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Bevezetés 

Jelen tanulmány „A pályaorientáció, illetve a gazdasági és pénzügyi nevelés területén az eddigi fejlesz-

tések eredményességének vizsgálata, rendszerezése és közzététele, valamint jó gyakorlatok adaptálási 

lehetőségeinek kidolgozása” tárgyában készült, a köznevelési intézmények által végzett pályaorientá-

ciós tevékenységek jellegéről, módszertani sokszínűségéről, hiányterületeiről, általános tartalmi és 

módszertani hiányosságok azonosításához kapcsolódó online kutatás megállapításainak, eredményei-

nek összefoglalását tartalmazza. Az online kutatás a TÁMOP-3.1.15-14-2014-0001 azonosító számú ki-

emelt projekt keretében meghirdetett „A pályaorientáció, illetve gazdasági és pénzügyi nevelés terü-

letén az eddigi fejlesztések eredményességének vizsgálata, rendszerezése és közzététele, valamint jó 

gyakorlatok adaptálási lehetőségeinek kidolgozása” című kutatás-fejlesztési tevékenység 3. részfel-

adata, amelynek célja, hogy megismerje és elemezze a köznevelés területén működő intézményekben 

a pályaorientációhoz kapcsolódó szolgáltatásokat és tevékenységeket. Ennek keretében kvantitatív 

(kérdőíves) felmérés keretében kell az adatokat és ismereteket összegyűjteni.  

A vizsgálat további célja, hogy a fejlesztési tevékenységhez kapcsolódóan információ álljon rendelke-

zésre arról, hogy jelenleg milyen tevékenységek, szolgáltatások vannak jelen az intézményekben, me-

lyik milyen hatékonysággal működik. A vizsgálat keretében külön figyelmet kell fordítani a külső intéz-

ményekkel kialakított kapcsolatrendszerekre, valamint az együttműködések rendszerességére. Külön 

kutatási szempont, hogy a vizsgálat után információ álljon rendelkezésre azzal kapcsolatban, hogy az 

intézményeken belüli pályaorientációs tevékenységet milyen végzettséggel vagy képesítéssel, mek-

kora tapasztalattal rendelkező szakemberek végzik. 

 

A kutatás kontextusa 

Azzal, hogy az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet a TÁMOP-3.1.15 Köznevelési reformok operatív meg-

valósítása c. kiemelt projektjében együtt kezeli a pályaorientáció és a gazdasági és pénzügyi nevelés 

területét – mint két kiemelt nevelési területet –, olyan szakmai állásfoglalást tesz, ami izgalmas kihívás 

elé állítja a kutatás-fejlesztésben részt vevő szakembereket, és egyúttal kiindulópontként is szolgál a 

tágabb kontextus átgondolásához csakúgy, mint a javaslatok megfogalmazásához. 

Míg az iskolai pályaorientáció (illetve korábban más fókusszal, pályaválasztási tanácsadásként megne-

vezett tevékenység) jelentős történeti múlttal, szakmai fejlesztő műhelyekkel és így szakmai-módszer-

tani bázissal rendelkezik, addig a gazdasági-pénzügyi nevelés általános, minden tanulóra vonatkozó 

célkitűzése a jelenlegi szabályozási környezetben meglehetősen fiatal: bár a 20. század elején önálló 



Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 
TÁMOP-3.1.15-14-2014-0001 
Köznevelési reformok operatív megvalósítása  

 

 

tantárgyként volt jelen és a későbbiekben is többször is megjelent a tananyagban, a rendszerváltás 

utáni szabályozást tekintve először a 2003-as Nemzeti alaptantervben (Nat) jelenik meg önállóan meg-

fogalmazott fejlesztési területként. A gazdasági és pénzügyi nevelést célzó iskolai programok kidolgo-

zása a gazdasági válság hatására, 2008-tól kapott lendületet. 

A két terület célkitűzései a jelenleg érvényes Nat megfogalmazása szerint: 

 

Pályaorientáció1  

Az iskolának – a tanulók életkorához igazodva és a lehetőségekhez képest – átfogó képet kell nyújtania 

a munka világáról. Ennek érdekében olyan feltételeket, tevékenységeket kell biztosítania, amelyek ré-

vén a diákok kipróbálhatják képességeiket, elmélyülhetnek az érdeklődésüknek megfelelő területeken, 

megtalálhatják hivatásukat, kiválaszthatják a nekik megfelelő foglalkozást és pályát, valamint képessé 

válnak arra, hogy ehhez megtegyék a szükséges erőfeszítéseket. Ezért fejleszteni kell bennük a segítés-

sel, az együttműködéssel, a vezetéssel és a versengéssel kapcsolatos magatartásmódokat és azok ke-

zelését.  

 

Gazdasági és pénzügyi nevelés2  

A felnövekvő nemzedéknek hasznosítható ismeretekkel kell rendelkeznie a világgazdaság, a nemzet-

gazdaság, a vállalkozások és a háztartások életét meghatározó gazdasági-pénzügyi intézményekről és 

folyamatokról. Cél, hogy a tanulók ismerjék fel saját felelősségüket az értékteremtő munka, a javakkal 

való ésszerű gazdálkodás, a pénz világa és a fogyasztás területén. Tudják mérlegelni döntéseik közvet-

len és közvetett következményeit és kockázatát. Lássák világosan rövid és hosszú távú céljaik, valamint 

az erőforrások kapcsolatát, az egyéni és közösségi érdekek összefüggését, egymásrautaltságát. Ennek 

érdekében a köznevelési intézmény biztosítja a pénzügyi rendszer alapismereteire vonatkozó pénzügyi 

szabályok, a banki tranzakciókkal kapcsolatos minimális ismeretek és a fogyasztóvédelmi jogok tanítá-

sát. 

A két terület összekapcsolása, különösen a pályaorientáció modern, életpálya-építésként történő ér-

telmezése tükrében logikus, előremutató fejlemény: az életpálya-építés támogatása integrálni képes a 

pályaorientáció és a gazdasági és pénzügyi nevelés egyes célkitűzéseit, sőt az integráció bizonyos té-

mák kapcsán kifejezetten szükséges, hiszen a munkába állás (a jövedelem összetevői, járulékok, adó-

zás) vagy a vállalkozóvá válás kapcsán mindkét terület fókuszai megjelennek. 

                                                            
1 forrás: 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról 
2 forrás: u. az 
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A két témakör összefüggő kezelésének ésszerű mivoltát húzza alá az is, hogy a kulcskompetenciák kö-

rében mindkét terület szorosan kapcsolódik a kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia fej-

lesztéséhez (az Európai Parlament és Tanács ajánlásának a Nat 2012 II. 1. fejezetében megismételt 

szövege szerint A kezdeményezőképesség és a vállalkozói kompetencia segíti az embert, hogy igyekez-

zék megismerni tágabb környezetét, és ismeretei birtokában képes legyen a kínálkozó lehetőségek 

megragadására. Ez tudást, kreativitást, újításra való törekvést és kockázatvállalást jelent, valamint azt, 

hogy az egyén céljai érdekében terveket készít és valósít meg. Alapját képezi azoknak a speciális isme-

reteknek, készségeknek és magatartásformáknak, amelyekre a mindennapi életben, a társadalomban 

és a munkahelyen szükség van.) 

Indokolt tehát feltenni a kérdést, hogy milyen konkrét szinergiák, intézményi gyakorlatok mentén kap-

csolható össze a két terület fejlesztése, illetve melyek azok a specifikus jellemzők, ahol eltérő módsze-

rekkel, eltérő együttműködő partnerekkel érdemes a két területet megközelíteni.  

 

A pályaorientációs tevékenységet, illetve a gazdasági és pénzügyi nevelést tá-

mogató programok, fejlesztések 

A fentiekből következik, hogy a pályaorientáció (illetve az Európai Unió 2004-ben megfogalmazott 

ajánlásai3 alapján változóban lévő fogalmakkal és tartalmakkal élve: életút-támogató pályaorientáció 

vagy életpálya-építés támogatása) terén a rendszerváltás óta folyamatosan, a gazdasági és pénzügyi 

nevelés területén pedig 2008 óta jelen vannak a tananyag-, illetve módszertani fejlesztések a közokta-

tásban-köznevelésben. Emellett számos olyan átfogó fejlesztés is indult, melyek – más fókusszal vagy 

általános célkitűzésekkel élve – feltételezésünk szerint hatottak, hathattak az általunk vizsgált terüle-

tekre. Kutatásunk keretében az alábbi, az elmúlt 15 év során megvalósult fejlesztés hatását tartottuk 

indokoltnak megvizsgálni4: 

 HEFOP-3.1.1 „Pedagógusok és oktatási szakértők felkészítése a kompetencia alapú képzés és oktatás 

feladataira” keretében kompetenciaalapú oktatási programok fejlesztése, az életpálya-építési prog-

ramcsomag kipróbálása 

A 2004–2006 között megvalósult taneszköz-fejlesztés és -kipróbálás több mint 100 kipróbáló 

és további 361 adaptáló intézménnyel zajlott (az adatok a program egészére vonatkoznak). 

 

 TÁMOP-3.1.4 „Innovatív iskolák fejlesztése” 

                                                            
3 „Bridging the gap” (A szakadék áthidalása). OECD-EU, 2004. http://www.oecd.org/edu/innovation-
education/34050171.pdf. Letöltve 2015. 08. 30. 
A terület fejlesztésének EU szakpolitikai kontextusát részletesen feldolgoztuk az Összegző tanulmány az európai és hazai pá-
lyaorientációs szakpolitika pilléreiről, üzeneteiről, céljairól című tanulmányunkban. Serenidad Kft., 2015. Kézirat. 
4 Az összefoglaláshoz felhasználtuk a kutatási programban készült, PR07 „Pályaorientáció, valamint a gazdasági és pénzügyi 
nevelés szempontjából fontos, 1985--2015. közötti időszakot érintő fejlesztések elemzése. Kézirat. Serenidad Kft., Budapest, 
2015. című tanulmányt. 

http://www.oecd.org/edu/innovation-education/34050171.pdf
http://www.oecd.org/edu/innovation-education/34050171.pdf
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2012-től – több ütemben – zajló program keretében a nyertes köznevelési intézmények mód-

szertani fejlesztéshez, illetve taneszközök beszerzéséhez kapnak támogatást (esetünkben a 

módszertani fejlesztésnek van relavanciája). 

 TÁMOP-3.1.7 „Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése” 

A 2010–2013 között zajlott fejlesztés az innovatív intézmények referenciaintézménnyé válását, 

majd ezek hálózattá alakulását volt hivatott segíteni: „A referencia-intézmény egyedi, más in-

tézmények számára is példaértékű, működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pe-

dagógiai gyakorlattal, szervezeti innovációval rendelkező és ezt szolgáltatásaiban publikálni, 

valamint átadni képes közoktatási intézmény.”5 

 TÁMOP-2.2.2 „A pályaorientáció rendszerének tartalmi és módszertani fejlesztése” 

A 2012–2015 között zajló fejlesztés a Nemzeti Pályaorientációs Portálon keresztül kíván komp-

lex pályaorientációs szolgáltatást biztosítani. A portál fejlesztése során az eszközök kipróbálá-

sába általános iskolákat és középfokú oktatási intézményeket is bevontak. A pályaorientációs 

konzulens és a Nemzeti Pályaorientációs Portál-felhasználó képzésben résztvevők száma 4000 

fő, akik közül 40% a közoktatásban dolgozik. 

 Arany János Tehetséggondozó Program 

A hátrányos helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja 2000-ben indult; a 

program egyidejűleg kb. 3000 tanulót ér el. A program jelenleg 23 helyen 36 intézmény (kö-

zépiskola és kollégium) bevonásával zajlik6. A kerettantervében szereplő önismereti blokk 

hangsúlyosan foglalkozik a pályaorientációval és karrierépítéssel. 

 Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Program 

A szakképzésben tanuló halmozottan hátrányos helyzetű tanulók esélyeinek növelésére létre-

jött program 2007 óta működik. 2012-ben 7 helyszínen, 17 intézmény (szakiskola és kollégium) 

bevonásával működik7. 

 Szakiskolai Fejlesztési Program 

A 2003–2009 között zajlott program célja a szakiskolai képzés középtávú komplex fejlesztése 

volt. A fejlesztések legfőképpen a módszertani, szakmódszertani területen jelentek meg; a 

program keretében többek között szakmaismertető filmek és pályaorientációs kerettanterv 

készült. A fejlesztés két ütemébe összesen 160 iskola kapcsolódott be. 

 Dobbantó Program 

2008–2011 között (az iskolai megvalósítást tekintve 2 tanévben), 15 intézményben lezajlott 

fejlesztés, mely az iskolából nem organikus okok miatt lemorzsolódott, tanulási nehézségekkel, 

magatartási problémákkal küzdő, 15–24 éves, szakképesítéssel nem rendelkező fiatalokat cé-

lozta meg, számukra egyéni ütemterven alapuló fejlesztést biztosítva. A program kis létszámú 

előkészítő évfolyamának célja a munkavállalói, illetve a foglalkoztathatósággal kapcsolatos 

                                                            
5 Részlet a pályázati felhívásból. Forrás: http://palyazat.gov.hu/download/35667/Palyazati_felhivas_Referencia_int_konver-
gencia.pdf. 
6 Forrás: 
http://www.ajtp.hu/digitalcity/homepageWithFullMenu.jsp?fmn=AAAARCSF&dom=AAAANXBY&prt=AAAANXBF&men=AAA
ARCSE 
7 Forrás: Hermándy-Berencz Judit, Szegedi Eszter és Sziklainé Lengyel Zsófia (szerk.): PSIVET Esélyteremtés szakképzéssel. 
Tempus Közalapítvány, Budapest, 2013. 

http://palyazat.gov.hu/download/35667/Palyazati_felhivas_Referencia_int_konvergencia.pdf
http://palyazat.gov.hu/download/35667/Palyazati_felhivas_Referencia_int_konvergencia.pdf
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kompetenciák és az életpálya-tervezéssel, életpálya-építéssel kapcsolatos készségek fejlesz-

tése, végcélja pedig a fiatalok oktatási rendszerben való megtartása volt. A program eredmé-

nyeit a Köznevelési Hídprogramok vitték tovább. 

 

 Új Nemzedék Plusz Bázisiskolai Program 

A 2013–2015-ben megvalósult fejlesztés és 2014-ben megvalósult iskolai program célja a gim-

náziumban, illetve szakközépiskolában tanuló fiatalok életpálya-építésének támogatása a ta-

nárok felkészítésén és mentorálásán, valamint taneszköz-fejlesztésen keresztül. A programhoz 

az intézményi adaptációt támogató szervezetfejlesztés is kapcsolódott. A fejlesztés 40 iskolá-

ban mintegy 200 pedagógust és 4000 diákot ért el. 

 Tehetségpont Hálózat 

A tehetségpontok alapfeladata a tehetségek felfedezése, azonosítása, a tanácsadás, a pálya-

orientáció, a lehetőségek, az információk személyre szabott megmutatása a tehetséges fiata-

loknak.8 Több mint 1000 akkreditált tehetségpont működik, jó részük köznevelési intézmé-

nyekben. 

 Köznevelési Hídprogramok 

A Híd I. és Híd II. programoknak a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (továbbiak-

ban: köznevelési törvény) 14. § (2), illetve (3) szerint deklarált feladata a pályaorientációs te-

vékenység megvalósítása. 

 Az OTP Bank Fáy András Alapítvány pénzügyi-gazdasági oktatási programja 

Az O.K. programot az OTB Bank Fáy András Alapítványa kezdeményezte együttműködve a Ma-

gyar Tudományos Akadémiával és az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karával. A 2012–2014 

között lezajlott programba a 10 együttműködő iskolán túl az alapítvány oktatási központjában, 

illetve külső helyszíneken zajlott képzésekkel további 130 intézményt vontak be.  

 Magyar Nemzeti Bank Pénziránytű Program  

A Pénziránytű Iskolahálózat elsődleges célja a pénzügyi kultúra, illetve a gazdasági nevelés mi-

nél eredményesebb megvalósítása, szakmai és anyagi támogatása, illetve az ilyen típusú kez-

deményezések összefogása, összehangolása és a tapasztalatok megosztása. Keretében a gaz-

dasági-pénzügyi tudatosságot elősegítő programok valósulnak meg, mint például a BankVelem 

Program. 

 Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Oktatási Program (POP) 

A Pénziránytű Iskolahálózatban 2008 óta zajlik szervezett formában a gazdasági és pénzügyi 

ismeretek oktatása, kezdetben 25, majd 37, később 60 intézményben. Ennek alapját egy 28 

pénzügyi-gazdasági témakört átfogó, gyakorlati fókuszú oktatási anyag képezi. 

 

Intézménytípusok közötti különbségek 

A pályaorientáció és életpálya-tanácsadás terén az intézménytípusok szerinti vizsgálódást a bevezető-

ben említett általános tendenciákon túl a terület sajátos szabályozási helyzete is indokolja: az egyes 

                                                            
8 Forrás: http://tehetseg.hu/tehetsegpontokrol 

http://tehetseg.hu/tehetsegpontokrol
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köznevelési intézmények ugyanis nem azonos szabályozási környezetben és törvényes garanciákkal 

vesznek részt a folyamatban: 

Míg a köznevelési törvény mindössze az általános iskola és szakiskola közötti átmenetre pozicionált Híd 

I. és Híd II. programok kapcsán beszél pályaorientációról, és ezen kívül egyetlen, teljesen általános em-

lítést tesz a tanárok pályaorientációs feladatáról [62. § (1) l)], addig a 2011. évi CLXXXVII. törvény a 

szakképzésről (továbbiakban: szakképzési törvény), melynek hatálya a pályaorientáció vonatkozásá-

ban „kiterjed az alapfokú iskolai oktatást nyújtó iskolában, a szakiskolában és a szakközépiskolában 

folyó pályaorientációra, a pályaorientációs, életpálya-tanácsadási szolgáltatásban résztvevőkre és a 

pályaorientációs tanácsadást nyújtókra…” [2011. évi CLXXXVII. törvény 3. § (4)], részletesen foglalkozik 

a pályaorientációval: 

 

A pályaorientáció 

85. § (1) Az életpálya-tanácsadási (pályaorientációs) szolgáltatás magában foglalja a pályainformá-

ció-nyújtást, a pályaválasztási tanácsadást, a továbbtanulási tanácsadást, a professzionális pályata-

nácsadást, a foglalkoztatási és munkába állási tanácsadást, a pályakorrekciós tanácsadást és a kom-

petenciák fejlesztését, amely segíti a szolgáltatást igénybe vevő pályaválasztását, továbbtanulását, 

az egész életen át tartó tanulását és a munka világába történő bekapcsolódását az alapfokú iskolába 

történő felvételtől a munkaerőpiac elhagyásáig. 

(2) Az iskolai rendszerű szakképzésbe történő beiskolázást az életpálya-tanácsadási szolgáltatás se-

gíti. 

(3) Az életpálya-tanácsadási szolgáltatás megvalósulhat egyéni tanácsadás, csoportos tanácsadás, 

távtanácsadás, valamint elérő program formájában. 

(4) Az életpálya-tanácsadás feladatainak ellátásában részt vesz az alapfokú iskolai oktatást nyújtó 

intézmény, a szakképző iskola, az iskolafenntartó, a gazdasági kamara, a munkaadói és munkavál-

lalói érdekképviseletek, a megyei fejlesztési és képzési bizottság, valamint a nemzeti foglalkoztatási 

szerv. Az életpálya-tanácsadási szolgáltatást valamennyi érintett részére elérhetővé kell tenni. 

(5) Az iskolai rendszerű oktatásban és szakképzésben tanulók – kiskorú tanuló esetén a szülő (gyám) 

– részére egyenlő hozzáférést kell biztosítani az életpálya-tanácsadási szolgáltatásokhoz. Ennek ke-

retében biztosítani kell, hogy a tanuló az iskolai előmenetele során, a továbbtanulási, iskolaváltási, 

iskolatípus-váltási, továbbá szakmaválasztási vagy szakmaváltási döntését megelőzően legalább 

egyszer személyre szabott életpálya-tanácsadási szolgáltatásban részesüljön. 

(6) Az életpálya-tanácsadási szolgáltatás a pályakövetési rendszer által szolgáltatott adatokon, va-

lamint az alapfokú iskolai oktatást nyújtó intézmények és a szakképző iskolák pályaorientációs fel-

adatellátásán alapul. 

(7) Az életpálya-tanácsadási szolgáltatás feladatainak ellátását a nemzeti foglalkoztatási szerv koor-

dinálja. 

(8) Az életpálya-tanácsadási szolgáltatás feladatai ellátásának részletes szabályait kormányrendelet 

állapítja meg. 
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Adott tehát egy olyan szabályozási környezet, amelyben az iskolák pályaorientációs tevékenységének 

részletes szabályozását nem a köznevelés egészét szabályozó köznevelési törvény, hanem a szakkép-

zési törvény tartalmazza, ami elfedi az iskolák szerepének jelentőségét és külső szereplőknél helyezi el 

a felelősséget. Bár az általános iskolák ebben a szabályozási környezetben a szakmaválasztás kapcsán 

összekapcsolódnak a szakmai képzést nyújtó középiskolákkal, látni kell, hogy a szakképzési törvényben 

definiált pályaorientációs tevékenység érdemben nem érinti az általános iskolából a gimnáziumi kép-

zés felé orientálódó, majd a gimnáziumi tanulmányok végén további képzést/szakmát választó fiatalo-

kat, annak ellenére sem, hogy a fent idézett (5) pont az iskolarendszerű oktatásban részt vevőkre álta-

lában (tehát a gimnáziumi tanulókra is) vonatkozik. A pályaorientációs tevékenységbe a szakképzési 

törvény 85. § (4) alapján bevont intézményes szereplők köre is igazolja, hogy a fent idézett szabályozás 

tükrében végzett pályaorientációs tevékenység, bármilyen életkorú és intézménytípusba járó fiatalok 

alkotják is a célcsoportját, alapvetően a szakmai képzés és a munka világának, a munkaerőpiac igénye-

inek nézőpontjából értelmeződik, és nem számol a továbbtanulással mint kimenettel. 

A gimnáziumok, szakközépiskolák és szakiskolák nemcsak a szabályozási környezet sajátosságai, de el-

térő nevelési-oktatási célrendszerük és tanulói populációjuk okán is eltérő célkitűzésekkel és a tevé-

kenységek eltérő fókuszával valósítják meg a pályaorientáció, illetve a gazdasági és pénzügyi nevelés 

feladatait; ezért is szükséges, hogy tevékenységüket intézménytípusonként elemezzük. Az általános 

iskolák szerepének sajátosságát nemcsak az adja, hogy a többitől eltérően, alapfokú oktatási intéz-

ményről van szó, hanem az is, hogy az általános iskolának bármelyik továbbtanulási irány esetében 

hatékony tanácsadási tevékenységre (vagy annak megszervezésére) kell képesnek lennie. Releváns 

kérdés – főleg a fent ismertetett szabályozási környezetben –, hogy vajon az általános iskolák horizont-

ján inkább a pályaválasztás pedagógiai vagy inkább munkaerő-piaci szempontjai jelennek meg, illetve 

hogy e tekintetben tapasztalhatóak-e regionális vagy településtípus szerinti különbségek. 

 

Kutatási kérdéseink 

A köznevelés eredményességét érintő kutatások az intézmények között jelentős – regionális, település- 

és intézménytípus szerinti osztályozásban is megragadható – különbségeket tárnak fel9. Ha érvényes 

és kellőképpen árnyalt policy ajánlásokat kívánunk megfogalmazni, jelen kutatásunk, vagyis a pályaori-

entáció és életpálya-tanácsadás, valamint a gazdasági és pénzügyi nevelés témája szempontjából is 

                                                            
9 Lásd erről: Balázsi Ildikó és Horváth Zsuzsanna: A közoktatás minősége és eredményessége. In: Jelentés a magyar közokta-
tásról 2010, 9. fejezet. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest. 
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meg kell vizsgálnunk a fejlesztések recepciójának intézménytípus, illetve településtípus szerinti jelleg-

zetességeit, valamint fel kell tárnunk a regionális különbségeket. Témáink szempontjából az alábbiakra 

voltunk kíváncsiak:  

 Mennyire ismertek és milyen hatékonysággal működnek a pályaorientáció, valamint a gazdasági és 

pénzügyi nevelés területén eddig lezajlott fejlesztések, tananyagok és programok? 

 Melyek az intézményeknek a területhez kapcsolódóan megfogalmazott igényei? 

 Milyen az intézményekben a pályaorientációt és a gazdasági és pénzügyi nevelést támogató intézmény-

rendszer ismertsége? 

 Kikkel és milyen rendszerességgel működnek együtt a pályaorientáció, valamint a gazdasági és pénzügyi 

nevelés területén az intézmények? 

Fentieknek megfelelően kérdőíves vizsgálatunkat az alábbi célkitűzéseknek megfelelően végeztük el: 

„A köznevelés területén, iskolatípus, valamint területi megoszlás alapján, intézményi szinten vizsgálni 

a pályaorientációval, valamint a pénzügyi és gazdasági neveléssel kapcsolatos tevékenységek jellegét, 

a köznevelési intézményekben használt módszertani repertoár kiterjedtségét, különös tekintettel a 

külső intézményekkel kialakított kapcsolatrendszerük kiterjedtségére és az együttműködések rendsze-

rességére. Feltérképezni az általuk említett hiányterületeket, és igényeket. A vizsgálat során fontos ki-

térni arra a tényezőre, hogy az iskolán belüli pályaorientációt, valamint a gazdasági és pénzügyi neve-

léssel kapcsolatos feladatokat milyen végzettséggel, képesítéssel, tapasztalattal rendelkező pedagógus 

vagy egyéb szakember végzi.”10  

Kérdőívünkben a pályaorientációs tevékenységek megnevezésére European Lifelong Guidance Policy 

Network (ELGPN) által ajánlott pályaorientáció és életpálya-tanácsadás fogalomtól eltérően a pálya-

orientáció és életpálya-támogatás fogalmat használtuk. Ezt a döntést az a tapasztalatunk indokolta, 

hogy a lekérdezésünkben megcélzott iskolai szakemberek számára nem biztonságos, kompetenciáju-

kon kívül eső terep az (egyéni) tanácsadás. Mivel egy online kérdőív keretében nincs mód a messze-

menő fogalommagyarázatra, úgy döntöttünk, hogy a fogalmat egy másik, az iskola világában jobban 

értelmezhető kifejezéssel váltjuk ki. Az iskolai életpálya-támogatás és életpálya-támogató pedagógus 

fogalmának bővebb értelmezése az Új Nemzedék Plusz Bázisiskolai Programban született meg11. Mi-

közben a vizsgálatunknak keretet adó kutatás („A pályaorientáció, illetve gazdasági és pénzügyi 

nevelés területén az eddigi fejlesztések eredményességének vizsgálata, rendszerezése és közzé-

tétele, valamint jó gyakorlatok adaptálási lehetőségeinek kidolgozása”) egészében törekedtünk 

                                                            
10 forrás: Ajánlatkérés „A pályaorientáció, illetve gazdasági és pénzügyi nevelés területén az eddigi fejlesztések eredmé-

nyességének vizsgálata, rendszerezése és közzététele, valamint jó gyakorlatok adaptálási lehetőségeinek kidolgozása” 

tárgyban 

 
11 Forrás: Földes Petra: Életpálya-támogatás a középiskolában. Új Pedagógiai Szemle, 2015/5–6. 78–87. 
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az egységes és a szakirodalomnak megfelelő fogalomhasználatra, jelen kutatás értelmezésében akkor 

tudunk koherensen fogalmazni, ha a kérdőívben szereplő fogalmat ismételjük meg. Az ellentmondás 

feloldása érdekében policy ajánlásunkban javaslatot teszünk az életpálya-támogató tanár fogalmának 

a hazai szaknyelvbe történő integrálására, mivel a kifejezést alkalmasnak tartjuk az ELGPN szemléleté-

hez illeszkedő tanári magatartás kifejezésére. Természetesen, mivel az életpálya-támogatás tevékeny-

sége mind horizontálisan, mind vertikálisan túlmutat a pedagógusok oktatási intézményben folytatott 

tevékenységén, nemcsak a terminológiát, de a szóban forgó tevékenységrendszert is célszerű a későb-

biekben a megfelelő ágazatközi kontextusban újragondolni. 

A kutatást online kérdőíves módszerrel végeztük. Mivel a pályaorientációt, valamint a gazdasági és 

pénzügyi nevelést támogató intézményi kapcsolatok terén a jelen kutatási projekt során született Meg-

valósult együttműködések feltérképezése, folyamatának, résztvevőinek, eredményeinek leírása 7 db 

esettanulmányban12 című dokumentum is értékes adalékokkal szolgál, ennek a tanulmánynak az 

együttműködéssel kapcsolatos tanulságait is jelen elemzés keretében tárgyaljuk. 

 

A vizsgálat menete 

A kérdőív kialakítása és a lekérdezés 

A kérdőív kialakításánál arra törekedtünk, hogy olyan, jól kezelhető, 25-30 perc alatt kitölthető kérdés-

sort állítsunk össze, amely a lehető legszélesebb körű információt biztosítja kutatási kérdéseink meg-

válaszolásához. Ezért a kérdőívet a megbízó Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet munkatársaival több 

körben egyeztetve finomítottuk, pontosítottuk. A kérdőív összeállítása során szem előtt tartottuk azt 

a célunkat, hogy a két nevelési terület egymáshoz való viszonyát, összefüggéseiket, szinergiáikat is ke-

ressük; ezért egy közös kérdőívben, de a két területet szétválasztva, ugyanakkor az összefüggő elemzés 

lehetőségét biztosítva tettük fel a kérdéseket. 

A kérdőív tartalmi elfogadása után létrehoztuk az online verziót, amit szakértői körben újra vélemé-

nyeztünk és javítottunk, majd próbakérdezés keretében megtörtént a kérdőív tesztelése. Ennek ered-

ménye alapján véglegesítettük a kérdőívet és a kitöltési felületet. 

A kérdőívet a KIR adatbázisban szereplő oktatási intézményeknek juttattuk el, olyan módon, hogy az 

óvodák, valamint a csak alapfokú művészetoktatást folytató, illetve a csak szakmai szolgáltatást nyújtó 

intézmények kikerültek a mintából. A minta 3245 intézményt tartalmazott. 

Az online kitöltésre 2015. június 22. és 2015. július 14. között biztosítottunk lehetőséget. A kutatás 

során az elektronikus kérdőívet eljuttattuk az összes általános iskolai, gimnáziumi, szakközépiskolai és 

                                                            
12 Megvalósult együttműködések feltérképezése, folyamatának, résztvevőinek, eredményeinek leírása 7 db esettanulmány-
ban. Kézirat. Serenidad Kft., Budapest, 2015. 
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szakiskolai képzést nyújtó, valamint kollégiumi szolgáltatást végző oktatási intézménynek az intéz-

ményvezető elérhető e-mail címére. A kérdezés során a kiküldést követően az addig kérdőívet ki nem 

töltő intézményeknek emlékeztetőt küldtünk. 

 

  

1. tábla. A minta összetétele megyei megoszlás alapján 

Megye 

Intézmények 

százalékos 

megoszlás 

Intézmények 

száma 

Bács-Kiskun 4,2 136 

Baranya 3,4 109 

Békés 3,2 104 

Borsod-Abaúj-Zemplén 8,3 269 

Budapest 18 583 

Csongrád 3,7 120 

Fejér 4,6 148 

Győr-Moson-Sopron 5,1 166 

Hajdú-Bihar 5 162 

Heves 3,8 122 

Jász-Nagykun-Szolnok 3,4 109 

Komárom-Esztergom 3,1 102 

Nógrád 2,5 80 

Pest 9,9 320 

Somogy 3,2 104 

Szabolcs-Szatmár-Bereg 6,9 224 

Tolna 1,9 62 

Vas 2,7 89 

Veszprém 4,3 138 

Zala 3 98 

 

A mintába került intézmények megoszlása képzési forma szerint is szempontja a megrendelő által meg-

adott reprezentativitási szempontnak. Mivel az elemzésben várhatóan az intézmények képzési formája 

szerinti megoszlás fontos tényező, ezért a vegyes képzési profillal rendelkező intézményeket is külön, 
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külön tüntetjük fel. Ezért az intézmények képzési forma szerinti csoportosítás esetében az intézmények 

száma meghaladja a minta elemszámát (összesen 4676 „intézmény”).  

Általános iskolai képzést a mintába került intézmények 71,6%-a folytat, vagyis 2323 intézmény. Gim-

náziumi képzési formában a mintába került intézmények 19,9%-a folytat oktatási tevékenységet (646 

intézmény). Szakközépiskolai képzést a minta 21,8%-a folytat (707 intézmény), szakiskolai képzési for-

mában a minta 17,5%-a (568 intézmény) vesz részt és a kollégiumi tevékenység 13,3%-a a mintának,  

ami 432 intézményt jelent. 

A 3245 megkeresésre 1188 intézményből érkezett értékelhető válasz, ami 36,6%-os válaszadási arányt 

jelent. Az online kitöltés során a válaszolóknak lehetőségük volt a kérdőív kitöltésének szünetelteté-

sére és a megkapott egyedi linken a kitöltés folytatására. Ez a megoldás vélhetőleg hozzájárult a magas 

válaszadási arányhoz. 

A válaszadási arány, tekintettel az adatfelvétel időpontjára (tanév végét követően) és módjára (önki-

töltő kérdőív), magasnak mondható. A válaszadás medián időtartama 26,5 perc, átlag időtartama 36,3 

perc volt. A válaszadók 99 százaléka 7,85 perc és 161,28 perc közötti időtartam alatt töltötte ki a kér-

dőívet. 

A mintát az eredeti, országos intézményi eloszlás ismérveinek megfelelően súlyoztuk. A súlyozás során 

– összhangban a megrendelésben leírtakkal – az intézmény székhelyének településtípusát (település 

jogállása), a település megyéjét, illetve az intézménytípust (képzési forma) vettük figyelembe. A súlyo-

zást iteratív arányos illesztéssel végeztük addig, amíg a minta súlyozott eloszlása minden szempont 

minden értéke esetén 1 százalékpontnál kevesebbel tért el az intézmények kiküldési listájában tapasz-

talt eloszlástól. A súlyok átlagát – annak érdekében, hogy a mintaméret az eredeti mintamérettel meg-

egyezzen – 1-re állítottuk be. 

A válaszadók és a minta bemutatása13 

A kérdőívek többségét az intézményvezetők (74,7 %) vagy helyetteseik (20,9 %) töltötték ki. A többi 

válaszadó pedagógus, iskolatitkár vagy más beosztású személy. Többségük nő (65,6 %). Mindannyian 

felsőfokú végzettségűek, sőt, több mint háromnegyedük szakvizsgával vagy doktori fokozattal (1,4 %) 

is rendelkezik. 

A válaszadó iskolák többsége, 81,2%-a állami (KLIK) fenntartású, 10,1%-ukat valamely egyházi jogi sze-

mély működteti, az intézmények 8,7%-át valamely más szervezet (nemzetiségi önkormányzat, vallási 

tevékenységet végző szervezet stb.) vagy személy tartja fenn. Tekintettel a meglehetősen egyenetlen 

eloszlásra, a fenntartót az elemzésben nem vettük figyelembe. Egyes esetekben – például kapcsolat 

egyházzal – feltehetőleg más vizsgált tényező hordozhatja a fenntartó hatását. 

                                                            
13 A minta részletesebb bemutatását és a súlyozási eljárás ismertetését lásd a Kutatási gyorsjelentés című dokumentumban. 
Kézirat. Serenidad Kft., 2015. 
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Az intézmények méret szerinti eloszlása meglehetősen egyenetlen. Az intézmények (elsősorban az ál-

talános iskolák) zömében 500 tanulónál kevesebb tanul, de előfordul a mintában több ezer fős intéz-

mény is (ez magában hordozza azt a hibalehetőséget, hogy, miközben minden egyes válaszadó intéz-

mény átlagos súlya egy, a válaszok néha egészen kisszámú, máskor viszont akár ezernél is több tanulót  

érinthetnek). 

Nehezíti az eredmények iskolatípusok szerinti elemzését, hogy az intézményeknek csak 82,4%-a tiszta 

profilú, azaz csak általános iskola vagy valamilyen középfokú oktatást nyújtó intézmény, a többi vegyes 

profillal dolgozik. A tiszta profilú intézmények többsége általános iskola: a válaszadó 1188 iskolából 

821 volt ilyen. A szakmai képzést folytató intézményekben a különböző szakmacsoportok az alábbi 

gyakoriság szerint fordultak elő: informatika az iskolák 32,8%-ában, kereskedelem-marketing, üzleti 

adminisztráció 30,8%-ában, vendéglátás-turisztika 28,0%-ában, gépészeti képzés pedig az intézmények 

26,6%-ában van jelen. 

2. tábla. Az intézmények székhelyének megoszlása a település jogállása szerint a súlyozatlan, illetve a 

súlyozott mintában, valamint a kiküldési listában (országosan) 

Székhely településének jogállása 
Megoszlás (%) 

Súlyozatlan Súlyozott Kiküldési lista 

Község 38,5 30,7 30,5 

Város 33,7 33,2 33,2 

Megyeszékhely 14,7 18,2 18,3 

Főváros 13,2 17,9 18,0 

 

A súlyozás során figyelembe vett első szempont az intézmények telephelyének települési hierarchiá-

ban elfoglalt helye volt. A visszaérkezett válaszok kis mértékben eltértek az elvárt megoszlástól. A vá-

laszadási hajlandóság magasabbnak bizonyult a községekben, a városokban átlagosnak volt mondható, 

míg a megyeszékhelyeken és a fővárosban átlag alatti volt. Az eltérések maximuma 5 százalékpont volt. 

Megemlítendő, hogy 10 intézmény esetén a jogállási és megyére vonatkozó adatok ellentmondóak 

voltak (fővárosi jogállás, valamilyen megye megjelölése mellett vagy nem fővárosi jogállás, Budapest 

megye megjelölés mellett) ezek az intézmények (a minta 0,8%-a) a jogállás szempontjából átlagos súlyt 

kaptak. 

A súlyozás során figyelembe vett következő szempont az intézmény székhelyének megyéje volt. E te-

kintetben – Budapest kivételével – nem találunk jelentős eltérést az intézmények országos eloszlása 

(kiküldési lista), illetve a kialakult minta között. A súlyozás hatására a legnagyobb eltérés 0,1 százalék-

pontra csökkent. 
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3. tábla. Az intézmények megoszlása a székhely megyéje szerint a súlyozatlan, illetve súlyozott mintában, 

valamint a kiküldési listában (országosan) 

Székhely településének megyéje 
Megoszlás (%) 

Súlyozatlan Súlyozott Kiküldési lista 

Bács-Kiskun 4,2 4,2 4,2 

Baranya 3,0 3,4 3,4 

Békés 3,1 3,2 3,2 

Borsod-Abaúj-Zemplén 9,8 8,3 8,3 

Budapest 13,2 17,9 18,0 

Csongrád 4,2 3,7 3,7 

Fejér 4,8 4,6 4,6 

Győr-Moson-Sopron 5,3 5,1 5,1 

Hajdú-Bihar 5,5 5,0 5,0 

Heves 4,8 3,8 3,8 

Jász-Nagykun-Szolnok 3,1 3,4 3,4 

Komárom-Esztergom 3,4 3,1 3,1 

Nógrád 3,0 2,5 2,5 

Pest 9,7 9,9 9,9 

Somogy 3,7 3,2 3,2 

Szabolcs-Szatmár-Bereg 7,6 6,9 6,9 

Tolna 1,4 1,9 1,9 

Vas 2,6 2,7 2,7 

Veszprém 4,2 4,2 4,3 

Zala 3,5 3,0 3,0 

 

Végül a súlyozás utolsó szempontja az intézménytípus, pontosabban fogalmazva az intézmény által 

nyújtott képzési, nevelési szolgáltatás típusa volt. A bonyolult megfogalmazás oka, hogy a hazai közne-

velés sajátosságainak megfelelően egy-egy intézmény több tagintézményből állhat, illetve egy-egy 

(tag)intézmény többféle tevékenységet végezhet. Kutatásunk célcsoportja azonban az intézmények 

vezetői voltak, így egy-egy válaszadó intézménye több tevékenységtípusba is tartozhatott. A megren-

delésnek, illetve a megrendelővel egyeztetett kérdőívnek megfelelően csak olyan intézmények kerül-

tek megkeresésre, amelyekben általános iskolai, gimnáziumi, szakközépiskolai, szakiskolai, kollégium 

tevékenység vagy ezek bármely kombinációja folyik. 
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4. tábla. Az intézmények megoszlása a képzési forma szerint (egy intézményben több képzési forma is 

folyhat, így az összeg meghaladja a 100%-ot) 

Képzési forma 
Megoszlás (%) 

Súlyozatlan Súlyozott Kiküldési lista 

Általános iskola 76,5 71,0 71,6 

Gimnázium 15,0 19,8 19,9 

Szakközépiskola 15,2 21,6 21,8 

Szakiskola 10,9 17,4 17,5 

Kollégium 7,7 13,2 13,3 

 

Az intézmény által végzett szolgáltatások (képzési formák) szerint a válaszadási hajlandóság viszonylag 

jelentős eltéréseket mutatott: az általános iskolai képzést folytató intézmények nagyobb, a többi in-

tézmény kisebb arányban válaszolt. Az eltérés mértéke százalékpontban kifejezve 4,8–7,5 között vál-

tozott. A súlyozás hatására az elvárt eloszlástól tapasztalható eltérés maximuma 0,6 százalékpontra 

csökkent (a legnagyobb arányú általános iskolai képzést nyújtó intézmények esetén). 

A súlyozás minőségének fontos mutatója a súlyok eloszlása (minimuma, maximuma, ferdesége). 

 
1. ábra. Az alkalmazott súly megoszlása 

 

Minimum 2,5 percentilis Átlag Medián 97,5 percentilis Maximum 

0,63 0,65 1 0,9 1,93 3,1 
 

Az ábra és a megadott paraméterek alapján elmondható, hogy az alkalmazott súlyozás a szakma sza-

bályainak megfelel, a legkisebb súly 0,63, míg a legnagyobb 3,1, de a mintaelemek súlyainak 95 száza-
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léka 0,65 és 1,93 közé esik. A súly eloszlása csekély mértékű (pozitív) ferdeséget mutat. Mindezek fi-

gyelembevételével kicsi annak az esélye, hogy egy a súlyozás során figyelembe nem vett ismeretlen 

paraméterben a súlyozás hatására jelentős torzítás lépjen fel. A minta átlaga 1, így a súlyozott minta 

elemszáma megegyezik a súlyozatlan mintáéval, ezért a hipotézisvizsgálatokat és intervallumbecslése-

ket a súlyozás nem torzítja. 

Az elemzés szempontjából nem mindegy, hogy alapfokú oktatást nyújtó intézményről van-e szó, hiszen 

itt a pályaorientáció elsősorban a továbbtanulásra irányul, vagy valamilyen középfokú oktatási intéz-

ményről, ahol az iskolatípustól függően a továbbtanulás (elsősorban a gimnáziumok esetében), illetve 

a munkaerőpiacra történő közvetlen bekapcsolódás is szempont lehet (főként a szakközépiskolák és 

szakiskolák esetében). 

Nehezíti az eredmények iskolatípusok szerinti elemzését, hogy az intézmények 82,4%-a tiszta profilú, 

azaz csak általános iskola vagy valamilyen középfokú oktatást nyújtó intézmény, a többi vegyes. A tiszta 

profilú intézmények többsége általános iskola: a válaszadó 1188 iskolából 821 volt ilyen. Ezért főleg a 

középfokú képzést nyújtó iskoláknál vezethet a „vegyesség” értelmezési nehézségekhez. 

 

Az elemzés során alkalmazott módszerek 

Elemzésünk során – bár kérdőívünkkel a releváns intézmények teljes körét megkerestük – úgy jártunk 

el, mintha véletlen mintavétel történt volna. Ennek magyarázata az, hogy a válaszadás nem volt teljes 

körű, és azzal a feltételezéssel élünk, hogy a kieső intézmények – a súlyozást követően – véletlensze-

rűen választódtak ki. (Amennyiben a minta véletlenszerűsége nem megalapozott, az adatok vélhetőleg 

„felfelé”, vagyis a témával kapcsolatban aktívabb, nyitottabb intézmények felé torzítanak, hiszen való-

színűsíthető, hogy ők inkább motiváltak voltak a kérdőív kitöltésére.) 

A szükséges esetekben a megoszlási érték (%, átlag) mellett azt is megadtuk, hogy mekkora a hibaha-

tár, vagyis mekkora intervallumban érvényesek az eredmények (pl. +/−3%).  

Az elemzések során több statisztikai módszert alkalmaztunk. Egy- és többváltozós elemzések, kétvál-

tozós összefüggések (lineáris és logisztikus regresszió, ANOVA modell), valamint főkomponens-(faktor-

analízis) elemzések adták a fő statisztikai módszereket. A többváltozós elemzések esetén minden alka-

lommal hipotézisvizsgálatot végeztünk, amelynek a null hipotézise kétváltozós elemzés esetén a té-

nyezők függetlensége, többváltozós elemzés esetén az egyes magyarázó tényezők függetlensége volt.  

A kutatási eredményeket a Kutatási gyorsjelentésben szereplő adatok további elemzése alapján közöl-

jük. Mivel eredményeink túlnyomórészt az intézménytípusok közötti különbségeket mutatnak, ezt a 

szempontot külön fejezetben jelenítjük meg. A regionális és településméret szerinti szempontokat csak 

ott közöljük, ahol ezzel kapcsolatban releváns eredményre jutottunk. 
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Pályaorientáció és életpálya-tanácsadás 

Továbbtanulási/szakmaválasztási döntések a különböző intézménytípusokban 

Kutatásunkban kíváncsiak voltunk arra, hogyan vélekednek a válaszadók a tanulók továbbtanu-

lási/szakmaválasztási döntésének motivációjáról. A válaszok között feltárt tendenciákban vélhetőleg 

egyszerre tükröződik az intézménytípusok eltérő célrendszere, különböző tanulói populációja és a pe-

dagógusok eltérő attitűdje is: 

 

5. tábla. A tanulók továbbtanulási/szakmaválasztási döntését befolyásoló tényezők fontossága a válaszadók 

véleménye szerint képzéstípusonként (4-fokú skála, átlagok) 

 
Általános 

iskola 

Gimná-

zium 

Szakkö-

zépiskola 
Szakiskola Kollégium Összesen 

A tanuló érdeklődése 3,55* 3,64* 3,34* 3,18* 3,42* 3,53 

A tanuló képességprofilja 3,39* 3,38 3,08* 3,07* 3,29 3,34 

A tanuló tanulmányi 

eredménye 
3,32* 3,39* 3,03* 2,85* 3,14* 3,27 

A fizetés nagysága az 

adott szakmában 
2,69* 2,88* 2,96*  2,89* 2,75 2,77 

A munka elérhetősége a 

lakóhely környezetében 
2,72 2,46* 2,7 2,89* 2,62 2,69 

A munka kiszámítható-

sága, stabilitása az adott 

szakmában 

2,85 2,78 2,88 2,9 2,83 2,87 

A munkarend, a munka-

idő-beosztás az adott 

szakmában 

2,32 2,3 2,34 2,37 2,26 2,34 

A szakma presztízse, tár-

sadalmi megbecsültsége 
2,79* 3,02* 2,93 2,76* 2,73* 2,86 

A családi elvárások 3,17* 3,1 2,95* 2,79* 2,94* 3,12 

A pedagógusok javaslatai 2,93* 2,8 2,69* 2,8 2,87 2,87 

* = az adott képzést folytató és nem folytató intézmények válaszainak átlaga szignifikánsan eltér egymástól 

 

Látható a válaszokból, hogy a tanulók érdeklődésének érvényesülése a pályaválasztásban a középfokú 

intézmények esetében az ismert, intézménytípusok szerinti lejtőnek megfelelően alakul: a tanulók ér-

deklődésének pályaválasztásban betöltött jelentőségét a gimnáziumok munkatársai értékelik a legma-

gasabbra, a szakiskolákban dolgozók pedig a legalacsonyabbra. Érdekes, hogy az általános iskolákban 

csaknem a gimnáziumokéval azonosan magas értéket látunk, vagyis az általános iskolákban is magasra 

értékelik a tanulók érdeklődésének hatását a pályaválasztásra/továbbtanulásra. A tanulók képesség-

profilja esetében is azt látjuk, hogy az általános iskolákban és a gimnáziumokban nagyobbnak ítélik a 
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jelentőségét a pályaválasztás szempontjából, mint a szakközépiskolákban és a szakiskolákban. Tovább-

gondolva, ezek az adatok az általános iskolai pályaorientációs tevékenységgel kapcsolatos kérdésekhez 

vezetnek: Felvetődik a kérdés, hogy amennyiben az általános iskola után valóban sikerülne az érdeklő-

désnek és a képességprofilnak megfelelő továbbtanulási módot választani, a szakközép- és szakiskolá-

ban ebből következőleg, mintegy automatikusan, magasabb lehetne az érdeklődés és a képességprofil 

alapján történő választások aránya (hiszen addigra a jó általános iskolai döntés révén a gyerek „a he-

lyére kerülne”). Ugyanakkor tekintetbe kell venni azt is, hogy a különböző területeken dolgozó peda-

gógusok más érdeklődés- és képességdefiníciókkal dolgoznak, így az eredmények fent tapasztalt kü-

lönbségeinek értelmezése további, finomabb vizsgálatot igényel. 

Az a tény, hogy az általános iskolák magasra, a szakmai képzést folytató intézmények azonban ala-

csonyra értékelik a tanuló személyes jellemzőinek a választásra gyakorolt hatását, arra hívja fel a fi-

gyelmet, hogy az általános iskolai képzést lezáró választás gyakran mégsem az érdeklődésnek, illetve a 

képességprofilnak megfelelő, ám ezzel az általános iskola nincs kellőképpen tisztában. Hiszen az álta-

lános iskola 4-fokú skálán ezeknek a tényezőknek az érvényesülését meglehetősen magasra: az érdek-

lődését 3,59, a képességprofilét 3,39 pontra értékeli. Hogyha azonban valóban sikerülne eszerint vá-

lasztani, a szakmai képzést folytató intézmények is pozitívabban nyilatkoznának a tanulók képesség-

profiljának érvényesüléséről. Lehetséges magyarázatként felvetődik, hogy az általános iskolának nem 

sikerül a tanuló érdeklődését és képességprofilját megfelelően feltárnia.  

A szakiskolákból vezet a legnagyobb valószínűséggel közvetlenül az út a munka világába, ezért nem 

meglepő, hogy itt értékelik a legmagasabbra a munka elérhetőségének és kiszámíthatóságának, stabi-

litásának, azaz biztonságának szerepét a pályaválasztásban (bár a munka stabilitását tekintve az eltérés 

nem szignifikáns). A szakma megbecsültségét a gimnáziumokban tartják a leginkább fontos tényező-

nek, ami nem meglepő, tekintetbe véve, hogy a legmagasabb presztízsű hivatások várományosainak 

éppen a gimnáziumban tanulók tekinthetők. A munkarend jelentőségét meglehetősen alacsonyra ér-

tékelik a válaszadók, és e tekintetben az iskolatípus szerinti különbségek sem szignifikánsak. Ebben az 

eredményben részben a munkaerőpiac szűk keresztmetszete tükröződhet (mivel nehéz munkát találni, 

azt az adott feltételekkel együtt kell elfogadni, így a munkahelynek az életvezetésre gyakorolt hatása 

nem szerepel a válaszadók által jelentősnek ítélt tényezők között), részben azonban azzal a magyará-

zattal is számolni kell, hogy a válaszadók nem életpálya-tanácsadó szakemberek és maguk kevésbé 

számolnak azzal, hogy a munka életvezetésre gyakorolt hatása (például éjszakai munkavégzés, hétvégi 

munka, ingázás, hosszú műszak stb.) valóban döntési tényező lehet.  

A családi elvárások érvényesülése – összhangban a hasonló témájú kutatások eredményeivel – a meg-

kérdezettek szerint a legfiatalabbak, az általános iskolások esetében a legerőteljesebb és a szakiskolá-
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sok esetében tűnik a leggyengébbnek. (Kérdés, hogy ez utóbbi esetben helyesen ítélik-e meg a válasz-

adók a családi elvárások hatását. Bár a szakiskolák esetében a szülőkutatási adatok14 alapján is valóban 

hiányzik a gyermek iskolai életéből, mindez nem jelenti feltétlenül azt, hogy a szülő ne hatna a fiatal 

pályaválasztási döntésére.) A pedagógusok befolyását a pályaválasztásra a szakközépiskolák munka-

társai ítélik meg a legcsekélyebbnek, ugyanakkor épp itt, a szakközépiskolák esetében látjuk, hogy a 

válaszadók szerint magának a munkának a jellemzői jóval nagyobb hatással bírnak a döntés során, mint 

például a gimnáziumok esetében. Ez a felismerés (a különböző tételek együtt járása) vezet el a fenti 

adatsor elemzésének következő szintjéhez.  

 

Főkomponens-elemzéssel kirajzolódó pályaválasztási tényezők 

Kíváncsiak voltunk arra, hogy a fentiekben elemzett adatok milyen átfogóbb rendszerbe szerveződnek, 

ezért főkomponens-elemzést végeztünk, melynek eredményeképpen az alábbi struktúra rajzolódott 

ki: 

6. tábla. A pályaválasztási döntés befolyásoló tényezők főkomponens-elemzésben kapott mátrixa 

 
Főkomponensek 

1. 2. 3. 

A tanuló érdeklődése −0,098 0,326 0,104 

A tanuló képességprofilja 0,026 0,409 −0,122 

A tanuló tanulmányi eredménye −0,111 0,273 0,167 

A fizetés nagysága az adott szakmában 0,072 −0,178 0,424 

A munka elérhetősége a lakóhely környezetében 0,439 −0,020 −0,182 

A munka kiszámíthatósága, stabilitása az adott szakmában 0,391 0,041 −0,084 

A munkarend, a munkaidő-beosztás az adott szakmában 0,330 −0,064 0,073 

A szakma presztízse, társadalmi megbecsültsége 0,029 −0,065 0,436 

A családi elvárások −0,205 0,082 0,432 

A pedagógusok javaslatai 0,108 0,365 −0,296 

 

Az 1. számú főkomponens tényezőit munkaerő-piaci, a 2. számút pedagógiai, a 3. számút pedig társa-

dalmi-gazdasági szempontokként azonosítottuk. 

Mindhárom csoport esetében megvizsgáltuk, hogy láthatóak-e a tényezők megítélésében különbségek 

a kutatásunkban vizsgált szempontok: intézménytípus, településméret, illetve földrajzi elhelyezkedés 

szempontjából, hogy választ kapjunk arra a kérdésre, hogy a különböző intézménytípuskban, illetve 

különböző földrajzi körülmények között működő intézményekben milyen fókuszokkal tekintenek a pe-

dagógusok a fiatalok pályaorientációjára. 

 

 

                                                            
14 Lásd például Hajdu Gábor és Sáska Géza (szerk.): Iskolai veszélyek. Az oktatási jogok biztosának vizsgálata. Oktatási Jogok 
Biztosának Hivatala, Budapest, 2009, 12. fejezet 
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7. tábla. Paraméterbecslések 

Függő változó:  Pályaválasztás/továbbtanulás motivációi: munkaerő-piaci szempontok 

Paraméter B 
Std. 

Error 
t Szig. 

Konfidencia  

intervallum Parciális Eta 

négyzet 
Alsó Felső 

Intercept ,008 ,173 ,047 ,963 −,332 ,348 ,000 

Általános iskola −,066 ,093 −,707 ,480 −,248 ,116 ,000 

Gimnázium −,284 ,083 −3,404 ,001 −,447 −,120 ,009 

Szakközépiskola ,002 ,105 ,019 ,985 −,203 ,207 ,000 

Szakiskola ,468 ,100 4,658 ,000 ,271 ,665 ,017 

Kollégium −,043 ,092 −,460 ,645 −,224 ,139 ,000 

Község ,132 ,126 1,045 ,296 −,116 ,380 ,001 

Város −7,119E−05 ,118 −,001 1,000 −,232 ,231 ,000 

Megyeszékhely ,191 ,137 1,392 ,164 −,078 ,461 ,002 

Főváros 0a             

Észak-Magyaror-

szág 
−,115 ,117 −,980 ,327 −,345 ,115 ,001 

Észak-Alföld −,030 ,118 −,256 ,798 −,261 ,201 ,000 

Dél-Alföld −,190 ,126 −1,513 ,131 −,436 ,056 ,002 

Közép- 

Magyarország 
−,143 ,133 −1,075 ,283 −,403 ,118 ,001 

Közép-Dunántúl ,056 ,125 ,453 ,651 −,188 ,301 ,000 

Nyugat- 

Dunántúl 
,105 ,126 ,833 ,405 −,142 ,351 ,001 

Dél- 

Dunántúl 
0a             

a: redundáns paraméter 

 

A munkaerő-piaci szempontok jelentősége az iskola típusát tekintve a gimnáziumok és a szakiskolák 

esetében mutat szignifikáns különbséget; a közvetlenül a munkaerőpiacra lépést segítő szakiskolák 

esetében a többi iskolatípusnál erőteljesebben érvényesül ez a szempont, az elsősorban a felsőfokú 

továbbtanulást célzó gimnáziumokban pedig a többi intézménytípusnál kevésbé. A területi és telepü-

léstípus szerinti eltérések nem szignifikánsak.  
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8. tábla. Paraméterbecslések 

Függő változó:  Pályaválasztás/továbbtanulás motivációi: pedagógiai szempontok 

Paraméter B 
Std. 

Error 
t Szig. 

Konfidencia  

intervallum Parciális Eta 

négyzet 
Alsó Felső 

Intercept −,076 ,165 −,461 ,645 −,401 ,248 ,000 

Általános iskola ,272 ,089 3,072 ,002 ,098 ,446 ,008 

Gimnázium ,230 ,080 2,896 ,004 ,074 ,387 ,007 

Szakközépiskola −,425 ,100 −4,248 ,000 −,621 −,229 ,014 

Szakiskola −,464 ,096 −4,837 ,000 −,652 −,276 ,018 

Kollégium ,112 ,088 1,272 ,204 −,061 ,285 ,001 

Község −,303 ,121 −2,509 ,012 −,539 −,066 ,005 

Város −,117 ,113 −1,037 ,300 −,338 ,104 ,001 

Megyeszékhely −,010 ,131 −,076 ,939 −,267 ,248 ,000 

Főváros 0             

Észak- 

Magyarország 
,013 ,112 ,114 ,909 −,207 ,233 ,000 

Észak-Alföld ,216 ,113 1,915 ,056 −,005 ,436 ,003 

Dél-Alföld ,072 ,120 ,597 ,551 −,164 ,307 ,000 

Közép- 

Magyarország 
,159 ,127 1,253 ,210 −,090 ,408 ,001 

Közép-Dunántúl ,159 ,119 1,336 ,182 −,075 ,393 ,001 

Nyugat-Dunántúl ,194 ,120 1,615 ,107 −,042 ,430 ,002 

Dél-Dunántúl 0a             

a: redundáns paraméter 

Az általunk pedagógiai szempontoknak elnevezett változó együttes, azaz a tanulmányi eredmény, a 

tanulók kompetenciaszintje, valamint érdeklődése a kollégiumok kivételével minden iskolatípus ese-

tén szignifikáns különbségeket mutat, mégpedig úgy, hogy a szakközépiskolákban és szakiskolákban 

ezek a szempontok az átlagosnál lényegesen kevésbé, az általános iskolákban és a gimnáziumokban 

pedig inkább érvényesülnek a válaszadók megítélése szerint a pályaválasztásban. Ebben a kérdésben 

nem érvényesülnek területi különbségek, viszont a községi iskolákban dolgozó válaszadók kevésbé 

tartják fontosnak a pedagógiai tényezők jelentőségét a pályaválasztásban, mint a többi településtípus-

ban működő intézmények munkatársai. 
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9. tábla. Paraméterbecslések  

Függő változó: Pályaválasztás/továbbtanulás motivációi: társadalmi-gazdasági tényezők 

Paraméter B Std. Error t Szig. 

Konfidencia 

intervallum Parciális Eta 

négyzet 
Alsó Felső 

Intercept ,252 ,167 1,510 ,131 −,076 ,581 ,002 

Általános iskola −,354 ,090 −3,949 ,000 −,530 −,178 ,012 

Gimnázium ,199 ,080 2,469 ,014   ,041 ,356 ,005 

Szakközépiskola ,233 ,101 2,307 ,021   ,035 ,432 ,004 

Szakiskola −,666 ,097 −6,874 ,000 −,856 −,476 ,037 

Kollégium −,396 ,089 −4,444 ,000 −,571 −,221 ,016 

Községb −,047 ,122 −,389 ,698 −,287 ,192 ,000 

Város ,100 ,114 ,880 ,379 −,123 ,324 ,001 

Megyeszékhely ,241 ,133 1,813 ,070 −,020 ,501 ,003 

Főváros 0a       

Észak-

Magyarországc 
−,082 ,113 −,720 ,472 −,304 ,141 ,000 

Észak-Alföld −,134 ,114 −1,176 ,240 −,357 ,089 ,001 

Dél-Alföld ,218 ,121 1,802 ,072 −,019 ,456 ,003 

Közép- 

Magyarország 
,078 ,128 ,612 ,541 −,173 ,330 ,000 

Közép-Dunántúl −,059 ,120 −,488 ,626 −,295 ,178 ,000 

Nyugat-Dunántúl ,138 ,121  1,133 ,257 −,101 ,376 ,001 

Dél-Dunántúl 0a       

a: redundáns paraméter 

A társadalmi-gazdasági tényezők minden iskolatípus esetében szignifikáns eltéréseket mutatnak: a 

szakiskolák munkatársai jóval kevésbé tartják a tényezőknek ezt a csoportját fontosnak, mint a többiek. 

A területi és település típus szerint viszont nincsenek értelmezhető eltérések. 

A pályaválasztási döntést befolyásoló tényezőket tehát eltérő módon látják a megkérdezettek, és az 

összes válasz átlagával történő összehasonlításban a középiskolák szintjén meglehetősen differenciált 

kép rajzolódik ki: 

10. tábla. A válaszadók által azonosított pályaválasztási motivációk 

a különböző középfokú intézményekben 

 Munkaerő-piaci ténye-
zők hatása 

Pedagógiai tényezők 
hatása 

Társadalmi-gazdasági 
tényezők hatása 

Szakiskola magas alacsony alacsony 

Szakközépiskola átlagos alacsony magas 

Gimnázium alacsony magas magas 
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Tehát a válaszadók a szakiskolások pályaválasztását jellemzően (és a többi intézménnyel összehason-

lítva) a munkaerő-piaci tényezők által motiváltnak, a szakközépiskolásokét leginkább a társadalmi-gaz-

dasági tényezők és legkevésbé a pedagógiai tényezők által, míg a gimnazisták választását a pedagógiai, 

valamint a társadalmi-gazdasági tényezők által motiváltnak látják.  

Az általános iskolák és a kollégiumok ebben az összehasonlításban a pedagógiai tényezőkre nagyobb, 

míg a társadalmi-gazdasági tényezőkre kisebb érzékenységet mutató intézmények közé tartoznak. 

Elgondolkodtató az életút-támogató pályaorientáció szempontjából, hogy a középiskolák között két 

intézménytípusban is azt látjuk, hogy az egyénre jellemző sajátosságok (a főkomponens-elemzésben 

pedagógiai tényezőkként azonosított tényezők) a pályaválasztási döntésben csak csekély mértékben 

jelennek meg. 

A pályaorientáció intézményi súlya, szerepe 

Pályaorientáció a pedagógiai programban 

Annak érdekében, hogy lássuk a pályaorientációs tevékenység szerepét az egyes intézménytípusok-

ban, kérdőívünkben feltettük azt a kérdést, hogy „Szerepel-e a pályaorientáció az intézmények peda-

gógiai programjában”, valamint kíváncsiak voltunk arra is, hogy milyen szakemberekkel rendelkeznek 

ezen a területen, illetve ki koordinálja és ki végzi a pályaorientációs tevékenységet – ezekkel a kérdé-

sekkel szondáztuk, hogy mennyire tudatos a pályaorientációs tevékenység az egyes intézménytípusok-

ban. 

Az eredmények azt mutatják, hogy a pályaorientáció az intézmények mindössze 46%-ánál jelenik meg 

a pedagógiai programban. (Mivel a kérdőívet túlnyomórészt az intézményvezetés tagjai töltötték ki, ez 

az adat reálisnak tekinthető; ugyanakkor a téma feldolgozottságának mélységéről önmagában a peda-

gógiai programban való megjelenés ténye nem nyújt tájékoztatást. Később azonban látni fogjuk, hogy 

pusztán a megjelenés ténye is együtt járást mutat több más, a területtel kapcsolatos tudatosságot tük-

röző adattal.) A témának a pedagógiai programban történő szerepeltetése tekintetben a különféle in-

tézmények közül a szakközépiskolák és a gimnáziumok térnek el szignifikánsan a többi iskolatípustól: 

a többiekhez képest a gimnáziumok és szakközépiskolák kevésbé jelenítik meg ezt a témát a pedagógiai 

programjukban (minden egyéb tényező azonossága esetén). Hozzá kell tenni, hogy az általános iskolák 

esetében a pályaorientációs tevékenység megkerülhetetlenségéhez, az ezzel kapcsolatos felelősség-

hez hozzájárul az a tény, hogy az általános iskolai tanulmányok végeztével tanköteles korú gyermekek 

továbbtanulási döntéséhez kell hozzájárulnia, a szakiskolák esetében pedig az a tény fokozhatja a té-

mával kapcsolatos tudatosságot, hogy a tartalmi szabályozás, bár változó formában, de előírja a pálya-

orientációs tartalmakat.  
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Pályaorientációs szakemberek jelenléte az intézményekben 

A pályaorientációs képzettségű szakemberek jelenléte, illetve a tevékenység koordinálása és végzése 

tekintetében az intézménytípusok között szignifikáns eltéréseket tapasztaltunk, ugyanakkor az adatok 

alapján általánosan elmondhatjuk, hogy a pályaorientáció területének tudatos irányítása valamennyi 

intézménytípusban kevéssé jellemző.  

 

11. tábla. Az intézményben alkalmazott speciális szakemberek intézménytípus szerint (%)  

  Intézménytípus 

  
Általános 

iskola 

Gimná-

zium 

Szakközép-is-

kola 

Szak-is-

kola 
Kollégium Összesen 

Pszichológus 25,3* 47,0* 34,7* 39,5* 44,5* 29,2 

Szociális munkás, 

szociálpedagógus 
9,3 10,8 10,7 15,7* 17,0* 8,9 

Mentálhigiénés 

szakember 
7,0* 15,5* 12,0* 14,7* 22,8* 8,6 

Pályaorientációs 

tanár 
8,9 16,2* 13,9* 11,8 16,8* 9,9 

Szabadidő-szer-

vező 
6,8* 18,7* 15,8* 15,0* 14,3* 8,8 

Diáktanácsadó 4,0* 11,2* 15,7* 12,6* 10,8* 6,8 

* =  az adott szakembert az adott szolgáltatást nyújtó intézményben szignifikánsan eltérő arányban alkalmazzák, 

mint a többi intézményben (p < 0,05) 

 

Látható, hogy az intézmények 9,9%-a számolt be pályaorientációs tanár alkalmazásáról; a gimnáziu-

mok és a kollégiumok lényegesen jobban ellátottak e tekintetben a többi intézménynél. Egy másik kér-

désre válaszolva pedig a válaszadók 14%-a nyilatkozott úgy, hogy az intézményben van (nem feltétlen 

pályaorientációs tanári diplomával rendelkező) pályaorientációs szakember. Ugyanakkor a következő 

táblázat azt mutatja, hogy az intézmény pályaorientációs tevékenységének koordinálását csak az in-

tézmények 2,3%-ában végzi pályaorientációs szakember! 

 

12. tábla. A pályaorientációval és életpálya-támogatással kapcsolatos iskolai tevékenység koordinátora 

intézménytípusonként (%) 

  
Általános 

iskola 

Gimná-

zium 

Szakkö-

zépiskola 

Szak-is-

kola 

Kollé-

gium 
Összesen 

Intézményvezető 22,4 16,1 17,6 18,0 18,8 20,9 

Intézményvezető-he-

lyettes 
38,8 47,0 43,0 47,8 41,5 40,3 

Kijelölt  

osztályfőnök 
20,5 13,5 13,8 12,0 11,7 18,1 
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Általános 

iskola 

Gimná-

zium 

Szakkö-

zépiskola 

Szak-is-

kola 

Kollé-

gium 
Összesen 

Más pedagógus 7,8 6,5 5,0 4,6 6,1 7,5 

Pályaorientációs 

szakember 
3,0 2,1 1,6 1,1 1,4 2,3 

Iskolapszichológus 0,0 1,7 ,3 0,0 0,0  

Szociálpedagógus ,3 1,6 1,2 0,0 1,0 0,5 

Külső szervezet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Szülői szervezet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Nincs iskolai szinten 

koordinálva a tevé-

kenység 

6,0 10,5 15,1 13,9 12,7 8,7 

Egyéb 1,2 ,9 2,4 2,7 6,8 1,5 

Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  

Cramer V* 0,223 0,175 0,160 0,149 0,194  

Minden intézménytípus szignifikánsan eltér az összes többitől (p < 0,002). 

* A Cramer V asszociációs mérőszám 0–1 skálán azt mutatja meg, hogy az adott típusú képzést/szolgáltatást 

nyújtó intézmények milyen mértékben térnek el a többi intézménytől. 

 

A gimnáziumokban és a szakiskolákban az átlagot meghaladó mértékben az intézményvezető-helyet-

tesek felelnek a pályaorientációs feladatokért. A szakiskolákban és a kollégiumokban ritkábban tartozik 

az osztályfőnökök munkakörébe a pályaorientációs tevékenység koordinálása, mint a többi intézmény-

típusban. A szakközépiskolákban és szakiskolákban van a legkevésbé kijelölt koordinátora ennek a fel-

adatnak.  

Összességében: a számok alapján a különböző intézmény típusokban különböző tendenciákat figyel-

hetünk meg. A szakiskolákban, ahol inkább megjelenik a pedagógiai programban a pályaorientáció, a 

tevékenység koordinációja a valós folyamattól távoli szinten zajlik (az igazgató és az igazgatóhelyettes 

az intézmények csaknem 66%-ában koordinál, vagyis a feladatot csak az esetek harmadrészében dele-

gálják a megvalósítás szintjére). Ezekben az intézményekben a tevékenységeket ténylegesen végző 

osztályfőnökök ritkán koordinálnak, minimális a pályaorientációs szakember részvétele, szociálpeda-

gógus vagy pszichológus pedig egyáltalán nem jelenik meg, sőt a többi intézménynél gyakrabban egy-

általán nincs is koordinálva a pályaorientációs tevékenység). Valamennyi intézménytípusnál azt látjuk, 

hogy az esetek több mint 60%-ában vezetői szinten marad a pályaorientációs tevékenység koordináci-

ója, ami a többi adat tükrében (sok helyen nem szerepel a pedagógiai programban) kevésbé a pálya-

orientáció magasabb presztízséről, mint inkább a téma differenciálatlan, általánosságban történő ke-

zeléséről tanúskodik. 
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Ugyanerre utal az a fent említett jelenség, hogy az iskolák jó 10%-ában úgy van jelen az intézmény 

alkalmazásában álló, pályaorientációs képzettségű pedagógus, hogy nem kapja meg a tevékenység ko-

ordinálásával kapcsolatos feladatot. Ráadásul, ha a továbbtanulás menedzselése miatt speciális hely-

zetben lévő általános iskolákat nem tekintjük, azt látjuk, hogy az intézmények több mint 10%-ában 

egyáltalán nem megoldott a pályaorientációs tevékenység koordinációja. Ha pedig az egyes, konkrét 

tevékenységek megvalósítását nézzük, azt tapasztaljuk, hogy az esetek harmadrészében ilyenkor is az 

intézményvezetőnél van a felelősség és az irányítás. 

A képzett pályaorientációs szakemberek jelenléte az intézményekben valamennyi általunk vizsgált 

szempont alapján meglehetősen egyenlőtlen: 

 

2. ábra. Speciális végzettségű pályaorientációs szakember jelenléte az intézményben 

intézménytípusonként (%) 

 

3. ábra. Speciális végzettségű pályaorientációs szakember jelenléte 

az intézményben régiónként (%) 
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A pályaorientációs szakemberek jelenléte tekintetében mind az intézménytípus, mind a terület 

szerinti különbségek jelentősek: a kollégiumok munkatársai között található a legtöbb pálya-

orientációs szakember, míg földrajzi vonatkozásban a dél-alföldi intézmények kitüntetettek, 

melyeknek egynegyedében, míg a legalacsonyabb értéket mutató dél-dunántúliaknak csupán 

7%-ában áll rendelkezésre ilyen szakember. A Dél-Alföldön talált kiugróan magas adatban vél-

hetőleg "A Dél-alföldi Régió Regionális Pályaválasztási és Pályaorien-tációsTanácsadó hálózat 

létrehozása" Phare fejlesztés hatása tükröződik, ezzel is aláhúzva a regionális fejlesztésekben 

rejlő lehetőségeket.  

4. ábra. Speciális végzettségű pályaorientációs szakember jelenléte az intézményben településtípusonként 

(%) 

 

A településtípus szerinti eltérések is számottevőek: a községi iskolákban alig-alig, míg a megyeszékhe-

lyeken az iskolák több mint egynegyedében dolgozik pályaorientációs tevékenységre kiképzett mun-

katárs. 

Hozzá kell tenni ugyanakkor, hogy a pályaorientációs képzettségű szakemberek túlnyomó része nem 

diplomás képzésen vett részt (pl. pályaorientációs tanári), hanem akkreditált továbbképzést végzett: 

 
5. ábra. A pályaorientációs szakemberek végzettsége azokban az intézményekben, 

ahol van ilyen szakember (N = 162) 
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Az a tény, hogy az intézményekben megtalálható pályaorientációs szakemberek jó része nem diplomás 

képzést, hanem akkreditált továbbképzést végzett, azzal együtt, hogy az intézményvezetők nem dele-

gálják a koordinációs feladatokat a pályaorientációs szakembereknek, felveti azt a kérdést, hogy vajon 

mennyiben tekinthetőek a továbbképzéseken felkészített szakemberek a saját munkájukon túlmutató, 

az intézményi tevékenységért történő felelősség vállalására felkészültnek.  

A tanulói továbbhaladás követése 

Fontos információval szolgál az intézmények pályaválasztással kapcsolatos tudatosságáról, hogy mi-

lyen módon követik nyomon a tanulóik továbbhaladását. Ezzel kapcsolatban a következő eredménye-

ket kaptuk: 

13. tábla: Folytatnak-e valamilyen nyomonkövetést a volt diákokra vonatkozóan az egyes képzéstí-

pussal érintett intézmények esetén, illetve összességében, % 

 

 
Van utánkövetés Nincs utánkövetés Összesen 

Általános iskola 46,9 53,1 100,0 

Gimnázium 71,90 28,10 100,0 

Szakközépiskola 57,2 42,8 100,0 

Szakiskola 50,2 49,8 100,0 

Kollégium 63,70 36,30 100,0 

Összesen 50,9 49,1 100,0 
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Legkevésbé az általános iskolák, leginkább a gimnáziumok és kollégiumok foglalkoznak intézményi 

szinten a nyomon követéssel. Az adatok értelmezéséhez hozzájárulnak az utánkövetés módjáról ér-

deklődő nyílt kérdésre adott válaszok. 

A válaszok között jelentős szerepet játszik az informális kapcsolatokra építő információszerzés: „A csa-

ládok több generáció óta hozzánk járnak, tudunk róluk. Nem végzünk kutatást, nincsenek hivatalos 

mutatók.” „A középiskola 2. évfolyamáig kísérjük figyelemmel tanulóinkat (nyilvántartás). Kis település 

lévén azonban ismerjük volt tanulóink jelentős részének pályafutását (nem számszerűsített).” 

Gyakoriak az olyan típusú általános válaszok, hogy a diákok osztályfőnökei követik a diákjaik tovább-

tanulását, és a tanulókkal való személyes kapcsolattartás révén kapnak visszajelzést (vagyis itt is infor-

mális technikákkal találkozunk). 

Megjelenik a középiskoláktól szervezetten érkező visszajelzés is: „A törvény általi kötelező módon, il-

letve kérünk visszajelzést a középiskoláktól.” Igaz, ez utóbbival kapcsolatban valaki azt is megjegyzi, 

hogy „A középfokú intézmények visszajelzései alapján. Sajnos ezt a kötelezettséget az intézmények kis 

százaléka teljesíti.” „A középiskolák már évek óta nem jeleznek vissza tanulóink tanulmányi előmene-

telével kapcsolatosan, ezért személyes kapcsolatok révén és a Facebook oldalairól vannak információ-

ink.” 

Néhány szakképző intézményben úgynevezett beválási vizsgálatot is végeznek. Van, ahol „a fiatal szak-

munkás és a területi vezetőjének jellemzése alapján”. „Elhelyezkedésükre vonatkozóan a végzés évé-

ben, majd 1 és 2 év múlva annak érdekében, hogy meg tudtak-e felelni a munkahelyi követelmények-

nek, azaz beváltak-e a munkaerő-piacon.” 

Néhány szakember utalt az információgyűjtés eredményességére is. „A közösségi oldalakon az osztály-

főnököt vagy az ezzel megbízott tanárt szeptember és október hónapokban tájékoztatják a végzett 

tanulók. Évente változnak a számok, és más-más szakmacsoportban eltérőek az adatok. 20–40% között 

mérjük.” „A tanulók visszajelzését az osztályfőnökök gyűjtik össze. Az érettségit adó képzésben kb. 80% 

jelez vissza, a szakiskolában kb. 10%.” „A végzéskor bizonyítványuk mellé kapnak egy visszajelző lapot, 

amelyet egy év múlva kell visszaküldeniük. Sajnos igen kevés számban érkezik vissza adatlap.” „Diákja-

inknak küldünk ki kérdőívet egy fél év, illetve egy év elteltével, de sajnos nagyon kevesen jeleznek 

vissza, inkább csak azok, akik elhelyezkednek itthon vagy külföldön.” „Rossz a válaszadási mérlegünk.” 

„Elektronikus levelezés formájában, de kevés tanuló jelez vissza.” „Érettségi, illetve szakmai bizonyít-

ványok kiosztásakor kérjük a visszajelzést, kb. 30%-os arányban kapjuk meg.” „Postai levélben, e-mail-

ben történő megkeresés. A visszaküldés aránya 10–15%, ebből következtetés nem vonható le.” 
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Intézményi aktivitás a pályaorientációs tevékenységekben 

A pályaorientációs tevékenységek vizsgálata során arra kértük a válaszadókat, hogy sorolják fel az ösz-

szes, az intézményben a témával kapcsolatosan végzett tevékenységet, a tevékenység célcsoportját és 

felelősét. Az alábbiakban ezeket az adatokat elemezzük.  

 

6. ábra. Ki végzi az iskolában a pályaorientációs tevékenységet? (N = 1185) 

 

Látható, hogy a pályaorientációs tevékenység zömében az osztályfőnökökre, illetve más szaktanárokra 

hárul (e két kategória lefedi az esetek 88%-át). Vagyis a pályaorientációs tevékenységet az esetek túl-

nyomó többségében a tanulókkal aktív kapcsolatot ápoló, őket az intézményen belül a legjobban is-

merő felnőttek végzik. Ez részben hatalmas lehetőséget jelent a pályaorientációt megalapozó önisme-

ret fejlesztéséhez, részben pedig visszaigazolja azoknak az erőfeszítéseknek a szükségességét, melyek 

a pedagógusok pályaorientációs szerepének tudatosítását, felkészítésüket, illetve szakmai támogatá-

sukat célozzák az utóbbi évek témával kapcsolatos szakirodalmában és a gyakorlatban15. 

A kutatás során elemeztük azokat az adatokat is, amelyek arra vonatkoztak, hogy hány és konkrétan 

milyen programot valósítanak meg az intézmények a pályaorientáció terén. Igyekeztünk az ebben meg-

ragadható intézményi aktivitást a korábban már használt, illetve az elemzés során felszínre került in-

tézményi jellemzőkkel magyarázni. Ennek során az alábbi összefüggéseket találtuk: 

 

14. tábla.  Az intézményben folytatott pályaorientációs tevékenységek száma* 

                                                            
15 A pedagógusok pályaorientációban játszott szerepéről lásd Borbély-Pecze Tibor Bors, Gyöngyösi Katalin és Juhász Ágnes: 

Az életút-támogató pályaorientáció a köznevelésben 2. Új Pedagógiai Szemle, 2013/7−8, 32−47.  
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Tevékenységek 

száma 

A tevékenysé-

gek számára vo-

natkozó kér-

désre adott vá-

laszok (az intéz-

mények %-

ában) 

A konkrétan 

megnevezett te-

vékenységek 

száma (az intéz-

mények %-

ában) 

Különbség 

0 13,5 16,5 3,0 

1 12,3 15,9 3,6 

2 25,0 22,8 −2,2 

3 25,6 23,2 −2,4 

4 11,5 10,8 −0,7 

5 6,0 5,4 −0,6 

6 vagy több 6,1 5,5 −0,6 

 

* Az adott intézményben hányféle különböző, a pályaorientációhoz és életpálya-támogatáshoz kapcsolódó tevé-

kenységet végeznek?, illetve a „Milyen, a pályaorientációhoz és életpálya-támogatáshoz kapcsolódó tevékenysé-

geket végeznek az iskolában? Sorolja fel az iskola összes olyan tevékenységét, amelyeket idetartozónak gondol!” 

kérdésre válaszképpen adott felsorolás elemszáma 

 

A számszerű adatok és a felsorolásban szereplő tételek száma közötti különbség arról árulkodik, hogy 

a pályaorientáció terén kevésbé aktív iskolákban a nyilatkozók kevesebb tevékenységet tudtak konk-

rétan megnevezni, mint amennyinek a végzéséről beszámoltak. Látható, hogy az iskolák 16,5%-ában 

(a kitöltő által megnevezett tevékenységek alapján) nem folyik semmiféle, a pályaorientációhoz és 

életpálya-támogatáshoz kapcsolódó tevékenység, illetve mintegy harmadrészükben a kitöltő tudo-

mása szerint legfeljebb egyféle ilyen tevékenységet végeznek (bár a tevékenységek számára rákér-

dezve ennél kevesebb helyen, csak az intézmények negyedrészében számolnak be 0 vagy 1 tevékeny-

ségről). Jelentős tehát a vélelmezhetően teljesen passzív, illetve a saját pályaorientációs tevékenysé-

geit nem azonosító intézmények aránya. Az iskolák mintegy felében 2-3 féle és jó ötödrészükben 4 

vagy többféle pályaorientációs tevékenység jellemző.  

Bár önmagában a tevékenységek mennyisége nem garantálja a minőséget és a hatékonyságot, mégis 

azt feltételezzük, hogy ez a mutató alkalmas arra, hogy segítségével az intézményeknek a pályaorien-

tációval kapcsolatos nyitottságát és tudatosságát megragadó modellt alkossunk. Ezért megvizsgáltuk a 

megnevezett tevékenységek száma és az intézményi jellemzők közötti összefüggéseket – először az 

intézménytípus, régió és településtípus szerint, majd a modellt az elemzésünkben relevánsnak talált 

további jellemzőkkel is kiegészítettük.  

Az elemzés során azt kaptuk, hogy a szakképzést (is) folytató intézményekben (szakiskola, szakközép-

iskola) szignifikánsan kevesebb fajta pályaválasztást elősegítő tevékenységet végeznek, mint a többi 
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intézménytípusban. A vizsgálódást a kutatásunkban szereplő további szempontokkal kiegészítve, az 

alábbi intézményi jellemzők esetében találtunk összefüggést a felsorolt tevékenységek számával, 

vagyis az intézmény pályaorientációs aktivitásával: 
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15.tábla A megnevezett pályaorientációs tevékenységek száma és az azzal feltételezetten össze-

függő egyes tényezők intézmény jellemzőkre kontrollált modellje (ANOVA) 

Paraméterbecslések 

Függő változó:  Megnevezett pályaorientációs tevékenységek száma 

Paraméter 

  
B 

Std. 

Error 
t Szig. 

Konfidencia 

intervallum  

Parciális 

Eta négyzet 

  Alsó Felső 

Intercept 0,885 0,353 2,509 0,012 0,193 1,577 0,006 

Általános iskola 0,138 0,158 0,872 0,384 −0,173 0,448 0,001 

Gimnázium 0,138 0,147 0,943 0,346 −0,150 0,427 0,001 

Szakközépiskola −0,266 0,179 −1,488 0,137 −0,618 0,085 0,002 

Szakiskola −0,755 0,172 −4,377 0,000 −1,093 −0,416 0,018 

Kollégium −0,096 0,158 −0,604 0,546 −0,406 0,215 0,000 

Község 0,126 0,220 0,571 0,568 −0,306 0,558 0,000 

Város 0,025 0,206 0,124 0,902 −0,379 0,430 0,000 

Megyeszékhely 0,146 0,240 0,610 0,542 −0,324 0,616 0,000 

Főváros 0a       

Észak-Magyarország −0,117 0,191 −0,614 0,540 −0,493 0,258 0,000 

Észak-Alföld −0,387 0,195 −1,983 0,048 −0,771 −0,004 0,004 

Dél-Alföld 0,106 0,206 0,513 0,608 −0,299 0,511 0,000 

Közép-Magyarország −0,117 0,231 −0,507 0,612 −0,570 0,336 0,000 

Közép-Dunántúl −0,019 0,205 −0,093 0,926 −0,421 0,383 0,000 

Nyugat-Dunántúl −0,333 0,206 −1,616 0,106 −0,737 0,071 0,002 

Dél-Dunántúl 0a       

Méret kategória: 

10–177 diák 
−0,017 0,171 −0,102 0,919 −0,352 0,318 0,000 

Méret kategória: 

178–340 diák 
−0,051 0,151 −0,338 0,735 −0,346 0,244 0,000 

Méret kategória: 

341–560 diák 
0,040 0,141 0,281 0,779 −0,237 0,316 0,000 

Méret kategória:  

561-nél több diák 
0a       

Alkalmaz-e: pszichológust? −0,070 0,129 −0,546 0,585 −0,323 0,183 0,000 

Alkalmaz-e: szociális mun-

kást, szociálpedagógust? 
0,055 0,176 0,313 0,755 −0,290 0,400 0,000 

Alkalmaz-e: mentálhigiénés 

szakembert? 
0,256 0,198 1,290 0,197 −0,133 0,645 0,002 

Alkalmaz-e: pályaorientá-

ciós tanárt? 
0,208 0,186 1,119 0,263 −0,157 0,573 0,001 

Alkalmaz-e: szabadidő-szer-

vezőt? 
0,079 0,192 0,412 0,680 −0,298 0,457 0,000 
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Paraméterbecslések 

Függő változó:  Megnevezett pályaorientációs tevékenységek száma 

Paraméter 

  
B 

Std. 

Error 
t Szig. 

Konfidencia 

intervallum  

Parciális 

Eta négyzet 

  Alsó Felső 

Alkalmaz-e: diáktanács-

adót? 
−0,221 0,210 −1,049 0,294 −0,633 0,192 0,001 

Van-e pályaorientációs 

szakember? 
0,390 0,146 2,664 0,008 0,103 0,677 0,007 

Szerepel-e a pályaorientáció 

a pedagógiai programban? 
1,008 0,092 10,950 0,000 0,827 1,188 0,101 

Együttműködés: szülői szer-

vezet 
0,117 0,160 0,733 0,464 −0,196 0,431 0,001 

Együttműködés: következő 

iskolafok 
0,314 0,139 2,257 0,024 0,041 0,587 0,005 

Együttműködés: kamarák 0,264 0,112 2,362 0,018 0,045 0,484 0,005 

Együttműködés: pedagógiai 

szakszolgálat 
−0,003 0,119 −0,029 0,977 −0,236 0,229 0,000 

Együttműködés: cégek, vál-

lalatok 
0,349 0,111 3,149 0,002 0,131 0,566 0,009 

Együttműködés: civil szerve-

zetek 
0,173 0,110 1,568 0,117 −0,043 0,389 0,002 

Együttműködés: munkaügyi 

központok 
0,211 0,104 2,035 0,042 0,008 0,415 0,004 

Együttműködés: ifjúsági in-

tézmények 
0,268 0,109 2,450 0,014 0,053 0,483 0,006 

Együttműködés: szociális in-

tézmények 
0,257 0,118 2,175 0,030 0,025 0,489 0,004 

Együttműködés: Egyházak −0,365 0,112 −3,262 0,001 −0,585 −0,145 0,010 

Együttműködés: települési 

önkormányzatok 
0,098 0,120 0,822 0,411 −0,136 0,333 0,001 

a: redundáns paraméter 

Rendkívül erős pozitív összefüggést mutat az intézmények aktivitásával a pályaorientáció és életpálya-

támogatás pedagógiai programban történő megjelenítése. Szintén jelentős, de az előbbivel összeha-

sonlítva mintegy feleakkora hatása van a pályaorientációs szakember jelenlétének az intézményben. 

Az ok-okozati összefüggést egyik esetben sem látjuk, azt azonban kijelenthetjük, hogy mind a két jel-

lemzőben az intézménynek a pályaorientációs tevékenységgel kapcsolatos tudatossága vagy annak hi-

ánya tükröződik. Fontos, szignifikáns, de kisebb mértékű hatása van az egyes külső szereplőkkel tör-

ténő együttműködésnek is. Pozitív az összefüggés a tevékenységek száma és a következő iskolafokkal, 

a kamarákkal, cégekkel, vállalatokkal, munkaügyi központokkal, ifjúsági és szociális intézményekkel 
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történő együttműködés között (az együttműködés gyakran éppen egy vagy több közös tevékenység-

ben nyilvánul meg). Meglepő módon az egyházakkal való együttműködés és a pályaorientációs tevé-

kenység negatív összefüggést mutat (ennek indoklására adataink alapján nincs lehetőség). Érdemes 

kiemelni, hogy egyes együttműködések nincsenek hatással a pályaorientációs tevékenységek számára. 

A települési önkormányzatok, a civil szervezetek, a szülői szervezetek, illetve a pedagógiai szakszolgá-

latok kerültek ebbe a körbe. Alá kell húzni, hogy ezekben az adatokban a gyakorlat komoly hiányosságai 

tükröződnek: a szülői szervezettel való együttműködéstől a pályaorientációs tevékenység felpezsdü-

lése, és így pozitív hatás, összefüggés volna várható, illetve megfordítva, a pályaorientációban aktív 

iskolák részéről a szülők intenzívebb bevonását várnánk, míg a pályaorientációs tevékenységet hivatal-

ból végző pedagógiai szakszolgálatokkal történő együttműködés esetében is pozitív összefüggés lenne 

elvárható. Ennek hiányát részben indokolhatja, hogy a pályaorientációs tevékenység kötelező előírása 

újonnan került be a pedagógiai szakszolgálatok feladatainak sorába, továbbá a szakszolgálati intéz-

ményrendszer folyamatos átalakulása sem kedvez a szakmai tevékenységnek, hiszen elvonja a munka-

társak energiáját az iskolákkal folytatott kapcsolattól. 

A fenti adatok azért is érdekesek, mert ha önmagában vizsgáljuk a különböző intézményi együttműkö-

dések gyakoriságát, nem pontosan a fenti képletnek megfelelő adatokat kapjuk, vagyis nem feltétlenül 

a leggyakoribb kapcsolatok a leggyümölcsözőbbek az aktivitás szempontjából. Látható például, hogy a 

szülői szervezetekkel folytatott a kapcsolat a leggyakoribb, és később azt is látni fogjuk, hogy a legna-

gyobb elégedettséget is ez a kapcsolat váltja ki, azonban az intézmény pályaorientációs aktivitásával 

ez a kapcsolat nem mutat pozitív összefüggést. 

  



Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 
TÁMOP-3.1.15-14-2014-0001 
Köznevelési reformok operatív megvalósítása  

 

 

 

16. tábla.  Más szervezetekkel történő együttműködés a pályaorientáció és életpályatámogatás területén az 

intézményekben (%) (N = 1113–1152) 

 
Nincs 

együttműködés 

Alkalmi 

együttműködés 

Rendszeres 

együttműködés 
Összesen 

Az iskola szülői szervezete 11,5 55,4 33,1 100,0 

A következő iskolafok intéz-

ményei 
15,1 49,8 35,1 100,0 

Pedagógiai szakszolgálat 23,9 52,7 23,4 100,0 

Szociális intézmények (pl. 

gyermekjóléti szolgálat) 
28,7 49,9 21,4 100,0 

Cégek, vállalatok 34,9 51,1 14,0 100,0 

Települési önkormányzat 35,1 46,3 18,6 100,0 

Munkaügyi központ 43,8 42,9 13,3 100,0 

Civil szervezetek 45,6 44,3 10,1 100,0 

Kamarák 54,8 28,6 16,6 100,0 

Egyházak 60,3 28,1 11,6 100,0 

Ifjúsági intézmények (ifjúsági 

tanácsadó irodák,  

kontaktpontok) 

66,6 30,2 3,2 100,0 

 
A tételeket aszerint rendeztük sorba, hogy az intézmények milyen arányban működnek együtt az adott partnerrel. 

Az előző részben talált, az aktivitással pozitív összefüggést mutató partnerségeket alányomással jelöltük. 

 

Rendszeresnek mondott együttműködést a pályaorientációs tevékenység terén leggyakrabban – az 

esetek egyharmadában – a szülői szervezettel és a következő iskolafok intézményeivel alakítanak ki az 

iskolák. Ezek közül láttuk, hogy a következő iskolafokkal kialakított kapcsolat és a pályaorientációs ak-

tivitás között van ugyan összefüggés, a szülői szervezettel való együttműködésről viszont ugyanez nem 

mondható el. A munkaerőpiac szereplőihez fűződő gyenge kapcsolatokra utal, hogy az intézmények 

egyharmadának a cégekkel, vállalatokkal és települési önkormányzatokkal, majdnem felének a mun-

kaügyi központokkal, több mint felének a kamarákkal egyáltalán nincs együttműködése a pályaorien-

táció terén, miközben korábban láttuk, hogy ezen szereplők közül a kamarákkal, munkaügyi közpon-

tokkal, illetve cégekkel, vállalatokkal folytatott együttműködés és a pályaorientációs aktivitás össze-

függést mutat. Az ifjúsági intézmények (ifjúsági tanácsadó irodák, kontaktpontok) egyelőre kiaknázat-

lan erőforrást jelentenek: az intézmények kétharmadának egyáltalán nincs, és mindössze 3%-ának 

rendszeres ezzel a területtel kapcsolata, és azt is láttuk, hogy a működő kapcsolatok sem függnek össze 

az iskolák pályaorientációs aktivitásával.  

Az ifjúsági irodák felkereső munkájának nehézségeiben tükröződik a köznevelési rendszernek a külső 

kapcsolatokkal és a nem formális módszerekkel kapcsolatos távolságtartása, miközben a következő 
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idézetben érződik az ifjúsági szervezetek pályaorientációs tevékenységében rejlő potenciál: „A tanker-

ületek vezetői is vegyesen viszonyultak ezekhez a szolgáltatásokhoz. Volt olyan tankerület, ahol a ve-

zető egy olyan jogszabályra való hivatkozással utasította el a fenntartása alatt álló oktatási intézmé-

nyekbe a lehetőség kiajánlását, amely kifejezetten a drogprevencióhoz kötődik, és azt mondja ki, hogy 

senki nem mehet be az iskolába az Oktatási Hivatal előzetes engedélye nélkül. Habár ez a jogszabály 

kizárólag a drogprevenciós témakörökre vonatkozik, a tankerület-vezető ezt nem így értelmezte, és 

úgy döntött, hogy semmilyen civil és egyéb külsős szervezetet nem enged be az iskolákba, ott csak a 

tanórai tevékenységet engedélyezi. Az elzárkózó intézmények (amelyek alapvetően kisebbségben vol-

tak) esetében legtöbben az időhiányra hivatkoztak. Voltak olyanok is, akik a nem formális módszerektől 

idegenkedtek, illetve a tanulók túlterheltsége is szerepelt az indokok között. Ahová sikerült bevinniük 

a programokat, ott az esetek többségében egy-két órát megtartását követően visszahívták a Kontakt-

pontok munkatársait.”16 

Árnyaltabb képet kapunk a különböző intézményekkel folytatott együttműködésekről, ha intézmény-

típusonként is megvizsgáljuk az eredményeket. A táblázatban látható, hogy a kapcsolatrendszer ösz-

szetétele az iskola profilja szerint változik: 

17. tábla. Az együttműködő partnerek jelenléte intézménytípusonként 

(az adott képzési formával rendelkező intézményekben, %) 

 Általános iskola Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola Kollégium 

Az iskola szülői szervezete 92,1 88,9 79,7 77,4 74,6 

A következő iskolafok intézmé-
nyei 90,9 85,7 71,2 68,9 77,9 

Kamarák 36,5 51,4 83,1 91,0 59,9 

Pedagógiai szakszolgálat 78,9 73,9 69,7 71,4 70,5 

Cégek, vállalatok 59,0 73,8 87,6 90,6 79,7 

Civil szervezetek 51,6 66,1 63,2 66 75,9 

Munkaügyi központ 53,4 57,2 69,3 77,9 71,1 

Ifjúsági intézmények (ifjúsági ta-
nácsadó irodák, kontaktpontok) 28,5 49,3 45,1 38,5 44,9 

Szociális intézmények (pl. gyer-
mekjóléti szolgálat) 73,7 65,8 67,5 75,5 71,1 

Egyházak 42,1 39,2 46 40,2 41,2 

Települési önkormányzat 66,0 69,1 66,1 66,5 63,8 

 

                                                            
16 Forrás: Megvalósult együttműködések feltérképezése, folyamatának, résztvevőinek, eredményeinek leírása 7 db esettanul-
mányban. Kézirat. Serenidad Kft., Budapest, 2015. 
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Látható, hogy míg az általános iskolák és gimnáziumok esetében a szülői szervezettel, a következő is-

kolafokkal és a pedagógiai szakszolgálattal való kapcsolat a meghatározó, addig a szakiskolák és szak-

középiskolák kapcsolatrendszerében a kamarák és a cégek, vállalatok jelentik a legfontosabb partne-

reket. 

18. tábla. Az együttműködéssel kapcsolatos elégedettség a pályaorientáció és életpálya-támogatás területén 

működő kapcsolatokban (ötfokú skálán) 

 Átlag 
95%-os konfidencia 

intervallum 

Az iskola szülői szervezete 4,21 4,15 4,26 

A következő iskolafok intézményei 4,11 4,05 4,17 

Szociális intézmények (pl. gyermekjó-

léti szolgálat) 
4,04 3,97 4,10 

Ifjúsági intézmények (ifjúsági tanács-

adó irodák, kontaktpontok) 
4,02 3,94 4,10 

Kamarák 3,90 3,83 3,98 

Cégek, vállalatok 3,84 3,76 3,91 

Munkaügyi központ 3,83 3,74 3,92 

Települési önkormányzat 3,77 3,68 3,86 

Egyházak 3,71 3,59 3,83 

Pedagógiai szakszolgálat 3,69 3,59 3,80 

Civil szervezetek 3,29 3,16 3,41 

 

Bár az ötfokú skálán az iskolák valamennyi szereplő esetében a közepes érték fölé osztályozták az 

együttműködéseket, látni kell, hogy ezek az osztályzatok nem a zökkenőmentes együttműködésről tu-

dósítanak. Korábban láttuk, hogy az intézmények külső szervezetekkel való együttműködése tekinte-

tében a kapcsolatrendszer bővülésére volna szükség. A 4 pont körüli elégedettség nem feltétlenül ad 

kellő motivációs alapot a további kapcsolatok kialakításához. 

A legpozitívabb a szülői szervezettel, a legkevésbé pozitív a civil szervezetekkel való együttműködés 

megítélése. Elgondolkodtató a téma szakmai mentorának számító pedagógiai szakszolgálatokkal kap-

csolatos viszonylagos elégedetlenség. Az intézmények az iskolai szülői szervezetekkel a legelégedet-

tebbek, és mint az előzőekben láthattuk, együttműködésük – legalábbis annak gyakoriságát tekintve – 

érdemleges. Ezzel ellentétes megállapítást tehetünk az ifjúsági intézményekről: a válaszadók elége-

dettsége a középértéktől „felfelé mutat”, annak ellenére, hogy a velük folytatott kapcsolat inkább al-

kalminak tekinthető. Mivel az elégedettségről szóló mutatót torzíthatja, hogy az egyes intézmények 

nem minden külső szereplővel ápolnak kapcsolatot, intézménytípusonként is megvizsgáltuk az össze-

függéseket. 

A külső kapcsolatok intézménytípusok szerinti vizsgálata az alábbi eredményeket adta: 
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19. tábla. Az együttműködéssel inkább elégedettek aránya intézménytípusonként (%) 

 Általános iskola Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola Kollégium 

Az iskola szülői szervezete 82,8 78 60,8 57,6 71,2 

A következő iskolafok intézmé-
nyei 80,8 72,6 63,1 52,2 62,2 

Kamarák 66,5 54,4 55,2 62,4 55,8 

Pedagógiai szakszolgálat 77,4 67,9 60,7 57,9 70,1 

Cégek, vállalatok 66,4 65,8 68,9 68,6 57,8 

Civil szervezetek 67,2 57 50,9 52,2 56,7 

Munkaügyi központ 70,8 56,4 59,0 63,6 69,3 

Ifjúsági intézmények (ifjúsági 
tanácsadó irodák, kontaktpon-
tok) 50,9 51,6 45,6 39,2 39,4 

Szociális intézmények (pl. gyer-
mekjóléti szolgálat) 71,7 61,3 62,9 58,6 57,9 

Egyházak 70,6 56,6 50,4 48,5 53 

Települési önkormányzat 77,4 70,3 59,8 57,9 61,7 

 

A külső kapcsolataikkal az általános iskolák a legelégedettebbek – minden külső kapcsolat esetében a 

többség inkább elégedett, mint közepesen vagy kevésbé elégedett az együttműködéssel. Látható, hogy 

a pedagógia területén belül maradó intézményekkel való kapcsolat otthonosabb számukra, míg a 

munka világához kapcsolódó együttműködések kisebb elégedettséget váltanak ki. Ugyanezt a tenden-

ciát látjuk a gimnáziumoknál. A szakközépiskolák és a szakiskolák esetében, bár korábban láttuk, hogy 

lényegesen többen ápolnak kapcsolatot a munka világához kötődő szervezetekkel, mindez nem jelenti 

azt, hogy a kapcsolatokkal elégedettebbek lennének; az ehhez  az intézménytípusokhoz tartozó intéz-

ményeknek egyáltalán nincs olyan partnere, ahol az együttműködéssel az intézmények legalább 70%-

a elégedett lenne; a legmagasabbra értékelt partnereket mindkét intézménytípus esetében a cégek, 

vállalatok jelentik. 

A pályaorientációs tevékenységek gyakoriságát intézménytípusok szerint vizsgálva szembetűnő, hogy 

igen magas az egy tanévben egyszer szervezett események száma. Korábban láttuk, hogy az intézmé-

nyek több mint 30%-ában legfeljebb egyféle pályaorientációs tevékenységet szerveznek, így láthatóvá 

válik, hogy sok intézményben csak ebben a kampányszerű formában valósul meg a pályaorientációs 

tevékenység. Ugyanakkor – árnyalva a korábban megrajzolt képet – az is kitűnik az adatokból, hogy a 

tevékenységeik száma szerint legkevésbé aktívnak mutatkozó intézménytípusban, a szakiskolákban 

hatja át a leginkább a mindennapokat a pályaorientációs tevékenység, hiszen – összhangban a szakis-

kolákra vonatkozó tartalmi előírásokban szereplő pályaorientáció tantárgyi keretben történő oktatás-

ban való jelenlétével – itt található meg a leggyakrabban a pályaorientáció tanórai keretben. 
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20. tábla. A pályaorientációs tevékenység gyakorisága intézménytípusonként (az intézményen belül %-ban) 

  
Általános 

iskola 

Gimná-

zium 

Szakközép-is-

kola 
Szakiskola Kollégium 

Hetente (tanóra keretében) 6,00a 7,10 a, c 8,70a, c 17,40b 13,30b,c 

 Hetente (tanórán kívül) 5,50a 3,70a 5,30a 6,70a 9,30a 

Havonta 9,00a 9,20a 7,90a 9,90a 6,90a 

Negyedévente 8,80a 13,80a 13,00a 11,30a 12,60a 

Félévente 10,60a 14,00b 19,60b 16,90a,b 15,20a,b 

Egy évben egyszer 45,60a 30,40b 26,70b 21,80b 24,00b 

Igény esetén  14,60a 21,80a 18,80a 15,90a 18,60a 

Összesen 100 100 100 100 100 

A betűjelek jelentése: azonos sorban azok az értékek, amelyek nem osztoznak, azonos betűjelen, szignifikánsan 

eltérnek egymástól. 

 

A hetente, tanóra keretében, illetve évente egyszer szervezett pályaorientációs ismeretátadás a szak-

iskolákban fordul elő a többi intézménytípusnál szignifikánsan gyakrabban. Ezt részben magyarázhatja, 

hogy a válaszadók közül vélhetőleg többen ide sorolták szakmai orientációhoz kapcsolódó tevékeny-

séget. A félévenkénti periódust tekintve az általános iskolák térnek el szignifikánsan a gimnáziumoktól 

és szakközépiskoláktól: az általános iskolákban ez a megoldás ritkábban fordul elő, cserébe viszont az 

évente egyszeri, kampányszerű pályaorientációs tevékenységre leginkább az általános iskolákban ke-

rült sor.  

Módszertani megoldások 

Kutatásunkban megvizsgáltuk a különféle módszerek alkalmazásának gyakoriságát, és igyekeztünk a 

módszerek együttjárásában jellemző mintázatokat felfedezni. A módszerek alkalmazását részben meg-

határozza a tevékenység kerete: az iskolák jelentős részében az osztályfőnöki óra keretében zajlik a 

pályaorientációs tevékenység, ugyanakkor az esetek csaknem felében tanórán kívüli formában is szer-

veznek foglalkozásokat, ezzel tágítva a lehetséges tevékenységek körét. Valamely tantárgyba építve 

ezeknél jóval ritkábban jelennek meg a pályaorientációval összefüggő kérdések.  
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7. ábra. A pályaorientációval és életpálya-támogatással kapcsolatos tevékenységek keretei (%; N = 1179) 

 

Kíváncsiak voltunk a tevékenység célcsoportjára: 

 

8. ábra. A pályaorientációs tevékenységek célcsoportja (Kiknek szólnak a programok?) 

 
A pályaorientációs tevékenység elsődleges célcsoportját maguk az érintettek, azaz a tanulók alkotják; 

a programok mindössze 4,5%-a nem nekik szól (vélhetőleg zömében tájékoztató szülői értekezletekről 

van szó).  

 

22. tábla. A pályaorientációs tevékenységek célcsoportjai intézménytípusonként 

  Diákok Szülők Pedagógusok Egyéb csoport 

Általános iskola 94,6 55,8 24,6 1,6 

Gimnázium 96,9 39,5 26,1 2,1 

Szakközépiskola 97,8 39,3 29,1 3,9 

Szakiskola 97,7 43,7 30,7 3,6 

Kollégium 98,2 35,6 30,5 3,8 
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Értékelhető különbség csak a szülők esetében mutatkozik: a diákok életkorából is következően a legfi-

atalabbaknál, azaz az általános iskolásoknál a legmagasabb a szülők bekapcsolódása a pályaválasztás 

előkészítésébe. Figyelemre méltó, hogy a szakiskolák jobban igyekeznek a szülőket bevonni, mint a 

többi középfokú intézmény. 

13. tábla. Az intézmények által a pályaorientáció terén alkalmazott módszerek és a diákok elérésének aránya 

(N = 1082-1116) 

 

Alkalmazzák (100%) 
Nem alkal-

mazzák 
Legfeljebb 

50% 

Több mint 

50% 

Minden 

tanuló 

Tájékoztató szülői értekezlet 12,0 19,7 68,3 6,8 

A továbbtanulási célpontok (középiskolák, 

felsőoktatási intézmények) bemutatkozása 
16,9 26,9 56,1 7,9 

Pályaválasztási témanap, témahét 18,6 28,5 52,9 30,3 

Intézménylátogatás 24,9 32,9 42,2 8,2 

Pályaismertetés szülők, volt diákok  

bevonásával 
30,7 29,8 39,5 16,3 

Pályaválasztási tesztek kitöltése  

és megbeszélése 
34,4 27,9 37,7 32,1 

Személyes és szociális kompetenciákat fej-

lesztő foglalkozások 
32,1 30,4 37,5 33,2 

Pályabemutató filmek megbeszélése 36,4 29,7 33,9 35,2 

Csoportos konzultáció, tanácsadás 36,4 31,0 32,7 30,2 

Egyéni konzultáció, tanácsadás 49,3 24,6 26,1 22,3 

Diákvállalkozás működtetése 53,3 29,5 17,2 90,8 

Találkozás, ismerkedés vállalkozókkal 50,2 32,8 17,0 52,4 

Egyéb módszer 37,1 21,5 41,4 96,0 

A táblázatban a tételek a módszert alkalmazó intézményekben az alkalmazás gyakorisága, vagyis az adott mód-

szerrel minden tanulót elérő intézmények aránya (3. oszlop) alapján szerepelnek. Különböző árnyalatú alányo-

mással jelöltük a főkomponens-elemzésben kapott, később értelmezendő dimenziókat. 

 

A pályaorientáció leggyakoribb formái csoportos tevékenységek: az intézmények tájékoztató szülői ér-

tekezletet tartanak, amelyeknek nem a közvetlenül érintettek a célcsoportjai; lehetőséget teremtenek 

a középiskoláknak, felsőoktatási intézményeknek a bemutatkozásra és intézménylátogatást szervez-

nek. A vállalkozókkal történő találkozást, ismerkedést csupán az intézmények felében teszik szervezett 

formában lehetővé, és ha szerveznek is ilyen alkalmakat, az legfeljebb a diákok felét éri el. A személyre 

szabottság az intézményekben zajló pályaorientációban kevéssé játszik szerepet: ha van is egyéni kon-

zultáció, tanácsadás (az esetek 77,7%-ában), abban csupán a diákok legfeljebb fele részesülhet. 
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A tevékenységek népszerűsége terén azt láthatjuk, hogy az adott módszert alkalmazó iskolákon belüli 

gyakoriság (a módszer hány tanulót ér el) majdnem azonos tendenciát mutat, mint magának a mód-

szernek az alkalmazása. Ez alól két jelentős eltérést mutató kivételt találunk: a pályaválasztási témana-

pot, témahetet viszonylag sok helyen – az intézmények 30%-ában – egyáltalán nem alkalmazzák, ahol 

azonban élnek ezzel a módszerrel, azoknak az intézményeknek több mint a felében az összes diákot 

eléri. Fordított tendenciát látunk a „találkozás, ismerkedés vállalkozókkal” esetében, ami az intézmé-

nyen belüli elterjedtség tekintetében az utolsó helyre került (a módszert alkalmazó intézményeknek 

csak 17%-ában ér el minden tanulót), viszont ehhez képest sok intézmény – a válaszadók csaknem 48%-

a – alkalmazza ezt a módszert. Vagyis ebben az esetben olyan módszerről van szó, ami az iskolák csak-

nem a felének a módszertani repertoárjában szerepel, de kevésbé iskolai szintű programként. 

23. tábla. Az intézmény által a pályaorientáció terén alkalmazott módszerek és az egyes módszerek által elért 

diákok aránya alapján képzett rotált főkomponensek 

Rotált főkomponens érték mátrix 

Tevékenységtípus 
Főkomponensek 

1. 2. 3. 

Pályaismertetés szülők, volt diákok bevonásával 0,649 0,106 0,136 

Pályaválasztási témanap, témahét 0,593 0,093 0,249 

Intézménylátogatás 0,671 0,179 0,066 

A továbbtanulási célpontok (középiskolák, felsőoktatási in-

tézmények) bemutatkozása 
0,774 0,138 -0,053 

Tájékoztató szülői értekezlet 0,720 0,161 -0,092 

Diákvállalkozás működtetése -0,052 0,051 0,649 

Találkozás, ismerkedés vállalkozókkal 0,205 0,172 0,593 

Személyes és szociális kompetenciákat fejlesztő foglalkozá-

sok 
0,133 0,646 0,287 

Pályaválasztási tesztek kitöltése és megbeszélése 0,303 0,600 0,191 

Egyéni konzultáció, tanácsadás 0,113 0,827 -0,060 

Csoportos konzultáció, tanácsadás 0,137 0,844 0,035 

Pályaismertetés szülők, volt diákok bevonásával 0,649 0,106 0,136 

 

Megvizsgáltuk, hogy kirajzolódnak-e határozott mintázatok az alkalmazott pályaorientációs módszerek 

és az általuk elért tanulói arány alapján. Az elemzés érdekében az eredeti ordinális változót számértékű 

változóvá alakítottuk a következő módon: nem alkalmazza (0), legfeljebb a tanulók 50%-át éri el (25), 

a tanulók több mint 50%-át eléri (75), minden tanulót elér (100). Az ezek után elvégzett főkomponens-

elemzés három főkomponenst, azaz három dimenziót fedett fel. (A főkomponensek megalkotása során 

a pályabemutató filmek megtekintése és elemzése tételétől a megfelelő koherencia elérése érdekében 

el kellett tekintenünk.) 
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A hagyományos módszerek alkalmazásának dimenziója azokat a módszereket tartalmazza, amelyek 

esetén a pályaorientációs tevékenység során valamifajta ismertetés zajlik: ilyen módszer a pályaismer-

tetés szülők, volt diákok bevonásával; a pályaválasztási témanap, témahét; az intézménylátogatás; a 

továbbtanulási célpontok (középiskolák, felsőoktatási intézmények) bemutatkozása és tájékoztató szü-

lői értekezlet szervezése. 

A tanulói aktivitásra építő17, második főkomponensbe sorolt módszerek a diákok bevonásával végzett 

tevékenységeken keresztül személyre szabott tapasztalást tesznek lehetővé: ilyenek a személyes és 

szociális kompetenciákat fejlesztő foglalkozások, a pályaválasztási tesztek kitöltése és megbeszélése, 

valamint az egyéni, illetve csoportos konzultáció, tanácsadás. 

A vállalkozásorientált módszerek dimenziója alkotja a harmadik főkomponenst. Ide mindössze két esz-

köz kapcsolódott szorosabban: a diákvállalkozás működtetése és a találkozás, ismerkedés vállalkozók-

kal.  

A létrehozott főkomponensek hátterét ANOVA modellekkel vizsgálva azt látjuk, hogy a modell a legna-

gyobb magyarázó erővel a hagyományos pályaorientációs eszközök alkalmazása terén bír (0,223), en-

nél kisebb a tanulói aktivitásra építő módszerek esetében (0,1) és legkisebb a vállalkozásorientált esz-

közök alkalmazása esetén (0,056).  

A hagyományos eszközökre az általános iskolákban építenek legintenzívebben, de alkalmazásuk jelen-

tős a gimnáziumokban is. A teljes minta átlagának felel meg a szakközépiskolai felhasználás, míg a 

szakiskolákban és még inkább a kollégiumokban kevésbé jellemző ezek használata. Számottevőek a 

településtípus szerinti eltérések is: a fővároshoz viszonyítva a községekben és városokban hangsúlyo-

sabb a hagyományos pályaorientációs eszközök alkalmazása, és az intézményméret is szignifikáns ha-

tásúnak bizonyult: a kisebb iskolákra a hagyományos pályaorientációs eszközök alkalmazása kevésbé 

jellemző, mint a nagyobbakra. 

A tanulói aktivitásra építő eszközökkel kapcsolatban azt tapasztaljuk, hogy az általános iskolák kevésbé 

alkalmazzák ezeket, míg a szakközépiskolák esetében erőteljesebb a személyre szabott módszerek je-

lenléte a pályaorientációs tevékenységben. Érdekes látni, hogy a szakközépiskolák esetében az intéz-

ményi szinten kevésbé tudatos pályaorientációs tevékenységhez (nem jelenik meg a pedagógiai prog-

ramban, nem, vagy a tevékenységtől távoli szinten koordinálják) egy pedagógiailag érzékenyebb meg-

közelítés társul. Ugyanakkor a vállalkozásorientált megközelítések alkalmazását éppen a szakközépis-

kolákban látjuk a leggyengébbnek, a kollégiumokat pedig e tekintetben aktívabbnak az átlagosnál. 

Érdekes összefüggés, hogy a főkomponens-elemzésben talált dimenziók leképezik a 21. táblában meg-

jelenített gyakoriságokat: a modell a legnagyobb magyarázó erővel a leggyakrabban alkalmazott, ha-

gyományos eszközök tekintetében bír, ezt követik a kevésbé gyakran alkalmazott tanulói aktivitásra 

                                                            
17 A kutatási gyorsjelentésben ez a dimenzió Személyre szabott tanácsadás címmel szerepel. 
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építő módszerek, míg a legritkábban alkalmazott vállalkozásorientált eszközök esetében találjuk a mo-

dellt a legkevésbé magyarázó erejűnek. Mintha a hagyományos eszközök esetében már kialakult volna, 

hogy mely intézmények milyen eszközökkel élnek, a többi eszköz esetében pedig inkább a próbálgatás, 

az esetlegesség fázisában lennének az intézmények. 

 

A fejlesztések ismertsége 

A pályaorientáció és életpálya-tanácsadás területén az elmúlt 10-15 évben számos fejlesztési program 

zajlott. Kíváncsiak voltunk, hogy ezek a programok milyen hatással voltak az intézményekben folyó 

pályaorientációs tevékenységre. 

 

24. tábla. Egyes programok hatása az intézmény pályaorientációs tevékenységére a részt vettek 

százalékában (N = 1001–1037)  

 

 

A részt vett válaszadók %-ában 

(100%) Részt vett (a 

válaszadók %-

a) 

 

A részt vett vá-

laszadó intézmé-

nyek száma 

Egyálta-

lán nem 

hatott 

Kis mértékben 

fejlesztette 

Jelentős mérték-

ben fejlesztette 

Új Nemzedék Plusz Bázisis-

kolai Program (2013–2015) 
0,0 32,0 68,0 2,3 

19 

Más, a pályaorientációt és 

életpálya- 

támogatást érintő program 

8,5 44,0 47,5 11,6 

 

125 

Arany János Szakiskolai 

Program 
5,3 48,1 46,6 3,5 

42 

Szakiskolai Fejlesztési Prog-

ram (2003–2009) 
12,1 52,0 36,0 6,6 

45 

TÁMOP 2.2.2 A pályaorien-

táció rendszerének tartalmi 

és módszertani fejlesztése 

(2012–2015)    

11,6 52,7 35,7 5,5 

 

 

58 

Dobbantó Program (2008–

2011) 
4,0 60,6 35,5 1,8 

13 

Arany János Tehetséggon-

dozó Program 
16,7 52,7 30,6 12,1 

163 

HEFOP Kompetenciaalapú 

oktatási  

programcsomagok alkalma-

zása,  

17,6 54,6 27,8 15,2 

 

 

166 
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A részt vett válaszadók %-ában 

(100%) Részt vett (a 

válaszadók %-

a) 

 

A részt vett vá-

laszadó intézmé-

nyek száma 

Egyálta-

lán nem 

hatott 

Kis mértékben 

fejlesztette 

Jelentős mérték-

ben fejlesztette 

Életpálya-építési tananyag 

kipróbálása (2004–2007) 

TÁMOP-3.1.4 Innovatív isko-

lák fejlesztése (2012-től) 
24,6 48,1 27,3 41,2 

485 

Tehetségpont Hálózat 26,2 52,4 21,4 24,8 264 

Köznevelési Hídprogramok 23,7 56,3 20,0 16,8 187 

TÁMOP-3.1.7  

Referenciaintézménnyé vá-

lás (2010–2013) 

29,5 54,4 16,2 15 

157 

 

Az adatokat a válaszadók szerint jelentős mértékben fejlesztő hatás szerint csökkenő sorrendben közöljük. 

(Az utolsó oszlopot zárójelben a programban részt vett válaszadók tényleges, súlyozás előtti számával kiegészí-

tettük.) 

 

Az adatok között megfigyelhetjük azt az összefüggést, hogy a kevesebb iskolát elérő, viszont célzottab-

ban a pályaorientáció fejlesztésére koncentráló programok nagyobb hatást gyakorolnak az iskolai pá-

lyaorientációs tevékenységre.  

Kiemelkedő a Bázisiskolai Program hatása, ahol a résztvevők kétharmad része jelentős, egyharmad ré-

sze kisebb hatásról számol be, és senki nem érzi a programot hatástalannak. A számokban nem látható, 

de érdemes hozzátenni, hogy ebben a programban 40 intézmény vett részt, így a 19 válaszadó (a teljes 

mintára jellemző 37%-nál 10%-kal magasabb válaszadási hajlandóság) is igazolja a program mozgósító 

hatását az életpálya-építés témája tekintetében.  Az eredmények értékelésénél azonban azt is tekin-

tetbe kell venni, hogy a projekt 2013–15-ben (az iskolai program 2014-ben) valósult meg, vagyis a ki-

töltés időpontjában aktív hatással bírt, ellentétben például a szintén a nagyobb hatásúak közé tartozó 

és komoly szakmai elismertségnek is örvendő, ám több évvel ezelőtt lezárult Szakiskolai Fejlesztési 

Programmal vagy a kisebb volumenű, de rendkívül sikeres Dobbantó Programmal. (A kitöltők aránya a 

Dobbantó Program esetében komoly szemléletbeli hatásról tanúskodik akkor is, ha az intézmény gya-

korlatára kifejtett hatást az idő távlatában talán reálisabban látják a válaszadók. A Dobbantóban részt 
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vett összesen 15 intézmény közül 13 töltötte ki a kérdőívet!) A Dobbantó Program rendkívüli eredmé-

nyességére jellemző, hogy a korai iskolaelhagyó fiatalok számára létrehozott programban 394 tanuló 

végzett, és csupán 5 fő morzsolódott le18.  

A programok eredményességének összehasonlításánál tehát érdemes szem előtt tartani a projektfor-

mában megvalósuló fejlesztések időtartamát (ezt a program címe után zárójelben közöltük). Egyúttal 

észre kell venni, hogy a programok hatásosságának megítélésében a projekteredmények fenntartha-

tóságának problematikája tükröződik (a Bázisiskolai Program iskolai megvalósításának időtartama 

mindössze két iskolai félév, a Dobbantó Programé pedig 2 tanév volt). 

Jelentős a válaszadók között azok száma (147 intézmény, kb. 15%), akik valamilyen más programot 

említenek mint a pályaorientációs munkára ható tevékenységet. Ezek között kiemelten jelennek meg 

az Útravaló ösztöndíjprogram adott intézményt célzó programjai (31 helyen). 9 intézmény említ a ka-

marákkal és 4 a munkaügyi központtal való együttműködésben zajló programot, 5 intézményben pedig 

más helyi programhoz kapcsolódó aktivitásról számoltak be. 7 intézmény említette a pedagógusok to-

vábbképzését, közülük 2 helyen a pályaorientációs konzulens képzésen való részvételt emelték ki19. 3 

helyen említik a Szakmasztár fesztivált, és további 2 intézményben más szakmabemutató rendezvényt. 

Az Út a szakmaválasztáshoz TÁMOP-projektet 6 helyen említik, az Integrációs Pedagógiai Rendszerben 

való részvételt pedig 7 helyen. Egyéb TÁMOP-projektekről 34 intézmény számolt be. 7 helyen jelenik 

meg (a két téma szinergiáit igazoló módon) gazdasági és pénzügyi neveléshez kapcsolódó program 

említése (Pénziránytű, POP, Pénz7). 

                                                            
18 Forrás: PR07 Pályaorientáció, valamint a gazdasági és pénzügyi nevelés szempontjából fontos, 1985--2015. közötti idősza-
kot érintő fejlesztések elemzése. Kézirat. Serenidad Kft., Budapest, 2015. 
19 A nyitott kérdésre adott válasz tovább nem pontosítható, ezek a válaszok vélhetőleg a TÁMOP 2.2.2 
Pályaoroentációs konzulens képzésén való részvételt jelentik. 
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Gazdasági és pénzügyi nevelés 

A gazdasági és pénzügyi nevelés intézményi súlya, szerepe 

 

A gazdasági és pénzügyi nevelés szabályozási háttere jelentősen eltér a pályaorientációétól. Míg utóbbi 

esetében a tevékenységeket szabályozó törvényi szintű rendelkezéseket is találunk, a gazdasági és 

pénzügyi nevelés szabályozása csak a Nemzeti alaptanterv és a kerettantervek, vagyis a tartalmi sza-

bályozás szintjén jelenik meg. Ráadásul a gazdasági és pénzügyi nevelés mint tartalmi fókusz fiatalnak 

számít a magyar közoktatásban: ahogy korábban már láttuk, kiemelt fejlesztési területként először a 

2003-as Nat-ban jelenik meg. Bár a gazdasági és pénzügyi nevelés a rendszerváltást követően jelentős 

fejlesztéseket tudhatott magáénak, ezek a fejlesztések civil szervezetek tevékenységén alapultak, és 

eredményeik nem voltak képesek a formális oktatás dokumentumaiba és széles körű gyakorlatába be-

kerülni: „A rendszerváltás után iskolai kísérletek keretében új tananyagokat fejlesztettek ki, és ezzel 

párhuzamosan civil szervezetek (pl. Magyarországi Young Enterprise Alapítvány, Vállalkozásoktató Ta-

nárok Országos Egyesülete, Junior Achievement Magyarország Alapítvány, SEED Kisvállalkozás-fejlesz-

tési Alapítvány) segítségével jelentek meg külföldről adaptált programok. A kilencvenes évek elején 

ezek a kísérletek jelentősebb állami közreműködés és finanszírozás nélkül zajlottak. Az elsődleges cél 

a fiatalok vállalkozóvá válásának elősegítése volt – ekkor még merész gondolatnak számított, hogy a 

vállalkozási ismereteknek lehet olyan része, amely az általános műveltség körébe sorolható. Nagy elő-

relépés volt, hogy 1995-ben a Nat-ba építve az általános műveltség részeként kötelezően előírt köve-

telmény – jogszabályi szinten – a gazdasági ismeretek oktatása. Ennek a vállalkozásoktatás, a gazdasági 

ismeretek oktatása szempontjából inkább elvi, mint gyakorlati jelentősége volt. Az iskolai szintű fej-

lesztések, kísérletek fokozatosan vesztettek jelentőségükből, de a civilszervezetek által gondozott 

programok egyre szélesebb körben terjedtek el.”20 Ez a tendencia látszik folytatódni a jelenleg zajló 

fejlesztésekben, melyek ma is inkább az iskolán kívülről érkező szereplőkhöz köthető, nem-formális 

megoldásokra építő szemléleten alapulnak. Mindezek alapján nem meglepő, hogy az intézmények pe-

dagógiai programjában még a pályaorientáció témájánál is ritkábban jelenik meg a gazdasági és pénz-

ügyi nevelés: 

 

 

  

                                                            
20 Forrás: Pályaorientációt, gazdasági, pénzügyi nevelést támogató jó gyakorlatok feltérképezése, rendszerezése. Kézirat. 
Serenidad Kft., Budapest, 2015. 
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25. tábla. A gazdasági és pénzügyi nevelés megjelenése az intézmények pedagógiai programjában 

 Teljes minta (N=1185) 
Gazdasági szakképző* intézmé-

nyek nélkül (N=1017) 

Szerepel 26,9% 23,7% 

Nem szerepel 73,1% 76,3% 

* Közgazdaság, ügyvitel, kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció vagy vendéglátás-turisztika szakmacso-

portban képzést nyújtó intézmények nélkül. 

 

A gazdasági és pénzügyi neveléssel kapcsolatos tevékenység a kitöltők ismerete szerint az iskolák csak 

alig több mint egynegyedében (26,9%) szerepel az intézmény pedagógiai programjában, ha pedig a 

gazdasági jellegű képzést folytató intézményeket nem tekintjük, akkor még rosszabb az arány: az isko-

lák kevesebb mint egynegyedének pedagógiai programjában jelenik meg. Az adatokat intézménytípu-

sok szerint elemezve azt találtuk, hogy az általános iskolákban és a szakközépiskolákban kevésbé, a 

kollégiumokban pedig inkább megjelennek gazdasági és pénzügyi neveléssel kapcsolatos megfontolá-

sok. 

Az intézményeknek a pályaorientációhoz képest lényegesen kisebb tudatosságát jelzi az is, hogy az 

összes intézmény 50%-ában, a gazdasági képzést nem végző intézményeknek pedig több mint 55%-

ában egyáltalán nem koordinálják a gazdasági és pénzügyi neveléssel kapcsolatos tevékenységet. A 

konkrét tevékenységekért az esetek túlnyomó többségében (76%-ában) kijelölt pedagógus felel. Az 

intézmény vezetője vagy annak helyettese csupán az intézmények 16%-ában felelős a feladatért.  

A gazdasági képzést nem végző intézményeknek mindössze 8,9%-ában van a területen képzettséggel 

rendelkező szakember, akik viszont – eltérően a pályaorientáció kapcsán tapasztaltakkal – magas 

arányban (62,1%) diplomával rendelkeznek ezen a területen. 

Intézményi aktivitás a gazdasági és pénzügyi neveléshez kapcsolódó tevé-

kenységekben 

A pályaorientációhoz hasonlóan itt is megvizsgáltuk, hogy hányféle, gazdasági és pénzügyi neveléshez 

kapcsolódó tevékenységet végeznek az intézmények: 
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26. tábla.Gazdasági és pénzügyi neveléshez kapcsolódó tevékenységek száma az önbevallás és a 

megnevezett tevékenységek száma alapján a teljes mintában, illetve a gazdasági jellegű szakképzést nyújtó 

intézmények nélkül 

Tevékenységek 

száma 

Teljes minta 
Gazdasági jellegű szakképzést nyújtó 

intézmények nélkül 

Önbevallás 

(N=1186) 

Megnevezett 

tevékenység  

(N=1188) 

Önbevallás 

(N=1019) 

Megnevezett 

tevékenység 

(N=1020) 

Nincs 49,1 51,7 52,6 55,1 

1 31,0 30,2 29,4 28,5 

2 14,5 13,0 13,8 12,4 

3 4,2 4,2 3,3 3,2 

4 0,4 0,9 0,5 0,8 

5 0,2 0,0 0,2 0,0 

6 vagy több 0,7 0,0 0,2 0,0 

 

Itt is különbséget tettünk azon válaszok között, amelyekben csak jelölik a tevékenységek számát, és 

azok között, ahol a felsorolásban ennél bővebb információval is szolgáltak a tevékenységekről. Ezen 

kívül, ennél a kérdésnél is külön vizsgáltuk a gazdasági képzést nem folytató intézmények válaszait. 

Látható, hogy ezeknek az intézményeknek több mint 55%-ában egyáltalán nem folyik gazdasági és 

pénzügyi neveléssel kapcsolatos tevékenység, míg kettő vagy több program működtetésével ezen a 

téren kifejezetten aktívnak az intézmények alig több, mint 16%-a tekinthető. 

A pályaorientáció vizsgálatához hasonlóan itt is kitértünk arra, hogy mely tényezőkkel találunk össze-

függést az intézmény gazdasági és pénzügyi nevelés tekintetében kifejtett aktivitásával (ehhez ezúttal 

is a témával kapcsolatos tevékenységek számát használtuk). Az intézménytípusra vonatkozó, illetve 

területi jellemzők esetében mindössze a gimnáziumokra jellemző csekélyebb aktivitást sikerült azono-

sítani, amikor azonban a témával kapcsolatos intézményi jellemzőket vizsgáltuk, több olyat is találtunk, 

melyek megléte az intézmény aktivitásával összefüggést mutat. Itt a gazdasági képzést folytató intéz-

ményeket nem tartalmazó táblát közöljük, azzal a kiegészítéssel, hogy a teljes, vagyis a gazdasági kép-

zést folytató intézményeket tartalmazó minta esetében is ugyanezeknek a tényezőknek a hatását azo-

nosítottuk. 
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27. tábla. A megnevezett gazdasági és pénzügyi neveléssel összefüggő tevékenységek száma és az azzal 

feltételezetten összefüggő egyes tényezők intézmény jellemzőkre kontrollált modellje a gazdasági 

szakképzést folytató intézmények nélkül (ANOVA) 

Paraméterbecslések 

Függő változó:  
Megnevezett gazdasági és pénzügyi neveléssel összefüggő  

tevékenységek száma 

Paraméter 

  
B 

Std. 

Error 
t Szig. 

Konfidencia  

intervallum  

Parciális 

Eta négy-

zet 

  
Alsó Felső 

Intercept 0,382 0,186 2,054 0,040 0,017 0,748 0,004 

Általános iskola −0,105 0,096 −1,102 0,271 −0,293 0,082 0,001 

Gimnázium −0,170 0,087 −1,958 0,050 −0,341 0,000 0,004 

Szakközépiskola −0,137 0,122 −1,126 0,261 −0,376 0,102 0,001 

Szakiskola 0,044 0,126 0,348 0,728 −0,203 0,291 0,000 

Kollégium −0,119 0,091 −1,308 0,191 −0,297 0,059 0,002 

Község 0,034 0,113 0,303 0,762 −0,187 0,256 0,000 

Város −0,003 0,107 −0,030 0,976 −0,213 0,207 0,000 

Megyeszékhely 0,081 0,125 0,645 0,519 −0,165 0,326 0,000 

Főváros 0a             

Észak-Magyarország −0,156 0,099 −1,579 0,115 −0,350 0,038 0,003 

Észak-Alföld −0,184 0,102 −1,804 0,072 −0,384 0,016 0,003 

Dél-Alföld −0,067 0,107 −0,624 0,533 −0,278 0,144 0,000 

Közép-Magyarország −0,087 0,117 −0,747 0,455 −0,316 0,142 0,001 

Közép-Dunántúl 0,049 0,106 0,466 0,642 −0,158 0,257 0,000 

Nyugat-Dunántúl 0,062 0,106 0,584 0,559 −0,146 0,270 0,000 

Dél-Dunántúl 0a             

Méret kategória: 

10–177 diák 
−0,094 0,095 −0,990 0,323 −0,282 0,093 0,001 

Méret kategória: 

178–340 diák 
−0,010 0,085 −0,121 0,904 −0,176 0,156 0,000 

Méret kategória: 

341–560 diák 
0,132 0,078 1,701 0,089 −0,020 0,285 0,003 

Méret kategória:  

561-nél több diák 
0a             

Alkalmaz-e: pszichológust? 0,160 0,070 2,276 0,023 0,022 0,298 0,006 

Alkalmaz-e: szociális mun-

kást, szociálpedagógust? 
0,006 0,096 0,065 0,948 −0,182 0,195 0,000 

Alkalmaz-e: mentálhigiénés 

szakembert? 
0,448 0,113 3,979 0,000 0,227 0,670 0,017 

Alkalmaz-e:  

pályaorientációs tanárt? 
0,075 0,095 0,786 0,432 −0,112 0,262 0,001 



Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 
TÁMOP-3.1.15-14-2014-0001 
Köznevelési reformok operatív megvalósítása  

 

 

Paraméterbecslések 

Függő változó:  
Megnevezett gazdasági és pénzügyi neveléssel összefüggő  

tevékenységek száma 

Paraméter 

  
B 

Std. 

Error 
t Szig. 

Konfidencia  

intervallum  

Parciális 

Eta négy-

zet 

  
Alsó Felső 

Alkalmaz-e:  

szabadidő-szervezőt? 
0,060 0,107 0,557 0,578 −0,151 0,270 0,000 

Alkalmaz-e:  

diáktanácsadót? 
0,023 0,120 0,192 0,847 −0,212 0,259 0,000 

Gazdasági és pénzügyi  

neveléssel foglalkozó  

szakember van? 

0,184 0,095 1,948 0,052 −0,001 0,370 0,004 

Szerepel-e a gazdasági és 

pénzügyi nevelés a pedagó-

giai programban? 

0,724 0,059 12,179 0,000 0,608 0,841 0,137 

Együttműködés:  

Szülői szervezet 
0,233 0,057 4,091 0,000 0,121 0,345 0,018 

Együttműködés:  

Következő iskolafok 
0,172 0,085 2,010 0,045 0,004 0,339 0,004 

Együttműködés: Kamarák −0,030 0,107 −0,283 0,778 −0,240 0,180 0,000 

Együttműködés:  

Pedagógiai Szakszolgálat 
−0,262 0,100 −2,626 0,009 −0,457 −0,066 0,007 

Együttműködés:  

Cégek, vállalatok 
0,473 0,080 5,879 0,000 0,315 0,631 0,036 

Együttműködés:  

Civil szervezetek 
0,134 0,083 1,618 0,106 −0,028 0,296 0,003 

Együttműködés:  

Munkaügyi központ 
−0,126 0,104 −1,217 0,224 −0,330 0,077 0,002 

Együttműködés:  

Ifjúsági intézmények 
−0,178 0,104 −1,711 0,087 −0,383 0,026 0,003 

a: redundáns paraméter 

A modell magyarázó ereje meglehetősen erős: leginkább az aktivitás és a gazdasági és pénzügyi nevelés 

pedagógiai programban való megjelenése, valamint a cégekkel, vállalatokkal való együttműködés mu-

tat kapcsolatot a gazdasági és pénzügyi nevelés terén megjelenő aktivitással. A mentálhigiénés szak-

ember alkalmazása, illetve a szülőkkel, valamint a következő iskolafokkal való kapcsolattartás inkább 

az intézmény nyitottságának egyfajta indikátoraként értelmezhető (bár kérdés, és adataink alapján 

nem válaszolható meg, hogy miért éppen a nyitottságnak ezek a tényezői mutatnak a gazdasági és 

pénzügyi neveléssel kapcsolatot). A pedagógiai szakszolgálattal való együttműködés és a gazdasági és 
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pénzügyi nevelésben tanúsított aktivitás negatív összefüggése intő jel lehet: mintha a pedagógiai szak-

szolgálatokkal való szorosabb együttműködés olyan tényezők működését jelezné, melyek akadályozzák 

a modern nevelési-oktatási tartalmak megjelenését. 

Módszerek, tevékenységek 

Csakúgy, mint a pályaorientáció esetében, ezúttal is kíváncsiak voltunk a tevékenységek célcsoportjára: 
9. ábra. A gazdasági és pénzügyi neveléshez kapcsolódó tevékenységek célcsoportjai 

 

 

A gazdasági és pénzügyi neveléshez kapcsolódó iskolai tevékenységek címzettjei között szinte minden 

esetben megtalálhatóak a diákok. Az esetek 10,8%-ában megjelennek a pedagógusok is, de a szülők 

vagy más csoport alig-alig szerepel a célcsoportok között.  

Az intézmények egyharmada hetente tanóra keretében foglalkozik gazdasági és vállalkozási/pénzügyi 

ismeretekkel, egy másik nagyjából egyharmaduk is rendszeres időközönként: havonta, negyedévente 

vagy félévente. Az iskolák hozzávetőlegesen egyötöde egy évben egyszer, azaz kampányszerűen, és 8% 

igény szerint, azaz teljesen esetlegesen kerít sort célzottan a gazdasági és pénzügyi ismeretek bővíté-

sére. A válaszadók mindössze 5%-a szervezi meg mindezt tanórán kívüli foglalkozás keretében.  

 

28. tábla. A tevékenység megszervezésének gyakorisága intézménytípusonként (%) 

  
Általános 

iskola 

Gimná-

zium 

Szakközép-

iskola 

Szak- 

iskola 
Kollégium 

Hetente (tanóra keretében) 22,5a 34,2b 59,0c 61,5c 38,4b 

Hetente (tanórán kívül) 6,0a 5,2a 2,2a 1,5a 2,7a 

Havonta 14,8a 6,3b 6,0b 4,9b 5,5a,b 

Negyedévente 14,4a,b 10,9a,b 6,5a 10,5a,b 17,1b 
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Általános 

iskola 

Gimná-

zium 

Szakközép-

iskola 

Szak- 

iskola 
Kollégium 

Félévente 12,9a 10,9a,b 7,9a,b 4,5b 15,3a 

Egy évben egyszer 22,2a,c 24,6a 11,7b 12,4b,c 15,2a,b 

Igény esetén 7,2a 7,9a 6,7a 4,7a 5,7a 

Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Azonos sorban azok az értékek, amelyek nem osztoznak azonos betűjelen, szignifikánsan eltérnek egymástól 

(p<0,05 Bonferroni-korrekcióval) 

 

Az általános iskolákban a többi iskolatípusnál jóval kevésbé nyújtanak hetente tanóra keretében gazdasági és 

pénzügyi ismereteket. Szignifikánsak a különbségek a gimnáziumok, kollégiumok, valamint a szakközépiskolák, 

szakiskolák között is. Összességében ilyen irányú elemek a szakiskolákban kerülnek be leginkább a tananyagba. 

Havonta viszont a gimnáziumoknál, szakközépiskoláknál és szakiskoláknál az általános iskolák szerveznek szigni-

fikánsan gyakrabban olyan alkalmakat, ahol gazdasági és pénzügyi ismeretek átadására is sor kerül. A féléves 

ütemezés az általános iskolákban és kollégiumokban gyakoribb a szakiskoláknál. Az egy évben egyszeri gyakoriság 

esetében az általános iskolák, gimnáziumok és szakközépiskolák, valamint gimnáziumok és szakiskolák közötti 

eltérés szignifikáns. 

 

Csakúgy, mint a pályaorientáció esetében, itt is felsoroltuk az elmúlt 10-15 évben elérhető fejlesztési 

programokat, melyekkel kapcsolatban ezúttal arra voltunk kíváncsiak, hogy hogyan hatottak az intéz-

ményben zajló gazdasági és pénzügyi nevelésre. 

 

29. tábla. Egyes programok hatása az intézmény gazdasági és pénzügyi nevelési tevékenységére 

(N = 1001–1037) 

 

Részt vett 

(100%) 
Nem 

vett 

részt 
Egyáltalán 

nem hatott 

Kis mérték-

ben fejlesz-

tette 

Jelentős 

mértékben 

fejlesz-

tette 

MNB Pénziránytű Program 9,9 40,6 49,5 91,2 

MNB Pénzügyi Oktatási Program 11,6 42,4 46,0 94,2 

Új Nemzedék Plusz Bázisiskolai Program 26,2 30,0 43,9 98,0 

Más, a gazdasági és pénzügyi nevelést érintő 

program 
17,3 49,9 32,7 94,3 

OTP Fáy András Alapítvány pénzügyi-gazdasági 

oktatási programja 
15,5 54,9 29,6 91,1 

Arany János Szakiskolai Program 32,1 39,4 28,5 97,1 

Dobbantó Program 38,4 35,7 25,9 98,5 

Szakiskolai Fejlesztési Program 25,9 51,3 22,8 93,8 

Arany János Tehetséggondozó Program 54,1 28,3 17,7 89,1 



Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 
TÁMOP-3.1.15-14-2014-0001 
Köznevelési reformok operatív megvalósítása  

 

 

 

Részt vett 

(100%) 
Nem 

vett 

részt 
Egyáltalán 

nem hatott 

Kis mérték-

ben fejlesz-

tette 

Jelentős 

mértékben 

fejlesz-

tette 

TÁMOP-3.1.4 Innovatív iskolák fejlesztése 44,7 38,4 16,9 61,6 

Tehetségpont Hálózat 56,3 31,3 12,3 78,1 

TÁMOP-3.1.7 Referencia intézménnyé válás 57,2 31,3 11,5 85,1 

Köznevelési Hídprogramok 61,6 29,6 8,8 85,9 

 

A megkérdezettek közül 66-an említettek saját gyakorlatukból egyéb, a gazdasági és pénzügyi nevelés-

hez kapcsolható programot: a K&H Bank Vigyázz, kész, pénz! programját említik 21 alkalommal, míg a 

Pénz7 programban való részvétel 5 helyen, a JAM-mel való együttműködés és a Citibank gazdasági 

nevelési programjában való részvétel 4 helyen jelenik meg. 

A táblázatból látható, hogy a gazdasági és pénzügyi nevelést támogató célzott programok közé a hatá-

sosság tekintetében bekerült az Új Nemzedék Plusz Bázisiskolai Program, ami elsődleges célkitűzését 

tekintve az életpálya-építést támogató programként azonosítja magát. Az MNB Pénziránytű Program, 

az MNB Pénzügyi Oktatási Program és az Új Nemzedék Plusz Bázisiskolai Programmal kapcsolatos elé-

gedettség messze meghaladja a többi programmal kapcsolatos elégedettség szintjét (ide értve az OTP 

Fáy Alapítvány célzottan gazdasági és pénzügyi nevelésre fókuszáló programját is); a válaszadók több 

mint 40%-a mindegyik esetében jelentős mértékű fejlesztésről számolt be, igaz, az intézmények 2-9%-

a kapcsolódott csak ezekhez a programokhoz. Kiemelten eredményes az MNB Pénziránytű Program és 

csaknem ennyire pozitív megítélésnek örvend az MNB Pénzügyi Oktatási Program is, ahol a válaszadók-

nak összesen 90%-a számol be jelentős vagy kisebb hatásról. 

Mint ahogy a komplex kutatási programban elvégzett szakirodalom-elemzés megállapította, a célzott 

gazdasági és pénzügyi nevelést támogató programok sikerességének hátterében az áll, hogy „…a pe-

dagógusok a gazdasági és civil szférából érkező szakmai anyagokat alkalmazzák és ezek segítségével 

jelentős változásokat tudnak elérni az életpálya-építéshez is szükséges kompetencia fejlesztés terüle-

tén. Az itt megjelenő pénzügyi és vállalkozói szemléletet támogatják a civil és gazdasági szereplők által 

kidolgozott tananyagok, vállalkozóikompetencia-fejlesztés témakörében kifejlesztett eszközrendsze-

rek, gyakorlati bemutatók és a tanároknak és diákoknak tartott továbbképzési programok, trénin-

gek.”21  

                                                            
21 Forrás: Szakirodalmi elemzés a témában készült legfontosabb publikációk felhasználásával, különös tekintettel az elmúlt 
10-15 évben született szakmai anyagokra. Kézirat. Serenidad Kft., Budapest, 2015. 
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A fenti megállapítás a gazdasági és pénzügyi nevelési programoknak az életpálya-építés támogatására 

kifejtett hatására irányítja a figyelmet. Eközben látjuk az életpálya-építési fókusszal fejlesztett Bázisis-

kolai Programnak a gazdasági és pénzügyi nevelésben játszott pozitív szerepét, vagyis a különböző fó-

kusszal alkotott kompetenciafejlesztő programoknak a két rokon területen egymásra kifejtett hatását. 

Ezzel láthatóvá válik, hogy melyek azok a programok, amelyek eszközrendszerét érdemes a terület to-

vábbi fejlesztéseiben alkalmazni. 

Azt is látjuk ugyanakkor, hogy a nagyobb és átfogóbb céllal létrehozott programok nemcsak a pálya-

orientáció, de a gazdasági és pénzügyi nevelés speciális célrendszerére sem tudnak reflektálni: a 

TÁMOP-3.1.4 „Innovatív iskolák fejlesztése” programban vesznek részt leggyakrabban az iskolák (az 

intézményeknek több mint egyharmada), de a résztvevő intézményeknek csaknem a fele arról tudósí-

tott, hogy ez a program egyáltalán nem volt hatással az iskolának a gazdasági és pénzügyi neveléssel 

kapcsolatos tevékenységére. A legkisebb elégedettséget a téma kapcsán a Köznevelési Hídprogramok, 

a TÁMOP 3.1.7 Referenciaintézménnyé válás, a Tehetségpont Hálózat és az Arany János Tehetséggon-

dozó Program váltotta ki. 



Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 
TÁMOP-3.1.15-14-2014-0001 
Köznevelési reformok operatív megvalósítása  

 

 

Összehasonlító adatok 

Bár lekérdezésünkben külön kezeltük a pályaorientációval és a gazdasági és pénzügyi neveléssel kap-

csolatos kérdéseket, az összefüggéseket és szinergiákat kereső kutatási kérdésünk megválaszolása ér-

dekében, ahol csak lehet, összehasonlítjuk a kapott eredményeket. 

30. tábla. A pályaorientáció, valamint a gazdasági és pénzügyi nevelés terén alkalmazott módszerek az 

intézményekben 

 Pályaorientáció Gazdasági és pénzügyi nevelés 

 Alkalmazzák 

Tájékoztató szülői értekezlet 93,2 31,6 

Diákvállalkozás működtetése 9,2 8,7 

Egyéni konzultáció, tanácsadás 77,7 32,9 

Találkozás, ismerkedés vállalkozókkal 47,6 33,5 

Érdekes összehasonlítani azoknak a módszereknek a népszerűségét, melyek alkalmazására mindkét 

területen rákérdeztünk. Látható, hogy mindegyik módszer, még a diákvállalkozás működtetése eseté-

ben is gyakrabban nyilatkoznak a válaszadók a módszer használatáról akkor, ha a pályaorientáció terü-

letére vonatkozik a kérdés. Ez érthető és indokolt lehet a tájékoztató szülői értekezlet vagy a tanács-

adás esetében (utóbbi esetben meglepő, hogy a gazdasági és pénzügyi nevelésben is az intézmények 

harmadrészében alkalmazzák), az azonban elgondolkodtató, hogy a vállalkozókkal való találkozásban 

is többen látják a pályaorientációs, mint a gazdasági nevelési potenciált. Az pedig egyenesen anakro-

nisztikusnak hat, hogy a diákvállalkozás működtetése is inkább pályaorientációs, mint gazdasági-pénz-

ügyi tevékenységként van számon tartva az intézmények körében. Vélhetőleg ebben az adatban is 

ugyanaz tükröződik, amit a pályaorientációs, illetve gazdasági és pénzügyi neveléshez kapcsolódó pe-

dagógiai tevékenységek kapcsán láttunk: az intézményekben, ahogyan erre történeti okokból is szá-

míthatunk, magasabb fokú a pályaorientációval kapcsolatos tudatosság, így ehhez a területhez kapcso-

lódóan inkább képesek arra, hogy a tevékenységrepertoárjukba beillesszenek a szaktárgyi oktatáson 

túlmutató eszközöket.  

A 30. tábla annyiban árnyalja a képet, hogy itt megjelenik a diákvállalkozás működtetésének egy ke-

véssel inkább a gazdasági és pénzügyi neveléshez történő sorolódása, azzal, hogy az osztályozásban 

ugyanakkor azt is látjuk, hogy a válaszadók sem a pályaorientáció, sem a gazdasági és pénzügyi nevelés 

esetében nem tartják ezt a módszert hatékony eszköznek. (Itt hívjuk fel a figyelmet a tanulmány ké-

sőbbi pontján szereplő 33. táblára, amelyben pedig ugyanennek a módszernek a vonzó mivolta tükrö-

ződik. A két adatból összességében valószínűleg a válaszadók tapasztalatlanságát, gyakorlatlanságát, a 

módszerek alkalmazásával kapcsolatos felkészületlenséget olvashatjuk ki – az új módszerekre való nyi-

tottság mellett. Mindez az új módszerek bevezetése kapcsán a megfelelő felkészítő képzés és a 

mentorálás jelentőségére hívja fel a figyelmet.) 
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31. tábla. Az egyes módszerekkel való elégedettség a pályaorientáció és a gazdasági és pénzügyi nevelés 

terén (ötfokú skálán) 

 Pályaorientáció Gazdasági és pénzügyi nevelés 

 Átlag 

Egyéni konzultáció, tanácsadás 4,12 3,57 

Tájékoztató szülői értekezlet 4,11 3,47 

Találkozás, ismerkedés vállalkozókkal 3,57 3,42 

Diákvállalkozás működtetése 2,40 2,57 

Egyéb módszer 2,23 2,52 

 

A külső szervezetekkel való együttműködésben is a pályaorientáció terén látjuk az aktívabb tevékeny-

séget: minden egyes együttműködő szervezet esetében a pályaorientáció témája lényegesen több 

intézményben generál kapcsolatot; a cégekkel, vállalatokkal működtetett együttműködések is kétszer 

annyi esetben vannak jelen pályaorientációs együttműködésként, mint a gazdasági és pénzügyi neve-

lést támogató kapcsolatként. Ennek hátterében azt a motivációt sejthetjük, hogy a továbbtanulók, 

elhelyezkedők száma fontos mutató az intézmények számára, ezért a pályaorientáció terén jobban 

megragadják a külső kapcsolódási lehetőségeket, miközben ugyanezek a kapcsolatok a gazdasági és 

pénzügyi nevelés támogatására is alkalmasak lennének. A kapcsolatokkal való elégedettség is lénye-

gesen nagyobb akkor, amikor a pályaorientációs együttműködésre kérdezünk (egyetlen kivételként a 

civil szervezetek szerepelnek a gazdasági és pénzügyi nevelésben egy árnyalattal jobban.) Vélhetőleg 

a pályaorientációval kapcsolatos együttműködésben – nagyobb történeti hagyománya okán – világo-

sabb az együttműködés tartalma és az alkalmazott módszertan, mint a gazdasági és pénzügyi nevelés 

terén megvalósuló együttműködés során. 

 
32. tábla. Más szervezetekkel történő együttműködés a pályaorientáció és életpálya támogatás, valamint a 

gazdasági és pénzügyi nevelés területén az intézményekben (a válaszadó intézmények %-ában) 

 Pályaorientáció 
Gazdasági és pénzügyi 

nevelés 

Együttműködő partner Együttműködő intézmények aránya 

Az iskola szülői szervezete 88,5 47,0 

A következő iskolafok intézményei 84,9 21,1 

Pedagógiai szakszolgálat 76,1 15,7 

Cégek, vállalatok 65,1 32,3 

Települési önkormányzat 64,9 nincs adat 

Munkaügyi központ 56,2 16,4 

Civil szervezetek 54,4 23,7 

Kamarák 45,2 16,2 

Ifjúsági intézmények (ifjúsági tanácsadó 

irodák, kontaktpontok) 
33,4 13,1 
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33. tábla. Az intézmények elégedettsége az együttműködéssel a pályaorientáció, valamint a gazdasági és 

pénzügyi nevelés területén működő kapcsolatokkal (ötfokú skálán) 

 Pályaorientáció 
Gazdasági és pénz-

ügyi nevelés 

 Átlag Átlag 

Az iskola szülői szervezete 4,21 3,86 

Cégek, vállalatok 3,84 3,42 

Civil szervezetek 3,29 3,35 

A következő iskolafok intézményei 4,11 3,34 

Pedagógiai szakszolgálat 3,69 3,06 

Munkaügyi központ 3,83 3,01 

Kamarák 3,90 2,93 

Ifjúsági intézmények (ifjúsági tanácsadó irodák, 

kontaktpontok) 
4,02 2,71 

 

A pályaorientációs tevékenységben részt vevő együttműködő partnerekkel kapcsolatos véleményre 

reflektálva már említettük, hogy ebben az esetben nem lehetünk elégedettek a 4 pont közvetlen kör-

nyezetében szóródó eredménnyel; a gazdasági és pénzügyi neveléssel kapcsolatos együttműködésben 

pedig még ennél is rosszabb a helyzet, olyannyira, hogy ha a 3-as osztályzatot közepes elégedettségnek 

tartjuk, két partner esetében az inkább rossz kapcsolatra utaló 3-as alatti pontszám is megjelenik (ka-

marák, ifjúsági intézmények). Elgondolkodtató a pedagógiai szakszolgálatokkal való viszonylagos elé-

gedetlenség, hangsúlyozva, hogy a pályaorientáció esetében a köznevelési törvény 18. § (2) f szerint 

az ő feladatuk a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás. 

Megkérdeztük, hogy a korábban felsoroltak közül melyik az a három módszer, amit az intézmények 

hasznosnak tartanának és szívesen bevezetnének a pályaorientáció, illetve a gazdasági és pénzügyi ne-

velés terén. Ebben a kérdésben nem választottuk szét a felsorolt tételeket, így igyekezve választ kapni 

arra a kérdésre, hogy a kutatásunkban érintett komplex tevékenységrendszernek mely elemeire a leg-

nagyobb az intézmények nyitottsága; mely tevékenységek támogatásával lehetséges a leghatékonyab-

ban a pályaorientációs, illetve gazdasági és pénzügyi nevelést érintő iskolai gyakorlat fejlesztését tá-

mogatni. 

A kérdésre adott válaszok arról tanúskodnak, hogy a legnagyobb a nyitottság a korábban vállalkozás-

orientáltnak nevezett módszerek iránt, ezt követik a tanulói aktivitásra építő, majd a hagyományos 

módszerek. Vagyis a válaszadók, miközben jobbára hagyományos tevékenységeket folytatnak (lásd 22. 

tábla), nyitottak a modern megközelítések iránt. Feltételezhető tehát, hogy a hagyományos módszerek 

alkalmazásának túlsúlya a modernebb megközelítések hozzáférésének hiányából, nem pedig az intéz-
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mények elzárkózásából ered. Az új módszerek alkalmazására vonatkozó igény nagy: csupán a válasz-

adók egytizede elégedett az intézmény módszertani repertoárjával, és nem alkalmazna másfajta mód-

szereket. 

34. tábla. Az intézmények által megjelölt módszerek, amit szívesen alkalmaznának a pályaorientáció, illetve a 

gazdasági és pénzügyi nevelés területén (N=??) 

Módszer Említés gyakorisága (%) 

Találkozás, ismerkedés vállalkozókkal 36,7 

Diákvállalkozás működtetése 34,0 

Pályaválasztási témanap, témahét 24,4 

Pályabemutató filmek megbeszélése 23,0 

Személyes és szociális kompetenciákat fejlesztő foglal-

kozások 
22,4 

Pályaválasztási tesztek kitöltése és megbeszélése 20,8 

Egyéni tanácsadás 20,5 

Intézménylátogatás 15,3 

Pályaismertetés szülők, volt diákok bevonásával 15,2 

Csoportos tanácsadás 14,0 

A továbbtanulási célpontok (középiskolák, felsőoktatási 

intézmények) bemutatkozása 
6,4 

Tájékoztató szülői értekezlet 4,9 

Más módszer 6,2 

Nincs ilyen 12,5 

 

Megkérdeztük, hogy mire volna szüksége az intézményeknek ahhoz, hogy a fentiekben kiválasztott új 

eszközöket alkalmazni tudják. A 437 szöveges választ, a kirajzolódó struktúra alapján, 13 kategóriába 

soroltuk, majd a tételeket csoportosítva, két nagyobb osztályt alkottunk aszerint, hogy a válaszban 

szereplő elvárásokat inkább intézményi feltételekként (I), vagy inkább a programmegvalósítás feltét-

eleiként (P) azonosíthatjuk (a tételek után a besorolást betűjellel tüntettük fel). 

1 – humánerőforrás; megfelelő szakember, új álláshely, a kollégák terhelésének mér-

séklése, általában idő szükséglete 

I 

2 – technikai-infrastrukturális eszközök I 

3 – szakmai háttér, támogatás biztosítása; a helyi intézményrendszer, illetve a peda-

gógusok munkáját segítő külső szakember jelenléte 

I 

4 – anyagi támogatás  I 

5 – kapcsolatrendszer; együttműködés vállalkozókkal, a munkaerőpiac intézményei-

vel, a lehetséges fogadó intézmények adatbázisa 

P 

6 – támogató jogszabályi környezet I 

7 – pályaválasztási kérdőívek, tesztek, pályaválasztási filmek P 

8 – pedagógus-továbbképzés biztosítása P 

9 – a szülők bevonása, motivációjuk felkeltése P 
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10 – intézményi szervezési-működési feltételek; órakeret biztosítása, beépítés az éves 

munkatervbe, pedagógiai programba, helyi tantervbe 

P 

11 – szakmai segédanyagok; foglalkozástervek, jó gyakorlatok, adaptációs lehetősé-

gek, tudásmegosztás, adatbázisok, tudástár 

P 

12 – fenntartói támogatás I 

13 – információ P 

Az intézményi feltételek említései messze meghaladják a programmegvalósításhoz kapcsolhatóakat, 

amiben a köznevelési intézmények terhelhetőségének általános állapota tükröződik. Rendkívül sokan 

– 163 fő, vagyis a szöveges választ adók 37,3%-a – fogalmaztak meg humánerőforrás iránti szükségletet 

ahhoz, hogy a választott pályaorientációs, illetve gazdasági és pénzügyi neveléshez kapcsolódó mód-

szereket alkalmazni tudják. Részben a pedagógusok túlterheltsége, részben a speciális szakértelem 

szükséglete motiválja ezeket a válaszokat. Érdekes, hogy a témánkhoz kapcsolódó feladatok ellátását 

egyértelműen „szakember” személyéhez kötik a válaszadók, és a továbbképzés iránti igény csak el-

enyésző számú, mindössze 8 válaszban jelenik meg. Vagyis a válaszadók tisztában vannak a területhez 

tartozó szakértelem szükségességével, de azt nem a tantestületen belül kívánják megszerezni, hanem 

új státusokkal gondolják megoldani; magas továbbá a külső szakember támogatását szükségesnek 

tartó válaszadók száma (59 fő, 13,5%). Elgondolkodtató, hogy a szakmai kompetencia szükségességé-

nek felismerésével együtt nem támad fel a kompetencia tantestületen belüli megszerzésének igénye, 

de éppen a humánerőforrást igénylő válaszadók nagy részénél megjelenő általános időnyomás ad erre 

a jelenségre magyarázatot. 

A válaszadók másik nagy csoportja – 93 fő, 21,3% – említi az anyagi erőforrások szükségességét, és 

sokan kifejtik, hogy az intézménylátogatásokhoz kapcsolódó útiköltség térítése elengedhetetlen felté-

tele a hátrányos helyzetű tanulók számára külső programok szervezésének. Technikai-infrastrukturális 

feltételekről viszont a válaszadók elenyésző számban, összesen 10-en nyilatkoznak. Az intézményi 

szükségletek sorában ennél is csekélyebb a jogszabályi feltételek szükségletének megfogalmazása 

(mindössze 3 fő), és a fenntartói támogatás szükségességét is csak 8-an említik; ők azok, akik az anyagi 

támogatáson túlmenő támogató szerepet is várnak a fenntartótól. 

A programmegvalósítással kapcsolatos igények sorában a kapcsolatrendszer – elsősorban a helyi vál-

lalkozókkal való kapcsolat – szükségletét fogalmazzák meg a válaszadók (51 fő, 11,7%). Magas a pálya-

választási kérdőíveket, filmeket igénylő válaszadók száma is: 44 fő, 10,1%. Ennél lényegesen keveseb-

ben, mindössze 15-en igényelnek szakmai segédanyagot, adaptálható jó gyakorlatokat. Az információ 

szükségességét 9-en fogalmazzák meg. A szülők szerepét is többen fontosnak tartják (17 fő), de ke-

vésbé a szülők bevonására vonatkozó igényként, mint inkább a szülők motiválatlanságát panaszolva 
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(korábban láttuk a szakiskolák esetében a szülőkkel való kapcsolatra vonatkozó viszonylagos elégedet-

lenséget). A program megvalósításban jelentős tényező viszont az intézményi szervezés, tervezés 

szintje – ezt 43 válaszadó, 9,8% említi. 

Mindebben tükröződik, hogy a válaszadók készek a vállalkozásorientált eszközök alkalmazására csak-

úgy, mint a tanulói aktivitásra építő tevékenységekre; azonban ezeknek a módszereknek a bevezeté-

séhez támogatásra, segítségre van szükségük. Ugyanakkor, látva az intézményi feltételeknél tárgyalt 

körülményeket és szükségleteket, félő, hogy ezeknek a kevéssé szabályozott és a tantervi követelmé-

nyeken jórészt kívül eső területeknek az intézményeken belüli fejlesztése áldozatul esik az erőforrások 

szűkösségének. 

Az intézményi kapcsolatok jó gyakorlatai 

Miután online kutatásunk eredményei alapján egyértelmű volt, hogy a külső szereplőkkel való kapcso-

lattartás, mind mennyiségét, mind a kapcsolatokkal való elégedettséget tekintve komoly hiányosságo-

kat mutat, annak érdekében, hogy következtetéseink árnyaltabbak legyenek, szükségesnek láttuk az 

Esettanulmányokban22 feltárt intézményi együttműködéseket mint jó gyakorlatokat ezen a ponton 

rendszerezetten bemutatni. A feldolgozást úgy építettük fel, hogy az esettanulmányok tanúsága sze-

rint a terepen (az iskolákkal történő együttműködésben) aktívan jelen lévő szervezetek felől közelítet-

tük meg az együttműködéseket; a hálózat többi tagját ezeknek a felsorolt együttműködéseknek a „má-

sik oldalán”, vastagon szedve találjuk meg. Csak azokat az együttműködéseket emeltük ki, amelyek 

közvetlenül az iskolai (illetve a tanulókat az iskolán keresztül mozgósító) pályaorientációs tevékenysé-

gekre vonatkoznak. 

 

Kamarák 

A területi kamaráknak a szakképzési törvényben is előírt pályaorientációs tevékenysége, esettanulmá-

nyaink tanúsága szerint, elsősorban az általános iskola 7–8. osztályosaira irányul: „A szakképzési tör-

vény vonatkozó pontjában (85. §) meghatározott életpálya-tanácsadási tevékenységeknek csupán egy 

szűkebb szeletét, elsősorban csoportos információszolgáltatást és tapasztalatszerzési lehetőségeket 

biztosít a területi kamara az általános iskolák 7–8. osztályosai és szüleik számára, azon belül is kifeje-

                                                            
22 Jelen kutatás keretében elkészített tanulmány: Megvalósult együttműködések feltérképezése, folyamatának, résztvevőinek, 
eredményeinek leírása 7 db esettanulmányban. Kézirat. Serenidad Kft., Budapest, 2015.  A forrásban szereplő megfogalma-
zásokat jelen tanulmányunk kontextusának megfelelően interpretáltuk. 



Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 
TÁMOP-3.1.15-14-2014-0001 
Köznevelési reformok operatív megvalósítása  

 

 

zetten a szakmunkásképzések iránti orientáció céljával, a térségben tapasztalható hiányszakmák nép-

szerűsítése révén.”23 Azonban a ugyanez az általános iskolák oldaláról még kevéssé érzékelhető: a ka-

marák jelenléte nem mondható jellemzőnek az általános iskolák pályaorientációs tevékenységében. 

Ezért is fontos a kamarákhoz kapcsolható jó gyakorlatok feltérképezése. Esettanulmányainkban az 

alábbi sikeres konkrét együttműködéseket tártuk fel: 

 A Szakma Kiváló Tanulója verseny és Szakma Sztár Fesztivál megszervezése, ami a szakiskolákat is be-

kapcsolja az együttműködésbe; az intézmények ezen történő részvételét online kutatásunkban is meg-

találjuk. 

 Szervezetek közötti együttműködés Győr-Moson-Sopron megyében – 2014 februárjában konzorciumi 

megállapodást kötött Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja, a Győr-Mo-

son Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, a Soproni Kereskedelmi és Iparkamara, a Klebelsberg 

Intézményfenntartó Központ Győri Tankerülete, valamint a Mobilis Közhasznú Nonprofit Kft. pályaori-

entációs feladataik közös végrehajtása érdekében. Az együttműködést a térségben működő számos gaz-

dasági szervezet és két felsőoktatási intézmény is támogatja, úgymint: Busch-Hungaria Kft., Borsodi Mű-

hely Kft., Nemak Győr Kft., Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar, Professio Fémipari 

és Szakképzési Klaszter, Széchenyi István Egyetem, Rába Járműipari Holding Nyrt. 

 Közreműködés az Út a Szakmaválasztáshoz program megvalósításában, amely konzorciumi megvalósí-

tásban összekapcsolja a kamarákat a Nemzetgazdasági Minisztériummal (korábban a Nemzeti Munka-

ügyi Hivatallal), illetve az Országos Roma Önkormányzattal, a Roma Nemzetiségi Kulturális és Foglal-

koztatási Módszertani Intézményhálózattal és az Oktatási és Továbbképzési Központ Alapítvánnyal. A 

program az általános iskolák hetedik-nyolcadik, valamint a szakiskolák és szakközépiskolák kilencedikes 

halmozottan hátrányos helyzetű diákjait éri el. 

 Együttműködés az EDUNET Alapítvánnyal a Tájoló pályaorientációs program hazai adaptációjában. 

Ifjúsági szervezetek 

 Az Új Nemzedék Plusz Kontaktpont irodák, valamint a kecskeméti HELPI felkereső és közösségi fejlesztő 

munkája oktatási intézményekben 

 Helyi együttműködések a kontaktpontok és helyi szakmai szervezetek között, mint: pedagógiai szak-

szolgálat, munkaügyi központ, Esélyek Háza, szociális ellátórendszer intézményei (pl. MUFTI) 

 Nyitott kapuk – pénzügyi és vállalkozói kompetenciák fejlesztése a HELPI és a megyei kereskedelmi és 

iparkamara együttműködésében 

 

Civil szervezetek 

 Az EDUNET Alapítvány kezdeményezése a KLIK, a pedagógiai szakszolgálatok és a kamarák felé a Tájoló 

nap széles körű iskolai megvalósításához szükséges háttér biztosítására 

                                                            
23 Forrás: a fent jelzett tanulmány. 
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 Az Edunet széles körű disszeminációs tevékenysége a Tájoló megismertetésére: közreműködés a leendő 

pedagógiai szakszolgálati munkatársaknak rendezett tájékoztató eseményen, megyei kereskedelmi és 

iparkamarák, pedagógiai szakszolgálatok, KLIK tankerületi képviselők tájékoztatása megyei 

disszeminációs rendezvényeken; a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával együttműködés-

ben a pedagógiai szakszolgálat, illetve a szakiskolák és a munkaügyi központ bevonásával 18 fő részére 

tudtak felkészítő napot szervezni, ezt követően pedig a Tájoló-napot megvalósítani több intézményben 

is. 

 Az Edunet vezetésével zajló Common Goals, Common ways projekt keretében adaptált Kapcsolatépítő 

munkafüzet felhasználása az Új Nemzedék Plusz Bázisiskolai Programjának pedagógus-továbbképzé-

sén 

 Lányok Napja a Nők a Tudományban Egyesület szervezésében: 1 múzeum, 4 kutatóintézet, 10 egye-

tem 13 kara és 49 vállalat közreműködésével, 15 városban; 250 iskolából érkezett több mint 1000 kö-

zépiskolás lány részvételével; az ezen belül megrendezett Tanárok a Lányokért Nap program célja, hogy 

a természettudományos tárgyakat tanító pedagógusok betekintést nyerjenek a mérnöki, informatikai 

és egyéb, jövőorientált szakmák világába. 

A résztvevők látogatást tesznek egy, a technológia területén meghatározó vállalatnál és egy képző in-

tézménynél, ahol találkozhatnak az egyetemek, vállalatok képviselőivel, szakmai beszélgetéseken ve-

hetnek részt, megismerhetik a vállalatnál folyó munkát, első kézből kaphatnak információt arról, mit ad 

egy műszaki, mérnöki, fejlesztési területen futó karrier. 

 A Nők a Tudományban Egyesület városi szintű együttműködése Székesfehérváron működő vállalatok-

kal, shadowing program kialakítására; műhelykonferenciák a vállalati szereplőkkel, a helyi politikai 

döntéshozókkal, az iskolavezetőkkel és a pedagógusokkal 

 A JAM (Junior Achievement Magyarország) munkatársai Körülbelül 650-660 általános és középiskolával 

dolgoznak rendszeresen. A pedagógusok részt vesznek egy módszertani képzésen; ezen a projektalapú 

oktatásra készítik fel őket, illetve kapnak gazdasági és vállalkozási ismeretek képzést is. A tananyagoknak 

minden esetben van pályaorientációs és önismereti része is.  

 A JAM egyik legsikeresebb programja a Diákvállalkozási program, jellemzően az iskola falain belül, is-

kolai diákvállalkozó teameken, illetve az őket mentoráló tanárokon keresztül valósul meg. 

 A JAM BUMM (Business Ma Mindenkinek) programja és Árnyékprogramja, a vállalkozókkal, illetve 

munkavállalókkal történő közvetlen kapcsolatteremtés elősegítésére 

 A JAM programjainak jelentős gazdasági szereplők (GE, AXA) által történő támogatása 

A területen szintén jelentős szerepet játszó Pénziránytű Alapítvány kapcsolatrendszerét a Magyar 

Nemzeti Bank tevékenységéhez kapcsolódóan, a gazdasági szereplők cím alatt mutatjuk be. 
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Gazdasági szereplők 

 A Mobilis Közhasznú Nonprofit Kft.-t már láthattuk a kamarák hálózati kapcsolatainak bemutatásánál. 

A Mobilis a műszaki és természettudományos érzékenyítő és pályaorientációs tevékenységeit meglehe-

tősen széles spektrumon értelmezi. A klasszikus pályaorientációs korosztályokon túl (az általános iskola 

7–8. osztálya, illetve a középiskola a 11–12. évfolyama), már az 5. és 6. osztályosok, valamint a 9–10. 

évfolyamra járók is a célcsoportjukat képezik. A Mobilis a régió – Győr-Moson-Sopron megye – vala-

mennyi oktatási intézményével valamilyen szintű kapcsolatot tart fenn. Jelenleg 17 partneriskolai szer-

ződése van, és további 11 olyan intézmény, ahol a formális együttműködést rögzítő dokumentum még 

nem lett meghosszabbítva. Ezek a szerződések bizonyos kedvezményeket biztosítanak az intézmények 

számára. 2015 tavaszán a Mobilis munkatársai 33 iskolában megvalósult roadshow keretében elsősor-

ban az észak-dunántúli középfokú oktatási intézményekbe vitték el foglalkozásaikat. További két prog-

ram keretében 10-10 középiskolában jártak, ami csak a 2015. év első felére levetítve több mint 50 in-

tézménylátogatást jelent. 

 A Mobilis együttműködik a családsegítő szolgálattal a hátrányos helyzetű fiatalok pályaorientációja 

érdekében. 

 A Mobilis kamarai együttműködése keretében önismereti tréner támogatja a pályaorientációs tevé-

kenységet. 

 A TechTogether Junior – Győr rendezvény a Mobilis és az Autopro közös szervezésében jött létre 2015-

ben. A nyugat-magyarországi régió 11 középiskolájának részvételével zajló versenyen a több mint 150 

diák mellett a térség munkaadói is jelen voltak. A verseny keretében elméleti ismereteikről és gyakorlati 

képességeikről számot adva konkrét feladatok mentén mutatkoztak be leendő munkaadóik számára a 

középiskolások. Az egyedülálló kezdeményezés célja az volt, hogy képzési és karrierlehetőségeket mu-

tasson be, ráirányítsa a figyelmet a résztvevő iskolákra és cégekre, valamint fokozza az együttműködést 

a munkaerőpiac szereplőivel. A versenyre meghívást kapnak az általános iskolák is, akik látogatóként 

vehetnek részt a rendezvényen, míg az esemény aktív résztvevői a középiskolák tanulói. 

 A Magyar Nemzeti Bank (MNB) kezdeményezésére létrejött Pénziránytű Alapítvány 2008 óta támo-

gatja szakmailag és anyagilag a középiskolai korosztály pénzügyi ismeretterjesztését szolgáló Pénzügyi 

Oktatási Programot (POP), amely a 2012–2013-as tanévben 70 középiskola részvételével (130 tanár és 

körülbelül 3 ezer diák bevonásával) zajlott. 2013-ig összesen több mint 11 ezer diák részesült képzés-

ben. Az Alapítvány a programban közreműködő tanárok részére 30 órás pénzügyi-gazdasági fókuszú 

akkreditált pedagógus-továbbképzési programot is biztosított. 

 A Nemzeti alaptanterv 2012. évi felülvizsgálata kapcsán a vitaanyag véleményezési lehetőségével élve a 

Pénziránytű Alapítvány részletes javaslatcsomagot juttatott el az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 

részére a pénzügyi és gazdasági ismeretek közoktatáson belüli előmozdítása érdekében. 

 A Pénziránytű Alapítvány 2014 júniusában kötött hároméves együttműködési megállapodást a 

PontVelem Nonprofit Kft-vel. Az együttműködés célja az általános iskolásoknak szóló pénzügyi isme-

retterjesztés, és ehhez kapcsolódva a „BankVelem” program kialakítása, valamint megvalósítása. 
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 A Magyar Bankszövetség szervezésében és a Pénziránytű Alapítvány szakmai támogatásával 2015. 

március 9–13. között megvalósult rendezvénysorozat keretében mintegy 90 ezer diák osztályfőnöki 

órákon ismerkedhetett meg az őket is érintő hétköznapi pénzügyi témákkal. Az Európai Pénzhét (Euro-

pean Money Week) 23 országot átfogó kezdeményezésének célja az általános és középiskolások pénz-

ügyi ismereteinek megalapozása, valamint egy széles körű szakmai összefogás megteremtése a pénzügyi 

tudatosság fejlesztésében aktív szervezetek, intézmények között. A meghirdetett programra jelentkező 

általános és középiskolák diákjai egyedi fejlesztésű tananyagok segítségével szerezhettek az életkoruk-

nak és az érdeklődésüknek leginkább megfelelő, hasznos és gyakorlatorientált pénzügyi ismereteket. Az 

Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet szakmai véleményezésével 

elkészített oktatási anyagot egy tapasztalt pedagógusokból álló csapat több hónapos előkészítő munká-

val, sok-sok óra próbatanítást követően ajánlhatta fel az iskoláknak hasznosításra. A játékos és interaktív 

elemeket is tartalmazó tananyagot tanáraik és mintegy 200 önkéntes pénzügyi szakember segítségével 

dolgozhatták fel a diákok. 

 Az MNB Pénziránytű Alapítvány stratégiai együttműködő partnerei sorában megtalálható a Befektetési 

Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetsége, a Junior Achievement Alapítvány, a Közép-

Európai Brókerképző Alapítvány, valamint az EMMI köznevelésért felelős  államtitkársága. 

A felsoroltak ráirányítják a figyelmet arra, hogy – miközben a külső partnerekkel való együttműködés 

még nem kellőképpen gyakori –, jelen vannak a rendszerben a követhető jó gyakorlatok. Ezek, esetta-

nulmányaink alapján, elsősorban az itt felsorolt intézménytípusokhoz köthetőek; a munkaügyi szerve-

zet és a pedagógiai szakszolgálatok közvetlen, gyakorlatias megjelenése az iskolai pályaorientációs te-

vékenységekben az interjúk alapján ritkábbnak tűnik, amit az itt felsorolt aktívabb szervezetek több 

interjúban ki is fejeznek, és amit a munkaügyi és szakszolgálati terület szakértői is megerősítettek az 

interjúkban.  

A munkaügyi szervezet jelentőségét inkább a szakmai háttértevékenységben látjuk, mint a közvetlen 

iskolai aktivitásban: „A Befektetési Ösztönzési és Szolgáltatási Osztály évente egyszer, az őszi időszak-

ban pályaválasztási kiállítást szervez. Gyakorlatilag ebben az évenként ismétlődő feladatban többé-

kevésbé ki is merül a pályaválasztás előtt álló diákokkal való közvetlen találkozás. A pályaválasztási 

kiállítás megszervezésén túl nem tartanak fenn a megyei/fővárosi foglalkoztatási szervezet munkatár-

sai közvetlen kapcsolatot az oktatási intézményekkel. Az eseményre a középiskolák kiállítóként, az ál-

talános iskolák diákjai pedig érdeklődőként érkeznek. A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, de 

teljesen önkéntes alapon működik.”24 „A munkaügyi szervezetnek tehát nem feladata a pályaválasztás 

előtt álló tanulók orientációja vagy életpálya-tanácsadási szolgáltatásba vonása. A szervezetnél meg-

jelenő tanácsadási folyamat részeként megjelennek ugyan a pályaorientációhoz kapcsolódó tartalmi 

                                                            
24 Forrás: Megvalósult együttműködések feltérképezése, folyamatának, résztvevőinek, eredményeinek leírása 7 db esettanul-
mányban. Kézirat. Serenidad Kft., Budapest, 2015. 
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elemek, a munkavállalási tanácsadók rendelkeznek is az ilyen jellegű tevékenységek ellátásához szük-

séges szakmai kompetenciákkal, de mindennapi tevékenységeik az álláskeresőkhöz kapcsolódnak.”25 

A pedagógiai szakszolgálatok esetében a kérdőívekben látott adatok és az interjúk alapján is komoly 

potenciállal rendelkező intézményrendszerről beszélhetünk, ám jelenleg a frissen alakult szervezetek 

felkészülési időszakának lehetünk tanúi: „A tapasztalatok szerint a szolgáltatásba vont diákok szívesen 

vesznek részt a foglalkozásokon, ahol ők állnak a középpontban, és könnyen belátják, hogy a tanács-

adási folyamat az ő érdeküket szolgálja. Mivel a pedagógiai szakszolgálathoz általában a szülők viszik 

el a gyermekeiket, ez azzal az előnnyel jár, hogy a szülő is bevonható a tanácsadási folyamatba, ami 

tovább árnyalhatja a fiatalról alkotott képet.”26 Ugyanakkor: „A pedagógiai szakszolgálatok pályaorien-

tációs tevékenységeiről jelenleg még nem mondható el, hogy az ország valamennyi területi egységét 

lefedő módon, azonos színvonalon és intenzitással áll a pályaválasztás előtt lévő diákok rendelkezé-

sére. Ennek oka részben a szakszolgálatok korábbi gyakorlatában kereshető, részben pedig a pályaori-

entációs tanácsadói státuszokat betöltők eltérő szakmai felkészültségében.”27 

 

                                                            
25 Forrás: ua. 
26 Forrás: ua 
27 Forrás: ua. 
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Összegzés 

Az online kutatás tapasztalatai 

A pályaválasztási döntés tényezői 

A pályaválasztási döntést meghatározó tényezőkből kirajzolódott mintázat szerint a motívumok három 

csoportba rendeződnek: a pedagógiai megfontolások, a foglalkoztatással-munkaerőpiaccal kapcsola-

tos várakozások és a társadalmi-gazdasági szempontok együtteseiről beszélhetünk. Az intézmények 

között jelentős eltérés látható abban a tekintetben, hogy mely motívumokat érzékelik relevánsnak a 

hozzájuk járó diákok pályaválasztása szempontjából: a válaszadók a szakiskolások pályaválasztását a 

munkaerő-piaci tényezők által motiváltnak, a szakközépiskolásokét leginkább a társadalmi-gazdasági 

tényezők és legkevésbé a pedagógiai tényezők által, míg a gimnazisták választását a pedagógiai, vala-

mint a társadalmi-gazdasági tényezők által motiváltnak látják. Az általános iskolák és a kollégiumok a 

pedagógiai tényezőkre nagyobb érzékenységet mutató intézmények közé tartoznak. 

 

A pályaorientációs, illetve a gazdasági és pénzügyi nevelést támogató tevékenységek tuda-

tossága 

Azt vizsgálva, hogy mennyire rendszerszerű, tudatos, tervezett és folyamatos a pályaorientációs, illetve 

gazdasági és pénzügyi neveléssel kapcsolatos iskolai tevékenység, érdemes megnézni, megjelenik-e a 

tevékenység az intézmény pedagógiai programjában, illetve az intézményi tudatosság tükröződik a 

vizsgált területekhez tartozó tevékenységek koordinációjának módjában is.  

A kitöltők ismerete szerint a pályaorientáció és az életpálya-tanácsadás az iskolák több mint felében, a 

gazdasági és pénzügyi nevelés az intézmények háromnegyedében nem jelenik meg a pedagógiai prog-

ramban. A különféle iskolatípusokat vizsgálva elsősorban a szakközépiskolák esetében van szükség 

ezeknek a nevelési feladatoknak a pedagógiai programban történő megjelenítésére, hiszen ezek a 

többi intézménytípushoz mérten is kevésbé foglalkoznak jelenleg a nevelést-oktatást meghatározó 

alapdokumentumukban a pályaorientációval, illetve a gazdasági és pénzügyi neveléssel.  

A pályaválasztási munka koordinálására az intézmények 8,7%-ában, a gazdasági és pénzügyi nevelési 

tevékenység esetében az iskolák felében nincs kijelölt személy. Mindkét témakör esetében az intéz-

mények vezetőit (az intézményvezetőt, illetve helyettest) jelölik meg többségében a válaszadók a ko-

ordinációért felelős személyként. Különösen kedvezőtlen jelenség, hogy abban a két középfokú intéz-

ménytípusban, ahol a munkaerőpiacra történő bekapcsolódás a tanulmányok befejezése után a legva-

lószínűbb lépés, azaz a szakközépiskolákban és szakiskolákban van a legkevésbé kijelölt koordinátora 

a pályaorientációs tevékenységeknek. 
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A pedagógusok felkészültsége 

Az iskolák túlnyomó többségében van – többségében kijelölt pedagógus – nevesített felelőse a pálya-

orientációs, illetve gazdasági és pénzügyi nevelésre irányuló, konkrét tevékenységeknek. A pályavá-

lasztás és életpálya-támogatás az intézmények több mint háromnegyedében az osztályfőnök felelős-

sége, de többségük speciális képzettség nélkül végzi ezt a tevékenységét, sőt az intézmények túlnyomó 

részében egyáltalán nincs valamilyen pályaorientációval kapcsolatos képzésben részesült szakember, 

ahol pedig van, ott jellemzően nem a témához kapcsolódó diplomával, hanem akkreditált továbbkép-

zésen szerzett kompetenciával rendelkezik. A kollégiumok viszonylag jobb szakember-ellátottságát és 

szabadabb tevékenységszervezési lehetőségeit érdemes a fejlesztések tervezésénél szem előtt tartani. 

A települési lejtő hatásai is jól érzékelhetőek a szakember-ellátottságban, hiszen a községi iskolák van-

nak ebben (is) a leghátrányosabb helyzetben. A községi iskolákban nyilatkoznak a legkedvezőtlenebbül 

arról is, hogy milyen hatása van a pedagógiai (vagyis a tanulóra jellemző személyes) tényezőknek a 

pályaválasztásra. A pedagógusok felkészültségét tekintve a gazdasági és pénzügyi nevelés terén sem 

jobb a helyzet, hiszen a valamilyen gazdasági jellegű képzést folytató iskolák figyelmen kívül hagyásával 

az intézmények mindössze kevesebb mint tizedrészében van közgazdasági, vállalkozási ismeretek köz-

vetítésére képzett szakember, bár e szakembereknek több mint a fele diplomás a gazdasági és pénz-

ügyi nevelés területén. 

A pályaorientációs, illetve gazdasági és pénzügyi nevelést támogató tevékenységek 

A tevékenységek tér- és időkereteinek megítélésénél egyszerre kell szem előtt tartani, hogy a tanulói 

aktivitásra építő kompetenciafejlesztés számára sokszor kedvezőbb formát jelentenek a tanórán kívüli 

megoldások, ugyanakkor viszont a tevékenységének rendszerességét éppen az garantálja, ha minél 

inkább sikerül a témához kapcsolódó tevékenységeket a tanórákba is beépíteni. A pályaorientációhoz 

kapcsolódó tevékenységek esetében kevesebb tanórai megvalósítást és gazdagabb tanórán kívüli re-

pertoárt, míg a gazdasági és pénzügyi nevelés terén több rendszeres tanórai tevékenységet regisztrál-

tunk. Ugyanakkor meg kell említeni, hogy az iskolák több mint tizedrészében egyáltalán nem foglalkoz-

nak a pályaorientációval, és több mint a felében gazdasági és pénzügyi neveléshez köthető tevékeny-

séggel sem. 

Az alkalmazott módszerek a pályaorientációs tevékenységben és a gazdasági és pénzügyi nevelésben 

is meglehetősen hagyományosak; nem kap elegendő súlyt a diákok aktivitására építő tevékenység, ho-

lott mindkét téma esetében ezt tartják a válaszadók a leghatékonyabb módszernek. A pályaorientáció 

során ugyan a válaszadók szerint az intézmények több mint háromnegyedében zajlik egyéni konzultá-

ció, tanácsadás is, de ez csak a diákok felét éri el; a tanulók bevonására építő gazdasági és pénzügyi 

nevelési eszközöket pedig a tanulók egyharmadának esetében alkalmaznak. 
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A kutatásunkban vállalkozásorientáltnak nevezett eszközöket az intézmények kevéssé alkalmazzák, 

azonban a bevezetni kívánt megoldások sorában ezek az eszközök bizonyultak a legnépszerűbbeknek, 

de a tanulói aktivitásra építő módszerek iránt is nagy az érdeklődés. Mindez azt jelenti, hogy komoly 

lehetőség rejlik az elmúlt időszakban kifejlesztett taneszközök és módszerek disszeminációjában (pl. 

POP tananyag, a Bázisiskolai Program online tudásbázisa, eletpalya.munka.hu szakmabemutató filmjei 

stb.), valamint a felhasználásukra felkészítő továbbképzésekben. 

 

Konkrét pályaorientációs, illetve gazdasági és pénzügyi nevelést támogató programok 

A konkrét programok hatásosságának megítélésében lényeges különbséget látunk a célzott és az álta-

lános fókuszú programok eredményessége között. Míg a célzott programok a válaszadók több mint 

90%-a szerint gyakoroltak kisebb-nagyobb hatást az intézmény pályaorientációs, illetve gazdasági és 

pénzügyi neveléssel kapcsolatos tevékenységére, az általános fejlesztések esetében csak mintegy 70% 

nyilatkozik pozitívan, és ők is túlnyomórészt inkább kisebb hatásról számolnak be. Kiemelten sikeres-

nek tűnik az MNB Pénziránytű és Pénzügyi Oktatási Program (POP) című programja, valamint az Új 

Nemzedék Plusz Bázisiskolai Program. Ezek a programok a lekérdezés időszakában zajló vagy éppen 

záródó komplex fejlesztések, így pozitív megítélésükben részben valóban pozitív hatásuk, részben en-

nek aktuális megélése is szerepet játszhat. (Sajnos a korábban nagy sikerrel lezárult fejlesztések fenn-

tartási nehézségei tükröződnek az ezekkel kapcsolatos válaszokban.) A kiemelt eredményességű prog-

ramokra jellemző [a Pénziránytű Iskolahálózatot és a Pénzügyi Oktatási Programot (POP) egyként ke-

zelve], hogy tagjai intézményhálózatot alkotnak, a megvalósító tanároknak felkészítő képzést tartanak 

és online taneszközökkel segítik a megvalósítást. 

A Bázisiskolai Program a pályaorientáció és a gazdasági és pénzügyi nevelés szempontjából is a sikeres 

programok közé került. Ez valószínűleg az életpálya-építési céllal fejlesztett programban önálló fókusz-

ként kezelt Vállalkozói Programelem hatásának köszönhető. Tekintettel arra, hogy a pályaorientáció-

hoz kapcsolódó módszerek között kutatásunkban is sikerült azonosítani (a kevéssé használt, de szíve-

sen bevezetendő eszközként értékelt) úgynevezett vállalkozásorientált eszközöket, érdemes aláhúzni, 

hogy a vállalkozások középpontba állítása kutatásunk tükrében is alkalmasnak tűnik mind az életpálya-

építés, mind a gazdasági és pénzügyi nevelés tematikájának megjelenítésére, a két terület szinergiájá-

nak kiaknázására. 

Külső partnerekkel való együttműködés 

A külső partnerekkel való együttműködés terén azt látjuk, hogy a pályaorientációs tevékenységbe az 

iskolák harmada-fele nem vonja be a cégeket, vállalatokat, települési önkormányzatokat, munkaügyi 
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központokat, kamarákat. A gazdasági és pénzügyi nevelés terén, ahol pedig ezek a szervezetek a leg-

fontosabb természetes partnerek lehetnének, és pótolhatnák is az iskolákban hiányzó, erre vonatkozó 

szakértelmet, még rosszabb a helyzet: az intézmények 68-84%-a nem alakított ki együttműködést a 

gazdasági szféra szereplőivel. Ráadásul a működő együttműködések megítélése sem pozitív: az elége-

dettséget mérő értékek mindkét tevékenységtípus esetében az ötfokú skálán a négyes, jó osztályzat 

alatt maradnak – tehát a válaszadók megítélése szerint ezeket az együttműködéseket nem tarthatjuk 

hatékonynak.  

Mégis azt kell gondoljuk, hogy a külső partnerekkel való együttműködés kulcsfontosságú a tárgyalt 

témák szempontjából, és erre vonatkozólag kutatásunkban is láthatunk biztató adatokat: az intézmé-

nyek pályaorientációs aktivitása kifejezetten összefügg egyes külső partnerekkel – a következő iskola-

fokkal, a kamarákkal, cégekkel-vállalatokkal, munkaügyi központokkal, ifjúsági és szociális intézmé-

nyekkel – történő együttműködéssel. Sok intézmény ugyanakkor nem él ezekkel a kapcsolatokkal, így 

ezek komoly potenciális erőforrást jelentenek az iskolák pályaorientációs tevékenységének előmozdí-

tására. 

A pályaorientációs tevékenységek esetében az intézmények csupán a szülők felét, a gazdasági és pénzügyi neve-

lés esetében pedig elenyésző hányadát tudják bevonni a munkába. Ugyanakkor a szülőkkel történő együttműkö-

dés váltja ki a partnerek körében a legmagasabb elégedettséget, bár a szülőkkel folytatott kapcsolat és az intéz-

mény pályaorientációs aktivitása nem áll összefüggésben egymással. 

Hálózati jó gyakorlatok 

Az együttműködéseket vizsgáló kutatás során számos olyan, konkrét programok köré csoportosuló in-

tézményközi együttműködést sikerült feltárni, melyek közvetlenül vagy közvetve elérik a közoktatás-

ban részt vevő diákokat. Ezek között az iskolában megvalósított (felkereső típusú) tevékenységeket 

éppúgy találunk, mint iskolán kívüli, ám a fiatalokat tanulóként megszólító tevékenységeket. Az inter-

júk során azt tapasztaltuk, hogy a felkeresett intézmények között számos, konkrét programok megva-

lósítására létrehozott együttműködés valósul meg, és találkoztunk stratégiai partnerségekkel is. A nyi-

latkozatok alapján nagyobb potenciált látunk a helyi (megyei szintű) együttműködésekben, de kellő 

pénzügyi háttérrel és apparátussal országos hálózat is működtethető (pl. Pénziránytű Iskolahálózat, 

JAM). Az esettanulmányok körében feltárt jó gyakorlatok testhezállóbbak lehetnek, jobban képesek 

lehetnek reflektálni a helyi igényekre, mint az online kutatásunkban vizsgált központi irányítású orszá-

gos programok. Azonban a kérdőíves kutatásban láttuk, hogy az együttműködés potenciális partnere-

ivel csekély mértékű és nem is megfelelő színvonalú az együttműködés. Ezért fontos aláhúzni, hogy a 

feltárt jó gyakorlatok az együttműködési készség javításában erőforrást jelenthetnek.  
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Megállapítások 

 

Az online kérdőíves vizsgálat középpontjában a pályaorientáció, életpálya-támogatás, valamint a gaz-

dasági és pénzügyi nevelés kérdésköre állt. Jónak mondható arányban kaptunk válaszokat a megkere-

sett iskolák képviselőitől. A mintát súlyozással tettük reprezentatívvá. Az adatokat a megrendelő által 

megadott szempontrendszer szerint dolgoztuk fel, és ahol relevánsnak tűnt, összehasonlítottuk az is-

kolák „viselkedését” a pályaválasztás és a gazdasági és pénzügyi nevelés támogatásában. 

 

Kutatásunkban arra kerestük a kérdést, hogy 

 Mennyire ismertek és milyen hatékonysággal működnek a pályaorientáció, valamint a gazdasági és 

pénzügyi nevelés területén eddig lezajlott fejlesztések, tananyagok és programok? 

 Melyek az intézményeknek a területhez kapcsolódóan megfogalmazott igényei? 

 Milyen az intézményekben a pályaorientációt és a gazdasági és pénzügyi nevelést támogató intézmény-

rendszer ismertsége? 

 Kikkel és milyen rendszerességgel működnek együtt a pályaorientáció, valamint a gazdasági és pénzügyi 

nevelés területén az intézmények? 

Online kérdőíves és interjúkra építő kvalitatív kutatásunk eredményeképpen az alábbi válaszokat ad-

hatjuk: 

A pályaválasztási döntést meghatározó tényezőkből három mintázat rajzolódott ki: a pedagógiai meg-

fontolások, a foglalkoztatással, munkaerőpiaccal kapcsolatos várakozások és a társadalmi-gazdasági 

szempontok motívum együttesei.  

Ahhoz, hogy rendszerszerű, tudatos, tervezett és folyamatos legyen a pályaorientációs és a gazdasági 

és pénzügyi neveléssel kapcsolatos iskolai tevékenység, elengedhetetlen, hogy az ezekkel kapcsolatos 

értékek, módszerek és egyéb megfontolások szervesen beépüljenek az iskola szakmai alapdokumen-

tumába, vagyis pedagógiai programjába. A pályaorientáció és az életpálya-támogatás az iskolák több 

mint felében, a gazdasági és pénzügyi nevelés háromnegyedében nem jelenik meg az intézmény pe-

dagógiai programjában. A különféle iskolatípusokat vizsgálva elsősorban a szakközépiskolák esetében 

van szükség ezeknek a nevelési feladatoknak a megjelenítésére a pedagógiai programban, hiszen ezek 

a többi intézménytípushoz mérten is kevésbé foglalkoznak pedagógiai programjukban a pályaorientá-

cióval, életpálya-támogatással illetve a gazdasági és pénzügyi neveléssel.  

A pályaorientáció és a gazdasági és pénzügyi nevelés különféle formákban és módszerekkel valósítható 

meg. Hogy ezek a tevékenységek valóban elérjék céljukat, összehangolt intervenciókra, világos felelős-

ségi körökre és feladatmegosztásra van szükség. Mégis, a pályaválasztási munka koordinálására az in-

tézmények 8,7 százalékában, a gazdasági és pénzügyi nevelési tevékenység esetében az iskolák felében 

nincs kijelölt személy. Mindkét kérdéskör esetében az intézmények vezetőit jelölik meg többségében 
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a válaszadók a koordinációért felelős személyként. Különösen kedvezőtlen jelenség, hogy abban a két 

középfokú intézmény típusban, ahol a munka-erőpiacra bekapcsolódás a tanulmányok befejezése után 

a legvalószínűbb lépés, azaz a szakközépiskolákban és szakiskolákban van legkevésbé kijelölt koordiná-

tora a pályaorientációs tevékenységeknek. 

Az iskolák túlnyomó többségében van – többségében kijelölt pedagógus – nevesített felelőse a pálya-

orientációs, illetve gazdasági és pénzügyi nevelésre irányuló tevékenységnek. 

Az eredményes program működtetéshez szervezeti szinten fontos a jó koordináció, a felelősségi körök 

lehatárolása, de a tanulókkal való közvetlen munkában mégis a tanár szaktudása, személyisége, moti-

váltsága a legfontosabb tényező. A pályaválasztás és életpálya-támogatás az intézmények több mint 

háromnegyedében az osztályfőnök felelőssége, de többségük laikus segítőként végzi ezt a tevékenysé-

gét, sőt az intézmények többségében egyáltalán nincs valamilyen pályaorientációval kapcsolatos kép-

zésben részesült szakember. A települési lejtő hatásai ebben jól érzékelhetőek, hiszen a községi iskolák 

vannak ebben (is) a leghátrányosabb helyzetben. A pedagógusok felkészültségét tekintve a gazdasági 

és pénzügyi nevelés terén sem jobb a helyzet, hiszen a valamilyen gazdasági jellegű képzést folytató 

iskolák figyelmen kívül hagyásával az intézmények kevesebb, mint tizedében van valamilyen közgazda-

sági, vállalkozási ismeretek átadására képzett szakember. 

A pályaorientációt és életpálya-építést, valamint a gazdasági és pénzügyi nevelést támogató célzott 

programok a válaszadók szerint hatással voltak az intézmények tevékenységére. A programokat az in-

tézmények jelentős vagy kisebb mértékben hatásosnak tartják. Ennek megítélésében a programok idő-

beli távolságának függvényében látható módon csökkenés következik be, ami a fejlesztések eredmé-

nyeinek fenntarthatóságára vonatkozó nehézségekre hívja fel a figyelmet. Ugyanakkor, bár ezekben a 

programokban széles körű taneszköz-fejlesztés zajlik és a tananyagok jó része online, bárki számára 

hozzáférhető, eredményeink arra hívják fel a figyelmet, hogy a programokban közvetlenül nem részt 

vevő intézmények pedagógusai nem használják ezeket a kompetenciafejlesztő taneszközöket (a beve-

zetni kívánt módszerekhez kérdőívek, pályaismertető filmek iránti szükségletet megfogalmazó válasz-

adók nem ismerik az e téren zajlott fejlesztéseket). Eszerint nemcsak a fejlesztések fenntarthatósága, 

de disszeminációja tekintetében is nagyobb tudatosságra lenne szükség. 

Az intézmények pályaorientációs tevékenységeik során jellemzően hagyományos – egyirányú kommu-

nikációra építő, ismeretközlő – módszereket használnak. Ennél kevésbé alkalmaznak tanulói aktivitásra 

építő és még kevésbé vállalkozásorientált módszereket. Ugyanakkor a fejlesztési igényeikben fordított 

tendencia érvényesül: nyitottak a vállalkozásorientált, valamint a tanulói aktivitásra építő módszerek 

alkalmazására. 
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Az alkalmazott módszerek a pályaorientációs tevékenységben és a gazdasági-pénzügyi nevelésben is 

meglehetősen hagyományosak, nem kap elegendő súlyt a személyre szabottság, holott mindkét tevé-

kenység esetében ezt tartják a válaszadók a leghatékonyabb módszernek. A pályaorientáció során 

ugyan a válaszadók szerint az intézmények több mint háromnegyedében zajlik egyéni konzultáció, ta-

nácsadás is, de ez csak a diákok felét éri el; személyre szabott gazdasági-pénzügyi nevelési eszközöket 

pedig a tanulók egyharmadának esetében alkalmaznak. 

A tevékenységeket támogató szakmai környezet intézményeinek ismertségével kapcsolatos anomáliák 

tükröződnek a partneri együttműködések csekély számában. Az intézmények leginkább a szülői szer-

vezettel működnek együtt, és az intézményeknek csak mintegy felére jellemző a pályaorientációs te-

vékenység szabályozásában nevesített partnerekkel – kamarákkal, munkaügyi központokkal való – 

együttműködés. E tekintetben jelentős különbség mutatkozik a szakmai képzést folytató intézmények 

és az általános iskolák, gimnáziumok között: előbbiek túlnyomó többségének van működő kapcsolata 

a kamarákkal, míg az általános iskoláknak alig több mint harmadrésze és a gimnáziumoknak is csak a 

fele számol be a kamarákkal folytatott kapcsolatról. Az együttműködések terén aggasztó a pedagógiai 

szakszolgálatokkal való kapcsolat megítélése, ami – bár a köznevelési törvény szerint a pályaorientá-

ciós feladatot ellátó intézményről van szó – meglehetősen kedvezőtlen, 5 fokú skálán 3,7 pont alatti 

értékelést kapott. 

Az együttműködés gyakoriságát és az együttműködéssel kapcsolatos elégedettséget vizsgáló adatok-

ban tükröződik, hogy az intézményeknek nem otthonos a külső szervezetekkel folytatott együttműkö-

dés. Az együttműködés gyakorisága a pályaorientációs tevékenységekben lényegesen magasabb, mint 

a gazdasági és pénzügyi nevelés kapcsán. Az összes intézmény adatait tekintve a leggyakoribb az 

együttműködés az iskola szülői szervezetével, majd a következő iskolafok intézményei, a pedagógiai 

szakszolgálat, a cégek-vállalatok, a települési önkormányzat, a munkaügyi központ, a civil szervezetek, 

a kamarák, végül az ifjúsági intézmények (ifjúsági tanácsadó irodák, kontaktpontok) következnek.  

Intézménytípusonként tekintve, az általános iskolák és gimnáziumok esetében a szülői szervezettel, a 

következő iskolafokkal és a pedagógiai szakszolgálattal való kapcsolat a meghatározó, a szakiskolák és 

szakközépiskolák kapcsolatrendszerében pedig a kamarák és a cégek, vállalatok jelentik a legfontosabb 

partnereket. Ugyanakkor azonban az intenzívebb kapcsolattal nem jár nagyobb elégedettség: a szak-

középiskolák és szakiskolák a kamarákkal, illetve a munkaügyi központtal folytatott kapcsolatukkal nem 

elégedettebbek, mint az általános iskolák és a gimnáziumok.  

Külső kapcsolataikkal az általános iskolák a legelégedettebbek; esetükben, és a gimnáziumok esetében 

azt látjuk, hogy a pedagógia területén belül maradó intézményekkel való kapcsolat otthonosabb szá-

mukra, míg a munka világához kapcsolódó együttműködések kisebb elégedettséget váltanak ki. A szak-
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középiskolák és a szakiskolák egyáltalán nem rendelkeznek olyan partnerrel, mellyel történő együtt-

működéssel az intézmények legalább 70%-a elégedett lenne. A legmagasabbra értékelt partnereket 

mindkét intézménytípus esetében a cégek, vállalatok jelentik . 

Az intézményeknek a gazdasági és pénzügyi neveléssel kapcsolatban zajló együttműködése is a szülői 

szervezetekkel a leggyakoribb, és kifejezetten ritka a munkaügyi szervezettel és a kamarákkal történő 

kapcsolat. Az együttműködés azonban minden partnerrel kényelmetlennek tűnik: az elégedettség min-

den intézmény esetében 4 alatt marad, és egyedül a szülői szervezet esetében közelíti meg a 4 pontot.  

Összességében azt látjuk tehát, hogy mind a fejlesztések eredményeinek disszeminációja, mind a pá-

lyaorientációs és gazdasági és pénzügyi nevelésben szerepet vállaló külső szereplőkkel való kapcsola-

tok elmélyítése figyelmet és intézménytípusok szerinti célzott módszereket igényel. 

Az együttműködésekkel kapcsolatban kérdőíves kutatásunkban feltárt összefüggéseket árnyalják az 

esettanulmányok elkészítéséhez felvett interjúk elemzéséből származó, jó gyakorlatokkal kapcsolatos 

tapasztalatok; itt azt láttuk, hogy a kamarák, a civil szervezetek, illetve gazdasági szereplők körében 

számos olyan kezdeményezés születik, melyek alkalmasak az iskolák megszólítására, a tanulók mozgó-

sítására, illetve a pedagógusok érzékenyítésére és felkészítésére. A gyümölcsöző együttműködések 

mintaként szolgálhatnak akár központi programok tervezése során, illetve segítséget jelenthetnek kap-

csolatrendszerük bővítésére a szűkebb partneri körrel bíró oktatási intézmények számára. 
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