésének 
megélése 24 24% 28 29% 

Érdekli a terület 6 6% 0 0% 

Egy jó ügy a motiváció 25 25% 31 32% 

Személyes célok vezetik 28 28% 38 39% 

Nem releváns válaszok 5 5% 0 0% 

Összesen 100 100,0 97 100,0 

 
Az önkéntességgel foglalkozó szakirodalmak megkülönböztetnek úgynevezett szolgálat és 
tanulási típusú önkéntességet. A szolgálat típusú a segítést, a gyengébbek oltalmazását jelenti, 
míg a tanulási típusú a személyes célok által vezérelt önkéntességet.  

Ezen gondolat mentén elemezve a táblázatunkat, azt figyelhetjük meg, hogy a segítés, vagy egy 
jó ügy melletti elköteleződés mint motiváció az említések 25 százalékában fordul csak elő. Ma 
már egy jó ügy nem feltétlen csak a szegények és elesettek segítése lehet, idetartozik az 
állatvédelem, a környezetvédelem és az emberi jogok területe is.  

A tanulási típusú önkéntesség, a személyes célok által vezérelt motivációk aránya 28 százalék, 
ami nem sokkal haladja meg az előbb tárgyalt kategória arányát. Akkor beszélhetünk ilyen 
típusú motivációról, amikor a fiatal az önkéntesség során tudatosan fejleszti magát, és a végzett 
tevékenységet egyfajta „befektetésként” fogja fel.  

Ugyancsak hasonló arányban vannak azok a válaszadók is, akik szerint az önkéntes 
tevékenység mozgatórugója a fiatalokban a „valahova tartozás” élmény megélése. „Jó buli”, 
„odajár a barátja és a lány aki tetszik” válaszok érkeztek ebbe a kategóriába. Tágabb 
értelemben itt is beszélhetünk személyes érintettségről, hiszen a cél ilyenkor elsősorban a 
közösséghez tartozás és nem az önkéntes munkával való segítés.  

Kisebb kategória a példák által való motiváció az önkéntessé válás folyamatában. Viszonylag 
kevés ifjúsági szakember vélekedett úgy, hogy elsődlegesen ez lenne a legfontosabb motiváció. 
Ez valószínűleg annak tudható be, hogy a mai fiatalok már inkább önállóan döntenek ilyen 
kérdésekben, és kevésbé releváns számukra a szülői vagy a nagyobb testvérek példája. Maguk 
keresik az élményeiket, vagy szűkebb iskolai vagy baráti közösségeik nagyobb hatással vannak 
rájuk a döntéseik során.  

Ugyancsak a személyes célok által vezérelt önkéntességet látszik erősíteni az a fajta minta, 
amikor a fiatal motivációja egy terület – mondjuk úgy – munkaterület jobb megismerése. Ilyen 
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IV/7. tábla: Néhány jellemző válasz az Inkább gátolja kategóriából: 
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4. Nem feltétlenül, a kötelező jellege alapvetően mond ellent az önkéntesség 
szellemiségének. 

5. Jelen formájában nem, de ha a fiatal valóban lehetőséget kap a kiteljesedésre, 
tapasztalatszerzésre, akkor lenne értelme. 

  

 

Ezen válaszadók szinte egyöntetűen azt emelték ki válaszaikban, hogy a kötelező volta miatt 
sokkal inkább gátló hatása van a programnak, mint segítő. Véleményük szerint a kötelező jelleg 
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IV/8. tábla: Mi a fiatalok motivációja, amikor önkéntességbe kezdenek? (N=197) 

Milyen a mai fiatalok 
munkakultúrája? 

Országok 

MAGYARORSZÁG ROMÁNIA 

Esetszám Százalék Esetszám Százalék 

Példa van előttük az 
önkéntességről 10 10% 0 0% 

A valahová tartozás érzésének 
megélése 24 24% 28 29% 

Érdekli a terület 6 6% 0 0% 

Egy jó ügy a motiváció 25 25% 31 32% 

Személyes célok vezetik 28 28% 38 39% 

Nem releváns válaszok 5 5% 0 0% 

Összesen 100 100,0 97 100,0 

 
Az önkéntességgel foglalkozó szakirodalmak megkülönböztetnek úgynevezett szolgálat és 
tanulási típusú önkéntességet. A szolgálat típusú a segítést, a gyengébbek oltalmazását jelenti, 
míg a tanulási típusú a személyes célok által vezérelt önkéntességet.  
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jó ügy melletti elköteleződés mint motiváció az említések 25 százalékában fordul csak elő. Ma 
már egy jó ügy nem feltétlen csak a szegények és elesettek segítése lehet, idetartozik az 
állatvédelem, a környezetvédelem és az emberi jogok területe is.  

A tanulási típusú önkéntesség, a személyes célok által vezérelt motivációk aránya 28 százalék, 
ami nem sokkal haladja meg az előbb tárgyalt kategória arányát. Akkor beszélhetünk ilyen 
típusú motivációról, amikor a fiatal az önkéntesség során tudatosan fejleszti magát, és a végzett 
tevékenységet egyfajta „befektetésként” fogja fel.  

Ugyancsak hasonló arányban vannak azok a válaszadók is, akik szerint az önkéntes 
tevékenység mozgatórugója a fiatalokban a „valahova tartozás” élmény megélése. „Jó buli”, 
„odajár a barátja és a lány aki tetszik” válaszok érkeztek ebbe a kategóriába. Tágabb 
értelemben itt is beszélhetünk személyes érintettségről, hiszen a cél ilyenkor elsősorban a 
közösséghez tartozás és nem az önkéntes munkával való segítés.  

Kisebb kategória a példák által való motiváció az önkéntessé válás folyamatában. Viszonylag 
kevés ifjúsági szakember vélekedett úgy, hogy elsődlegesen ez lenne a legfontosabb motiváció. 
Ez valószínűleg annak tudható be, hogy a mai fiatalok már inkább önállóan döntenek ilyen 
kérdésekben, és kevésbé releváns számukra a szülői vagy a nagyobb testvérek példája. Maguk 
keresik az élményeiket, vagy szűkebb iskolai vagy baráti közösségeik nagyobb hatással vannak 
rájuk a döntéseik során.  

Ugyancsak a személyes célok által vezérelt önkéntességet látszik erősíteni az a fajta minta, 
amikor a fiatal motivációja egy terület – mondjuk úgy – munkaterület jobb megismerése. Ilyen 
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például a nyelvtanulás, a rendezvényszervezés vagy a különböző irodai munkákban való 
önkénteskedés. 42 

Az Erdélyből érkezett válaszok valamivel másabb megoszlásúak, mint a magyarországi 
válaszok. Nem került említésre a példa hatása az önkéntességre, viszont magasabb aránnyal bír 
a személyes célok vezérelte önkéntesség, ami ez esetben jelenti a tapasztalatszerzést, az új 
dolgok kipróbálását, sikerélmények megszerzését, és ezek későbbiekben való sikeres 
konvertálását a munkaerőpiacon.  

Erdélyben magasabb azoknak az aránya, akik szerint a motiváció elsődleges mozgatója az 
önzetlen segítségnyújtás, ez összefüggésben állhat az ott tapasztalható vallásosság mértékével. 

Összefoglalva tehát önkénteskedés motivációi témakörét úgy tűnik, hogy inkább élmény alapú, 
és inkább a tanulás és a befektetés a jövőbe a cél, mint az önzetlen segítségnyújtás. A napjainkra 
bekövetkezett munkaerő-piaci gyors és előre nem kiszámítható változások szükségessé teszik, 
hogy minél fiatalabb korban minél több használható tapasztalattal rendelkezzen egy pár éven 
belül dolgozni kívánó leendő munkavállaló.  

 

A TÁVOLMARADÓK 
A következő fejezetben arra voltunk kíváncsiak, hogy a megkeresett szakemberek szerint az 
önkéntességből kimaradó fiatalok milyen okok, körülmények hatására nem vesznek részt 
önkéntes tevékenységben. 

A kapott válaszokat a következő kategóriákba soroltuk be: 

IV/9. tábla: A fiatalok egy része soha nem végez önkéntes tevékenységet. Mik lehetnek ennek az 
okai? – A magyarországi válaszadók szerint. (N=95) 

A fiatalok egy része soha nem végez önkéntes 
tevékenységet. Mik lehetnek ennek az okai? 
(N=95) 

Esetszám Százalék 

Időhiány miatt 12 12,6% 

Nincs róla valós információja 22 23,2% 

Nincs pozitív példa előtte 22 23,2% 

Nem érdekli 26 27,4% 

Rossz híre van az önkénteskedésnek 11 11,6% 

Rossz élménye volt az önkénteskedéssel 2 2,1% 

Összesen 95 100,0 

 

                                                            
42 Az önkéntesség motivációs okairól bővebben: A MAGYAR ÖNKÉNTESEK MOTIVÁCIÓI – Bartal Anna Mária, 
Kmetty Zoltán - Civil Szemle, 2011.4. 
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A legnagyobb arányban előforduló kategória a fiatal érdektelensége. Itt elsősorban a 
motivációhiány, lustaság, belső késztetés hiánya, nárcizmus voltak a döntő érvek, de említésre 
került az az indok is, hogy egyszerűen olyan iskolába jár, ahol a közösségi szolgálat nem 
kötelező, így a fiatal számára teljesen „kiesik” az önkéntesség a látóköréből.  

Sokatmondóak a következő két kategória válaszai: a nincs róla valós információja és a nincs 
pozitív példa előtte. Az utóbbi során olyan válaszokat kaptunk, hogy sem a baráti, sem a családi 
körében nem lát példát az önkénteskedésre, így maga is távol marad tőle. Némileg összefüggést 
mutat a nincs valós információja kategóriával, hiszen a példa önmagában információ is a fiatal 
számára.  

De az információ hiánya elsősorban talán az iskola, mint mindennapi közeg felelőssége. Több 
és jobban felépített kommunikációval tehát biztosan növelni lehetne a jövőben az 
önkénteskedni vágyó fiatalok számát.  

Az időhiány kategória jellemzően a sportoló, különórákra járó fiatalokra vonatkozik, és azokra, 
akik már korán munkába állnak, mert csak így tudják biztosítani megélhetésüket, és emellett 
már nem jut idő az önkénteskedésre.  

A rossz híre van az önkéntességnek kategória arról számol be, hogy sok fiatal azért ódzkodik 
önkéntes tevékenység végzésébe, mert „ingyenmunkaként” és a kötelező iskolai közösségi 
szolgálat letöltése után eszébe sem jut már tovább folytatni az önkénteskedést.  

Legkisebb kategória azok csoportja, akiknek rossz élményük volt az önkéntességgel 
kapcsolatban, és ezért fordulnak el végül teljesen a területtől. 

Az erdélyi fiatalok esetében is hasonlóan alakultak az eredmények. Hangsúlyos az időhiány, 
főleg azok tekintetében, akik nehezebb körülmények között élnek, vagy különórára járnak, de 
sok válaszadó szerint általános probléma az iskolások leterheltsége is.   

Ugyancsak nagy arányban jelenik meg az információhiány is, miszerint, nem tud róla, nincs 
neki jól kommunikálva, téves információi vannak az önkéntességről, ami idővel azzal párosul, 
hogy végül teljesen elzárkózik előle. Szülői példamutatás hiánya is említésre került, és szép 
számmal vannak olyanok, akik szülői nyomásra nem végeznek önkéntességet, mert 
ingyenmunkának van beállítva.  

Összegezve a két országban szerzett tapasztalatokat, azt mondhatjuk, hogy az információ a 
kulcsszó. Több és jobban felépített kommunikációval tehát biztosan növelni lehetne a jövőben 
az önkénteskedni vágyó fiatalok számát mind Magyarországon, mind pedig Erdélyben. Ez 
természetesen nem lehet csak az iskola vagy a szülő vagy a civil szektor feladata, összehangolt 
munkára lenne szükség a siker eléréséhez.  

 

BEVONÁSI LEHETŐSÉGEK 
A magyar önkéntes szektor számára talán a legnagyobb kihívást továbbra is az önkéntesség 
iránti negatív érzelmek és az önkéntes tevékenységek társadalmi elismerésének hiánya jelenti. 
Habár az önkéntességnek hosszú időre visszavezethető tradíciója van Magyarországon, a 
rendszerváltást megelőző évtizedek negatívuma továbbra is érezteti hatását. A rendszerváltást 
követően felpezsdült a nonprofit szektor, a liberális és különböző kedvezményeket nyújtó 
szabályozásnak köszönhetően, ugyanakkor a civil társadalomba és a nonprofit szervezetekbe 
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A fiatalok egy része soha nem végez önkéntes 
tevékenységet. Mik lehetnek ennek az okai? 
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42 Az önkéntesség motivációs okairól bővebben: A MAGYAR ÖNKÉNTESEK MOTIVÁCIÓI – Bartal Anna Mária, 
Kmetty Zoltán - Civil Szemle, 2011.4. 
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vetett bizalom továbbra is alacsony maradt. Az önkéntes munkát vállalók aránya európai 
viszonylatban továbbra is relatíve alacsony, az önkéntesség társadalmi elismertsége szintúgy.43 

IV/10. tábla: Ön szerint, hogyan lehetne bevonni azokat a fiatalokat, akik nem akarnak 
önkénteskedni? – A magyarországi válaszadók szerint. (N=90) 

 

Az ide érkezett válaszokat két nagy csoportra osztottuk. A válaszadók nagy többsége szerint 
igenis meg kell próbálni bevonni minden fiatalt az önkéntesség világába, míg kisebb részük 
szerint nem kell erőltetni minden fiatalt, hogy legyen önkéntes. 

Erdélyben is hasonló eredményeket találunk, ott viszont már megjelenik (igaz kis számban) a 
kötelezővé tétel igénye is, a magyar közösségi szolgálat mintájára. 

A megkeresett ifjúsági szakemberek többek között a következő bevonási módszereket 
említették. 

IV/11. tábla: Az említett bevonási módszerek a magyarországi válaszadók válaszaiból: 

MAGYARORSZÁG 

                                         Említett bevonási módszerek  

1. Ismeretterjesztő programok az iskolákban civil szervezet által. 

2. Jutalmazással (ingyen étkezés, ajándékok). 

3. Kortárs csoportok bevonása. 

4. Személyes megkeresés formában. 

5. Kommunikálni kell nekik az előnyeit a dolognak. 

6. Bevonni a már önkénteskedő fiatalokat, hogy népszerűsítsék. 

                                                            
43 Salamon Judit, Papp Zsolt: Önkéntesség és önszerveződés segítése. Civil ifjúsági munka 2012 

86%

14%

Az önkéntességet kerülő fiatalok bevonásának 
szükségessége (N=90)

Változatos módszerek
említése

Nem kell mindenkit bevonni, 
hagyni kell „kint” maradni
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7. Érzelmi motiváció, régi ovijába, stb. hívni, hogy lássa értelmét a munkájának. 

8. Szociális érzékenyítés. 

9. Promóciós ajándékokkal, esetleg kitüntetéssel. 

10. 
Iskolai tanórai lehetőségre lenne szükség, hogy az általános értékek mentén 
fejleszthessük a fiatalokat, valamint a média értékszempontú jelenlétére is szükség 
lenne. 

11. Hólabda módszerrel, élmények átadásával. 

12. El kell hívni egy közösségi programra nézőnek, aztán bevonni, hogy részese legyen 
egy sikerélménynek, és akkor jön a „jé milyen jó érzés”, "aha" élmény kiváltása. 

13. Konkrétan felkínálni, megmutatni minél több lehetőséget, példákat, személyeket. 

14. Színes programokkal, kitelepülésekkel. 

15. Több, felhívó jellegű, személyesebb jellegű bemutató programot kellene tartani. 

  

 

IV/12. tábla: Az említett bevonási módszerek a romániai válaszadók válaszaiból: 

 ROMÁNIA 

                                           Említett bevonási módszerek 

1. Direkt megközelítéssel, tájékoztatással. 

2. A gyermek érdeklődésének megfelelő önkénteskedés: lehetőségeket kell felmutatni. 

3. Állami szinten kötelezővé tenni. 

4. Az önkéntes munka legalább egyszeri kipróbálásának kötelezővé tétele. 

5. Az önkéntesség pozitívumaival megismertetni. 

6. Be kell mutatni nekik a pozitív oldalát az önkéntességnek. 

7. Be kellene vonni "kötelező" önkéntes munkába iskolán belül. 

8. Csapatépítő programokkal. 

9. Egy meglévő önkéntes személyes beszámolója, érzései, átélt tapasztalatai, aki 
korosztályban közel van a hallgatósághoz. 

10. Egyszeri találkozókra/önkéntes munkára hívni őket; lehetővé tenni, hogy kipróbálják 
bármilyen elkötelezettség nélkül. 

11. Fontos a személyes megszólítás és a hitelesség (olyan személy beszéljen velük, aki 
maga is önkéntes). 

12. Informálás és lehetőségek kínálása, kortársprogramok felkínálása. 
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vetett bizalom továbbra is alacsony maradt. Az önkéntes munkát vállalók aránya európai 
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MAGYARORSZÁG 
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43 Salamon Judit, Papp Zsolt: Önkéntesség és önszerveződés segítése. Civil ifjúsági munka 2012 
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13. Informálni kell több lehetőségről; az előnyöket kiemelve tájékoztatni őket, hogy 
vonzóbb legyen. 

14. Jó példák népszerűsítésével. Egyalkalmas tevékenységek bevonásával, ahol pozitív 
tapasztalatra tehet szert. 

15. Jó példával. Osztályszintű programokon részt venni. Valamit valamiért rendszerrel 
rávenni. 

  

 
Mindkét esetben az informálás és a pozitív példák felmutatása előtérbe kerül. A hitelesség és a 
kortársi segítők bevonása a népszerűsítésbe a válaszadók szerint nagyon hasznos lenne. Sokan 
vélik úgy, ha egy alkalommal sikerülne „megfogni” a fiatalt, akkor utána már könnyebben válna 
a későbbiekben önkéntes belőle. 

 

ÖNKÉNTESSÉG A MUNKAERŐPIACON 
Egyre inkább trend Magyarországon is, hogy a vállalatok, cégek, munkaadók pozitívan 
értékelik egy állásinterjú során, ha a leendő munkavállalónak van önkéntességi tapasztalata.  

Erről a kérdésről így vélekedtek a magyar szakemberek: 

IV/13. tábla: Jelent-e hátrányt a munkaerő-piacon a fiatal számára az önkéntesség hiánya? (N=189) 

Jelent-e hátrányt a munkaerő-piacon a fiatal számára az önkéntesség hiánya?    

 
MAGYARORSZÁG ROMÁNIA 

Esetszám Százalék Esetszám Százalék 

Igen, jelenthet hátrányt 55 59,1 70 73 

Nem jelent hátrányt 38 40,9 26 27 

Összesen 93 100,0 96 100,0 

 
Sok szakember nem feltétlenül tudta eldönteni, hogy egyértelműen inkább előnyről vagy 
hátrányról beszélhetünk, ezért használjuk itt inkább a jelenthet kifejezést. Ez függ munkakörtől 
és megpályázott pozíciótól is, de talán abban mindenki egyetért, hogy nem jelent hátrányt, ha 
van, még ha olykor nem is jelenik meg konkrét előnyként egy állásinterjú során. 

 

ÖNKÉNTES TERÜLETEK – NÉPSZERŰ VAGY NÉPSZERŰTLEN? 
Népszerű és népszerűtlen területek 
Arra voltunk kíváncsiak, hogy melyek azok a területek ahol a válaszadóink tapasztalatai szerint 
szívesen önkénteskednek a fiatalok. Erősen megosztottnak tekinthetőek a területek, mert míg a 
Kulturális és közösségi eseményeken való önkéntesség a megkérdezettek több mint 90 százaléka 
szerint népszerű, addig a legnépszerűtlenebb terület, az Egészségügyi önkéntesség csak 26,6 
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százalékos népszerűségi indexet ért el. Ezek az óriási különbségek természetesen sok 
mindenből fakadhatnak. Függhetnek a fiatal egyéni habitusától vagy az elvégzendő munka 
nehézségétől is.  A további táblázatokban ezekre az okokra mutatunk rá bővebben. 

 

IV/14. tábla: Melyek a legnépszerűbb és a legkevésbé népszerű területek az önkénteskedő fiatalok 
körében? – A válaszadók országa szerint. 

 

Jelentősebb eltérést figyelhetünk meg az országok között az oktatási terület és az egészségügyi 
önkéntesség között. Az eltérés oka lehet, hogy míg Magyarországon lényegesen jobban 
szervezett és erősebb a szociális háló, addig az Romániában alacsonyabb szintű, így az 
egészségügyi/szociális önkéntességre nagyobb igény bizonyul. 

 

A népszerűtlenség okai 
Nyitott válaszban kérdeztük a szakembereket arról, hogy a fiatalok miért keresik jobban az 
egyik típusú önkéntes tevékenységet, és miért utasítják el jobban a másikat.  

A válaszokat összegezve az alábbi nagyobb csoportokat állítottuk fel:  

- Nem érdekli az adott terület / nincs elég információja róla. 
- Taszítja az adott terület / fél tőle. 
- Kerüli a nehéz feladatokat, kevesebb felelősséget szeret csak vállalni. 
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IV/15. tábla: Mi az oka annak, hogy bizonyos területeken nem szeretnek önkénteskedni a fiatalok? 
– A magyarországi válaszadók megoszlása. (N=85) 

Mi az oka annak, hogy bizonyos területeken nem 
szeretnek önkénteskedni a fiatalok? 

Esetszám Százalék 

Nem érdekli az adott terület / nincs elég információja 
róla 

50 58,8 

Taszítja az adott terület / fél tőle 19 22,4 
Kerüli a nehéz feladatokat, kevesebb felelősséget 
szeret csak vállalni 

16 18,8 

Összesen 85 100,0 
 
Legnagyobb arányban az okok között az szerepel, hogy nem érdekli a terület eléggé az adott 
fiatalt. Itt több helyen említésre került az információhiány is.  

Úgy vélekedtek a szakemberek, hogy növelhető lenne az érdeklődés, ha több információval 
lennének ellátva a fiatalok, és nem csak a saját előítéleteikre hagyatkoznának, mikor területet 
választanak maguknak önkéntes tevékenység végzése céljából.  

Említésre került a területtől való ódzkodás, félelem, egyes esetekben az undorodás is, mely 
összecseng az előző táblázatban látott sorrenddel, például az egészségügyi önkéntesség és az 
idősekkel való foglalkozás. Meg kell jegyezni, hogy e két terület egyébként is komoly 
szakértelmet és erős elhivatottságot igényel. 

Jellemző válasz volt továbbá, hogy a fiatalok kerülik azokat a feladatokat és munkákat, ahol a 
szokottnál nagyobb felelősség hárulna rájuk, így részben ezért utasítják el ezeket a területeket.  

 

AZ ÖNKÉNTESEK JELLEMZŐI 
Az alábbi táblázatban az önkéntesek jellemzőire vonatkozó kérdésre adott válaszok 
csoportosítása látható: 

IV/16. tábla: Jellemzően milyen fiatalokból lesz önkéntes? Van-e valamilyen közös tulajdonságuk? – 
A magyarországi válaszadók megoszlása. (N=81) 

Jellemzően milyen fiatalokból lesz önkéntes? Van-e 
valamilyen közös tulajdonságuk? Esetszám Százalék 

Motiváltság / belső indíttatás 13 16,0 
Tenni akarás / jobbító szándék 18 22,2 
Nyitottság 15 18,5 
Van minta előttük az önkéntességről 15 18,5 
Érzelmileg fejlettebbek / szociálisan érzékenyebbek 18 22,2 
Több szabadidővel rendelkeznek 2 2,5 
Összesen 81 100,0 
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A válaszokból hat csoportot tudtunk kialakítani. Nem fedezhető fel nagy eltérés a csoportok 
megoszlása között, egyik sem kapott kiugró értéket. Legnagyobb arányban azonban a Tenni 
akarás/jobbító szándék és az Érzelmileg fejlettebbek / szociálisan érzékenyebbek került 
említésre, mint olyan attribútum, ami az önkénteskedő fiatalok fontos jellemzője lehet a 
megkérdezett szakemberek szerint.  

Érdekes megemlíteni, hogy míg az önkéntességtől való távolmaradás egyik hangsúlyos oka 
lehet az időhiány, addig ennek a reciproka nem feltétlenül ösztönző hatású, vagyis a több 
szabadidő nem jelent a szakemberek szerint egyenes utat az önkéntesség világába. 

A pozitív minta a fiatal előtt ebben az esetben is ösztönző lehet, de valószínűleg önmagában 
még kevés ahhoz, hogy valakiből önkéntes váljon.  

 

TUDATOS KOMPETENCIAFEJLESZTÉS, MUNKATAPASZTALAT 
IV/17. tábla: Mennyire tudatos a fiatalokban a kompetenciák fejlesztése az önkéntesség során? 
(N=193) 

 

Mennyire tudatos a fiatalokban a kompetenciák 
fejlesztése az önkéntesség során? 

MAGYARORSZÁG ROMÁNIA 

Esetszám Százalék Esetszám Százalék 

Teljes mértékben tudatosan 
fejlesztik magukat 3 3,1 3 3,0 

Tisztában vannak a fejlődéssel, de 
nem ez a fő motivációjuk 43 44,3 67 67,7 

Nem is gondolnak saját 
kompetenciáik fejlesztésére 51 52,6 29 29,3 

Összesen 97 100,0 96 100,0 

 

Érdekes megfigyelni, hogy ebben a kérdésben csak három szakember gondolta, úgy teljes 
mértékben tudatos önfejlesztésre „használnák” a fiatalok az önkéntességet. Ez némileg 
ellentmond annak a trendnek, amit feljebb már vizsgáltunk, hogy a tanulási típusú 
önkéntességnek ez az egyik legfőbb vonzereje napjainkban.  

Viszont nagy, több mint 50 százalékos aránnyal jelenik meg az a kategória, ami arról számol 
be, hogy a megkeresettek szerint a fiatalok nem is gondolnak önkéntesség közben az 
önfejlesztésre, így valószínűleg nem is aknázzák ki az ebben rejlő lehetőségeket. 43 válaszadó 
szerint a fiatalok tudják, hogy a jövőben tudnak majd profitálni az önkéntes területeken eltöltött 
időből, de nem ez a fő motivációjuk.  
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IV/15. tábla: Mi az oka annak, hogy bizonyos területeken nem szeretnek önkénteskedni a fiatalok? 
– A magyarországi válaszadók megoszlása. (N=85) 

Mi az oka annak, hogy bizonyos területeken nem 
szeretnek önkénteskedni a fiatalok? 

Esetszám Százalék 

Nem érdekli az adott terület / nincs elég információja 
róla 

50 58,8 

Taszítja az adott terület / fél tőle 19 22,4 
Kerüli a nehéz feladatokat, kevesebb felelősséget 
szeret csak vállalni 

16 18,8 

Összesen 85 100,0 
 
Legnagyobb arányban az okok között az szerepel, hogy nem érdekli a terület eléggé az adott 
fiatalt. Itt több helyen említésre került az információhiány is.  

Úgy vélekedtek a szakemberek, hogy növelhető lenne az érdeklődés, ha több információval 
lennének ellátva a fiatalok, és nem csak a saját előítéleteikre hagyatkoznának, mikor területet 
választanak maguknak önkéntes tevékenység végzése céljából.  

Említésre került a területtől való ódzkodás, félelem, egyes esetekben az undorodás is, mely 
összecseng az előző táblázatban látott sorrenddel, például az egészségügyi önkéntesség és az 
idősekkel való foglalkozás. Meg kell jegyezni, hogy e két terület egyébként is komoly 
szakértelmet és erős elhivatottságot igényel. 

Jellemző válasz volt továbbá, hogy a fiatalok kerülik azokat a feladatokat és munkákat, ahol a 
szokottnál nagyobb felelősség hárulna rájuk, így részben ezért utasítják el ezeket a területeket.  

 

AZ ÖNKÉNTESEK JELLEMZŐI 
Az alábbi táblázatban az önkéntesek jellemzőire vonatkozó kérdésre adott válaszok 
csoportosítása látható: 

IV/16. tábla: Jellemzően milyen fiatalokból lesz önkéntes? Van-e valamilyen közös tulajdonságuk? – 
A magyarországi válaszadók megoszlása. (N=81) 

Jellemzően milyen fiatalokból lesz önkéntes? Van-e 
valamilyen közös tulajdonságuk? Esetszám Százalék 

Motiváltság / belső indíttatás 13 16,0 
Tenni akarás / jobbító szándék 18 22,2 
Nyitottság 15 18,5 
Van minta előttük az önkéntességről 15 18,5 
Érzelmileg fejlettebbek / szociálisan érzékenyebbek 18 22,2 
Több szabadidővel rendelkeznek 2 2,5 
Összesen 81 100,0 
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A válaszokból hat csoportot tudtunk kialakítani. Nem fedezhető fel nagy eltérés a csoportok 
megoszlása között, egyik sem kapott kiugró értéket. Legnagyobb arányban azonban a Tenni 
akarás/jobbító szándék és az Érzelmileg fejlettebbek / szociálisan érzékenyebbek került 
említésre, mint olyan attribútum, ami az önkénteskedő fiatalok fontos jellemzője lehet a 
megkérdezett szakemberek szerint.  

Érdekes megemlíteni, hogy míg az önkéntességtől való távolmaradás egyik hangsúlyos oka 
lehet az időhiány, addig ennek a reciproka nem feltétlenül ösztönző hatású, vagyis a több 
szabadidő nem jelent a szakemberek szerint egyenes utat az önkéntesség világába. 

A pozitív minta a fiatal előtt ebben az esetben is ösztönző lehet, de valószínűleg önmagában 
még kevés ahhoz, hogy valakiből önkéntes váljon.  

 

TUDATOS KOMPETENCIAFEJLESZTÉS, MUNKATAPASZTALAT 
IV/17. tábla: Mennyire tudatos a fiatalokban a kompetenciák fejlesztése az önkéntesség során? 
(N=193) 

 

Mennyire tudatos a fiatalokban a kompetenciák 
fejlesztése az önkéntesség során? 

MAGYARORSZÁG ROMÁNIA 

Esetszám Százalék Esetszám Százalék 

Teljes mértékben tudatosan 
fejlesztik magukat 3 3,1 3 3,0 

Tisztában vannak a fejlődéssel, de 
nem ez a fő motivációjuk 43 44,3 67 67,7 

Nem is gondolnak saját 
kompetenciáik fejlesztésére 51 52,6 29 29,3 

Összesen 97 100,0 96 100,0 

 

Érdekes megfigyelni, hogy ebben a kérdésben csak három szakember gondolta, úgy teljes 
mértékben tudatos önfejlesztésre „használnák” a fiatalok az önkéntességet. Ez némileg 
ellentmond annak a trendnek, amit feljebb már vizsgáltunk, hogy a tanulási típusú 
önkéntességnek ez az egyik legfőbb vonzereje napjainkban.  

Viszont nagy, több mint 50 százalékos aránnyal jelenik meg az a kategória, ami arról számol 
be, hogy a megkeresettek szerint a fiatalok nem is gondolnak önkéntesség közben az 
önfejlesztésre, így valószínűleg nem is aknázzák ki az ebben rejlő lehetőségeket. 43 válaszadó 
szerint a fiatalok tudják, hogy a jövőben tudnak majd profitálni az önkéntes területeken eltöltött 
időből, de nem ez a fő motivációjuk.  
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Az erdélyi válaszadók magasabb arányban gondolják úgy, hogy a fiatalok tudnak arról, hogy 
mit „nyernek majd” az önkéntességgel, de nem ez hajtja őket elsősorban. 

Valószínűsíthetően az önkéntesség még mindig inkább „érzelmi”, mint „értelmi” ügy 
Magyarországon.  

 

IV/18. tábla: A fiatalok általában mennyire tartják alkalmasnak munkatapasztalat szerzésére az 
önkéntességet? (N=197) 

 

A fiatalok általában mennyire tartják alkalmasnak 
munkatapasztalat szerzésére az önkéntességet? 

MAGYARORSZÁG ROMÁNIA 

Esetszám Százalék Esetszám Százalék 

Teljes mértékben annak 
tartják 8 8,2 10 10,1 

Inkább annak tartják 27 27,6 48 48,5 

Inkább nem tartják 
annak 36 36,7 22 22,2 

Egyáltalán nem tartják 
annak 3 3,1 3 3,0 

Nem tudják, hogy ez 
tapasztalatszerzés 24 24,5 16 16,2 

Összesen 98 100,0 99 100,0 

 

Mint látható ebben a kérdésben „teljes az összhang” az előző táblázattal. Csak 8 szakember 
jelezte, hogy a fiatalok már tudatosan munkatapasztalatnak tartják az önkénteskedést.44 27 
szakember véleménye szerint valamennyire annak tartják, de már semennyire sem nevezhető 
tervezett választásnak az önkéntességi terület. Az utolsó három válaszlehetőség összesen több 
mint 60 százalékot tesz ki, tehát nem, alig vagy egyáltalán nem tudják, hogy az önkénteskedés 
milyen jótékony hatással lehet a későbbi munkavállalói karrierjükre a jövőben.  

Az erdélyi válaszadók viszont körülbelül kétszer annyian jelezték, az ő önkénteseik inkább 
tisztában vannak azzal, hogy igenis munkatapasztalatnak számít már az önkéntes 
tevékenységük, így valószínűsíthetően a hozzáállásuk is ilyen formán alakul. 

Ismét megemlíthetjük, hogy az önkéntesség témában való felvilágosítás, tehát az előnyök és 
hasznok folyamatos kommunikálása a fiatalok felé mennyire fontos feladata kellene, hogy 
legyen az állami, az oktatási, a civil és az egyházi szférának is.  

                                                            
44 Itt a munkatapasztalat nem feltétlenül egyenlő a tudatos önfejlesztéssel. (Például egészségügyi önkéntesség 
és művészeti témában végzett tevékenység. Mindkettő tudatos lehet, de csak egyik tekinthető valódi 
munkatapasztalatnak.) 

100 
 

HAZAI ÉS KÜLFÖLDI ÖNKÉNTESSÉG 
Megkérdeztük a válaszadóinkat, hogy ha tőlük tanácsot kérne egy fiatal, hogy külföldön vagy 
belföldön önkénteskedjen, ő melyik lehetőséget javasolná: Belföldön vagy külföldön kezdje, 
vagy próbálja ki mindkettőt.  

 

Az alábbi táblázatban bemutatjuk az eredményeket:  

IV/19. tábla: Ön melyiket javasolja egy önkénteskedni vágyó fiatal számára? (N=197) 

 

Ön melyiket javasolja egy önkénteskedni vágyó fiatal számára?

MAGYARORSZÁG ROMÁNIA 

Esetszám Százalék Esetszám Százalék 

Belföldi önkéntességet 22 22,4 16 16,0 

Külföldi önkéntességet 4 4,1 3 3,0 

Mindkettőt 72 73,5 81 81,0 

Összesen 97 100,0 100 100,0 

 

A szakemberek többsége szerint mindkettő típusú önkéntességet ki kellene próbálnia egy 
fiatalnak. Mindössze 7 válaszadó ajánlaná kizárólag a külföldi önkéntességet egy tanácsot kérő 
fiatalnak, és 38 válaszadó szerint a belföldi önkéntesség való elsősorban egy fiatalnak. Milyen 
okok mentén döntöttek így a válaszadók? A következő kérdésben ennek jártunk utána.  

 

Azok, akik a belföldi önkéntességet javasolták, azok jellemzően a következő érvekkel álltak 
elő: 

IV/20. tábla: Néhány jellemző válasz a belföldi önkéntességet javasló szakemberektől országok 
szerint. 

 Belföldi önkéntességet javasolna MAGYARORSZÁG 

1. 
Elsősorban itthon kell megtalálniuk az önkéntesség lehetőségét, mert ezzel saját 
környezetüket támogathatják, és közben megismerik azt a munkakörnyezetet, amiben 
később dolgozni fognak. 

2. Hazai körülmények között sokkal könnyebb segítséget kérni elakadáskor. 

3. Fontos, hogy a saját környezetünkben kezdjük a tapasztalatszerzést. 

4. Praktikus okokból, itthon is van megoldani való probléma. 

5. Közös nyelv, közös kultúra, egyszerűbb, hatékonyabb. 
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Az erdélyi válaszadók magasabb arányban gondolják úgy, hogy a fiatalok tudnak arról, hogy 
mit „nyernek majd” az önkéntességgel, de nem ez hajtja őket elsősorban. 

Valószínűsíthetően az önkéntesség még mindig inkább „érzelmi”, mint „értelmi” ügy 
Magyarországon.  

 

IV/18. tábla: A fiatalok általában mennyire tartják alkalmasnak munkatapasztalat szerzésére az 
önkéntességet? (N=197) 

 

A fiatalok általában mennyire tartják alkalmasnak 
munkatapasztalat szerzésére az önkéntességet? 

MAGYARORSZÁG ROMÁNIA 

Esetszám Százalék Esetszám Százalék 

Teljes mértékben annak 
tartják 8 8,2 10 10,1 

Inkább annak tartják 27 27,6 48 48,5 

Inkább nem tartják 
annak 36 36,7 22 22,2 

Egyáltalán nem tartják 
annak 3 3,1 3 3,0 

Nem tudják, hogy ez 
tapasztalatszerzés 24 24,5 16 16,2 

Összesen 98 100,0 99 100,0 

 

Mint látható ebben a kérdésben „teljes az összhang” az előző táblázattal. Csak 8 szakember 
jelezte, hogy a fiatalok már tudatosan munkatapasztalatnak tartják az önkénteskedést.44 27 
szakember véleménye szerint valamennyire annak tartják, de már semennyire sem nevezhető 
tervezett választásnak az önkéntességi terület. Az utolsó három válaszlehetőség összesen több 
mint 60 százalékot tesz ki, tehát nem, alig vagy egyáltalán nem tudják, hogy az önkénteskedés 
milyen jótékony hatással lehet a későbbi munkavállalói karrierjükre a jövőben.  

Az erdélyi válaszadók viszont körülbelül kétszer annyian jelezték, az ő önkénteseik inkább 
tisztában vannak azzal, hogy igenis munkatapasztalatnak számít már az önkéntes 
tevékenységük, így valószínűsíthetően a hozzáállásuk is ilyen formán alakul. 

Ismét megemlíthetjük, hogy az önkéntesség témában való felvilágosítás, tehát az előnyök és 
hasznok folyamatos kommunikálása a fiatalok felé mennyire fontos feladata kellene, hogy 
legyen az állami, az oktatási, a civil és az egyházi szférának is.  

                                                            
44 Itt a munkatapasztalat nem feltétlenül egyenlő a tudatos önfejlesztéssel. (Például egészségügyi önkéntesség 
és művészeti témában végzett tevékenység. Mindkettő tudatos lehet, de csak egyik tekinthető valódi 
munkatapasztalatnak.) 
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HAZAI ÉS KÜLFÖLDI ÖNKÉNTESSÉG 
Megkérdeztük a válaszadóinkat, hogy ha tőlük tanácsot kérne egy fiatal, hogy külföldön vagy 
belföldön önkénteskedjen, ő melyik lehetőséget javasolná: Belföldön vagy külföldön kezdje, 
vagy próbálja ki mindkettőt.  

 

Az alábbi táblázatban bemutatjuk az eredményeket:  

IV/19. tábla: Ön melyiket javasolja egy önkénteskedni vágyó fiatal számára? (N=197) 

 

Ön melyiket javasolja egy önkénteskedni vágyó fiatal számára?

MAGYARORSZÁG ROMÁNIA 

Esetszám Százalék Esetszám Százalék 

Belföldi önkéntességet 22 22,4 16 16,0 

Külföldi önkéntességet 4 4,1 3 3,0 

Mindkettőt 72 73,5 81 81,0 

Összesen 97 100,0 100 100,0 

 

A szakemberek többsége szerint mindkettő típusú önkéntességet ki kellene próbálnia egy 
fiatalnak. Mindössze 7 válaszadó ajánlaná kizárólag a külföldi önkéntességet egy tanácsot kérő 
fiatalnak, és 38 válaszadó szerint a belföldi önkéntesség való elsősorban egy fiatalnak. Milyen 
okok mentén döntöttek így a válaszadók? A következő kérdésben ennek jártunk utána.  

 

Azok, akik a belföldi önkéntességet javasolták, azok jellemzően a következő érvekkel álltak 
elő: 

IV/20. tábla: Néhány jellemző válasz a belföldi önkéntességet javasló szakemberektől országok 
szerint. 

 Belföldi önkéntességet javasolna MAGYARORSZÁG 

1. 
Elsősorban itthon kell megtalálniuk az önkéntesség lehetőségét, mert ezzel saját 
környezetüket támogathatják, és közben megismerik azt a munkakörnyezetet, amiben 
később dolgozni fognak. 

2. Hazai körülmények között sokkal könnyebb segítséget kérni elakadáskor. 

3. Fontos, hogy a saját környezetünkben kezdjük a tapasztalatszerzést. 

4. Praktikus okokból, itthon is van megoldani való probléma. 

5. Közös nyelv, közös kultúra, egyszerűbb, hatékonyabb. 
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 Belföldi önkéntességet javasolna ROMÁNIA 

1. A belföldi önkéntesség megfelelő önbizalmat ad ahhoz, hogy külföldön is kipróbálja 
magát. Tapasztalatait kamatoztathatja a későbbiekben. 

2. Fontos, hogy a fiatalok itthon szerezzenek tapasztalatot; az itthon maradásra buzdítani. 

3. Inkább hazai környezetben, azonos mentalitású emberekkel legyen kapcsolatban. 

4. Kezdetben mindenképp fontos a belföldi tapasztalat, és erősíti az itthon maradást. 

5. Úgy gondolom, elsősorban itthon kellene megtapasztalni az önkéntességet. 

  

 
Visszatérő motívum több válaszadónál, hogy belföldön is van megoldásra váró probléma, és 
egy magyar fiatal elsőként itthon szerezzen tapasztalatot. Emellett a belföldi önkéntesség egy 
biztonságosabb, védettebb környezetet biztosít a tapasztalatszerzés megkezdésére, így nagyobb 
eséllyel lesz sikerélményük. Az erdélyi válaszadókban az elvándorlástól való félelem is 
erőteljesebben jelentkezik. 

A külföldi önkéntességet javaslók érvei között a nyelvtanulás szerepel elsősorban, és hogy 
külföldön jobb és minőségibb tapasztalatot lehet szerezni. Véleményük szerint az 
elvándorlástól sem kell félni ebben az esetben. Itt mindössze 7 főről beszélünk.  

IV/21. tábla: Néhány jellemző válasz a külföldi önkéntességet javasló szakemberektől országok 
szerint. 

 Külföldi önkéntességet javasolna MAGYARORSZÁG 

1. ott többet lehet tanulni 
2. nyelvtudás miatt 
3. nyelvgyakorlás, jobb tapasztalatok 
4. fix időre megy, nem marad kint 
 Belföldi önkéntességet javasolna ROMÁNIA 

1. tapasztalatszerzés miatt; más példákat lát  

2. pluszba tanul még a fiatal, pl.: nyelv, kultúra  

3. fontos egy teljesen más kultúrkörben élni és dolgozni, huzamosabb ideig (több 
hónapig); a szakmai tapasztalaton túl jobb megértés, rálátás lesz a saját környezetére 

  

 
Azok a szakemberek, akik mindkettőt ajánlani tudták, azok a belföldi és külföldi önkéntesség 
kombinált előnyeit emelték ki elsősorban. Ilyen a tapasztalatszerzés, maga a külföldi 
tartózkodás és megmérettetés izgalma, építő hatása a személyiségre. Ilyen még az 
összehasonlíthatóság és a szélesebb látókör hatása a fiatalra nézve, de felmerült érvként az is, 
hogy az önkéntesség által könnyen lehet olcsón utazni. 
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IV/22. tábla: Néhány jellemző válasz, a mindkét típusú önkéntességet javasló szakemberektől 
országok szerint. 

 Mindkettőt javasolja MAGYARORSZÁG 

1. Sokrétű tapasztalatszerzés által fejlődik a fiatal. 

2. Mind a kettőnek más a célja, aki nem tudja az érettségi után mit tegyen, annak a hosszú 
távú külföldit, aki segíteni akar, annak a belföldit javaslom. 

3. Előbb a külföldit, aztán ha nem tetszett neki, akkor van motivációja, nyelvtudása, akkor 
a belföldi is fejlesztheti a személyiségét, kompetenciáit. 

4. Izgalmas kihívás helytállni belföldön és megmérettetni külföldön. 

5. A külföldi a világszemlélet fejlesztéséhez, nyitottsághoz, a belföldi a másik emberhez 
való viszonyának, az emberekkel való bánásmódjának fejlesztéséhez. 

 Mindkettőt javasolja ROMÁNIA 

1. Mindkét önkéntesség során más és más kompetenciákat fejleszthetnek. 

2. Mindkettőt hasznosnak találom, de a külföldi önkéntességet csak azután, miután már 
belföldön szerzett tapasztalatot az önkénteskedésben. 

3. Önkéntességgel könnyen és olcsón el lehet jutni egy országba. 

4. Tapasztalatszerzés külföldön és belföldön elősegíti az önállóságot és nyitottságot. 

5. Tapasztalatszerzésre hatalmas lehetőség, megismerkednek más kultúrákkal. Itthon meg 
felmérik az itthoni helyzetet. 

  

 

A következő öt kérdésben a külföldi önkénteskedés konkrét előnyeit és kockázatait próbáltuk 
feltérképezni nyitott kérdésekkel. Külön kitértünk arra, hogy az önkénteskedő fiatalra milyen 
pozitív és negatív hatása lehet egy tartósabb külföldi tevékenységnek, illetve arra is, hogy ez 
véleményük szerint miként csapódik le a jövőben Magyarország és Románia társadalmán.  

 

Előnyök a fiatal számára 
Megkértük a válaszadókat, hogy soroljanak olyan előnyöket, melyeket a fiatal a külföldi 
tapasztalatszerzése során a saját maga javára szerezhet. Sok különféle válasz érkezett erre a 
kérdésre, és mi ezeket a kategóriákat állítottuk fel belőlük: 

- Nyelvtanulás és más kultúrák megismerése 
- Önállósodás és személyiségfejlődés 
- Más munkakultúra megismerése 
- Elfogadóbb és toleránsabb lesz 
- Új szemléletet ad a fiatalnak 
- Kapcsolati tőke építése. 
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 Belföldi önkéntességet javasolna ROMÁNIA 

1. A belföldi önkéntesség megfelelő önbizalmat ad ahhoz, hogy külföldön is kipróbálja 
magát. Tapasztalatait kamatoztathatja a későbbiekben. 

2. Fontos, hogy a fiatalok itthon szerezzenek tapasztalatot; az itthon maradásra buzdítani. 

3. Inkább hazai környezetben, azonos mentalitású emberekkel legyen kapcsolatban. 

4. Kezdetben mindenképp fontos a belföldi tapasztalat, és erősíti az itthon maradást. 

5. Úgy gondolom, elsősorban itthon kellene megtapasztalni az önkéntességet. 

  

 
Visszatérő motívum több válaszadónál, hogy belföldön is van megoldásra váró probléma, és 
egy magyar fiatal elsőként itthon szerezzen tapasztalatot. Emellett a belföldi önkéntesség egy 
biztonságosabb, védettebb környezetet biztosít a tapasztalatszerzés megkezdésére, így nagyobb 
eséllyel lesz sikerélményük. Az erdélyi válaszadókban az elvándorlástól való félelem is 
erőteljesebben jelentkezik. 

A külföldi önkéntességet javaslók érvei között a nyelvtanulás szerepel elsősorban, és hogy 
külföldön jobb és minőségibb tapasztalatot lehet szerezni. Véleményük szerint az 
elvándorlástól sem kell félni ebben az esetben. Itt mindössze 7 főről beszélünk.  

IV/21. tábla: Néhány jellemző válasz a külföldi önkéntességet javasló szakemberektől országok 
szerint. 

 Külföldi önkéntességet javasolna MAGYARORSZÁG 

1. ott többet lehet tanulni 
2. nyelvtudás miatt 
3. nyelvgyakorlás, jobb tapasztalatok 
4. fix időre megy, nem marad kint 
 Belföldi önkéntességet javasolna ROMÁNIA 

1. tapasztalatszerzés miatt; más példákat lát  

2. pluszba tanul még a fiatal, pl.: nyelv, kultúra  

3. fontos egy teljesen más kultúrkörben élni és dolgozni, huzamosabb ideig (több 
hónapig); a szakmai tapasztalaton túl jobb megértés, rálátás lesz a saját környezetére 

  

 
Azok a szakemberek, akik mindkettőt ajánlani tudták, azok a belföldi és külföldi önkéntesség 
kombinált előnyeit emelték ki elsősorban. Ilyen a tapasztalatszerzés, maga a külföldi 
tartózkodás és megmérettetés izgalma, építő hatása a személyiségre. Ilyen még az 
összehasonlíthatóság és a szélesebb látókör hatása a fiatalra nézve, de felmerült érvként az is, 
hogy az önkéntesség által könnyen lehet olcsón utazni. 
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IV/22. tábla: Néhány jellemző válasz, a mindkét típusú önkéntességet javasló szakemberektől 
országok szerint. 

 Mindkettőt javasolja MAGYARORSZÁG 

1. Sokrétű tapasztalatszerzés által fejlődik a fiatal. 

2. Mind a kettőnek más a célja, aki nem tudja az érettségi után mit tegyen, annak a hosszú 
távú külföldit, aki segíteni akar, annak a belföldit javaslom. 

3. Előbb a külföldit, aztán ha nem tetszett neki, akkor van motivációja, nyelvtudása, akkor 
a belföldi is fejlesztheti a személyiségét, kompetenciáit. 

4. Izgalmas kihívás helytállni belföldön és megmérettetni külföldön. 

5. A külföldi a világszemlélet fejlesztéséhez, nyitottsághoz, a belföldi a másik emberhez 
való viszonyának, az emberekkel való bánásmódjának fejlesztéséhez. 

 Mindkettőt javasolja ROMÁNIA 

1. Mindkét önkéntesség során más és más kompetenciákat fejleszthetnek. 

2. Mindkettőt hasznosnak találom, de a külföldi önkéntességet csak azután, miután már 
belföldön szerzett tapasztalatot az önkénteskedésben. 

3. Önkéntességgel könnyen és olcsón el lehet jutni egy országba. 

4. Tapasztalatszerzés külföldön és belföldön elősegíti az önállóságot és nyitottságot. 

5. Tapasztalatszerzésre hatalmas lehetőség, megismerkednek más kultúrákkal. Itthon meg 
felmérik az itthoni helyzetet. 

  

 

A következő öt kérdésben a külföldi önkénteskedés konkrét előnyeit és kockázatait próbáltuk 
feltérképezni nyitott kérdésekkel. Külön kitértünk arra, hogy az önkénteskedő fiatalra milyen 
pozitív és negatív hatása lehet egy tartósabb külföldi tevékenységnek, illetve arra is, hogy ez 
véleményük szerint miként csapódik le a jövőben Magyarország és Románia társadalmán.  

 

Előnyök a fiatal számára 
Megkértük a válaszadókat, hogy soroljanak olyan előnyöket, melyeket a fiatal a külföldi 
tapasztalatszerzése során a saját maga javára szerezhet. Sok különféle válasz érkezett erre a 
kérdésre, és mi ezeket a kategóriákat állítottuk fel belőlük: 

- Nyelvtanulás és más kultúrák megismerése 
- Önállósodás és személyiségfejlődés 
- Más munkakultúra megismerése 
- Elfogadóbb és toleránsabb lesz 
- Új szemléletet ad a fiatalnak 
- Kapcsolati tőke építése. 
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Véleményünk szerint minden előny nagyon fontos és látványos, de viszonylag könnyen 
belátható, hogy ezek a kategóriák nehezen választhatók szét. Egy külföldi tapasztalatszerzés 
szinte kivétel nélkül tartalmazza az alábbi kategóriák mindegyikét kisebb nagyobb mértékben, 
természetesen egyéntől, tevékenységtől és helyszíntől függően. Akár úgy is mondhatnánk, hogy 
ezek az előnyök komplexen jelennek meg egy külföldön önkénteskedő fiatal életében.  

A kategóriák megoszlása a következőképpen alakult:  

IV/23. tábla: Ön szerint milyen előnyöket jelenthet a külföldi tapasztalatszerzés a fiatal számára? – 
Országok szerint (N=190) 

 

Ön szerint milyen előnyöket jelenthet a külföldi 
tapasztalatszerzés a fiatal számára? 

MAGYARORSZÁG ROMÁNIA 

Esetszám Százalék Esetszám Százalék 

Nyelvtanulás és más kultúrák 
megismerése 47 50,5 40 41,2 

Önállósodás és 
személyiségfejlődés 16 17,2 17 17,5 

Más munkakultúra megismerése 14 15,1 12 12,4 

Elfogadóbb és toleránsabb lesz 10 10,8 12 12,4 

Új szemléletet ad a fiatalnak 4 4,3 13 13,4 

Kapcsolati tőke építése 2 2,2 3 3,1 

Összesen 93 100,0 97 100,0 

 

Természetesen a nyelvtanulás, mint lehetőség került a legtöbbször említésre. Nagyobb 
kategória még az önállósodás és a más (talán jobb és hatékonyabb) munkakultúra elsajátítása, 
megismerése. Az elfogadás és a tolerancia, a szemléletben való fejlődés és a kapcsolati tőke is 
említésre került, mint realizálható előny.  

Az erdélyi szakemberek nagyobb arányban gondolják azt, hogy a fiatal szemléletében 
bekövetkezett változás óriási előnynek tekinthető. Ennek oka talán az, hogy az erdélyi fiatalok 
körében népszerűbb cél a külföldi munkavállalás, amihez elengedhetetlen a szemlélet fejlődése, 
az alkalmazkodási készség és a saját elképzeléseik időnkénti kritikus felülvizsgálata. 

 

Kockázat a fiatal számára 
Az alábbi táblázat a kockázatokat firtató kérdésre érkezett szöveges válaszokat gyűjti egybe, 
utólagosan felállított kategóriákba. Itt már nem beszélhetünk véleményünk szerint csoportos 
hatásokról, egy-egy kockázat akár önmagában is megjelenhet a külföldön önkénteskedő fiatal 
életében, de természetesen össze is adódhatnak.  
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Ezek a kockázatok a megkeresett szakemberek szerint a következők: 
- Csalódás éri / trauma éri / sikertelenség érzése 
- Védtelenség és kiszolgáltatottság érzése 
- Magányosság 
- Nyelvi nehézségek miatti kellemetlenségek. 

Legnagyobb arányban a csalódástól és a kulturális sokkhatástól való trauma jelenti leginkább a 
veszélyt a válaszadók szerint, ami idővel sikertelenség érzésének kialakulásához vezethet, és 
kihatással lehet a fiatal későbbi önkéntesi pályafutására, de akár az egész életére is. Ehhez 
járulhat hozzá a második legtöbbet említett kockázat, miszerint a fiatal elveszíti odakint az 
otthon nyújtotta védőhálót, és kiszolgáltatottá válhat egyedül külföldön. A magányosság is 
említésre került, igaz, nem túl nagymértékben.   

A nyelvtudás hiánya kevésbé jelent kockázatot a válaszadók szerint, talán azért, mert a külföldi 
tapasztalatszerzés egyik kiemelt célja éppen a nyelvtanulás lehet.  

Egész nagy arányban (második legtöbb válasz) került viszont kiemelésre, hogy a külföldi 
tapasztalatszerzés véleményük szerint nem jelent egyáltalán semmilyen kockázatot a fiatalra 
nézve, csak profitálni lehet belőle. 

Az erdélyi válaszadóknál más eredményeket látunk. Ők óriási arányban azt a kockázatot 
jelölték meg, hogy a fiatal esetlegesen a külföldi önkéntessége során szerzett jó tapasztalatok 
miatt hamarabb/könnyebben elvándorol. Érdekes viszont, hogy az erdélyi válaszadók nagy 
számban olyan kockázatról is beszámoltak, ami a fiatalt nem a kint tartózkodása során érheti, 
hanem visszatérve a hazájába. Úgy vélik, hogy a fiatal (világlátott emberként), szembesülve a 
hazai helyzettel, csalódottá válhat a hazatérése után, ha már megtapasztalta, hogy kint jobban 
mennek a dolgok.  

Emellett természetesen itt is megjelentek különböző mértékben azok a vélemények, hogy a 
külföldi tartózkodás során könnyen kialakulhat a „gyökértelenség” és a magányosság érzése, 
illetve, hogy a fiatal ki van téve annak, hogy nem megfelelő helyre kerül önkéntesnek, és rossz 
tapasztalata lehet, ami kihathat a későbbi életére is.  
 
IV/24. tábla: Ön szerint milyen kockázatot jelenthet a külföldi tapasztalatszerzés a fiatal számára? 
(N=169) 

 

Ön szerint milyen kockázatot jelenthet a külföldi 
tapasztalatszerzés a fiatal számára? 

MAGYARORSZÁG ROMÁNIA 

Esetszám Százalék Esetszám Százalék 

Csalódás éri / trauma éri / 
sikertelenség érzése 29 38,7 7 7,4 

Védtelenség és 
kiszolgáltatottság érzése 12 16,0 29 30,9 

Magányosság 5 6,7 5 5,3 
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Véleményünk szerint minden előny nagyon fontos és látványos, de viszonylag könnyen 
belátható, hogy ezek a kategóriák nehezen választhatók szét. Egy külföldi tapasztalatszerzés 
szinte kivétel nélkül tartalmazza az alábbi kategóriák mindegyikét kisebb nagyobb mértékben, 
természetesen egyéntől, tevékenységtől és helyszíntől függően. Akár úgy is mondhatnánk, hogy 
ezek az előnyök komplexen jelennek meg egy külföldön önkénteskedő fiatal életében.  

A kategóriák megoszlása a következőképpen alakult:  

IV/23. tábla: Ön szerint milyen előnyöket jelenthet a külföldi tapasztalatszerzés a fiatal számára? – 
Országok szerint (N=190) 

 

Ön szerint milyen előnyöket jelenthet a külföldi 
tapasztalatszerzés a fiatal számára? 

MAGYARORSZÁG ROMÁNIA 

Esetszám Százalék Esetszám Százalék 

Nyelvtanulás és más kultúrák 
megismerése 47 50,5 40 41,2 

Önállósodás és 
személyiségfejlődés 16 17,2 17 17,5 

Más munkakultúra megismerése 14 15,1 12 12,4 

Elfogadóbb és toleránsabb lesz 10 10,8 12 12,4 

Új szemléletet ad a fiatalnak 4 4,3 13 13,4 

Kapcsolati tőke építése 2 2,2 3 3,1 

Összesen 93 100,0 97 100,0 

 

Természetesen a nyelvtanulás, mint lehetőség került a legtöbbször említésre. Nagyobb 
kategória még az önállósodás és a más (talán jobb és hatékonyabb) munkakultúra elsajátítása, 
megismerése. Az elfogadás és a tolerancia, a szemléletben való fejlődés és a kapcsolati tőke is 
említésre került, mint realizálható előny.  

Az erdélyi szakemberek nagyobb arányban gondolják azt, hogy a fiatal szemléletében 
bekövetkezett változás óriási előnynek tekinthető. Ennek oka talán az, hogy az erdélyi fiatalok 
körében népszerűbb cél a külföldi munkavállalás, amihez elengedhetetlen a szemlélet fejlődése, 
az alkalmazkodási készség és a saját elképzeléseik időnkénti kritikus felülvizsgálata. 

 

Kockázat a fiatal számára 
Az alábbi táblázat a kockázatokat firtató kérdésre érkezett szöveges válaszokat gyűjti egybe, 
utólagosan felállított kategóriákba. Itt már nem beszélhetünk véleményünk szerint csoportos 
hatásokról, egy-egy kockázat akár önmagában is megjelenhet a külföldön önkénteskedő fiatal 
életében, de természetesen össze is adódhatnak.  
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Ezek a kockázatok a megkeresett szakemberek szerint a következők: 
- Csalódás éri / trauma éri / sikertelenség érzése 
- Védtelenség és kiszolgáltatottság érzése 
- Magányosság 
- Nyelvi nehézségek miatti kellemetlenségek. 

Legnagyobb arányban a csalódástól és a kulturális sokkhatástól való trauma jelenti leginkább a 
veszélyt a válaszadók szerint, ami idővel sikertelenség érzésének kialakulásához vezethet, és 
kihatással lehet a fiatal későbbi önkéntesi pályafutására, de akár az egész életére is. Ehhez 
járulhat hozzá a második legtöbbet említett kockázat, miszerint a fiatal elveszíti odakint az 
otthon nyújtotta védőhálót, és kiszolgáltatottá válhat egyedül külföldön. A magányosság is 
említésre került, igaz, nem túl nagymértékben.   

A nyelvtudás hiánya kevésbé jelent kockázatot a válaszadók szerint, talán azért, mert a külföldi 
tapasztalatszerzés egyik kiemelt célja éppen a nyelvtanulás lehet.  

Egész nagy arányban (második legtöbb válasz) került viszont kiemelésre, hogy a külföldi 
tapasztalatszerzés véleményük szerint nem jelent egyáltalán semmilyen kockázatot a fiatalra 
nézve, csak profitálni lehet belőle. 

Az erdélyi válaszadóknál más eredményeket látunk. Ők óriási arányban azt a kockázatot 
jelölték meg, hogy a fiatal esetlegesen a külföldi önkéntessége során szerzett jó tapasztalatok 
miatt hamarabb/könnyebben elvándorol. Érdekes viszont, hogy az erdélyi válaszadók nagy 
számban olyan kockázatról is beszámoltak, ami a fiatalt nem a kint tartózkodása során érheti, 
hanem visszatérve a hazájába. Úgy vélik, hogy a fiatal (világlátott emberként), szembesülve a 
hazai helyzettel, csalódottá válhat a hazatérése után, ha már megtapasztalta, hogy kint jobban 
mennek a dolgok.  

Emellett természetesen itt is megjelentek különböző mértékben azok a vélemények, hogy a 
külföldi tartózkodás során könnyen kialakulhat a „gyökértelenség” és a magányosság érzése, 
illetve, hogy a fiatal ki van téve annak, hogy nem megfelelő helyre kerül önkéntesnek, és rossz 
tapasztalata lehet, ami kihathat a későbbi életére is.  
 
IV/24. tábla: Ön szerint milyen kockázatot jelenthet a külföldi tapasztalatszerzés a fiatal számára? 
(N=169) 

 

Ön szerint milyen kockázatot jelenthet a külföldi 
tapasztalatszerzés a fiatal számára? 

MAGYARORSZÁG ROMÁNIA 

Esetszám Százalék Esetszám Százalék 

Csalódás éri / trauma éri / 
sikertelenség érzése 29 38,7 7 7,4 

Védtelenség és 
kiszolgáltatottság érzése 12 16,0 29 30,9 

Magányosság 5 6,7 5 5,3 
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Nyelvi nehézségek miatti 
kellemetlenségek 2 2,7 0 12,8 

Nincs kockázata 23 36,7 12 43,6 

Az elvándorlás kockázata 4 2 41 43,6 

Összesen 75 100,0 94 100,0 

 
 

Előnyök az anyaország társadalma számára 
Az erre a kérdésre érkezett, kategorizált válaszokat az alább táblázatban foglaltuk össze: 

IV/25. tábla: Ön szerint milyen előnyöket jelenthet a fiatalok külföldi tapasztalatszerzése az 
anyaország társadalma számára? (N=169) 

 

Ön szerint milyen előnyt jelenthet a fiatalok külföldi 
tapasztalatszerzése az anyaország társadalma számára? 

MAGYARORSZÁG ROMÁNIA 

Esetszám Százalék Esetszám Százalék 

Új személet és felfogás 
létesül 16 20,8 1 1,1 

Új módszerek / új 
munkakultúra 
hazahozatala 

32 41,6 74 80,4 

Nyitottabb és elfogadóbb 
polgárok 26 33,8 15 16,3 

Összességében egy jobb 
társadalom 3 3,9 1 1,1 

Összesen 75 100,0 94 100,0 

 

Mint látható, Magyarországon leginkább a hazahozott tapasztalatot és munkakultúrát említették 
igazi előnyként a válaszadók. Véleményük szerint ez olyan plusz töltetet adhat a magyar 
társadalomnak, ami nagyon előnyös lehet már rövid távon is. A nyitottabb és elfogadóbb 
polgárok említése a második legnagyobb kategória. Lehetséges, hogy meglátásuk szerint ma a 
fiatalok többsége még mindig előítéletesebb, mint nyugati társaik, és a közös munka 
véleményük szerint e pozitív irányba tudna változtatni. 

Bár kevesen említették (mindössze három fő), nyugodtan levonhatjuk azt a következtetést, hogy 
ezen előnyök összességében eredményezni fogják egy toleránsabb, nyitottabb és modernebb 
„nyugatiasabb” magyar társadalom kialakulását. Természetesen ezt a változást önmagában a 
külföldön való ideiglenes tapasztalatszerzés nem fogja meghozni, de ha kis részben is, 
elősegítheti.    
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Az erdélyi válaszadók is azon véleményüknek adtak hangot óriási többségben, hogy az a 
legnagyobb előny, amit az anyaország élvezhet, hogy a kint megszerzett tudás, 
munkatapasztalat hazavándorol a fiatallal együtt, így otthon hasznosul. Viszont az ő 
válaszaikban már megjelent a nemzeti hovatartozás erősödésének előnye is. Természetesen ott 
is szóba került, hogy nyitott és elfogadóbb polgárok érkeznek haza, aminek előnyeit mindenki 
élvezheti a jövőben. 
 
Kockázatok az anyaország társadalma számára 
168 fő válaszolt erre a kérdésünkre egy-két szóban vagy akár egész mondatban, de a válaszaikat 
kizárólag két kategóriába lehetett besorolni. 

IV/26. tábla: Ön szerint milyen kockázatot jelenthet a fiatalok külföldi tapasztalatszerzése az 
anyaország társadalma számára? – Országok szerint. (N=168) 

 

Ön szerint milyen kockázatot jelenthet a fiatalok külföldi 
tapasztalatszerzése az anyaország társadalma számára? 

MAGYARORSZÁG ROMÁNIA 
Esetszám Százalék Esetszám Százalék 

Elvándorlás 51 66,2 72 79,1 
Nincs kockázata 26 33,8 7 7,7 
Visszailleszkedési 
nehézségek 

0 0 12 13,2 

Összesen 77 100,0 91 100,0 
 
A magyar válaszadók több mint 66 százaléka, az elvándorlástól való félelmüket mint kockázati 
tényezőt említették meg. Jellemzően a „Brain-Drain”45 jelenséget emelték ki, mely szerintük 
elsődleges probléma lehet a jövőre nézve.  

Amit fontos kiemelni, hogy a válaszokban az elvándorlás (vagy helyesebben kint maradás) nem 
egy tudatos és tervezett tevékenységként jelenik meg. Jellemzően úgy fogalmaznak, hogy „ha 
megtapasztalja mennyivel jobb kint”, „ha rájön, hogy jobban kereshet kint”, stb., akkor dönt a 
kint maradás mellett.  

Azok a válaszadók, akik nem látnak kockázatot a fiatalok külföldi tapasztalatszerzésében az 
anyaországra nézve, azok úgy vélekedtek, hogy a kivándorlás ettől függetlenül is létezik, és 
többen kiemelték azt is, hogy jellemzően nem az önkénteskedésre hajlamos réteg hagyja el 
elsősorban az országot, hanem inkább a fizikai munkások.46 

Az erdélyi válaszadók esetében szükségessé vált a harmadik kategória felállítása, ami 
kockázatként azt emelte, ki, hogy a fiataloknak a visszaérkezés után beilleszkedési 
nehézségekkel kell majd szembenézniük. Véleményük szerint ez a fentebb is tárgyalt 
csalódottság idővel elégedetlenséget szül majd, ami akár nagyobb problémákhoz is vezethet. 

                                                            
45 Agyelszívás (angol): Egy ország szellemi elitjének elcsábítása, a magas képzettségű szakemberek külföldre 
vándorlásának megnevezése. 
46 Izomelszívás (Muscle Drain): Szintén munkaerő-elszívást értünk, ám ebben az esetben a fizikai munkát végző 
szakemberek elvándorlásáról van szó. 
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Nyelvi nehézségek miatti 
kellemetlenségek 2 2,7 0 12,8 

Nincs kockázata 23 36,7 12 43,6 

Az elvándorlás kockázata 4 2 41 43,6 

Összesen 75 100,0 94 100,0 

 
 

Előnyök az anyaország társadalma számára 
Az erre a kérdésre érkezett, kategorizált válaszokat az alább táblázatban foglaltuk össze: 

IV/25. tábla: Ön szerint milyen előnyöket jelenthet a fiatalok külföldi tapasztalatszerzése az 
anyaország társadalma számára? (N=169) 

 

Ön szerint milyen előnyt jelenthet a fiatalok külföldi 
tapasztalatszerzése az anyaország társadalma számára? 

MAGYARORSZÁG ROMÁNIA 

Esetszám Százalék Esetszám Százalék 

Új személet és felfogás 
létesül 16 20,8 1 1,1 
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Nyitottabb és elfogadóbb 
polgárok 26 33,8 15 16,3 

Összességében egy jobb 
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Mint látható, Magyarországon leginkább a hazahozott tapasztalatot és munkakultúrát említették 
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véleményük szerint e pozitív irányba tudna változtatni. 

Bár kevesen említették (mindössze három fő), nyugodtan levonhatjuk azt a következtetést, hogy 
ezen előnyök összességében eredményezni fogják egy toleránsabb, nyitottabb és modernebb 
„nyugatiasabb” magyar társadalom kialakulását. Természetesen ezt a változást önmagában a 
külföldön való ideiglenes tapasztalatszerzés nem fogja meghozni, de ha kis részben is, 
elősegítheti.    
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Megemlítjük, hogy az elvándorlás veszélyét az erdélyi ifjúsági szakemberek sokkal komorabb 
és szomorúbb szavakkal ecsetelték, mint magyar kollégáik. Ez érthető, hiszen számukra a 
népességfogyás, a fiatalok elvesztése, a „porlás” jóval komolyabb következményekkel járhat 
majd a jövőben, mint Magyarország esetében. 
Fontos megjegyezni, hogy ebben a kérdésben sem a kérdőívben, sem a kérdés feltevése során 
nem említettük az elvándorlás, kint maradás szavakat, a válaszadók önmaguktól asszociáltak 
rá. 

 
ELVÁNDORLÁS 
Ebben a kérdésben már konkrétan arra voltunk kíváncsiak, hogy milyen hatással van 
véleményük szerint a külföldön történő tapasztalatszerzés az elvándorlásra.  

IV/27. tábla: Véleménye szerint, a fiatalok külföldi tapasztalatszerzése milyen hatással van az 
elvándorlásra? (N=173) 

 

Véleménye szerint, a fiatalok külföldi tapasztalatszerzése milyen 
hatással van az elvándorlásra? 

MAGYARORSZÁG ROMÁNIA 

Esetszám Százalék Esetszám Százalék 

Határozottan hatással 
van rá 21 26,9 46 47,9 

Elősegíti 29 37,2 29 30,2 

Inkább nem 9 11,5 15 15,6 

Egyáltalán nem 19 24,4 6 6,3 

Összesen 77 100,0 96 100,0 

 
Az egyetértők két kategóriáját (Határozottan hatással van rá és Elősegíti) összevonva, 64, 
illetve 77 százalékos többségbe kerülnek azok, akik szerint a külföldi tapasztalatszerzés 
határozottan vagy lehetséges módon hatással van az elvándorlásra. A válaszadók 36 és 22 
százalékuk úgy vélekedik, hogy nagyon kevés, vagy egyáltalán nincs köze az elvándorláshoz a 
külföldön történő önkénteskedésnek. 

Megjegyezzük azonban, hogy véleményünk szerint az elvándorlás (v. gazdasági migráció) egy 
nagyon összetett probléma. Jelen kutatás nem vállalkozhat arra, hogy komolynak mondható 
eredményeket mutasson ki a témával kapcsolatban.  Akkor járunk el helyesen, ha ezen táblázat 
eredményeit csupán a megkérdezett ifjúsági szakemberek magánvéleményének tekintjük. Az 
az esemény, hogy egy fiatal a külföldi önkéntessége után azt a döntést hozza, hogy elhagyja 
szülőhazáját, valószínűsíthetően sok egyéb különböző tényező együttes mérlegelése után 
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történik meg. Nem tudhatjuk pontosan, hogy a döntés hátterében mekkora részben áll a külföldi 
önkéntesség (vélhetően) pozitív tapasztalata.47 

 

SZAKEMBEREK KÜLFÖLDI TAPASZTALATSZERZÉSE 
A magyar válaszadók 43 százaléka nyilatkozott úgy, hogy igen részt vett már ilyen jellegű 
tevékenységben, és 36 százaléka pedig úgy, hogy nem. 20 százalékuk nyilatkozott úgy, hogy 
tervezi bővíteni szakmai tudását a jövőben.  

Az erdélyi válaszadók esetében ez arány úgy alakult, hogy 53 százalékuk már részt vett, és 11 
százalékuk ugyan még nem, de tervezi a jövőben. 

IV/28. tábla: Részt vett-e már szakemberek külföldi tapasztalatszerzési programjában? (N=199) 

 

Részt vett-e már szakemberek külföldi tapasztalatszerzési 
programjában? 

MAGYARORSZÁG ROMÁNIA 
Esetszám Százalék Esetszám Százalék 

Igen 43 43,4 53 53 
Nem 36 36,4 36 36 
Nem, de tervezem 20 20,2 11 11 
Összesen 99 100,0 100 100,0 

 

Ebben a kérdésben a nemleges válaszok mögötti okokat térképeztük fel.  

 

IV/29. tábla: Ha nem, miért nem? (N=79) 

 

                                                            
47 Részletes statisztikai adatok a témában: Blaskó Zsuzsa & Gödri Irén: A magyarországról kivándorlók társadalmi 
és demográfiai összetétele – Munkaerőpiaci tükör 2015 MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi 
Kutatóközpont Közgazdaság-tudományi Intézet, Budapest, 2016. 

76%

24%

A szakemberek külföldi tapasztalatszerzésétől 
távol maradásuk okainak megoszlása (N=79)

Nem volt rá alkalma

Nem a munkája része, nem
érdekli ennyire mélyen az
önkéntesség
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A válaszadók 68 és 82 százaléka azt mondta, hogy nem volt még rá alkalma, hogy részt vegyen 
ilyen jellegű programban, bár sajnos az nem világos, hogy milyen okok miatt. 32 és 17 
százaléknyi válaszadónak talán lett volna lehetősége, de nem élt vele, mivel nem érdeklődik a 
téma iránt, és nem is a munkája része.  

IV/30. tábla: Mik a tapasztalatai? Kapott-e olyan praktikus gyakorlati tudást, melyet itthon tud 
hasznosítani a munkája során?  

 MAGYARORSZÁG 

 Mik a tapasztalatai? Kapott-e olyan praktikus gyakorlati tudást, melyet itthon tud 
hasznosítani a munkája során? 

1. Az Eurodesk képzések előnyei, toborzási tippek például. 

2. Erasmus + program, közösségfejlesztési tapasztalatok. 

3. Eurodesk képzés, közösségépítés és kommunikáció. 

4. Igen, főleg ifjúsági területen. 

5. Igen, migrációs témában. 

6. Igen, projektmenedzsment, public speak, kommunikáció területen. 

7. Jók a tapasztalatai, kapott értékes információkat, és részben tudta is hasznosítani. 

8. Kommunikációs, tanácsadási és közösségszervezési tapasztalatokat kaptam. 

9. Konkrét jó gyakorlatokat, amiket itthon is lehet használni, bemutatni. 

10. Módszertani alapok, Comenius projekt, sok hasznos tudást kaptam. 

  

 ROMÁNIA 

 Mik a tapasztalatai? Kapott-e olyan praktikus gyakorlati tudást, melyet itthon tud 
hasznosítani a munkája során? 

1. Az élet során nagyon sokat, és ezek segítenek is. 

2. Igen, Erasmuson belül. Más nézőpontból látni helyzeteket, módszereket.  

3. Igen, kaptam. "Know how" (hogyan csináld) tudás átadása. Önkéntesek felkészítése, 
szűrése, szerződés modellek.  

4. Igen, megtanultam, hogy önmagamat kell fejlesztenem, folyamatosan.  

5. Igen, non formális módszerek megismerése. 

6. Igen, tanultam módszereket, segítő szakembereket ismertem meg, kapcsolatokat 
építettem ki.  

7. Igen. Az összes nemzetközi képzés és konferencia hozott valami új szempontot, amit 
hasznosítani tudok.  
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8. Részben igen. Nevelési módszerek. Tapasztalatcsere, ami itt működik, ott nem, és 
fordítva.  

9. Nagyon sok praktikus gyakorlati tudásra tettem szert, melyet beépíthetek a munkám 
során.  

10. Igen. Pontosság, módszerek, tapasztalatcsere.  

  

 
Azok a szakemberek, akik részt vettek már valamilyen külföldi tapasztalatszerzési programon, 
mind pozitívként értékelték az ilyen jellegű tapasztalataikat, kivétel nélkül úgy nyilatkoztak, 
hogy hasznos és használható tudást kaptak.  
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A válaszadók 68 és 82 százaléka azt mondta, hogy nem volt még rá alkalma, hogy részt vegyen 
ilyen jellegű programban, bár sajnos az nem világos, hogy milyen okok miatt. 32 és 17 
százaléknyi válaszadónak talán lett volna lehetősége, de nem élt vele, mivel nem érdeklődik a 
téma iránt, és nem is a munkája része.  

IV/30. tábla: Mik a tapasztalatai? Kapott-e olyan praktikus gyakorlati tudást, melyet itthon tud 
hasznosítani a munkája során?  

 MAGYARORSZÁG 

 Mik a tapasztalatai? Kapott-e olyan praktikus gyakorlati tudást, melyet itthon tud 
hasznosítani a munkája során? 

1. Az Eurodesk képzések előnyei, toborzási tippek például. 

2. Erasmus + program, közösségfejlesztési tapasztalatok. 

3. Eurodesk képzés, közösségépítés és kommunikáció. 

4. Igen, főleg ifjúsági területen. 

5. Igen, migrációs témában. 

6. Igen, projektmenedzsment, public speak, kommunikáció területen. 

7. Jók a tapasztalatai, kapott értékes információkat, és részben tudta is hasznosítani. 

8. Kommunikációs, tanácsadási és közösségszervezési tapasztalatokat kaptam. 

9. Konkrét jó gyakorlatokat, amiket itthon is lehet használni, bemutatni. 

10. Módszertani alapok, Comenius projekt, sok hasznos tudást kaptam. 

  

 ROMÁNIA 

 Mik a tapasztalatai? Kapott-e olyan praktikus gyakorlati tudást, melyet itthon tud 
hasznosítani a munkája során? 

1. Az élet során nagyon sokat, és ezek segítenek is. 

2. Igen, Erasmuson belül. Más nézőpontból látni helyzeteket, módszereket.  

3. Igen, kaptam. "Know how" (hogyan csináld) tudás átadása. Önkéntesek felkészítése, 
szűrése, szerződés modellek.  

4. Igen, megtanultam, hogy önmagamat kell fejlesztenem, folyamatosan.  

5. Igen, non formális módszerek megismerése. 

6. Igen, tanultam módszereket, segítő szakembereket ismertem meg, kapcsolatokat 
építettem ki.  

7. Igen. Az összes nemzetközi képzés és konferencia hozott valami új szempontot, amit 
hasznosítani tudok.  
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8. Részben igen. Nevelési módszerek. Tapasztalatcsere, ami itt működik, ott nem, és 
fordítva.  

9. Nagyon sok praktikus gyakorlati tudásra tettem szert, melyet beépíthetek a munkám 
során.  

10. Igen. Pontosság, módszerek, tapasztalatcsere.  
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hogy hasznos és használható tudást kaptak.  
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V. MUNKA VILÁGA, KÜLFÖLDI 
MUNKAVÁLLALÁS 

 
MUNKAKULTÚRA 
Ebben a blokkban első kérdésként azt kérdeztük, a válaszadó szakemberektől, hogy 
véleményük szerint milyen a mai fiatalok munkakultúrája. Nyitott kérdésként tettük fel a 
kérdést, és hagytuk, hogy a szakemberek szabadon kifejthessék véleményüket. Válaszadóink 
sok esetben tapasztalt és sokat látott munkaadók, így véleményük mindenféleképpen releváns 
lesz.  

Az érkezett válaszokat kategóriákba soroltuk, amik a következők lettek: 
1. Kiváló hozzáállás 
2. Jó hozzáállás 
3. Közepes hozzáállás 
4. Rossz hozzáállás  
5. Nagyon rossz hozzáállás 

V/1. tábla: Milyen a mai fiatalok munkakultúrája? (N=189) 

 

Milyen a mai fiatalok munkakultúrája? 

MAGYARORSZÁG ROMÁNIA 

Esetszám Százalék Esetszám Százalék 

Kiváló hozzáállás 1 1,1 2 2,1 

Jó hozzáállás 5 5,3 9 9,5 

Közepes hozzáállás 48 51,1 44 46,3 

Rossz hozzáállás  29 30,9 28 29,5 

Nagyon rossz hozzáállás 7 7,4 6 6,3 

Nem tudta egyértelműen 
eldönteni 4 4,3 6 6,3 

Összesen 94 100,0 95 100,0 

 

Mind a Magyarországon, mind a Romániában felvett kérdőívek esetében nagyon erős 
hasonlóság fedezhető fel a válaszokban. Mint látható a szélső értékek nem mutatnak nagy 
arányokat, mind a kiváló, mind a nagyon rossz hozzáállás alacsony értéket vett fel. A közepes 
és rossz hozzáállás viszont kiemelkedően többségbe került a mintán belül.  

Ezen eredmények nagyon is egybevágnak az általánosan tapasztalható véleményekkel, amit 
munkaadók és általában ifjúsági szakemberek szoktak hasonló kérdésekre válaszolni. A 
legjellemzőbb említések a pénz és a könnyű, gyors munka igénye volt, de gyakran előfordult 
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az a kifejezés is, hogy a megkérdezett által ismert fiatalok már jobban vágynak a kényelemre, 
a megbecsülésre, mint a kiszámítható biztonságra, ezért nagyon könnyen és gyorsan váltanak 
munkahelyet. A pénzzel kapcsolatos attitűdök gyakorisága kapcsolatban állhat az előző 
fejezetben tárgyalt elvándorlás kérdésével is. Ez a fajta „türelmetlenség” sok egyéb területen is 
tapasztalható a fiatalokkal kapcsolatos kutatásokban.  

V/2. tábla: Néhány jellemző válasz a magyarországi válaszadóktól: 

 
MAGYARORSZÁG 

Közepes hozzáállás Rossz hozzáállás 

1. Nem túl jó, lassan szocializálódnak a 
munkába. 

Rossz, nem igyekvők, nincs bennük 
tisztelet, alázat, nagyképűek. 

2. Nem nagyon teszik oda magukat, gyorsan 
sok pénzt akarnak, gyorsan váltanak. 

Kevés befektetéssel magas fizetés, tehát 
irreális képek; hivatás, alázat és 
munkatisztesség nélkül; beilleszkedési 
problémák. 

3. Egyszerűbb végéről fogják meg a munkát. Nagyon sok pénzt akarnak keresni kevés 
tanulással és munkával. 

4. Alacsony, kevés az ismeretük. Nem nagyon szeretnek dolgozni, könnyen 
továbbállnak, a munkamoráljuk rossz. 

5. 
Türelmetlenebbek, a kreatív munkákat 
helyezik előtérbe, kevésbé 
szabálykövetők. 

Nincs nekik, motiválatlanok, sok pénzt 
kevés munkával. 

6. Nem a megfelelő, nem kitartók. Gyér, kevesen akarnak dolgozni, el 
vannak kényeztetve. 

7. Kényelmesen élnek. Elkeserítő. 

8. Nem túl fényes a hozzáállás. Gyenge, mert nincs kitől tanulniuk. 

   

 
V/3. tábla: Néhány jellemző válasz a romániai válaszadóktól: 

 
ROMÁNIA 

Közepes hozzáállás Rossz hozzáállás 
1. Kényelmes legyen, sokat fizessen. Szegényes, laza. 

2. A kötelezőn túl nem vállalnak plusz 
feladatot. 

Gyenge a munkakultúra, kevesen 
elhivatottak. 

3. Rosszabb munkát több pénzért inkább 
elvégzik, mint itthon jobbat kevesebbért. 

Laza, nem felelősségteljes. 

4. Felszínes. Motiválatlanok, lusták. 
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5. 
Úgy állnak a munkába, hogy odaférjen 
más is; nehéz nekik; nincs munkakedvük 
az idősebbek kihasználják őket, ezért 
nincs kedvük. 

Nincs kialakult munkakultúrájuk. 

6. Nincs kialakult munkakultúrájuk. Nem tudom, hogy van-e nekik olyan. 

7. Kimegyünk külföldre, és szerzünk pénzt. 
Nemzeti identitástudat hiányzik belőlük. 

Beszűkült, nem mennek új területeket 
kipróbálni; nehezen kezelik a kudarcot, 
biztonságra vágynak, és stabilitásra. 

8. 
Alapszintű. Információhiány van. Mit 
jelent egy cégnél dolgozni, betartani a 
szabályokat. 

Pénzigényes, gyors meggazdagodási 
vágy, amolyan nyájhatás jellemzi. 

   
 

A hozzáállás természetesen nagyban függhet attól, hogy a fiatal olyan munkát végez-e, ami 
számára kedves és élvezhető, vagy esetleg olyat, ami nem.  

 

A FIATALOK ELVÁRÁSAI 
Ismét nyitott típusú kérdés elé állítottuk a megkérdezetteket, a téma ezúttal a 
munkakörülményekkel és a munkáltatóval kapcsolatos kérdés volt. A válaszok kategorizálása 
a következőképp történt: 

1- Pénzzel kapcsolatos elvárások (időben fizetés és anyagi megbecsülés) 
2- Rugalmas munkaidő (és rugalmas szabadság) 
3- Megbecsülés (partnerként kezelés, emberséges munkahely és munkakörülmények) 
4- Kreativitás (szabadon gondolkodás említése, kevésbé monoton feladatok) 
5- Biztos megélhetés (tervezhető jövő és karrier) 

 
V/4. tábla: Milyen elvárásokat támasztanak a fiatalok a munkáltatóval, munkakörülményekkel 
szemben? (N=187) 

 

Milyen elvárásokat támasztanak a fiatalok a 
munkáltatóval, munkakörülményekkel szemben? 

MAGYARORSZÁG ROMÁNIA 
Esetszám Százalék Esetszám Százalék 

Pénzzel kapcsolatos 
elvárások 

41 45,6 45 46,4 

Rugalmas munkaidő 37 41,1 13 13,4 
Megbecsülés 9 10,0 37 38,1 
Kreativitás 1 1,1 0 0 
Biztos megélhetés 1 1,1 2 2,1 
Összesen 90 100,0 97 100,0 
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A kialakított kategóriákat aszerint rendeztük, hogy az adott említésben melyik volt a 
leghangsúlyosabb elem. Mindkét országban elsősorban a pénz, a jó kereset iránti vágy jelenik 
meg legtöbbször, és talán nem is véletlenül. Az önálló életkezdés mind Magyarországon, mind 
Romániában jelentős anyagi terhet jelent a fiataloknak, gondoljunk csak a lakhatás, (albérlet 
esetében) utazás és étkezés költségeire, és természetesen idetartozik még a szórakozás és az 
öltözködés is.  

Míg Magyarországon a rugalmas munkaidőt jelölték meg második helyen a válaszadók, addig 
ez az erdélyi kérdőívekben a megbecsülés igénye lett. Sokan emelték ki válaszaikban, hogy a 
fiatalok számára nagyon fontos, hogy a munkahelyükön partnerként kezeljék őket, elfogadó és 
támogató munkakörnyezetben tudjanak dolgozni. 

A biztos és kiszámítható megélhetés igénye mindkét felvételi országban nagyon hátra szorult. 
Nem feltétlenül azért, mert a fiataloknak nem fontos a kiszámíthatóság, inkább azért, mert ők 
gyorsabban és könnyebben váltanak munkahelyet. Addig, amíg ez a kiszámíthatóság az előző 
generációknak egyik fontos hívószava volt a munkaerőpiacon, addig a mostani generáció 
számára már nem sokat ér. A tervezhető karrier igénye csak olyan pályák esetén jelenik meg, 
ahol a „bejárandó út” előre látható, és viszonylag jobban jósolható (tudományos pálya, orvosi 
pálya, tanári és rendfenntartó pálya). Az alacsonyabb iskolai végzettségű fiataloknál ez szinte 
kiszámíthatatlan.  

Ennél a kérdésnél is visszaköszön a felelősség vállalásának alacsony hajlama a fiataloknál. 
Rendszerint a pénzzel kapcsolatos elvárások ellentétpárjaként kerül említésre (kevés felelősség 
– sok pénz). 

V/5. tábla: Néhány jellemző válasz a magyarországi válaszadóktól: 

 
MAGYARORSZÁG 

Pénzzel kapcsolatos elvárások Rugalmas munkaidő 

1. Elsősorban anyagi elvárások. Korszerű és kellemes munkakörnyezet, 
ne terheljék nagyon, rugalmasság. 

2. Jó fizetés, rugalmas, változatos munka. Rugalmasságot, újszerűséget, 
mozgalmasságot. 

3. Minél többet fizessen, ne legyen túl sok 
elvárás a munkával kapcsolatban. 

Stabil, magas bérezés; rugalmas 
munkaidő. 

4. Elvárják a jó munkakörülményeket, a nagy 
fizetést, a könnyű munkát. 

Rugalmas munkaidő, akár otthonról is, 
magas bér, igényes munkahely. 

5. Magas bér, nagyon jó munkakörülmények, 
jó csapat. 

Rugalmas legyen, amennyire csak lehet, 
magas fizetés, jó körülmények, magas 
elvárások. 
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5. 
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V/6. tábla: Néhány jellemző válasz a romániai válaszadóktól: 

 
ROMÁNIA 

Pénzzel kapcsolatos elvárások Megbecsülés 

1. Legyen jól megfizetve. Kezeljék partnerként, vegyék komolyan, 
lehessen fejlődni a munkahelyen. 

2. Magas bérezés plusz juttatások, kényelmes 
munkakörülmények. 

Jó fizetést, emberséges munkaritmust 
várnak, és méltó körülményeket. 

3. Elsősorban anyagi elvárások. Legyen megbízható, segítőkész, megértő. 

4. Minél többet fizessen, ne legyen túl sok 
elvárás a munkával kapcsolatban. 

Kényelmes munkakörülményeket, minél 
rugalmasabbat, emberséges bánásmód, 
minél magasabb fizetés. 

5. 
Magas fizetés, széleskörű mozgástér, 
rugalmas munkaprogram, nem túl merev 
elvárások, kevés felelősség. 

Tiszteletet, jó munkakörülményeket 
várnak el. 

   

 

Fontos kiemelni, hogy az előző két kérdésben tárgyalt tulajdonságok és elvárások nem az egyes 
fiatalok személyes tulajdonságai, sokkal inkább a generációs jegyeik, melyek a szakemberek 
általános benyomásait tükrözik.  

Megkérdeztük a válaszadókat, hogy véleményük szerint mennyire reálisak ezek az elvárások a 
fiatalok részéről. A következő válaszokat kaptuk: 

V/7. tábla: Mennyire reálisak a fiatalok elvárásai? (N=197) 
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Mindkét ország válaszadói esetében azt tapasztaltuk, hogy a legnagyobb arányban azok a 
vélemények voltak, amelyek szerint nem reálisak ezek az elvárások, tehát a fiataloknak 
„lejjebb” kellene adniuk, ha sikerélményeket szeretnének elérni a jövőben a munkaerőpiacon. 
A második legnagyobb kategória már arról tanúskodik, hogy az ifjúsági szakemberek közel 30 
százaléka szerint, nem is olyan túlzóak ezek az elvárások a fiatalok részéről.  

 

MOTIVÁCIÓS TÉNYEZŐK A MUNKAVÁLLALÁS SORÁN 
Ebben a kérdésben arra kértük a válaszadókat, hogy motivációs tényezőket rangsoroljanak 
aszerint, hogy a fiatalok munkahely-választási szokásaikban milyen súllyal esnek latba. A 
legfontosabb motivációs tényezőhöz egyest, a legkevésbé fontos motivációs tényezőhöz pedig 
13-as számot rendeljenek.  

Fontos megjegyezni, hogy ezek nem feltétlenül egyeznek meg a fiatalok vágyaival és 
elvárásaival, hiszen a munkahelyválasztás külső kényszer hatására is történhet. Itt inkább „ha 
már választani kell…” típusú rangsorolásról van szó.  
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V/8. tábla: Kérem, rangsorolja, hogy Ön szerint az alábbi motivációs tényezők mekkora jelentőséggel 
bírnak egy fiatal munkavállalása során?  

 

 

Mindkét ország eredményeiben előre kerültek azok a motivációs területek, amik a pénzzel és 
az elismeréssel állnak szoros összefüggésben. Ezek a pénz, egzisztencia, pozíció, szakmai siker.   

Ezen beszámolók szerint mikor a fiatal munkát választ, akkor törekszik elsősorban a keresetre 
(pénz) koncentrálni, és arra, hogy olyan környezetben dolgozhasson, ami számára megbecsülést 
(pozíció) és sikerélményt (szakmai siker) biztosít. Ezek azok a feltételek, amik a munkavállalás 
során a legerősebb hatással bírnak a válaszadók szerint.  

Azok a cégek, akik tartósan számítanának fiatalabb generációk munkájára, egyre inkább kezdik 
felismerni, hogy szükség van arra, hogy bizonyos munkafeltételben alkalmazkodjanak a fiatal 
munkavállalóikhoz, hiszen azok gyorsan és hezitálás nélkül váltanak, nekik pedig nagy 
szükségük van a fiatalok kreativitására, lendületére és gyors alkalmazkodó képességére. Ezen 
engedmények (kötetlenebb munkaidő, szabadabb légkör, közvetlenség, zöld környezet igénye) 
nem kevés alkalommal feszültségeket okoz a cég idősebb munkavállalói körében, és ezek a 
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generációs különbségek konfliktusokhoz vezetnek, amiknek kezelése új feladatot ró a 
munkáltatókra.  

 

HIVATÁSTUDAT 
A hivatástudatra vonatkozó kérdés vegyes képet mutat, eltérés tapasztalható a magyar és erdélyi 
válaszadók között. Míg a magyar szakemberek közül senki nem mondta, hogy Teljes mértékben 
jellemző lenne a fiatalokra a hivatástudat, addig Erdélyből olyan válasz nem érkezett, ami 
szerint egyáltalán nem lenne jellemző a fiatalokra. Mindkét országban az inkább nem jellemző 
és az is-is válaszlehetőségek kerültek többségbe.  

Miből fakadhat ez a különbség?48 Nehéz lenne egyértelműen megmondani, a válaszok (ebben 
az esetben is) valószínűleg egyéni tapasztalatból táplálkoztak (ő találkozott e már ilyennel?), és 
a terület (ahonnan érkezett) profiljából kiindulva mennyire kívánja meg a hivatástudatot.  

Mindenesetre teljes összhangot tapasztalhatunk az előző kérdésekkel. Akkor, amikor a 
munkavállalás során a pénz, a rugalmasság és a megbecsülés elsődleges szempont a fiatalok 
számára, akkor az elköteleződés egy pálya, egy hivatás mellett, „luxusnak” hathat, és tényleg 
csak bizonyos területeken képzelhető (várható) el. 

V/9. tábla: Mennyire jellemző a hivatástudat a mai fiatal pályakezdő fiatalokra? (N=198) 

 

Mennyire jellemző a hivatástudat a mai fiatal 
pályakezdő fiatalokra? 

MAGYARORSZÁG ROMÁNIA 

Esetszám Százalék Esetszám Százalék 

Egyáltalán nem jellemző 9 9,2 0 0 

Inkább nem jellemző 27 27,6 26 26,0 

Is-is 48 49,0 55 55,0 

Inkább jellemző 14 14,3 16 16,0 

Teljes mértékben jellemző 0 0 3 3,0 

Összesen 98 100,0 100 100,0 

 

ATIPIKUS FOGLALKOZTATÁSI FORMÁK 
Az előzőekben tárgyaltaktól nemigen tér el ennek a kérdésnek az eredménye. A magyar 
válaszadók több mint fele szerint ez a rugalmas munkarendű munka, és az erdélyi kérdőívek 
szerint közel 40 százalékos az egyetértés. Ezt követik az otthon végezhető és az online 
végezhető munkaformák, amik sok szempontból ismét csak rugalmas munkarendű munkának 
tekinthetőek.  

                                                            
48 A válaszadók döntő többsége 10-18 éves korú fiatalokkal foglalkozik, ebben a korban még a pályaválasztás is 
problémát okozhat, így hivatástudatról itt természetesen nehezebb beszélnünk. 
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Érdekesség, hogy a bedolgozó munka a magyar válaszadók körében egyáltalán nem népszerű, 
és az erdélyi válaszadók is csak két esetben említették. Ennek okai nem teljesen világosak, talán 
magyarázat lehet, hogy az ilyen jellegű munka általában kézzel végzett aprólékos vagy éppen 
„pepecselős” jellegű, és inkább alacsonyabb lehetőséggel és képességgel bíró emberek számára 
ideális. Nem véletlen tehát, hogy a fiatalok körében rossz híre van, így egyáltalán nem örvend 
népszerűségnek.  

V/10. tábla: Ön szerint az alábbi atipikus foglalkoztatási formák közül melyikben dolgoznának a 
fiatalok a legszívesebben? (N=199) 

 

Ön szerint az alábbi atipikus foglalkoztatási formák közül 
melyikben dolgoznának a fiatalok a legszívesebben? 

MAGYARORSZÁG ROMÁNIA 

Esetszám Százalék Esetszám Százalék 

Otthonról végezhető munka 13 13,1 16 16,0 

Rugalmas munkarendű 
munka 53 53,5 39 39,0 

Bedolgozó munka 0 0 2 2,0 

Online végezhető munka 15 15,2 19 19,0 

Szabadúszó 8 8,1 11 11,0 

Önálló vállalkozás 10 10,1 13 13,0 

Összesen 99 100,0 100 100,0 

 

KOMPETENCIÁK A MUNKAERŐPIACON 
Az alábbi kérdésben 12 különböző készséget és kompetenciát soroltunk fel, és arra kértük a 
válaszadókat, hogy mondják meg, véleményük szerint ma mennyire fontosak ezek a 
kompetenciák és készségek az elsődleges munkaerőpiacon való boldoguláshoz.  

V/11. tábla: Kérem, értékelje 1-től 5-ig terjedő skálán, hogy milyen fontosak az alábbi kompetenciák 
a munkaerőpiacon való helytálláshoz? A skála 1-es értéke azt jelenti, hogy egyáltalán nem fontos, az 
5-ös értéke pedig azt, hogy nagyon fontos.  

 

Az 1-től 5-ig terjedő skálán adott értékelések megoszlása: 

MAGYARORSZÁG ROMÁNIA 

átlagolt érték átlagolt érték 

Képesség csapatban dolgozni  4,40 4,43 

Élethosszig tartó tanulás 
képessége  4,27 3,86 
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Informatikai eszközök 
használatának képessége  4,43 4,28 

Pontosság  4,22 4,31 

Szabálykövetés  3,91 (módusz: 4) 4,10 

Önállóság  4,21 4,39 

Kezdeményező készség  3,82 3,39 (módusz: 4) 

Hatékony időgazdálkodás  3,98 4,36 

Munkahelyi kultúra 
elfogadásának képessége  4,17 4,02 (módusz: 4) 

Változáskezelési képesség  4,07 4,10 

Konfliktuskezelési képesség  4,08 4,31 

Stressz kezelési képesség  4,21 4,44 

   

 

Nincs jelentős eltérés az országok tekintetében, a válaszadók szerint ezek a kompetenciák a 
csapatjátékosság, az informatikai eszközök használata és a stressztűrő képesség. Magas 
aránnyal rendelkezik még a hatékony időgazdálkodás és az önállóság is. Ezek mind 
egybevágnak azokkal a trendekkel, melyek felé a munkaerőpiac tapasztalhatóan halad 
globálisan, és azokkal az elvárásokkal is, amiket a fiatalok támasztanak egy munkahellyel 
kapcsolatban. Csak a szabálykövetés, kezdeményezőkészség és a munkahelyi kultúra 
elfogadásának a képessége, ahol a leggyakrabban említett érték nem az 5 lett. Ennek oka a fiatal 
munkavállalók „lazasága” és újfajta munkakultúrája lehet minden bizonnyal. 

V/12. tábla: Egyéb említésként a következőket olvashatjuk:  

 
Egyéb készségek és kompetenciák, amelyeket fontosnak tart 

MAGYARORSZÁG ROMÁNIA 

1. Alkalmazkodás A jóhiszeműség 

2. Empátia Belső motiváció 

3. Empátia, türelem, kommunikáció Bizalom 

4. Kitartás kell Egyéni bér 

5. Kommunikáció Egymás elfogadása, becsülése 

6. Kommunikációs készség Kudarctűrő képesség 

7. Legyen hiteles abban, amit csinál Megbízhatóság 

8. Nyitottság Problémakezelés 
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Érdekesség, hogy a bedolgozó munka a magyar válaszadók körében egyáltalán nem népszerű, 
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ideális. Nem véletlen tehát, hogy a fiatalok körében rossz híre van, így egyáltalán nem örvend 
népszerűségnek.  

V/10. tábla: Ön szerint az alábbi atipikus foglalkoztatási formák közül melyikben dolgoznának a 
fiatalok a legszívesebben? (N=199) 

 

Ön szerint az alábbi atipikus foglalkoztatási formák közül 
melyikben dolgoznának a fiatalok a legszívesebben? 

MAGYARORSZÁG ROMÁNIA 
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9. Szeretet Rugalmasság 

10. Tudatosság  

11. Türelem   

   

 

Mindkét ország válaszaiban megtalálható, az elfogadás és az empátia képességének az említése, 
de a kommunikáció, a megbízhatóság, a bizalom és a belső motiváció is jelen van. 

Természetesen nehéz lenne egy-egy tulajdonságot kiemelni és azt mondani, hogy ez a 
legfontosabb. Helyesen akkor járunk el, ha minden egyes képességet fontosnak tekintünk, 
hiszen más-más munkaterületek más-más kompetenciát és készséget igényelnek.  

 

VÁLLALKOZÁSI HAJLANDÓSÁG 
Összevetve az adatokat azt figyelhetjük meg, hogy az erdélyi válaszadók esetében inkább 
jellemző a vállalkozási hajlam a fiataloknál, mint a magyarországi válaszadók körében. Az is-
is, inkább jellemző és teljes mértékben jellemző kategóriák összevonása után 74 – 54 százalékos 
arányokat figyelhetünk meg az országok között.  

V/13. tábla: Mennyire erős a pályakezdő fiatalokban manapság a vállalkozási hajlandóság? (N=198) 

 

A vállalkozási hajlam egy adott országban sok mindentől függhet. Ilyen a kiszámítható 
gazdasági környezet, a vállalkozáshoz kapcsolódó adminisztrációs szabályok bonyolultsága 
vagy egyszerűsége, az adózás mértéke és a piac általános jellemzői. Ezen körülmények nagyban 
befolyásolják azt, hogy a fiatalok belevágnak-e saját vállalkozásba, vagy inkább a 
munkavállalói létet választják.  

Az eredményekből az látszik, hogy az erdélyi fiatalokat inkább vonzza a vállalkozói léttel járó 
szabadság, önállóság és függetlenség, mint magyar társaikat, de az is közrejátszhat, hogy egy 

3%

32%

44%

16%

4%

A pályakezdő fiatalok vállalkozási 
hajlandóságának megoszlása (N=198)

Egyáltalán nem jellemző
Inkább nem jellemző
Is-is
Inkább jellemző
Teljes mértékben jellemző

122 
 

erdélyi fiatalnak sokkal kevesebb lehetősége van a munkaerőpiacon számára megfelelő állást 
találnia, mint a magyar fiataloknak, így számukra ez inkább kitörési pont. 

 

KÜLFÖLDI MUNKAVÁLLALÁS 
V/14. tábla: Mi a fő motivációjuk a fiataloknak, amikor a külföldi munkavállalás mellett döntenek? 
(N=194) 

 

Mi a fő motivációjuk a fiataloknak, amikor a külföldi 
munkavállalás mellett döntenek? 

MAGYARORSZÁG ROMÁNIA 

Esetszám Százalék Esetszám Százalék 

Pénzt keresni 89 94,7 97 97 

Nyelvet tanulni, világot 
látni 4 4,3 1 1 

Új életet, kalandot keres 1 1,1 2 2 

Összesen 94 100,0 100 100,0 

 

Nem okozhat nagy meglepést ezen táblázat eredménye a szemlélődő olvasónak. Mindkét ország 
esetében messze a legnagyobb aránnyal a gyors pénzkereseti lehetőség áll. Szinte minden 
említés kivétel nélkül megjegyezte ezt.  

Természetesen, ahogy a válaszokból is kitűnik, a pénzszerzés önmagában nem teljesen 
értelmezhető, az egyre jobb és jobb fizetési besorolások egy adott munkavállalónál egy cégen 
belül mindig együtt járnak egyéb tényezőkkel is. Ilyen az egyre biztosabb nyelvhasználat a 
munka során, a szakmai fejlődés, és az, hogy idővel jobban megismeri, és otthonosan mozog 
az adott külföldi ország vállalati kultúrájában, és mélyen elsajátította annak szokásait, és 
megértette annak elvárásait. Ezek a skillek49 a döntés megszületésénél (v. kivándorlás kezdete) 
még aligha lehetnek döntőek, de nagyon hamar elsődleges céllá válhatnak.  

Érdekes kérdés lehet azonban, hogy a pénzszerzés mögött milyen elsődleges motivációk 
húzódnak meg. Takarékosság és tőke felhalmozása után visszatérés az anyaországba, lakás/ház 
vásárlása vagy éppen vállalkozás indítása, vagy a magasabb kereset „hedonista” kiélvezése 
olyan ruházati vagy műszaki termékek vásárlásával, szórakozással, utazással, amit otthon soha 
nem engedhettek volna meg maguknak.50 

A legtöbb válaszadó szerint a kint tervezett idő átlagosan 1 és 6 év közé tehető. Ennyi idő az, 
amiről valószínűleg a fiatal azt gondolja, hogy elegendő tőkét össze tud gyűjteni, hogy 
hazatérése után boldogulni tudjon. Kevés válaszadó gondolja úgy, hogy tíznél is több év az, 

                                                            
49 Jártasság, szakértelem (angol) 
50 További érdekesség, hogy míg a magyar fiatalok körében Anglia az első számú célország, addig az erdélyi 
fiatalok inkább Németországban és Hollandiában próbálnak szerencsét. 
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V/14. tábla: Mi a fő motivációjuk a fiataloknak, amikor a külföldi munkavállalás mellett döntenek? 
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Mi a fő motivációjuk a fiataloknak, amikor a külföldi 
munkavállalás mellett döntenek? 

MAGYARORSZÁG ROMÁNIA 

Esetszám Százalék Esetszám Százalék 

Pénzt keresni 89 94,7 97 97 

Nyelvet tanulni, világot 
látni 4 4,3 1 1 

Új életet, kalandot keres 1 1,1 2 2 
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még aligha lehetnek döntőek, de nagyon hamar elsődleges céllá válhatnak.  

Érdekes kérdés lehet azonban, hogy a pénzszerzés mögött milyen elsődleges motivációk 
húzódnak meg. Takarékosság és tőke felhalmozása után visszatérés az anyaországba, lakás/ház 
vásárlása vagy éppen vállalkozás indítása, vagy a magasabb kereset „hedonista” kiélvezése 
olyan ruházati vagy műszaki termékek vásárlásával, szórakozással, utazással, amit otthon soha 
nem engedhettek volna meg maguknak.50 

A legtöbb válaszadó szerint a kint tervezett idő átlagosan 1 és 6 év közé tehető. Ennyi idő az, 
amiről valószínűleg a fiatal azt gondolja, hogy elegendő tőkét össze tud gyűjteni, hogy 
hazatérése után boldogulni tudjon. Kevés válaszadó gondolja úgy, hogy tíznél is több év az, 

                                                            
49 Jártasság, szakértelem (angol) 
50 További érdekesség, hogy míg a magyar fiatalok körében Anglia az első számú célország, addig az erdélyi 
fiatalok inkább Németországban és Hollandiában próbálnak szerencsét. 



123 
 

amit előre eltervezve töltene kint a fiatal, persze előre nem látható események miatt ez is egy 
teljesen reális forgatókönyv lehet.  

Egyéni beszámolók szerint könnyű „kint ragadni”, hiszen ha a kivándorlás okai nem szűnnek 
meg, akkor a hazatéréshez nagyon nehéz érveket rendelnie a fiatalnak.  

V/15. tábla: Mennyi időt terveznek átlagosan kint tölteni a fiatalok, amikor elindulnak? (N=177) 

 

Mennyi időt terveznek átlagosan kint tölteni a fiatalok, amikor 
elindulnak? 

MAGYARORSZÁG ROMÁNIA 

Esetszám Százalék Esetszám Százalék 

1 évnél kevesebb 0 0 6 6,1 

1-3 év között 53 67,9 64 64,6 

4-6 év között 20 25,6 21 21,2 

7-.10 év között 4 5,1 8 8,1 

10 évnél tovább 1 1,3 0 0 

Összesen 78 100,0 99 100,0 

 

Egy nagyon összetett és bonyolult kérdéshez érkeztünk. Szinte mindenkinek van véleménye 
erről, hiszen ma már Magyarországon és talán Romániában is alig akad olyan ember, akinek 
családtagja, ismerőse, barátja, rokona ne dolgozna külföldön.  

Az érkezett válaszokat két kategóriába osztottuk. Az egyik kategória a pénzzel kapcsolatos, a 
másik pedig a politikai és gazdasági környezettel. 

V/16. tábla: Ön szerint milyen gazdasági/társadalmi változásoknak kellene bekövetkeznie a 
következő években, az országban, hogy az elvándorolt fiatalok úgy döntsenek, hogy hazaköltöznek? 
(N=177) 

Ön szerint milyen gazdasági/társadalmi változásoknak kellene bekövetkeznie a következő 
években az országban, hogy az elvándorolt fiatalok úgy döntsenek, hogy hazaköltöznek? 

 
MAGYARORSZÁG ROMÁNIA 

Esetszám Százalék Esetszám Százalék 

Jobb fizetés, jobb 
munkakörülmények 56 71,8 67 67,7 

Politikai és gazdasági 
környezet javulása 22 28,2 32 32,3 

Összesen 78 100,0 99 100,0 
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Mivel ez a két kategória rendkívül szoros összefüggésben áll egymással, így ezek elválasztása 
nem volt könnyű feladat. Lehetetlen egy adott ország fizetéseit és megélhetési mutatóit 
vizsgálni az adott ország gazdasági és politikai berendezkedése és politikai kultúrája nélkül. 
Viszont azt is meg kell jegyeznünk, hogy ennek mélyreható tárgyalása messze túlmutat a 
kérdőív lehetőségein. Válaszadóink nem gazdasági szakemberek, így nem vállalkozhatnak 
gazdasági kérdések boncolgatására (nem is erre kértük őket). 

Viszont elmondható, hogy szinte kivétel nélkül minden válaszadó gyökeres változásokat 
említett megoldásként. Legyenek jobbak a fizetések, legyen jobb és támogatóbb a gazdasági 
környezet, EU-s bérek és normák teljesüljenek a gazdaság és a társadalom minden területén.  

Magyarországról többen említették a lakhatás és az életkezdés jobb segítését, valamint a 
korrupció visszaszorítását. Erdélyből a szociális háló erősítése, a kommunista múlt és reflexek 
elhagyására vonatkozó említések érkeztek, de mindig egy kívánatos pont emelkedett ki: az 
életszínvonal drasztikus és azonnali növelése.  
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amit előre eltervezve töltene kint a fiatal, persze előre nem látható események miatt ez is egy 
teljesen reális forgatókönyv lehet.  

Egyéni beszámolók szerint könnyű „kint ragadni”, hiszen ha a kivándorlás okai nem szűnnek 
meg, akkor a hazatéréshez nagyon nehéz érveket rendelnie a fiatalnak.  

V/15. tábla: Mennyi időt terveznek átlagosan kint tölteni a fiatalok, amikor elindulnak? (N=177) 

 

Mennyi időt terveznek átlagosan kint tölteni a fiatalok, amikor 
elindulnak? 

MAGYARORSZÁG ROMÁNIA 

Esetszám Százalék Esetszám Százalék 

1 évnél kevesebb 0 0 6 6,1 

1-3 év között 53 67,9 64 64,6 

4-6 év között 20 25,6 21 21,2 

7-.10 év között 4 5,1 8 8,1 

10 évnél tovább 1 1,3 0 0 

Összesen 78 100,0 99 100,0 

 

Egy nagyon összetett és bonyolult kérdéshez érkeztünk. Szinte mindenkinek van véleménye 
erről, hiszen ma már Magyarországon és talán Romániában is alig akad olyan ember, akinek 
családtagja, ismerőse, barátja, rokona ne dolgozna külföldön.  

Az érkezett válaszokat két kategóriába osztottuk. Az egyik kategória a pénzzel kapcsolatos, a 
másik pedig a politikai és gazdasági környezettel. 

V/16. tábla: Ön szerint milyen gazdasági/társadalmi változásoknak kellene bekövetkeznie a 
következő években, az országban, hogy az elvándorolt fiatalok úgy döntsenek, hogy hazaköltöznek? 
(N=177) 

Ön szerint milyen gazdasági/társadalmi változásoknak kellene bekövetkeznie a következő 
években az országban, hogy az elvándorolt fiatalok úgy döntsenek, hogy hazaköltöznek? 

 
MAGYARORSZÁG ROMÁNIA 

Esetszám Százalék Esetszám Százalék 

Jobb fizetés, jobb 
munkakörülmények 56 71,8 67 67,7 

Politikai és gazdasági 
környezet javulása 22 28,2 32 32,3 

Összesen 78 100,0 99 100,0 
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Mivel ez a két kategória rendkívül szoros összefüggésben áll egymással, így ezek elválasztása 
nem volt könnyű feladat. Lehetetlen egy adott ország fizetéseit és megélhetési mutatóit 
vizsgálni az adott ország gazdasági és politikai berendezkedése és politikai kultúrája nélkül. 
Viszont azt is meg kell jegyeznünk, hogy ennek mélyreható tárgyalása messze túlmutat a 
kérdőív lehetőségein. Válaszadóink nem gazdasági szakemberek, így nem vállalkozhatnak 
gazdasági kérdések boncolgatására (nem is erre kértük őket). 

Viszont elmondható, hogy szinte kivétel nélkül minden válaszadó gyökeres változásokat 
említett megoldásként. Legyenek jobbak a fizetések, legyen jobb és támogatóbb a gazdasági 
környezet, EU-s bérek és normák teljesüljenek a gazdaság és a társadalom minden területén.  

Magyarországról többen említették a lakhatás és az életkezdés jobb segítését, valamint a 
korrupció visszaszorítását. Erdélyből a szociális háló erősítése, a kommunista múlt és reflexek 
elhagyására vonatkozó említések érkeztek, de mindig egy kívánatos pont emelkedett ki: az 
életszínvonal drasztikus és azonnali növelése.  
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VI. KAPCSOLATOK, KÖZÖSSÉGEK 
 

A személyközi kapcsolatok nagyon fontosak minden korosztály számára. A fiatalok esetében 
ezek különösen lényegesek, hiszen a szocializáció révén hosszú távra, talán egész életre 
meghatározzák a gondolkodásukat. Kiemelten igaz ez a közösségekre, ahol tömegesen 
fordulnak elő interakciók, aminek következtében komplett kapcsolatrendszerek jöhetnek létre, 
amelyek együttesen sokkal hatékonyabban képesek a fiatalok szemléletét formálni, mint egy-
egy személyes kapcsolat.  

A kérdőív e fejezetében többféle nézőpontból jártuk körbe a témát, egyaránt vizsgálva az 
adottságként tekinthető család, az egyének maguk által választott közösségein át az olyan 
kötelező jellegű, sok esetben intézményes módon működő közösségek hatásait, mint az iskolák. 
Külön figyelmet fordítottunk a közösségek létrejöttének és fenntartásának segítésére szolgáló 
fizikai terekre, melyek infrastruktúrát biztosítanak a közösségek számára. 

A mélyebb elemzés előtt elsőként azt vizsgáltuk, hogy a két országban felvett adatok között 
van-e statisztikailag kimutatható eltérés. Mindezt azzal a céllal tettük, hogy az elemzés során 
elsősorban ezekre koncentráljunk, feltárva a háttérben meghúzódó lehetséges okokat. 

A statisztikai elemzés e fejezetben csupán három esetben mutatott a magyarországi és erdélyi 
eredmények között eltérést. Egyik esetben, mikor arra kérdeztünk rá, hogy a fiatalok mi alapján 
választanak közösségi teret (67. kérdés), a másik esetben, amikor arra voltunk kíváncsiak, hogy 
a válaszadó szerint a vallási közösségekbe járó fiatalok lelki és mentális fejlődése gyorsabb-e, 
mint e közösségekbe nem járó fiataloké (69/1. kérdés). 

Fontos kiemelni, hogy sok kérdés esetén egy-egy alternatívára relatíve kevés válasz érkezett, 
emiatt ezek esetében szükségesnek bizonyult a többitől eltérő statisztikai teszt használata, 
amely ilyen elemszámok mellett is képes kimutatni az eltéréseket. Egy kivételtől eltekintve ez 
nem is hozott változást. Ez a kivétel az a kérdés volt, mely azt vizsgálta, hogy a válaszadó 
szerint szükség lenne-e olyan személyek segítségére, akik a generációk közötti 
kommunikációban segítenek (69/3. kérdés). Az újabb vizsgálat ez esetben is statisztikailag 
kimutatható eltérést tárt fel a két ország adatai között. 

A szociodemográfiai háttérváltozókkal is összevetettük a kérdéseket. A kérdőív első 
fejezetében több dolgot is megtudhattunk a válaszadókról, melyek befolyásolhatják a 
véleményüket, tapasztalataikat. Azonban az csak az adatok részletes áttekintése után 
bizonyosodott be, hogy mely szempontok azok, melyek meghatározzák a benyomásokat, és 
ezek alapján mely kategóriák között vannak statisztikailag kimutatható különbségek. Az 
elemzésbe természetesen azokat vontuk be, ahol a vizsgálatok releváns eltéréseket mutattak. 
Négy ilyen esetet találtunk. Az érintett kérdéseknél ezeket is áttekintjük az alábbiakban. 
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ISMERETÁTADÁSI FELADATOK MEGOSZLÁSA 
A 64. kérdésnél összetett formában, válaszlap segítésével azt vizsgáltuk, hogy a megkérdezettek 
szerint kinek a feladata elsősorban a különféle ismeretek átadása a fiatalok számára. Ötféle 
ismeretet kellett hozzárendelni öt különböző közösséghez. A válaszok a következőképpen 
alakultak: 
 
Önismeret 
Az önismeret átadása mindkét ország válaszadói szerint elsősorban a család feladata. A többi 
kategória esetében azonban árnyalatnyi különbségek tapasztalhatók. A magyarországi 
megkérdezettek nagyobb arányban támogatják az iskolai jellegű formákat, míg Erdélyben az 
egyház és a civil szervezetek szerepét ítélik hangsúlyosabbnak. Ezek az adatok láthatóan arra 
utalnak, hogy a hazai alanyok jobbnak ítélik az oktatás színvonalát, és jobban is bíznak az állami 
rendszerben, mint erdélyi társaik, akik inkább az államtól független szervezetekben látják a 
hatékonyságot. 

VI/1. tábla: Ön szerint kinek a feladata elsősorban az alábbi ismeretek minél szélesebb körű átadása 
a fiatalok számára? (N=184) 

 

Kinek a feladata az önismeret átadása a fiatalok számára? (%) 
Összesen

Család Oktatás, 
iskola 

Egyházi 
közösségek 

Civil 
szervezetek 

Állami, iskolán 
kívüli rendszerek 

Magyarország 71,1 22,2 1,1 3,3 2,2 100,0 
Románia 70,2 17,0 6,4 6,4 0,0 100,0 
Összesen 70,7 19,6 3,8 4,9 1,1 100,0 

 

Munkaerőpiaci ismeretek 
Ebben az esetben a leghangsúlyosabbnak az oktatás szerepét ítélik mindkét országban. 
Különösen igaz ez Romániában, ahol úgy tűnik, hogy az ottani válaszadók elégedettebbek az 
iskola gyakorlati tudásátadásának hatékonyságával, mint anyaországi társaik. E tekintetben 
mindkét országban, de különösen Romániában szinte elhanyagolható a család szerepének 
megítélése. Ez vélhetően azzal függ össze, hogy az emberek mindkét országban sokkal inkább 
érzelmi, mintsem gazdasági közösségként tekintenek a családra. 

VI/2. tábla: Ön szerint kinek a feladata elsősorban az alábbi ismeretek minél szélesebb körű átadása 
a fiatalok számára? (N=185) 

 

Kinek a feladata a munkaerő-piaci ismeretek átadása a fiatalok 
számára? (%) Összesen

Család Oktatás, 
iskola 

Egyházi 
közösségek 

Civil 
szervezetek 

Állami, iskolán 
kívüli rendszerek 

Magyarország 7,8 52,2 0,0 14,4 25,6 100,0 
Románia 2,1 61,1 0,0 12,6 24,2 100,0 
Összesen 4,9 56,8 0,0 13,5 24,9 100,0 
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VI. KAPCSOLATOK, KÖZÖSSÉGEK 
 

A személyközi kapcsolatok nagyon fontosak minden korosztály számára. A fiatalok esetében 
ezek különösen lényegesek, hiszen a szocializáció révén hosszú távra, talán egész életre 
meghatározzák a gondolkodásukat. Kiemelten igaz ez a közösségekre, ahol tömegesen 
fordulnak elő interakciók, aminek következtében komplett kapcsolatrendszerek jöhetnek létre, 
amelyek együttesen sokkal hatékonyabban képesek a fiatalok szemléletét formálni, mint egy-
egy személyes kapcsolat.  

A kérdőív e fejezetében többféle nézőpontból jártuk körbe a témát, egyaránt vizsgálva az 
adottságként tekinthető család, az egyének maguk által választott közösségein át az olyan 
kötelező jellegű, sok esetben intézményes módon működő közösségek hatásait, mint az iskolák. 
Külön figyelmet fordítottunk a közösségek létrejöttének és fenntartásának segítésére szolgáló 
fizikai terekre, melyek infrastruktúrát biztosítanak a közösségek számára. 

A mélyebb elemzés előtt elsőként azt vizsgáltuk, hogy a két országban felvett adatok között 
van-e statisztikailag kimutatható eltérés. Mindezt azzal a céllal tettük, hogy az elemzés során 
elsősorban ezekre koncentráljunk, feltárva a háttérben meghúzódó lehetséges okokat. 

A statisztikai elemzés e fejezetben csupán három esetben mutatott a magyarországi és erdélyi 
eredmények között eltérést. Egyik esetben, mikor arra kérdeztünk rá, hogy a fiatalok mi alapján 
választanak közösségi teret (67. kérdés), a másik esetben, amikor arra voltunk kíváncsiak, hogy 
a válaszadó szerint a vallási közösségekbe járó fiatalok lelki és mentális fejlődése gyorsabb-e, 
mint e közösségekbe nem járó fiataloké (69/1. kérdés). 

Fontos kiemelni, hogy sok kérdés esetén egy-egy alternatívára relatíve kevés válasz érkezett, 
emiatt ezek esetében szükségesnek bizonyult a többitől eltérő statisztikai teszt használata, 
amely ilyen elemszámok mellett is képes kimutatni az eltéréseket. Egy kivételtől eltekintve ez 
nem is hozott változást. Ez a kivétel az a kérdés volt, mely azt vizsgálta, hogy a válaszadó 
szerint szükség lenne-e olyan személyek segítségére, akik a generációk közötti 
kommunikációban segítenek (69/3. kérdés). Az újabb vizsgálat ez esetben is statisztikailag 
kimutatható eltérést tárt fel a két ország adatai között. 

A szociodemográfiai háttérváltozókkal is összevetettük a kérdéseket. A kérdőív első 
fejezetében több dolgot is megtudhattunk a válaszadókról, melyek befolyásolhatják a 
véleményüket, tapasztalataikat. Azonban az csak az adatok részletes áttekintése után 
bizonyosodott be, hogy mely szempontok azok, melyek meghatározzák a benyomásokat, és 
ezek alapján mely kategóriák között vannak statisztikailag kimutatható különbségek. Az 
elemzésbe természetesen azokat vontuk be, ahol a vizsgálatok releváns eltéréseket mutattak. 
Négy ilyen esetet találtunk. Az érintett kérdéseknél ezeket is áttekintjük az alábbiakban. 
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ISMERETÁTADÁSI FELADATOK MEGOSZLÁSA 
A 64. kérdésnél összetett formában, válaszlap segítésével azt vizsgáltuk, hogy a megkérdezettek 
szerint kinek a feladata elsősorban a különféle ismeretek átadása a fiatalok számára. Ötféle 
ismeretet kellett hozzárendelni öt különböző közösséghez. A válaszok a következőképpen 
alakultak: 
 
Önismeret 
Az önismeret átadása mindkét ország válaszadói szerint elsősorban a család feladata. A többi 
kategória esetében azonban árnyalatnyi különbségek tapasztalhatók. A magyarországi 
megkérdezettek nagyobb arányban támogatják az iskolai jellegű formákat, míg Erdélyben az 
egyház és a civil szervezetek szerepét ítélik hangsúlyosabbnak. Ezek az adatok láthatóan arra 
utalnak, hogy a hazai alanyok jobbnak ítélik az oktatás színvonalát, és jobban is bíznak az állami 
rendszerben, mint erdélyi társaik, akik inkább az államtól független szervezetekben látják a 
hatékonyságot. 

VI/1. tábla: Ön szerint kinek a feladata elsősorban az alábbi ismeretek minél szélesebb körű átadása 
a fiatalok számára? (N=184) 

 

Kinek a feladata az önismeret átadása a fiatalok számára? (%) 
Összesen

Család Oktatás, 
iskola 

Egyházi 
közösségek 

Civil 
szervezetek 

Állami, iskolán 
kívüli rendszerek 

Magyarország 71,1 22,2 1,1 3,3 2,2 100,0 
Románia 70,2 17,0 6,4 6,4 0,0 100,0 
Összesen 70,7 19,6 3,8 4,9 1,1 100,0 

 

Munkaerőpiaci ismeretek 
Ebben az esetben a leghangsúlyosabbnak az oktatás szerepét ítélik mindkét országban. 
Különösen igaz ez Romániában, ahol úgy tűnik, hogy az ottani válaszadók elégedettebbek az 
iskola gyakorlati tudásátadásának hatékonyságával, mint anyaországi társaik. E tekintetben 
mindkét országban, de különösen Romániában szinte elhanyagolható a család szerepének 
megítélése. Ez vélhetően azzal függ össze, hogy az emberek mindkét országban sokkal inkább 
érzelmi, mintsem gazdasági közösségként tekintenek a családra. 

VI/2. tábla: Ön szerint kinek a feladata elsősorban az alábbi ismeretek minél szélesebb körű átadása 
a fiatalok számára? (N=185) 

 

Kinek a feladata a munkaerő-piaci ismeretek átadása a fiatalok 
számára? (%) Összesen

Család Oktatás, 
iskola 

Egyházi 
közösségek 

Civil 
szervezetek 

Állami, iskolán 
kívüli rendszerek 

Magyarország 7,8 52,2 0,0 14,4 25,6 100,0 
Románia 2,1 61,1 0,0 12,6 24,2 100,0 
Összesen 4,9 56,8 0,0 13,5 24,9 100,0 
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Személyes célok kitűzése és megvalósításának segítése 
A kevésbé gazdasági vetületű, sokkal inkább emocionálisabb témákban láthatóan elsősorban a 
család, és valamelyest az oktatás szerepe kerül előtérbe mindkét országban, erősítve annak a 
megállapításnak a helyességét, hogy az immateriális dolgok terén e két intézmény a mérvadó a 
válaszadók szerint. 

VI/3. tábla: Ön szerint kinek a feladata elsősorban az alábbi ismeretek minél szélesebb körű átadása 
a fiatalok számára? (N=186) 

 

Kinek a feladata a személyes célok kitűzésének és megvalósításának 
képességének átadása a fiatalok számára? (%) Összesen 

Család Oktatás, 
iskola 

Egyházi 
közösségek 

Civil 
szervezetek 

Állami, iskolán 
kívüli rendszerek 

Magyarország 64,8 17,6 2,2 11 4,4 100,0 
Románia 69,5 15,8 6,3 6,3 2,1 100,0 
Összesen 67,2 16,7 4,3 8,6 3,2 100,0 

 

Kereszttáblában összevetve statisztikailag kimutatható eltérést találtunk a magyarországi 
régiók között e kérdés esetében. A dél-alföldi és észak-alföldi, de főleg a közép-dunántúli 
régióban szignifikánsan nagyobb arányban gondolják úgy, hogy a személyes célok kitűzése és 
megvalósításának segítése elsősorban a család feladata, míg a többi régióban lényegesen 
alacsonyabb ennek az aránya. Nyugat-Dunántúlon a közép-dunántúli értéknek a fele csak. 
Ezekben a régiókban az oktatás és az iskola szerepe magasabb lényegesen. Erre a kétarcúságra 
azonban a kérdőív nem ad választ. 

VI/4. tábla: Ön szerint kinek a feladata elsősorban az alábbi ismeretek minél szélesebb körű átadása 
a fiatalok számára? – A magyarországi régiók szerint. (N=90) 

 

Kinek a feladata a személyes célok kitűzésének és megvalósításának 
képességének átadása a fiatalok számára? (%) Összesen

Család Oktatás, 
iskola 

Egyházi 
közösségek 

Civil 
szervezetek 

Állami, iskolán 
kívüli rendszerek 

Dél-Alföld 73,9 4,3 0,0 21,7 0,0 100,0 
Dél-Dunántúl 53,8 30,8 15,4 0,0 0,0 100,0 

Nyugat-
Dunántúl 43,8 31,2 0,0 12,5 12,5 100,0 
Közép-

Dunántúl 90,0 0,0 0,0 10,0 0,0 100,0 
Észak-

Magyarország 54,5 27,3 0,0 9,1 9,1 100,0 
Észak-Alföld 76,5 11,8 0,0 5,9 5,9 100,0 

Összesen 65,6 16,7 2,2 11,1 4,4 100,0 
 

Kompetenciák és készségek felfedezése és erősítése 
E tekintetben a várható papírforma érvényesült. A válaszadók mindkét országban elsöprő 
többséggel az iskolát nevezték meg, mint e képességek fejlesztéséért elsősorban felelős 
társadalmi intézményt. Bár a kérdőív egyéb részeiben és a fókuszcsoportos interjúkban 
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számtalan bírálatot fogalmaztak meg az alanyok az oktatási rendszerrel kapcsolatban, annak 
minden hiányossága ellenére – vélhetően jobb híján – mégis ebben látják a lehetőséget. 

VI/5. tábla: Ön szerint kinek a feladata elsősorban az alábbi ismeretek minél szélesebb körű átadása 
a fiatalok számára? (N=184) 

 

Kinek a feladata a kompetenciák és készségek felfedezése és erősítése a 
fiatalok számára? (%) Összesen

Család Oktatás, 
iskola 

Egyházi 
közösségek 

Civil 
szervezetek 

Állami, iskolán 
kívüli rendszerek 

Magyarország 12,1 73,6 0,0 7,7 6,6 100,0 
Románia 10,8 78,5 2,2 4,3 4,3 100,0 
Összesen 11,4 76,1 1,1 6,0 5,4 100,0 

 

Kereszttáblában összevetve statisztikailag kimutatható eltérést találtunk a különböző 
szektorokban tevékenykedő szakemberek véleménye között e kérdés esetében. A kompetenciák 
és készségek felfedezése és erősítése az állami, önkormányzati, valamint a nonprofit szektorban 
dolgozók meglátása szerint elsősorban az iskola feladata. Ezzel szemben a forprofit szektorban 
kiegyensúlyozottabb a helyzet. Az iskola szerepét ők is lényegesnek gondolják, de ugyanekkora 
szerepet tulajdonítanak érdekes módon a civil szervezeteknek is, míg az egyház esetében a 
család a másik meghatározó intézmény az oktatási rendszer mellett. Az egyház esetében nem 
meglepő, hogy a család intézményét fontosnak vélik, a forprofit szektorban dolgozók körében 
tapasztalható pozitív megítélése a civil szférának igazán jó hír. Ez ugyanis azt mutatja, hogy a 
civil tevékenységekben a munkaerőpiacon való megjelenés előtt tevékenykedő 
munkavállalókkal elégedettek a munkaadók. Ez alapján kijelenthető, hogy a civil szférában 
szerzett tapasztalat hasznos az egyén számára, hisz versenyképesebbé teszi a munkaerőpiacon, 
ráadásul az őt foglalkoztató cég is hatékonyabban tud az alkalmazása által működni. Ez 
mindenképpen azt mutatja, hogy érdemes a jövőben még inkább előtérbe helyezni a civil 
önkéntességet, hisz az ottani tevékenységek a gazdaság és a társadalom számára is pozitív 
hozadékkal bírnak. 

VI/6. tábla: Ön szerint kinek a feladata elsősorban az alábbi ismeretek minél szélesebb körű átadása 
a fiatalok számára? – a válaszadó munkahelyének szektora szerint. (N=183) 

 

Kinek a feladata a kompetenciák és készségek felfedezése és erősítése 
a fiatalok számára? (%)  

Család Oktatás, 
iskola 

Egyházi 
közösségek 

Civil 
szervezetek 

Állami, iskolán 
kívüli rendszerek Összesen

Állami, 
önkormányzati 7,3 80,0 3,6 3,6 5,5 100,0 

Egyházi 18,2 59,1 0,0 13,6 9,1 100,0 

Forprofit 0,0 40,0 0,0 40,0 20,0 100,0 

Nonprofit 13,0 79,0 0,0 4,0 4,0 100,0 

Összesen 11,5 76,0 1,1 6,0 5,5 100,0 
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Személyes célok kitűzése és megvalósításának segítése 
A kevésbé gazdasági vetületű, sokkal inkább emocionálisabb témákban láthatóan elsősorban a 
család, és valamelyest az oktatás szerepe kerül előtérbe mindkét országban, erősítve annak a 
megállapításnak a helyességét, hogy az immateriális dolgok terén e két intézmény a mérvadó a 
válaszadók szerint. 

VI/3. tábla: Ön szerint kinek a feladata elsősorban az alábbi ismeretek minél szélesebb körű átadása 
a fiatalok számára? (N=186) 

 

Kinek a feladata a személyes célok kitűzésének és megvalósításának 
képességének átadása a fiatalok számára? (%) Összesen 

Család Oktatás, 
iskola 

Egyházi 
közösségek 

Civil 
szervezetek 

Állami, iskolán 
kívüli rendszerek 

Magyarország 64,8 17,6 2,2 11 4,4 100,0 
Románia 69,5 15,8 6,3 6,3 2,1 100,0 
Összesen 67,2 16,7 4,3 8,6 3,2 100,0 

 

Kereszttáblában összevetve statisztikailag kimutatható eltérést találtunk a magyarországi 
régiók között e kérdés esetében. A dél-alföldi és észak-alföldi, de főleg a közép-dunántúli 
régióban szignifikánsan nagyobb arányban gondolják úgy, hogy a személyes célok kitűzése és 
megvalósításának segítése elsősorban a család feladata, míg a többi régióban lényegesen 
alacsonyabb ennek az aránya. Nyugat-Dunántúlon a közép-dunántúli értéknek a fele csak. 
Ezekben a régiókban az oktatás és az iskola szerepe magasabb lényegesen. Erre a kétarcúságra 
azonban a kérdőív nem ad választ. 

VI/4. tábla: Ön szerint kinek a feladata elsősorban az alábbi ismeretek minél szélesebb körű átadása 
a fiatalok számára? – A magyarországi régiók szerint. (N=90) 

 

Kinek a feladata a személyes célok kitűzésének és megvalósításának 
képességének átadása a fiatalok számára? (%) Összesen

Család Oktatás, 
iskola 

Egyházi 
közösségek 

Civil 
szervezetek 

Állami, iskolán 
kívüli rendszerek 

Dél-Alföld 73,9 4,3 0,0 21,7 0,0 100,0 
Dél-Dunántúl 53,8 30,8 15,4 0,0 0,0 100,0 

Nyugat-
Dunántúl 43,8 31,2 0,0 12,5 12,5 100,0 
Közép-

Dunántúl 90,0 0,0 0,0 10,0 0,0 100,0 
Észak-

Magyarország 54,5 27,3 0,0 9,1 9,1 100,0 
Észak-Alföld 76,5 11,8 0,0 5,9 5,9 100,0 

Összesen 65,6 16,7 2,2 11,1 4,4 100,0 
 

Kompetenciák és készségek felfedezése és erősítése 
E tekintetben a várható papírforma érvényesült. A válaszadók mindkét országban elsöprő 
többséggel az iskolát nevezték meg, mint e képességek fejlesztéséért elsősorban felelős 
társadalmi intézményt. Bár a kérdőív egyéb részeiben és a fókuszcsoportos interjúkban 
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számtalan bírálatot fogalmaztak meg az alanyok az oktatási rendszerrel kapcsolatban, annak 
minden hiányossága ellenére – vélhetően jobb híján – mégis ebben látják a lehetőséget. 

VI/5. tábla: Ön szerint kinek a feladata elsősorban az alábbi ismeretek minél szélesebb körű átadása 
a fiatalok számára? (N=184) 

 

Kinek a feladata a kompetenciák és készségek felfedezése és erősítése a 
fiatalok számára? (%) Összesen

Család Oktatás, 
iskola 

Egyházi 
közösségek 

Civil 
szervezetek 

Állami, iskolán 
kívüli rendszerek 

Magyarország 12,1 73,6 0,0 7,7 6,6 100,0 
Románia 10,8 78,5 2,2 4,3 4,3 100,0 
Összesen 11,4 76,1 1,1 6,0 5,4 100,0 

 

Kereszttáblában összevetve statisztikailag kimutatható eltérést találtunk a különböző 
szektorokban tevékenykedő szakemberek véleménye között e kérdés esetében. A kompetenciák 
és készségek felfedezése és erősítése az állami, önkormányzati, valamint a nonprofit szektorban 
dolgozók meglátása szerint elsősorban az iskola feladata. Ezzel szemben a forprofit szektorban 
kiegyensúlyozottabb a helyzet. Az iskola szerepét ők is lényegesnek gondolják, de ugyanekkora 
szerepet tulajdonítanak érdekes módon a civil szervezeteknek is, míg az egyház esetében a 
család a másik meghatározó intézmény az oktatási rendszer mellett. Az egyház esetében nem 
meglepő, hogy a család intézményét fontosnak vélik, a forprofit szektorban dolgozók körében 
tapasztalható pozitív megítélése a civil szférának igazán jó hír. Ez ugyanis azt mutatja, hogy a 
civil tevékenységekben a munkaerőpiacon való megjelenés előtt tevékenykedő 
munkavállalókkal elégedettek a munkaadók. Ez alapján kijelenthető, hogy a civil szférában 
szerzett tapasztalat hasznos az egyén számára, hisz versenyképesebbé teszi a munkaerőpiacon, 
ráadásul az őt foglalkoztató cég is hatékonyabban tud az alkalmazása által működni. Ez 
mindenképpen azt mutatja, hogy érdemes a jövőben még inkább előtérbe helyezni a civil 
önkéntességet, hisz az ottani tevékenységek a gazdaság és a társadalom számára is pozitív 
hozadékkal bírnak. 

VI/6. tábla: Ön szerint kinek a feladata elsősorban az alábbi ismeretek minél szélesebb körű átadása 
a fiatalok számára? – a válaszadó munkahelyének szektora szerint. (N=183) 

 

Kinek a feladata a kompetenciák és készségek felfedezése és erősítése 
a fiatalok számára? (%)  

Család Oktatás, 
iskola 

Egyházi 
közösségek 

Civil 
szervezetek 

Állami, iskolán 
kívüli rendszerek Összesen

Állami, 
önkormányzati 7,3 80,0 3,6 3,6 5,5 100,0 

Egyházi 18,2 59,1 0,0 13,6 9,1 100,0 

Forprofit 0,0 40,0 0,0 40,0 20,0 100,0 

Nonprofit 13,0 79,0 0,0 4,0 4,0 100,0 

Összesen 11,5 76,0 1,1 6,0 5,5 100,0 
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Társadalmi felelősségvállalás 
E szempont vizsgálatakor nagyon világosan visszaköszönnek az oktatási rendszer fentebb már 
említett hiányosságai. Többek között a nevelés az olyan fontos közösségi értékekre, mint a 
társadalmi felelősségvállalás, ami egy szolidáris társadalom egyik alappillére. Ezt mindkét 
országban elsősorban a család feladatának tartják a válaszadók, azonban hazánkban lényegesen 
nagyobb arányban, mint Erdélyben. A civil szervezetek szerepe mindkét országban fontos, e 
tekintetben az iskola mindkét helyen csupán a dobogó legalsó fokára szorult. Ez egyértelműen 
a fennálló oktatási rendszer kritikája, hiszen az elsődleges szocializációs közeg, azaz a család 
után az erőforrásokat, valamint az állam erkölcsi támogatását sok esetben mellőző civil 
szervezeteknek kell átvenniük kényszerből azt a szerepet, amit valójában a mindenkit elérő és 
sajátosságaiból adódóan anyagilag biztosabban ellátott közoktatásnak kellene ellátnia. 

VI/7. tábla: Ön szerint kinek a feladata elsősorban az alábbi ismeretek minél szélesebb körű átadása 
a fiatalok számára? (N=184) 

 

Kinek a feladata a társadalmi felelősségvállalás képességének a fiatalok 
számára? (%) Összesen

Család Oktatás, 
iskola 

Egyházi 
közösségek 

Civil 
szervezetek 

Állami, iskolán 
kívüli rendszerek 

Magyarország 44,0 17,6 3,3 27,5 7,7 100,0 
Románia 34,1 16,5 16,5 26,4 6,6 100,0 
Összesen 39,0 17,0 9,9 26,9 7,1 100,0 

 

A nyitott kérdések elemzése egészen másféle technikát igényelt részünkről. Mivel kettőszáz 
különféle válasz érkezett, ezért az értelmezhetőség érdekében szükséges volt ezek redukálása. 
Ezt kategorizálással értük el. Az egyes válaszokat megvizsgálva csoportosítottuk a hasonlókat, 
amennyiben pedig a válaszok ezt lehetővé tették, igyekeztünk azokat pozitív-negatív tengelyen 
is elhelyezni. 

 

KISKÖZÖSSÉGEK FONTOSSÁGA 
Hat kategóriát alkottunk a válaszok alapján. A válaszokat olvasva és a kategóriák megoszlását 
látva világosan látható, hogy milyen értékeket tartanak kívánatosnak a szakértők a fiatalok 
kisközösségeit illetően. Meglátásuk szerint a közösségek elsősorban az egyéni érvényesüléshez 
és a közösség hatékony működéséhez szükséges tapasztalatok elsajátítására és kapcsolatok 
kiépítésére szolgálnak. Ezek azok együttesen, amelyek szükségesek egy jól működő és sikeres 
egyéneket magába foglaló társadalom megteremtéséhez. Legfontosabbnak a valódi emberi 
kapcsolatok kialakításának és ápolásának lehetőségét, valamint a közösségbe való 
beilleszkedés képességének elsajátítását ítélték a válaszadók. Különösen hasznosnak gondolják 
a szakértők a közösség önismeretben és személyiségfejlesztésben betöltött szerepét, hisz az 
emberek valódi énje elsősorban a személyközi interakciók során mutatkozik meg, és a 
gyakorlatban van lehetőség annak csiszolására. Ráadásul mások megismerése, azeltérő 
nézőpontokkal való szembesülés szélesíti a látókört, toleranciára tanít, valamint tudatosítja az 
egyénekben a sorsközösség érzését, így lehetővé téve, hogy segítsenek egymásnak a fiatalok, 
másrészt világossá teszi számukra, hogy egymásra vannak utalva. A válaszadók sokszínű, 
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mégis több ponton azonos felsorolásából kirajzolódik, hogy milyennek gondolják azt az ifjúsági 
közösséget, mely hatékony építő köve lehet egy jól működő társadalomnak. 

VI/8. tábla: Miért fontosak az ifjúsági kisközösségek a fiatalok életében? (N=186) 

 

KÖZÖSSÉGI TEREK 
Öt kategória jött létre a válaszok alapján. Szellemiségét tekintve a nekik tulajdonított funkciók 
alapján itt is a hatékonyságot helyezték előtérbe a válaszadók. Természetesen fizikai térről 
lévén szó, elsősorban materiális, gyakorlati megközelítésből vizsgálták a kérdést. Több esetben 
visszatérő probléma volt a korábbi kérdésblokkokban a fiatalok túlzott internethasználata, 
melynek következtében az életük egy jelentős részét az online térben töltik a valós élmények 
szerzése helyett. Valószínűleg ennek következménye, hogy a közösségi tereknél a legfontosabb 
szempontnak az offline jelleget emelték ki a szakemberek. Kiemelkedően fontosnak tartják a 
válaszadók, hogy egy közösségi térben a szabályokat a közösség tagjai amolyan önkormányzó 
módon maguk hozzák, amit így sokkal jobban magukénak éreznek, ráadásul olyan 
kompromisszumkötések útján alakítják azt, ami segíti őket közösségi lénnyé válni. Nem 
elhanyagolható szempont, hogy egy ilyen közösségi térben a fiatalok védett, biztonságos helyen 
vannak, a tér dolgozói által felügyelt környezetben, ami csökkenti az elkallódás kockázatát. 
Fontos továbbá, hogy egy ilyen közösségi tér szellemiségének és felszereltségének 
köszönhetően alkalmas az oda járó fiatalok kreativitásának és tehetségének kibontakoztatására. 
Mindezt ráadásul anyagi hozzájárulás nélkül, vagy csak a szülők csekély ráfordításával vehetik 
igénybe a fiatalok, ami azok számára is lehetőséget nyújt, akik anyagi helyzetükből adódóan 
nem vehetnének igénybe hasonló szolgáltatásokat. 
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Társadalmi felelősségvállalás 
E szempont vizsgálatakor nagyon világosan visszaköszönnek az oktatási rendszer fentebb már 
említett hiányosságai. Többek között a nevelés az olyan fontos közösségi értékekre, mint a 
társadalmi felelősségvállalás, ami egy szolidáris társadalom egyik alappillére. Ezt mindkét 
országban elsősorban a család feladatának tartják a válaszadók, azonban hazánkban lényegesen 
nagyobb arányban, mint Erdélyben. A civil szervezetek szerepe mindkét országban fontos, e 
tekintetben az iskola mindkét helyen csupán a dobogó legalsó fokára szorult. Ez egyértelműen 
a fennálló oktatási rendszer kritikája, hiszen az elsődleges szocializációs közeg, azaz a család 
után az erőforrásokat, valamint az állam erkölcsi támogatását sok esetben mellőző civil 
szervezeteknek kell átvenniük kényszerből azt a szerepet, amit valójában a mindenkit elérő és 
sajátosságaiból adódóan anyagilag biztosabban ellátott közoktatásnak kellene ellátnia. 

VI/7. tábla: Ön szerint kinek a feladata elsősorban az alábbi ismeretek minél szélesebb körű átadása 
a fiatalok számára? (N=184) 

 

Kinek a feladata a társadalmi felelősségvállalás képességének a fiatalok 
számára? (%) Összesen

Család Oktatás, 
iskola 

Egyházi 
közösségek 

Civil 
szervezetek 

Állami, iskolán 
kívüli rendszerek 

Magyarország 44,0 17,6 3,3 27,5 7,7 100,0 
Románia 34,1 16,5 16,5 26,4 6,6 100,0 
Összesen 39,0 17,0 9,9 26,9 7,1 100,0 

 

A nyitott kérdések elemzése egészen másféle technikát igényelt részünkről. Mivel kettőszáz 
különféle válasz érkezett, ezért az értelmezhetőség érdekében szükséges volt ezek redukálása. 
Ezt kategorizálással értük el. Az egyes válaszokat megvizsgálva csoportosítottuk a hasonlókat, 
amennyiben pedig a válaszok ezt lehetővé tették, igyekeztünk azokat pozitív-negatív tengelyen 
is elhelyezni. 

 

KISKÖZÖSSÉGEK FONTOSSÁGA 
Hat kategóriát alkottunk a válaszok alapján. A válaszokat olvasva és a kategóriák megoszlását 
látva világosan látható, hogy milyen értékeket tartanak kívánatosnak a szakértők a fiatalok 
kisközösségeit illetően. Meglátásuk szerint a közösségek elsősorban az egyéni érvényesüléshez 
és a közösség hatékony működéséhez szükséges tapasztalatok elsajátítására és kapcsolatok 
kiépítésére szolgálnak. Ezek azok együttesen, amelyek szükségesek egy jól működő és sikeres 
egyéneket magába foglaló társadalom megteremtéséhez. Legfontosabbnak a valódi emberi 
kapcsolatok kialakításának és ápolásának lehetőségét, valamint a közösségbe való 
beilleszkedés képességének elsajátítását ítélték a válaszadók. Különösen hasznosnak gondolják 
a szakértők a közösség önismeretben és személyiségfejlesztésben betöltött szerepét, hisz az 
emberek valódi énje elsősorban a személyközi interakciók során mutatkozik meg, és a 
gyakorlatban van lehetőség annak csiszolására. Ráadásul mások megismerése, azeltérő 
nézőpontokkal való szembesülés szélesíti a látókört, toleranciára tanít, valamint tudatosítja az 
egyénekben a sorsközösség érzését, így lehetővé téve, hogy segítsenek egymásnak a fiatalok, 
másrészt világossá teszi számukra, hogy egymásra vannak utalva. A válaszadók sokszínű, 
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mégis több ponton azonos felsorolásából kirajzolódik, hogy milyennek gondolják azt az ifjúsági 
közösséget, mely hatékony építő köve lehet egy jól működő társadalomnak. 

VI/8. tábla: Miért fontosak az ifjúsági kisközösségek a fiatalok életében? (N=186) 

 

KÖZÖSSÉGI TEREK 
Öt kategória jött létre a válaszok alapján. Szellemiségét tekintve a nekik tulajdonított funkciók 
alapján itt is a hatékonyságot helyezték előtérbe a válaszadók. Természetesen fizikai térről 
lévén szó, elsősorban materiális, gyakorlati megközelítésből vizsgálták a kérdést. Több esetben 
visszatérő probléma volt a korábbi kérdésblokkokban a fiatalok túlzott internethasználata, 
melynek következtében az életük egy jelentős részét az online térben töltik a valós élmények 
szerzése helyett. Valószínűleg ennek következménye, hogy a közösségi tereknél a legfontosabb 
szempontnak az offline jelleget emelték ki a szakemberek. Kiemelkedően fontosnak tartják a 
válaszadók, hogy egy közösségi térben a szabályokat a közösség tagjai amolyan önkormányzó 
módon maguk hozzák, amit így sokkal jobban magukénak éreznek, ráadásul olyan 
kompromisszumkötések útján alakítják azt, ami segíti őket közösségi lénnyé válni. Nem 
elhanyagolható szempont, hogy egy ilyen közösségi térben a fiatalok védett, biztonságos helyen 
vannak, a tér dolgozói által felügyelt környezetben, ami csökkenti az elkallódás kockázatát. 
Fontos továbbá, hogy egy ilyen közösségi tér szellemiségének és felszereltségének 
köszönhetően alkalmas az oda járó fiatalok kreativitásának és tehetségének kibontakoztatására. 
Mindezt ráadásul anyagi hozzájárulás nélkül, vagy csak a szülők csekély ráfordításával vehetik 
igénybe a fiatalok, ami azok számára is lehetőséget nyújt, akik anyagi helyzetükből adódóan 
nem vehetnének igénybe hasonló szolgáltatásokat. 
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VI/9. tábla: Miért fontosak a közösségi terek a fiatalok életében? (N=181) 

 

E kérdés esetében az adott válaszokat hat kategóriába soroltuk. Ami fontos, hogy ez az egyetlen 
nyitott kérdés a fejezetben, ahol a két ország kitöltőinek kategorizált válaszai között 
statisztikailag kimutatható eltérés tapasztalható. Vagyis kijelenthető, hogy a magyarországi és 
az erdélyi szakemberek eltérő tapasztalatokkal bírnak e tekintetben. Lássuk tehát, hogy mi a 
helyzet a két területen, hol érhetők tetten az eltérések, és mik lehetnek a különbözőségek okai.  

A közösség összetétele, vagyis a barátok jelenléte, valamint az érdeklődési körök azonossága 
mindkét ország válaszadóinál kiemelkedik a sorból, Erdélyben ráadásul még a 
magyarországihoz képest is lényegesen nagyobb arányban. Ez világosan megmutatja, hogy a 
barátok, a kortársi közeg milyen nagy hatással van a fiatalok választására, sőt az 
érdeklődésének, az ízlésvilágának formálására is. Éppen ezért nem mindegy, hogy a fiatal 
milyen társaságban mulatja a szabadidejét. A szülőknek ezért kell nagy figyelmet fordítani a 
gyermekkel való minél szorosabb kapcsolat ápolására, így hatást gyakorolva rájuk. Igazán 
eredményes persze akkor lesz ez a törekvés, ha már egészen kicsi kortól kezdve építi ki 
tudatosan a szülő a nevelés során az értékeket a gyermekben és a bizalmat a kapcsolatukban. 
Míg azonban a magyarországi szakértők szerint a hazai fiatalok közösség választásában a 
további tényezők a praktikus szempontok, mint például a megközelíthetőség és a felszereltség, 
illetve a programok minősége és a dolgozók jelleme játszanak szerepet, addig az erdélyi 
válaszadók szerint az ottani fiatalok választásában sokkal nagyobb szerepet játszik, hogy 
toleráns közösségben legyenek, és komfortosan érezzék magukat. Látható tehát, hogy az erdélyi 
fiatalok számára az elfogadás érzése az alapvető igény, míg hazánkban a fiatalok más, 
individualistább és materiálisabb szempontokat tartanak szem előtt. E mögött vélhetően a 
kisebbségi létből fakadó hátrányok és az esetleges hányattatások húzódhatnak a többségi 
társadalom és a román állam részéről, így alakítva ki azt az igényt a fiatalokban, ami a 
magyarországi társaikban alapvetően megvan. 
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VI/10. tábla: Hogyan/mi alapján választanak közösséget/közösségi teret? (N=189) 

 

Hogyan/mi alapján választanak kisközösséget/közösségi teret a fiatalok? 
(%) 

ÖsszesenKözösség 
és 

érdeklődés 

Értékek és 
szellemiség

Programok 
minősége és 
a dolgozók 

jelleme 

Tolerancia 
és 

komfortérzet
Praktikum Divat 

Magyarország 52,7 2,2 16,1 8,6 18,3 2,2 100,0 
Románia 65,6 5,2 6,2 11,5 7,3 4,2 100,0 
Összesen 59,3 3,7 11,1 10,1 12,7 3,2 100,0 

 

ONLINE KÖZÖSSÉGI TEREK BEFOLYÁSA 
E kérdés esetén öt kategóriába soroltuk a kapott válaszokat. A kategóriák a válaszokhoz 
illeszkedően háromféle filozófiát képviselnek. Voltak szakértők, akik a befolyás mértéke 
szerint válaszoltak, voltak, akik ezt hasznosság és veszélyek szempontjából közelítették meg, 
és voltak, akik egyszerűen csak értékítélet nélkül, a benne rejlő lehetőségekre fókuszáltak. 

A válaszadók több mint fele egész egyszerűen minden értékítélet nélkül leszögezte, hogy 
erőteljesen befolyásolja az online közösségi tér a fiatalokat. Ezzel szemben a válaszadók 
negyede véli úgy, hogy az online közösségek térhódítása rossz hatással van a fiatalokra. Ezek 
alapján elmondható, hogy a szakemberek világosan tapasztalják az offline közösségi terekben 
történő aktivitás háttérbe szorulását az online világgal szemben. Látják is sokan az ebben rejlő 
kockázatokat, de alapvetően inkább az a jellemző, hogy adottságként tekintenek erre a 
helyzetre, mellyel számolni kell, és ehhez alkalmazkodva kell átalakítani az eddigi 
tevékenységüket, hogy újra vonzóvá tegyék az offline világot a fiatalok számára. Ez a kihívás 
nyilván fokozott aktivitásra és kreativitásra sarkallja a szakértőket. Üdvözlendő, hogy ezt a 
kreatív megközelítést ötvözni szeretnék sokan az online világ nyújtotta lehetőségek 
beemelésével a programokba.51 Ez elsőre paradoxnak tűnhet, de inkább arról árulkodik, hogy a 
szakértők belátják, hogy a fiatalokat azokon a platformokon keresztül lehet elérni és 
megszólítani, ahol tartózkodnak. Onnan indulva aztán vissza lehet őket vezetni az offline térbe, 
megőrizve és kihasználva azonban az online tér nyújtotta olyan lehetőségeket, amelyek 
színesítik a fiatalok életét, és amelyek ma már nélkülözhetetlenek a modern világban történő 
eligazodáshoz.52 

  

                                                            
51 Wellman Barry - Gulia Milena: A netszörfözők nem utaznak egyedül: virtuális közösségek, mint valódi 
közösségek „Milyen segítséget nyújthat egy virtuális közösség?” tanulmány 1999. 
52 Halácsy Péter, Vályi Gábor, Wellman Barry (szerk.) Hatalom a mobiltömegek kezében, Typotex Kiadó, 
Budapest 2006 
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VI/9. tábla: Miért fontosak a közösségi terek a fiatalok életében? (N=181) 

 

E kérdés esetében az adott válaszokat hat kategóriába soroltuk. Ami fontos, hogy ez az egyetlen 
nyitott kérdés a fejezetben, ahol a két ország kitöltőinek kategorizált válaszai között 
statisztikailag kimutatható eltérés tapasztalható. Vagyis kijelenthető, hogy a magyarországi és 
az erdélyi szakemberek eltérő tapasztalatokkal bírnak e tekintetben. Lássuk tehát, hogy mi a 
helyzet a két területen, hol érhetők tetten az eltérések, és mik lehetnek a különbözőségek okai.  

A közösség összetétele, vagyis a barátok jelenléte, valamint az érdeklődési körök azonossága 
mindkét ország válaszadóinál kiemelkedik a sorból, Erdélyben ráadásul még a 
magyarországihoz képest is lényegesen nagyobb arányban. Ez világosan megmutatja, hogy a 
barátok, a kortársi közeg milyen nagy hatással van a fiatalok választására, sőt az 
érdeklődésének, az ízlésvilágának formálására is. Éppen ezért nem mindegy, hogy a fiatal 
milyen társaságban mulatja a szabadidejét. A szülőknek ezért kell nagy figyelmet fordítani a 
gyermekkel való minél szorosabb kapcsolat ápolására, így hatást gyakorolva rájuk. Igazán 
eredményes persze akkor lesz ez a törekvés, ha már egészen kicsi kortól kezdve építi ki 
tudatosan a szülő a nevelés során az értékeket a gyermekben és a bizalmat a kapcsolatukban. 
Míg azonban a magyarországi szakértők szerint a hazai fiatalok közösség választásában a 
további tényezők a praktikus szempontok, mint például a megközelíthetőség és a felszereltség, 
illetve a programok minősége és a dolgozók jelleme játszanak szerepet, addig az erdélyi 
válaszadók szerint az ottani fiatalok választásában sokkal nagyobb szerepet játszik, hogy 
toleráns közösségben legyenek, és komfortosan érezzék magukat. Látható tehát, hogy az erdélyi 
fiatalok számára az elfogadás érzése az alapvető igény, míg hazánkban a fiatalok más, 
individualistább és materiálisabb szempontokat tartanak szem előtt. E mögött vélhetően a 
kisebbségi létből fakadó hátrányok és az esetleges hányattatások húzódhatnak a többségi 
társadalom és a román állam részéről, így alakítva ki azt az igényt a fiatalokban, ami a 
magyarországi társaikban alapvetően megvan. 
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VI/10. tábla: Hogyan/mi alapján választanak közösséget/közösségi teret? (N=189) 

 

Hogyan/mi alapján választanak kisközösséget/közösségi teret a fiatalok? 
(%) 

ÖsszesenKözösség 
és 

érdeklődés 

Értékek és 
szellemiség

Programok 
minősége és 
a dolgozók 

jelleme 

Tolerancia 
és 

komfortérzet
Praktikum Divat 

Magyarország 52,7 2,2 16,1 8,6 18,3 2,2 100,0 
Románia 65,6 5,2 6,2 11,5 7,3 4,2 100,0 
Összesen 59,3 3,7 11,1 10,1 12,7 3,2 100,0 

 

ONLINE KÖZÖSSÉGI TEREK BEFOLYÁSA 
E kérdés esetén öt kategóriába soroltuk a kapott válaszokat. A kategóriák a válaszokhoz 
illeszkedően háromféle filozófiát képviselnek. Voltak szakértők, akik a befolyás mértéke 
szerint válaszoltak, voltak, akik ezt hasznosság és veszélyek szempontjából közelítették meg, 
és voltak, akik egyszerűen csak értékítélet nélkül, a benne rejlő lehetőségekre fókuszáltak. 

A válaszadók több mint fele egész egyszerűen minden értékítélet nélkül leszögezte, hogy 
erőteljesen befolyásolja az online közösségi tér a fiatalokat. Ezzel szemben a válaszadók 
negyede véli úgy, hogy az online közösségek térhódítása rossz hatással van a fiatalokra. Ezek 
alapján elmondható, hogy a szakemberek világosan tapasztalják az offline közösségi terekben 
történő aktivitás háttérbe szorulását az online világgal szemben. Látják is sokan az ebben rejlő 
kockázatokat, de alapvetően inkább az a jellemző, hogy adottságként tekintenek erre a 
helyzetre, mellyel számolni kell, és ehhez alkalmazkodva kell átalakítani az eddigi 
tevékenységüket, hogy újra vonzóvá tegyék az offline világot a fiatalok számára. Ez a kihívás 
nyilván fokozott aktivitásra és kreativitásra sarkallja a szakértőket. Üdvözlendő, hogy ezt a 
kreatív megközelítést ötvözni szeretnék sokan az online világ nyújtotta lehetőségek 
beemelésével a programokba.51 Ez elsőre paradoxnak tűnhet, de inkább arról árulkodik, hogy a 
szakértők belátják, hogy a fiatalokat azokon a platformokon keresztül lehet elérni és 
megszólítani, ahol tartózkodnak. Onnan indulva aztán vissza lehet őket vezetni az offline térbe, 
megőrizve és kihasználva azonban az online tér nyújtotta olyan lehetőségeket, amelyek 
színesítik a fiatalok életét, és amelyek ma már nélkülözhetetlenek a modern világban történő 
eligazodáshoz.52 

  

                                                            
51 Wellman Barry - Gulia Milena: A netszörfözők nem utaznak egyedül: virtuális közösségek, mint valódi 
közösségek „Milyen segítséget nyújthat egy virtuális közösség?” tanulmány 1999. 
52 Halácsy Péter, Vályi Gábor, Wellman Barry (szerk.) Hatalom a mobiltömegek kezében, Typotex Kiadó, 
Budapest 2006 



133 
 

VI/11. tábla: Mennyire befolyásolják a fiatalok személyes kapcsolatait az online közösségi terek? 
(N=187) 

 

GONDOLATOK A KÖZÖSSÉGEKRŐL 
A szakértők közösségek hatásaival kapcsolatos benyomásai, meglátásai, tapasztalatai nagyon 
fontos részét képezik a kutatásnak. Éppen ezért a nyitott kérdéseken túl előre megfogalmazott 
állításokról alkotott véleményekkel is igyekeztünk minél sokrétűbbé tenni a helyzetértékelést. 
Jelen esetben hat állítást fogalmaztunk meg, ahol a válaszadóknak az iskolai osztályzatoknak 
megfelelően kellett értékelniük, hogy mennyire értenek egyet az elhangzottakkal. Az átlagokat 
segítségül hívva könnyen sorrendben állíthattuk az egyetértés mértékét.  

A fiatalok úgy gondolják, hogy a közösségek nélkül nem fognak tudni érvényesülni, 
boldogulni az életben (v69/2.)  

A legkevésbé ezzel értenek egyet a megkérdezettek, ami arra enged következtetni, hogy a 
fiatalok sajnálatos módon csak részben hisznek a közösség erejében. Ez egyfelől azt 
eredményezi, hogy a közösségi érdekérvényesítés helyett önálló érvényesülési utakat próbálnak 
járni, holott közösségi együttműködésben a céljaik megvalósítása sokkal egyszerűbb lenne. 
Másfelől azt is mutatja, hogy a fiatalokból részben hiányzik a szolidaritás érzése, hogy a 
közösségért dolgozva olyanok számára is lehetőséget nyújtsanak az érvényesülésre, akik 
számára az egyéni lehetőségek kiaknázása kevéssé érhető el. Ez pedig egy szolidáris és 
kooperatív társadalom helyett egy öncélú és versengő közösség képét vetíti előre, ami azon túl, 
hogy konfliktusokat gerjeszt, a kooperáció hiánya miatt az egyének számára is beszűkíti a 
lehetőségeket. 
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VI/12. tábla: Kérem, mondja meg, hogy 1-től 5-ig terjedő skálán mennyire ért egyet az alábbi 
állításokkal! 

 

Azok a fiatalok, akik vallási közösségekbe (is) tartoznak, lelki és mentális fejlődése 
gyorsabb és biztonságosabb, mint azoké a fiataloké, akik nem tartoznak vallási 
közösségekbe (v69/1.) 
A közepesnél magasabb átlagával ez az állítás valamivel nagyobb támogatásról tanúskodik a 
válaszadók körében. Ez alapján elmondható, hogy a megkérdezett szakértők – függetlenül attól, 
hogy ők maguk meggyőződésük alapján vagy a tevékenységi területüktől függetlenül 
kapcsolódnak-e valamilyen módon a valláshoz – úgy ítélték meg, hogy a vallás mint egyéni 
személyiségformáló hatás és közösségi építőerő, alapvetően pozitív hatással van a fiatalokra, 
olyan fejlődési lehetőséget biztosítva számukra, melyek birtokában boldogabb és 
kiegyensúlyozottabb felnőttekké válhatnak, aminek következtében hasznos tagjává válhatnak a 
közösségüknek. Ráadásul fejlődésük során olyan közösségi értékeket szívnak magukba 
észrevétlenül, melyek fogékonyabbá teszik őket a társadalmi szolidaritás érzésére. 

Az országok szerinti kereszttáblás összevetés is szignifikáns eltérést mutat e kérdésben. 
Kijelenthető, hogy az erdélyi szakemberek között lényegesen nagyobb számban vannak azok, 
akik szerint a fiatalok lelki és mentális fejlődése hatékonyabb lesz, ha vallási közösségbe (is) 
tartoznak. Ez talán annak köszönhető, hogy az erdélyi magyarok kisebbségi létéből fakadó 
hátrányokat az identitástudat megőrzésével kívánják ellensúlyozni, melynek a vallás 
meghatározó összetevője. 
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VI/11. tábla: Mennyire befolyásolják a fiatalok személyes kapcsolatait az online közösségi terek? 
(N=187) 

 

GONDOLATOK A KÖZÖSSÉGEKRŐL 
A szakértők közösségek hatásaival kapcsolatos benyomásai, meglátásai, tapasztalatai nagyon 
fontos részét képezik a kutatásnak. Éppen ezért a nyitott kérdéseken túl előre megfogalmazott 
állításokról alkotott véleményekkel is igyekeztünk minél sokrétűbbé tenni a helyzetértékelést. 
Jelen esetben hat állítást fogalmaztunk meg, ahol a válaszadóknak az iskolai osztályzatoknak 
megfelelően kellett értékelniük, hogy mennyire értenek egyet az elhangzottakkal. Az átlagokat 
segítségül hívva könnyen sorrendben állíthattuk az egyetértés mértékét.  

A fiatalok úgy gondolják, hogy a közösségek nélkül nem fognak tudni érvényesülni, 
boldogulni az életben (v69/2.)  

A legkevésbé ezzel értenek egyet a megkérdezettek, ami arra enged következtetni, hogy a 
fiatalok sajnálatos módon csak részben hisznek a közösség erejében. Ez egyfelől azt 
eredményezi, hogy a közösségi érdekérvényesítés helyett önálló érvényesülési utakat próbálnak 
járni, holott közösségi együttműködésben a céljaik megvalósítása sokkal egyszerűbb lenne. 
Másfelől azt is mutatja, hogy a fiatalokból részben hiányzik a szolidaritás érzése, hogy a 
közösségért dolgozva olyanok számára is lehetőséget nyújtsanak az érvényesülésre, akik 
számára az egyéni lehetőségek kiaknázása kevéssé érhető el. Ez pedig egy szolidáris és 
kooperatív társadalom helyett egy öncélú és versengő közösség képét vetíti előre, ami azon túl, 
hogy konfliktusokat gerjeszt, a kooperáció hiánya miatt az egyének számára is beszűkíti a 
lehetőségeket. 
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VI/12. tábla: Kérem, mondja meg, hogy 1-től 5-ig terjedő skálán mennyire ért egyet az alábbi 
állításokkal! 

 

Azok a fiatalok, akik vallási közösségekbe (is) tartoznak, lelki és mentális fejlődése 
gyorsabb és biztonságosabb, mint azoké a fiataloké, akik nem tartoznak vallási 
közösségekbe (v69/1.) 
A közepesnél magasabb átlagával ez az állítás valamivel nagyobb támogatásról tanúskodik a 
válaszadók körében. Ez alapján elmondható, hogy a megkérdezett szakértők – függetlenül attól, 
hogy ők maguk meggyőződésük alapján vagy a tevékenységi területüktől függetlenül 
kapcsolódnak-e valamilyen módon a valláshoz – úgy ítélték meg, hogy a vallás mint egyéni 
személyiségformáló hatás és közösségi építőerő, alapvetően pozitív hatással van a fiatalokra, 
olyan fejlődési lehetőséget biztosítva számukra, melyek birtokában boldogabb és 
kiegyensúlyozottabb felnőttekké válhatnak, aminek következtében hasznos tagjává válhatnak a 
közösségüknek. Ráadásul fejlődésük során olyan közösségi értékeket szívnak magukba 
észrevétlenül, melyek fogékonyabbá teszik őket a társadalmi szolidaritás érzésére. 

Az országok szerinti kereszttáblás összevetés is szignifikáns eltérést mutat e kérdésben. 
Kijelenthető, hogy az erdélyi szakemberek között lényegesen nagyobb számban vannak azok, 
akik szerint a fiatalok lelki és mentális fejlődése hatékonyabb lesz, ha vallási közösségbe (is) 
tartoznak. Ez talán annak köszönhető, hogy az erdélyi magyarok kisebbségi létéből fakadó 
hátrányokat az identitástudat megőrzésével kívánják ellensúlyozni, melynek a vallás 
meghatározó összetevője. 
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hatással van a fiatalok személyes kapcsolataira

Azok a fiatalok, akik vallási közösségekbe (is)
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Az egyetértés mértéke állításonként
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VI/13. tábla: Azok a fiatalok, akik vallási közösségekbe (is) tartoznak, lelki és mentális fejlődése 
gyorsabb és biztonságosabb, mint azoké a fiataloké, akik nem tartoznak vallási közösségekbe. – a 
válaszadók országa szerint. (N=191) 

 

A vallási közösségekbe (is) tartozó fiatalok lelki és mentális 
fejlődése gyorsabb (%) 

Összesen
Egyáltalán 

nem jellemző 
Inkább nem 

jellemző Is-is Inkább 
jellemző 

Teljes mértékben 
jellemző 

Magyarország 9,4 15,6 31,2 26,0 17,7 100,0 

Románia 5,2 9,4 13,5 30,2 41,7 100,0 

Összesen 7,3 12,5 22,4 28,1 29,7 100,0 
 

Az online közösségi platformok térnyerése rossz hatással van a fiatalok személyes 
kapcsolataira (v69/4.) 

Ez az állítás már közelít a jó osztályzathoz a válaszadók között. Nem kell ahhoz persze 
szakembernek lenni, hogy tudjuk, a fiatalok – de persze nem csak a fiatalok – egyre több időt 
töltenek az online térben. Ez nem magányos szörfözést jelent persze a világhálón, hanem a 
kapcsolattartás jelentős része oda tevődött át. Fontos leszögezni azonban, hogy a mondattal való 
egyetértés nem tekinthető teljes egészében negatív helyzetértékelésnek a jelen viszonyokkal 
kapcsolatban. A fejezetben máshol is előkerültek hasonló témájú állítások a nyitott 
kérdésekben, ahol a szakértők kihasználva a lehetőséget érzékeltettek egy árnyaltabb helyzetet. 
Eszerint a fiatalok személyes jellegű kapcsolattartása valóban ritkult, ennek azonban nem 
következménye az elmagányosodás. A fizikai érintkezések gyakoriságának csökkenése és 
módjának változása a kapcsolattartás online térbe tevődésének következménye, ami a 
korábbiaktól eltérő, de nem kevésbé intenzív kapcsolattartást jelent a fiatalok között. 

Kereszttáblában összevetve statisztikailag kimutatható eltérést találtunk a szakemberek 
véleménye között az életkoruk tekintetében e kérdés esetében. Az általunk nyugdíjasnak 
nevezett 65 éven felüli szakemberek körében a legnagyobb azok aránya, akik szerint az online 
közösségi platformok térnyerése rossz hatással van a fiatalok személyes kapcsolataira. Ez a 
vélemény nem meglepő, hisz e korosztály ismeri és használja legkevésbé az okos eszközöket, 
így nem is lehetnek tisztában annak pozitív hatásaival sem. Tehát egyfajta generációs szakadék 
húzódik a háttérben. Ennél érdekesebb azonban, hogy az általunk felnőttnek nevezett 25 és 49 
év közötti szakemberek is lényegesen ártalmasabbnak gondolják e problémát, mint a 
középkorúaknak nevezett 50 és 64 év közöttiek. Ebben az esetben talán az lehet az ok, hogy a 
felnőtt korosztály viszont – akár szülőként is – tisztában van az okos eszközök nyújtotta 
addiktív hatásokkal, amit a nála fiatalabbak még nem érzékelnek, a nála idősebbek pedig nem 
ismernek. 
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VI/14. tábla: Az online közösségi platformok térnyerése rossz hatással van a fiatalok személyes 
kapcsolataira. – a válaszadók kora szerint (N=193) 

 

Az online közösségi platformok térnyerése rossz hatással van a fiatalok 
személyes kapcsolataira (%) 

ÖsszesenEgyáltalán nem 
jellemző 

Inkább nem 
jellemző Is-is Inkább 

jellemző 
Teljes mértékben 

jellemző 

Fiatal 0,0 36,8 21,1 26,3 15,8 100,0 
Felnőtt 2,8 7,0 23,9 26,1 40,1 100,0 

Középkorú 3,4 10,3 34,5 27,6 24,1 100,0 
Nyugdíjas 0,0 0,0 33,3 0,0 66,7 100,0 
Összesen 2,6 10,4 25,4 25,9 35,8 100,0 

 

Az online tér sok fiatal számára valóságos térré válik, és nehezen tesznek különbséget a 
valóságtól (v69/6.) 

Az ezzel az állítással való egyetértés átlaga a dobogó legalsó fokára volt elegendő. A 
válaszadók tapasztalatukból adódóan nagyon jól érzékelik, hogy – az előző állítással ellentétben 
– az online világ tartalmaz olyan árnyoldalakat is, amelyeket már nem lehet pozitív módon 
értékelni. Az online térben töltött túl sok idő azon túl, hogy függőséget eredményez, egy 
teljesen torz, az offline tér szabályait kiforgató valóságérzékelést eredményez, mely 
egyértelműen rossz hatással van a fiatalok jellemfejlődésére, ráadásul képtelenné teszi őket a 
közösségi szabályok megismerésére. A szabályok ismeretének és alkalmazásának hiánya egy, 
a valóságtól teljesen elidegenedett generációt hozhat létre, melyek nemcsak, hogy nem képesek 
kooperálni, hanem a közösségi szocializáció hiánya ellenséges viszonyokat szül, ami egy 
széteső társadalmat vetít előre. Nemcsak a közösség, hanem az egyén szempontjából is nagyon 
rossz hatással van az online tér valóságosként való érzékelésére. Mindannyian ismerjük 
ugyanis, hogy hogyan redukálja le az online tér a fiatalok eredményeinek megerősítését a lájkok 
vadászatára. Ez azt a téves képzetet válthatja ki bennük, hogy nem fejlődik ki a saját belső 
erkölcsi iránytűjük, csupán a lájkok kétes megerősítő ereje mutatja számukra a helyes-
helytelent. Mindezt pedig olyan megfelelési kényszerrel párosítja, mely felőrli az egyén 
jellemét. 

Az online kommunikáció rontja a verbális képességeket (v69/5.) 

A képzeletbeli dobogó második helyéhez érkeztünk ezzel az állítással. Nagy arányban értenek 
egyet a válaszadók a fenti mondattal. Az előzőhöz képest másként negatívok a 
következmények. A szóbeli képességek romlása egyértelműen megfigyelhető a fiatalok 
körében. A sivárabb mondatok, a szegényesebb szóhasználat már önmagában sajnálatos tény, 
mindezt tetézi azonban, hogy az élőbeszéd hiányából adódóan a személyes diskurzussal együtt 
járó gesztikuláció és artikuláció hiánya, amely nehezíti a kommunikációt, számtalan esetben 
félreértésre okot adva, konfliktusok forrásává válva. Vitathatatlan, hogy egy jól működő 
kommunikáció nélkül nincs jól működő közösség, ezért az online kommunikációs problémák 
messzebbre tekintve a kisközösségek kohézióját, sőt létrejöttét lehetetlenítik el.  
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VI/13. tábla: Azok a fiatalok, akik vallási közösségekbe (is) tartoznak, lelki és mentális fejlődése 
gyorsabb és biztonságosabb, mint azoké a fiataloké, akik nem tartoznak vallási közösségekbe. – a 
válaszadók országa szerint. (N=191) 

 

A vallási közösségekbe (is) tartozó fiatalok lelki és mentális 
fejlődése gyorsabb (%) 

Összesen
Egyáltalán 

nem jellemző 
Inkább nem 

jellemző Is-is Inkább 
jellemző 

Teljes mértékben 
jellemző 

Magyarország 9,4 15,6 31,2 26,0 17,7 100,0 

Románia 5,2 9,4 13,5 30,2 41,7 100,0 

Összesen 7,3 12,5 22,4 28,1 29,7 100,0 
 

Az online közösségi platformok térnyerése rossz hatással van a fiatalok személyes 
kapcsolataira (v69/4.) 

Ez az állítás már közelít a jó osztályzathoz a válaszadók között. Nem kell ahhoz persze 
szakembernek lenni, hogy tudjuk, a fiatalok – de persze nem csak a fiatalok – egyre több időt 
töltenek az online térben. Ez nem magányos szörfözést jelent persze a világhálón, hanem a 
kapcsolattartás jelentős része oda tevődött át. Fontos leszögezni azonban, hogy a mondattal való 
egyetértés nem tekinthető teljes egészében negatív helyzetértékelésnek a jelen viszonyokkal 
kapcsolatban. A fejezetben máshol is előkerültek hasonló témájú állítások a nyitott 
kérdésekben, ahol a szakértők kihasználva a lehetőséget érzékeltettek egy árnyaltabb helyzetet. 
Eszerint a fiatalok személyes jellegű kapcsolattartása valóban ritkult, ennek azonban nem 
következménye az elmagányosodás. A fizikai érintkezések gyakoriságának csökkenése és 
módjának változása a kapcsolattartás online térbe tevődésének következménye, ami a 
korábbiaktól eltérő, de nem kevésbé intenzív kapcsolattartást jelent a fiatalok között. 

Kereszttáblában összevetve statisztikailag kimutatható eltérést találtunk a szakemberek 
véleménye között az életkoruk tekintetében e kérdés esetében. Az általunk nyugdíjasnak 
nevezett 65 éven felüli szakemberek körében a legnagyobb azok aránya, akik szerint az online 
közösségi platformok térnyerése rossz hatással van a fiatalok személyes kapcsolataira. Ez a 
vélemény nem meglepő, hisz e korosztály ismeri és használja legkevésbé az okos eszközöket, 
így nem is lehetnek tisztában annak pozitív hatásaival sem. Tehát egyfajta generációs szakadék 
húzódik a háttérben. Ennél érdekesebb azonban, hogy az általunk felnőttnek nevezett 25 és 49 
év közötti szakemberek is lényegesen ártalmasabbnak gondolják e problémát, mint a 
középkorúaknak nevezett 50 és 64 év közöttiek. Ebben az esetben talán az lehet az ok, hogy a 
felnőtt korosztály viszont – akár szülőként is – tisztában van az okos eszközök nyújtotta 
addiktív hatásokkal, amit a nála fiatalabbak még nem érzékelnek, a nála idősebbek pedig nem 
ismernek. 

 

 

 

136 
 

VI/14. tábla: Az online közösségi platformok térnyerése rossz hatással van a fiatalok személyes 
kapcsolataira. – a válaszadók kora szerint (N=193) 

 

Az online közösségi platformok térnyerése rossz hatással van a fiatalok 
személyes kapcsolataira (%) 

ÖsszesenEgyáltalán nem 
jellemző 

Inkább nem 
jellemző Is-is Inkább 

jellemző 
Teljes mértékben 

jellemző 

Fiatal 0,0 36,8 21,1 26,3 15,8 100,0 
Felnőtt 2,8 7,0 23,9 26,1 40,1 100,0 

Középkorú 3,4 10,3 34,5 27,6 24,1 100,0 
Nyugdíjas 0,0 0,0 33,3 0,0 66,7 100,0 
Összesen 2,6 10,4 25,4 25,9 35,8 100,0 

 

Az online tér sok fiatal számára valóságos térré válik, és nehezen tesznek különbséget a 
valóságtól (v69/6.) 

Az ezzel az állítással való egyetértés átlaga a dobogó legalsó fokára volt elegendő. A 
válaszadók tapasztalatukból adódóan nagyon jól érzékelik, hogy – az előző állítással ellentétben 
– az online világ tartalmaz olyan árnyoldalakat is, amelyeket már nem lehet pozitív módon 
értékelni. Az online térben töltött túl sok idő azon túl, hogy függőséget eredményez, egy 
teljesen torz, az offline tér szabályait kiforgató valóságérzékelést eredményez, mely 
egyértelműen rossz hatással van a fiatalok jellemfejlődésére, ráadásul képtelenné teszi őket a 
közösségi szabályok megismerésére. A szabályok ismeretének és alkalmazásának hiánya egy, 
a valóságtól teljesen elidegenedett generációt hozhat létre, melyek nemcsak, hogy nem képesek 
kooperálni, hanem a közösségi szocializáció hiánya ellenséges viszonyokat szül, ami egy 
széteső társadalmat vetít előre. Nemcsak a közösség, hanem az egyén szempontjából is nagyon 
rossz hatással van az online tér valóságosként való érzékelésére. Mindannyian ismerjük 
ugyanis, hogy hogyan redukálja le az online tér a fiatalok eredményeinek megerősítését a lájkok 
vadászatára. Ez azt a téves képzetet válthatja ki bennük, hogy nem fejlődik ki a saját belső 
erkölcsi iránytűjük, csupán a lájkok kétes megerősítő ereje mutatja számukra a helyes-
helytelent. Mindezt pedig olyan megfelelési kényszerrel párosítja, mely felőrli az egyén 
jellemét. 

Az online kommunikáció rontja a verbális képességeket (v69/5.) 

A képzeletbeli dobogó második helyéhez érkeztünk ezzel az állítással. Nagy arányban értenek 
egyet a válaszadók a fenti mondattal. Az előzőhöz képest másként negatívok a 
következmények. A szóbeli képességek romlása egyértelműen megfigyelhető a fiatalok 
körében. A sivárabb mondatok, a szegényesebb szóhasználat már önmagában sajnálatos tény, 
mindezt tetézi azonban, hogy az élőbeszéd hiányából adódóan a személyes diskurzussal együtt 
járó gesztikuláció és artikuláció hiánya, amely nehezíti a kommunikációt, számtalan esetben 
félreértésre okot adva, konfliktusok forrásává válva. Vitathatatlan, hogy egy jól működő 
kommunikáció nélkül nincs jól működő közösség, ezért az online kommunikációs problémák 
messzebbre tekintve a kisközösségek kohézióját, sőt létrejöttét lehetetlenítik el.  
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Szükség lenne olyan személyek segítségére közösségeken belül is, akik a generációk 
közötti kommunikációban és együttműködésben segítenek (v69/3.) 

Világosan látszik az állítások megítéléséből, hogy szépen épülnek egymásra a vélemények, a 
nem annyira problémás helyzetértékelésből eljutunk a negatív következmények 
felmutatásához, szerencsére azonban közelítve a pozitív következményeket magában hordozó 
megoldási alternatívákhoz. Ez az állítás ugyanis egy ilyen megoldási alternatívát kínál. 
Vélhetően ezért is kapta a legmagasabb átlagot. Olyan előremutató javaslatról van szó ugyanis, 
amely nem csak egy korosztályon belül, hanem korcsoportokon átívelően segíti az 
együttműködést. Az együttműködés, a kölcsönösen előnyös, produktív tevékenység közbeni 
tapasztalatcsere és közös gondolkodás nem csak a közösségen belüli szolidaritást erősíti, de a 
sokoldalú, egymásra ható és egymást megtermékenyítő hatás miatt egy minden korábbinál 
erősebb és ellenállóbb közösség létrejöttéhez járulhat hozzá. Ezt a szerves fejlődést azonban 
helyettesíthetik és beindíthatják az olyan képzett személyek, akik kellő tapasztalattal és 
elkötelezettséggel rendelkeznek a közösségi együttműködések iránt.  

Ez az egyetlen olyan állítás, ahol statisztikailag kimutatható eltérések tapasztalhatók a 
magyarországi és erdélyi adatok között. Magyarország tekintetében a legmagasabb osztályzatot 
adók aránya lényegesen magasabb, mint az erdélyi válaszadók esetében. Ez arra enged 
következtetni, hogy a hagyományokat sokkal kevésbé tartó, individualistább hazai 
társadalomban ez a fajta generációk közötti organikus együttműködés kevésbé van jelen, és 
éppen ezért van rá nagyobb igény. 

VI/15. tábla: Szükség lenne olyan személyek segítségére közösségeken belül is, akik a generációk 
közötti kommunikációban és együttműködésben segítenek. – a válaszadók országa szerint (N=197) 

 

Szükség lenne olyan személyek segítségére közösségeken belül is, 
akik a generációk közötti kommunikációban és együttműködésben 

segítenek. (%)  
ÖsszesenEgyáltalán 

nem jellemző 
Inkább nem 

jellemző Is-is Inkább 
jellemző 

Teljes mértékben 
jellemző 

Magyarország 1,0 1,0 9,2 30,6 58,2 100,0 
Románia 1,0 2,0 22,2 32,3 42,4 100,0 
Összesen 1,0 1,5 15,7 31,5 50,3 100,0 

 

KIHÍVÁSOK 
Érdeklődés felkeltése 
Nyitott kérdésben megkérdeztük a válaszadóktól, hogy mi okozza számukra a legnagyobb 
kihívást a fiatalok érdeklődésének felkeltése során. Nyitott kérdés lévén a szakértők válaszait a 
használhatóság érdekében kategóriákba soroltuk. E kérdés esetén négy kategória rajzolódott ki. 
A rendezőelv az volt, hogy kinek vagy minek a felelőssége a kihívások megléte, illetve annak 
orvoslása. Legnagyobb arányban a szakemberek felelőssége kategória képviselteti magát, ahol 
olyan szempontok merülnek fel, mint a személyes kapcsolat kialakítása, a motiváció felkeltése, 
a komfortzónából kizökkentés, valamint az érdeklődés fenntartása. Ez az önkritikus vélemény 
a szakemberek részéről végtelenül rokonszenves és profi. Jól rávilágít arra, hogy a fiatalok 
mindannyian értékesek, akiket érdemes és meg kell szólítani, amihez egyesével kell megtalálni 
a megfelelő utat. Nyilvánvalóan ez nem könnyű, elszántságot, sokoldalúságot, kreativitást, 
türelmet és végtelen elkötelezettséget kíván a szakemberektől.  
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Az erőfeszítések sikeréhez kell persze a másik fél, a fiatal is, aki partnerként nyitott a dolgokra. 
Ezt a tapasztalataik alapján nagyon jól tudják a válaszadók, ezért is lehet a fiatalok felelőssége 
a másik népes kategória. Ez olyan alapvető elemet tartalmaz, hogy a fiatal először is legyen 
hajlandó kimozdulni az offline térből, győzzék le magukban a fizikai tevékenységtől való 
viszolygást, kerekedjenek felül a lustaságukon és érdektelenségükön, és lépjenek az 
önmegvalósítás útjára. 

VI/16. tábla: Mi okozza a legnagyobb kihívást a fiatalok érdeklődésének felkeltése során? (N=182) 

 

A személyes tényezőkön túl vannak persze objektív feltételek is, melyeket materiális és 
immateriális kategóriákra bontottunk. Utóbbi a hangsúlyosabb, olyannyira, hogy a fiatalok 
egyéni felelősségét is felülmúlta az arányokat tekintve. Ezek azok a szempontok, melyek mind 
a fiatalokhoz eljutni kívánó szakemberek felelősségét, mind az aktivizálódni kívánó fiatalok 
dolgát befolyásolják. Ide tartoznak az olyan tényezők, mint a fiatalok leterheltsége, a szülők 
erkölcsi támogatásának hiánya, a konkurens alternatív programok színessége, az elavult 
motiválási módszerek és a korkülönbség a célcsoport és a szakember között. 

A materiális objektív szempontok a többihez képest kisebb hangsúlyt kapva azt mutatják, hogy 
a válaszadók szerint ezek alapvető mivoltuk ellenére kevésbé meghatározók. Ide tartozik 
elsősorban az alternatív programkínálat megfelelő technikai háttere, az okos eszközökkel való 
felszereltség, mely képes felkelteni az online térben bolyongó fiatalok érdeklődését. 
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A fiatalok érdeklődésének felkeltése során felmerülő 
kihívások megoszlása? (%) (N = 182)
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Szükség lenne olyan személyek segítségére közösségeken belül is, akik a generációk 
közötti kommunikációban és együttműködésben segítenek (v69/3.) 
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Vélhetően ezért is kapta a legmagasabb átlagot. Olyan előremutató javaslatról van szó ugyanis, 
amely nem csak egy korosztályon belül, hanem korcsoportokon átívelően segíti az 
együttműködést. Az együttműködés, a kölcsönösen előnyös, produktív tevékenység közbeni 
tapasztalatcsere és közös gondolkodás nem csak a közösségen belüli szolidaritást erősíti, de a 
sokoldalú, egymásra ható és egymást megtermékenyítő hatás miatt egy minden korábbinál 
erősebb és ellenállóbb közösség létrejöttéhez járulhat hozzá. Ezt a szerves fejlődést azonban 
helyettesíthetik és beindíthatják az olyan képzett személyek, akik kellő tapasztalattal és 
elkötelezettséggel rendelkeznek a közösségi együttműködések iránt.  
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magyarországi és erdélyi adatok között. Magyarország tekintetében a legmagasabb osztályzatot 
adók aránya lényegesen magasabb, mint az erdélyi válaszadók esetében. Ez arra enged 
következtetni, hogy a hagyományokat sokkal kevésbé tartó, individualistább hazai 
társadalomban ez a fajta generációk közötti organikus együttműködés kevésbé van jelen, és 
éppen ezért van rá nagyobb igény. 

VI/15. tábla: Szükség lenne olyan személyek segítségére közösségeken belül is, akik a generációk 
közötti kommunikációban és együttműködésben segítenek. – a válaszadók országa szerint (N=197) 
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A rendezőelv az volt, hogy kinek vagy minek a felelőssége a kihívások megléte, illetve annak 
orvoslása. Legnagyobb arányban a szakemberek felelőssége kategória képviselteti magát, ahol 
olyan szempontok merülnek fel, mint a személyes kapcsolat kialakítása, a motiváció felkeltése, 
a komfortzónából kizökkentés, valamint az érdeklődés fenntartása. Ez az önkritikus vélemény 
a szakemberek részéről végtelenül rokonszenves és profi. Jól rávilágít arra, hogy a fiatalok 
mindannyian értékesek, akiket érdemes és meg kell szólítani, amihez egyesével kell megtalálni 
a megfelelő utat. Nyilvánvalóan ez nem könnyű, elszántságot, sokoldalúságot, kreativitást, 
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Az erőfeszítések sikeréhez kell persze a másik fél, a fiatal is, aki partnerként nyitott a dolgokra. 
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Fizikai aktivitásokba való bevonás 
E kérdés esetén is hasonló válaszok születtek, mint az előzőnél, így adta magát, hogy a 
válaszokat ugyanúgy kategorizáljuk. A legnépesebb kategóriát ez esetben azonban az 
immateriális objektív tényezők alkották. Úgy tűnik tehát, hogy a fiatalok fizikai aktivitásba való 
bevonása során e tényezők nagyobb akadályt jelentenek, mint az érdeklődésük felkeltésekor. 
Ez nem is csoda, hisz az érdeklődés bár fontos alapfeltétel, de semmi nem garantálja, hogy 
cselekvésbe is torkollik. Hiába a szakember áldozatos munkája, és hiába a fiatal motiváltsága, 
ha a fiatalok leterheltsége vagy a gyermeknek más időtöltést szánó szülő ellenállása 
megakadályozza az aktivitást. 

Sokat tehetnek azonban a szakemberek és a fiatalok is, hogy elősegítsék a beteljesülést. 
Amennyiben a szakember a szülő számára is informatívan képes bemutatni az adott programot, 
aki ezáltal biztosítékát látja annak, hogy a gyermeke hasznos tevékenységben vesz részt és 
olyan kompetenciákat sajátít el, amelyekből képes profitálni, valamint a fiatal is képes 
meggyőzni a szándéka komolyságáról, akkor a fizikai aktivitás is megvalósul. Más esetben 
pedig éppen a szülő lehet a szövetséges, aki a szakemberrel karöltve kimozdítja a motivált, de 
elkényelmesedett és túlterhelt gyermekét a tespedtségből. 

VI/17. tábla: Mi okozza a legnagyobb kihívást a fiatalok fizikai aktivitásba való bevonásában? 
(N=181) 
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A fiatalok fizikai aktivitásba való bevonásának 
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ÖSSZEGZÉS 
 

Az oktatás témakörében a legfontosabb megállapítás, ami általánosságban igaz mind 
Magyarországon, mind Erdélyben, hogy a megkérdezett szakemberek szinte egyöntetűen azt 
gondolják, hogy azonnali és mélyreható változtatásokra lenne szükség az oktatásban. A 
jelenlegi szabályozás nem enged elegendő teret a rugalmasságra és az alulról jövő 
kezdeményezések elterjedésére, ugyanakkor túl magas elvárásokat támaszt a feladatellátó 
intézményekkel, a pedagógusokkal, és persze a diákokkal szemben is. Éppen ezért a 
szakemberek az oktatás minden szintjén szükségét érzik az állam támogatásának, a központi 
reformnak. Az ideális körülményeket és elvárásokat maguk a területen tevékenykedő 
szakemberek is jól meg tudják fogalmazni, de számos jó gyakorlatot és jól működő rendszert 
állítanak sorba más országok oktatási berendezkedését alapul véve.  

Az egyik legfontosabb, és talán a legkevesebb változtatást és erőforrást követelő igény a 
szakemberek részéről a túlterheltség megszüntetése, mely alapjaiban lehetetleníti el a hatékony 
közös munkát a fiatalok és a pedagógusok között. A fiatalok oktatási rendszer általi 
túlterheltsége az életük minden más területére rányomja a bélyegét, így az összes ifjúsági 
szakember munkáját megnehezíti. A tanárok túlterheltsége pedig komoly ütemben fokozza a 
pedagógusok idő előtti kiégését, ami a jelenleg is szűkös humán erőforrást és a várható 
utánpótlást figyelembe véve tarthatatlan jövőt ígér a jelenlegi oktatási rendszereknek. 

A szakemberek mindenképp fontosnak látják azt is, hogy a jelenlegi munkaerőpiaci 
viszonyokra jobban reflektálva, hozzák közelebb a felsőoktatás és a szakoktatás színvonalát, 
hogy népszerűbbé tegyék a fiatalok számára az egyre gyarapodó hiányszakmákat. 

Ebben nagy szerepe lenne a pályaorientációnak, mely jelenleg a szakemberek tapasztalata 
alapján meglehetősen rapszodikusan valósul meg, ha egyáltalán megvalósul valamilyen 
formában. Hazánkban elmondható, hogy előfordulnak pozitív tapasztalatok, és jó gyakorlatok 
a pályaorientáció terén, de sajnos nem tekinthető általános tendenciának. Több szakember 
foglalkozik pályaorientációval, de sok esetben nincs meg a szervezetek, szakemberek közötti 
kommunikáció, így az általuk lefedett fiatalok köre is gyakran átfedéseket vagy hiányzó 
területeket eredményez. 

Romániában pályaorientáció terén még ennél is szűkösebbek a lehetőségek, hiszen jóval 
kevesebb a kifejezetten pályaorientácóval foglalkozó szakember száma. Jellemzően ez a feladat 
a szülőre, az osztályfőnökre vagy más ifjúsági szakemberre hárul, akik erejükön felül próbálják 
ezt is biztosítani a fiatalok számára.  

Mindkét ország szakemberei egyetértenek abban, hogy fontos lenne, hogy mindenhol 
kijelöljenek erre a feladatra meghatározott felelősöket, akár intézményenként, akár 
területenként, akik megszerveznék, és biztosítanák a szükséges szakszerű, szakmailag 
megalapozott és aktuális információkat tartalmazó pályaorientációt minden diák számára. E 
nélkül csak részleges, izolált sikereket lehet elérni ebben a témában. 

Összefoglalva az önkéntesség témakörét a következőket emelhetjük ki. Kérdőívünk 
eredményeiből egyértelműen az a kép rajzolódik ki, hogy az önkéntes terület több fontos 
pontján is komoly információhiány van a megkérdezett szakemberek szerint. Több információt 
kell eljuttatni a pedagógusoknak, a civil szervezeteknek és az önkéntességbe bevonni 
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E kérdés esetén is hasonló válaszok születtek, mint az előzőnél, így adta magát, hogy a 
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ha a fiatalok leterheltsége vagy a gyermeknek más időtöltést szánó szülő ellenállása 
megakadályozza az aktivitást. 

Sokat tehetnek azonban a szakemberek és a fiatalok is, hogy elősegítsék a beteljesülést. 
Amennyiben a szakember a szülő számára is informatívan képes bemutatni az adott programot, 
aki ezáltal biztosítékát látja annak, hogy a gyermeke hasznos tevékenységben vesz részt és 
olyan kompetenciákat sajátít el, amelyekből képes profitálni, valamint a fiatal is képes 
meggyőzni a szándéka komolyságáról, akkor a fizikai aktivitás is megvalósul. Más esetben 
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ÖSSZEGZÉS 
 

Az oktatás témakörében a legfontosabb megállapítás, ami általánosságban igaz mind 
Magyarországon, mind Erdélyben, hogy a megkérdezett szakemberek szinte egyöntetűen azt 
gondolják, hogy azonnali és mélyreható változtatásokra lenne szükség az oktatásban. A 
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szándékozott fiataloknak. Az eredmények szerint ugyanis a fiatalok nem tudnak eleget az 
önkéntességről.  

- Nem tudják, miért is lenne jó nekik, ha önkéntességgel kezdenék munkaerő-piaci 
integrációjukat. 

- Nem tudják, mire tudnák a későbbiekben felhasználni az ott megszerzett tudásukat és 
kompetenciájukat. 

- Előítéletesek bizonyos önkénteskedési területekkel szemben, ami megint az 
információhiány számlájára írható. 

A többlet információval kezelni lehetne ezeket a jelenségeket, és idővel jelentősen lehetne 
növelni az önkéntességbe bevont fiatalok számát. Adataink alapján bár egyre jobban hódít a 
tanulási típusú önkéntesség, de még mindig érzelmi motivációk mentén döntik el a fiatalok, 
hogy belekezdenek-e az önkéntességbe.  

A hazai önkéntesség nagy hozadéka lehet a fiatalok számára a szakemberek szerint a 
munkatapasztalat szerzése, a csapatban történő munkavégzés elsajátítása, és egyfajta 
munkaerő-piaci „előszocializáció” vonatkozásában.  

A külföldön történő önkéntességnek határozott előnyei és kockázatai vannak. Előny mind a 
fiatal, mind pedig az anyaország társadalma számára a hazatérve világlátottabb, tapasztaltabb, 
toleránsabb fiatalok sokasága, kockázat pedig a csalódottság, a sikertelenség és az elvándorlás.  

A magyarországi és erdélyi szakemberek még mindig csak fele vett részt valamilyen 
önkéntességgel kapcsolatos képzésen vagy programon, így ezen a területen az ezzel foglalkozó 
cégeknek és szervezeteknek elég nagynak mondható „piacuk” van.  

A munka világa és a külföldi munkavállalás blokkból kiderült, hogy a szakembereknek inkább 
rossz véleményük van a mai fiataloknak a munkához való hozzáállásáról. Türelmetlenségről 
számolnak be, és arról, hogy számukra elsődleges a munkakörnyezet kényelme és hangulata. 
Fontos számukra, hogy jól keressenek, és ezért háttérbe szorítják a biztonságot és a 
kiszámítható jövőképet.  

Tehát fontos a fiatalok számára a megbecsülés a rugalmas munkaidő és a jó kereset, de a 
megkeresett szakemberek szerint ezek túlzó elvárások a részükről. Egyfelől a munkaerő-piaci 
viszonyok miatt, másfelől pedig a saját hozzáállásuk sem alkalmas arra, hogy ezeket az 
elvárásaikat sikeresen érvényesítsék a munkaadókkal szemben. Ezért magas arányban vannak 
azok a vélemények, amik arról számolnak be, hogy a külföldi munkavállalás elsődleges 
motivációja a pénz, és nem a szakmatanulás, vagy a szakmai előrelépés.  

Az elvándorolt fiatalok hazacsábítása a válaszadóink szerint ezért elsősorban a hazai és 
romániai bérek azonnali és drasztikus emelése lenne. 

A kapcsolatok, közösségek témakörében a magyarországi és erdélyi eredmények között alig 
tapasztalható statisztikailag számottevő eltérés. 

Alapvetően elmondható, hogy a családot és az iskolát mint társadalmi intézményeket emelték 
ki a válaszadók, ami meghatározó a fiatalok életében. Az önismeret fejlesztésében, valamint a 
társadalmi felelősségvállalás készségének kialakításában a családnak, míg a munkaerő-piaci 
elhelyezkedésben és a készségfejlesztésben az iskolának tulajdonítanak döntő szerepet. 
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Általában kijelenthető, hogy az erdélyi magyarok kevésbé bíznak az államban, mint 
anyaországi társaik. 

Az ifjúsági közösségeknek a szakértők elsősorban a társadalmi beilleszkedésben tulajdonítanak 
nagy szerepet. A közösségi tereknek épp azt a funkcióját értékelik a legtöbbre, hogy lehetőséget 
biztosítanak a szocializáció kibontakoztatására. Úgy látják, hogy közösségi teret elsősorban az 
alapján választanak a fiatalok, hogy lehetőséget biztosítson, hogy a barátaikkal együtt 
lehessenek.  

Az online közösségi terek nagyon meghatározók a fiatalok életében, a szakértők egy része 
negatívan ítéli ezt meg, sokan azonban adottságként, sőt, kiaknázható lehetőségként tekintenek 
erre a színtérre. A válaszadók szerint az online terek legnagyobb veszélye, hogy negatívan 
befolyásolják a fiatalok valóságérzékelését, ezáltal nehezítve a szocializáció és az önismeret 
készségeinek kifejlődését. További negatívumként rótták fel, hogy rontja a kommunikációs 
képességeket.  

A megoldást erre a generációk közötti kommunikáció erősítésében látják. Ennek sikeréhez 
azonban fel kell kelteni és fenn is kell tartani a fiatalok érdeklődését. Ahhoz, hogy ez 
megvalósuljon, egyaránt szükség van a szakemberre, a fiatalra és a szülőkre. A legnagyobb 
kihívást a fizikai aktivitásba bevonás jelenti, lévén, hogy a modern fiatalok nagyon elfoglaltak. 

A fókuszcsoportos beszélgetés azonban rávilágított arra, hogy hogyan lehet hatékonyan 
szelektálni a sokféle teendő között. Ennek módja, hogy a fiatal ne azt válassza, amiben 
tehetséges, hanem ami boldoggá teszi. Húzóerőt jelenthet egy sikeres barát, akinek példája a 
többi fiatalt is aktivitásra sarkallhatja. Elengedhetetlen azonban, hogy a fiatalok merjenek 
kezdeményezők lenni, maguk szabva meg a számukra ideális kereteket, és ne az előttük járó 
generáció szabályai szerint kívánjanak boldogulni. 
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