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Jó gyakorlatokMüller István:
Pályaválasztást segítő kompetenciamérés
A Hamet2® teszteljárás hatása a tanulói elégedettségre, eredményességre

A Hamet2® eljárás azért lett kifejlesztve – a német Munkaügyi Minisztérium segítségével –, hogy a kü-
lönböző kompetenciák vizsgálatával megalapozottabb legyen a tanulók szakmaválasztása. Ennek hatá-
sára javulhat a tanulók elégedettsége, teljesítménye, illetve csökkenhet a magas iskolai lemorzsolódás 
aránya. A teszt a német szakképzésben eredményesen alkalmazott eszköz, amely a tanulók szakmaérett-
ségét, illetve szakmai kompetenciáit vizsgálja. A kérdőíves kutatás célja volt a Hamet2® tesztmódszer 
hatékonyságának vizsgálata a bajai speciális szakképzés viszonyai között.

Bevezető gondolatok

Az egyén életútjának egyik legmeghatározóbb lé-
pése maga a pályaválasztás, mivel a nem kellőképpen 
megalapozott döntés nemcsak az iskolai sikeresség-
re lehet hatással, hanem negatívan befolyásolhatja az 
egyén jövőbeni életesélyeit is. Ezzel összefüggésben 
a megalapozott, egyéni képességekhez és az aktuális 
munkaerő-piaci igényekhez igazodó szakmaválasztás 
szükségességére hívnám fel a fi gyelmet, amelynek jelen-
tősége rendkívül meghatározó az egyén jövőjét illetően. 
Az egyik legnagyobb problémát az jelenti, hogy a pálya-
választás előtt álló fi atalok sokszor nincsenek tisztában 
saját képességeikkel, adottságaikkal, melynek hiányá-
ban gyakoribb az elhibázott szakmaválasztás lehetősé-
ge. A Hamet2® eljárás éppen azért lett kifejlesztve – a 
német Munkaügyi Minisztérium segítségével –, hogy a 
különböző szakmák elsajátításához szükséges kompe-
tenciák vizsgálatával megalapozottabb legyen a tanulók 
szakmaválasztása. Ennek hatására javulhat a tanulók 
elégedettsége, teljesítménye, illetve csökkenhet a jelen-
leg igen magas iskolai lemorzsolódás aránya.  

A Kutatás

A Hamet2® egyike a német szakképzésben ered-
ményesen alkalmazott – a tanulók szakmaérettségét, 
illetve szakmai kompetenciáit vizsgáló – érvényes és 
hiteles tesztmódszernek, amelyet úgy fejlesztettek, 
hogy más európai országok szakképzési viszonyai kö-
zött is eredményesen lehessen alkalmazni, természe-
tesen csak megfelelően képzett szakemberek, illetve az 
előírt tárgyi feltételek, körülmények biztosítása esetén. 

Az elmúlt években a tesztmódszer gyakorlati alkal-
mazásához szükséges feltételek megteremtéséhez a 
tesztvezető szakemberek képzésével, a teszteljárás 
megismertetésével, továbbá a személyi és tárgyi felté-
telek megteremtésével járultunk hozzá.

A kutatás indoka, célja

A fentiekben leírt tudatos és célirányos fejleszté-
sek, illetve a tesztmódszer eredményes alkalmazáshoz 
szükséges feltételek megteremtése indokolttá tették 
a Hamet2® teszteljárás vizsgálatát. Az empirikus ku-
tatásra 2012 tavaszán került sor a Bajai Közoktatási 
Intézmény és Gyermekotthon Speciális Szakiskolájá-
ban tanuló diákok körében. 

A kérdőíves kutatás egyik fő célja volt a Hamet2® 
tesztmódszer „hatékonyságának, illetve szakmai létjo-
gosultságának” vizsgálata a bajai speciális szakképzés 
viszonyai között. 

A kutatás főbb kérdései

• Elégedettségi mutatók.
A választott szakmával, a szakmai képzés színvonalá-
val, a szakoktatókkal, tanárokkal, magával az oktató 
intézménnyel stb. kapcsolatos tanulói elégedettségek.Bajai Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

forrás: http://bacsszakma.eu/?page_id=437
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• A Hamet2® szerepe a szakmaválasztás folyamatában. 
A Hamet2® tesztfeladatokkal, magával a vizsgálat 
folyamatával kapcsolatos tanulói vélemények, elége-
dettségek.
• A Hamet2® tesztmódszer által vizsgált, illetve nem 

vizsgált tanulók két csoportjának összevetése. 
Milyen különbségek mutatkoznak közöttük a pálya-
választást befolyásoló motívumok tekintetében, vala-
mint a szakmaválasztással kapcsolatos elégedettséggel 
és az iskolai eredményességgel kapcsolatban?
• A Hamet2® teszt által vizsgált csoporton belül mik a 

különbségek az ajánlást fi gyelembe vevő és azt fi gyel-
men kívül hagyó fi atalok tanulmányi teljesítménye és 
elégedettsége között?

A kutatási módszer

A kutatás során a bajai szakiskolában tanuló diákok 
két csoportját hasonlítottuk össze: azokat a tanuló-
kat, akik a Hamet2® eljárásban részt vettek és aján-
lást, orientációt kaptak a teszt kiértékelését követően, 
valamint azokat, akik a Hamet2® tesztelésből kima-
radtak. Ebben az esetben olyan két csoportot, illetve 
azokhoz tartozó tanulókat vetünk össze, akik ugyan-
abban a szakiskolában, hasonló légkörben, közel azo-
nos tárgyi-személyi feltételek között tanulnak, s ebből 
eredően hitelesebb, megbízhatóbb következtetéseket 
vonhatunk le az adatok kiértékelését követően. 

Indokolt volt továbbá a Hamet2® által tesztelt szak-
iskolás tanulók csoportján belül is különválaszta-
ni, illetve összehasonlítani azokat a tanulókat, akik 
fi gyelembe vették, illetve akik egyáltalán nem vették 
fi gyelembe a Hamet2® teszt ajánlását a szakmavá-
lasztásuk folyamata során. Összesen 50 fő vett részt 
a kutatásban.

A vizsgálat kérdéseinek megválaszolásához kérde-
zőbiztosok által irányított személyes kérdőíves vizs-
gálatot választottunk kutatási módszerként, melynek 
során a tanulók a kijelölt kérdezőbiztosok – tanáraik – 
jelenlétében és saját osztálytermeikben tölthették ki a 
kérdőívet. A kérdezőbiztosok bevonása azért indokolt, 
mert így biztosítható, hogy a tanulók minden kérdés-
re válaszoljanak, illetve helyesen értelmezzék azokat. 

A kérdőívek különböző kérdéscsoportok szerint 
csoportosítottuk. A kérdőív döntően zárt, eldöntendő 
és kisebb arányban nyitott kérdéseket tartalmazott. 

A két vizsgálati csoportban történő kérdőíves vizsgá-
lat kérdéseinek nagy része megegyezett, ami elenged-
hetetlen volt ahhoz, hogy az adatok részletes elemzése 
során összehasonlítsuk a kapott kutatási eredménye-
ket. Kivételt jelentett a Hamet2® teszteljárással kap-
csolatos kérdéscsoport, amely kizárólag a Hamet2® 
tesztelésen átesett tanulókra vonatkozott.

Hipotézisek

Hipotézisem szerint a speciális szakképzésben tanu-
ló diákok általában nem önállóan hozzák meg pályavá-
lasztási döntésüket. A tanulók továbbtanulási aspirá-
cióit, a végső döntést nem az oktató-nevelő intézmény, 
illetve az ott dolgozó pedagógusok és nem a Hamet2® 
tesztmódszer ajánlása, hanem a család, pontosabban a 
szülők befolyásolják a legerőteljesebben.

Feltevésem szerint a korábbi években végrehajtott 
fejlesztések – a Hamet2® teszteljárás megismertetése 
és elfogadtatása a tanulókkal, illetve szüleikkel – nö-
velik a Hamet2® teszteljárás szakmaválasztásban be-
töltött szerepét, illetve elősegíti, hogy a tanulók meg-
alapozottabban, saját képességeik fi gyelembe vételével 
hozzák meg pályaválasztási döntésüket. 

További hipotézisem szerint a Hamet2® teszteljárás 
által vizsgált, illetve annak ajánlását fi gyelembe vevő 
szakiskolás tanulók szakmaválasztással kapcsolatos 
elégedettsége, illetve tanulmányi teljesítménye jobb, 
mint azoké a tanulóké, akik nem vettek részt a Hamet2® 
tesztvizsgálatban, vagy nem vették fi gyelembe a tesz-
teljárás által közvetített szakmai orientációt, ajánlást.

Eredmények

Az iskola- és szakmaválasztás motívumai 
Ha összehasonlítjuk a vizsgált tanulók iskola-, illet-

ve szakmaválasztással kapcsolatos döntéseinek hátte-
rét, látható, hogy a racionális megfontolások igen fon-
tos szerepet játszanak mind a két döntési folyamatban. 
Az iskolaválasztás során nagyon fontos a választható 
szakmakínálat, amely összefügg azzal a ténnyel, hogy 
a szakmaválasztást leginkább a szakma jövőbeni pers-
pektívája, illetve az ezzel összefüggő jövőbeni kereseti 
lehetőségek, az elérhető anyagi biztonság határozzák 
meg. Az iskolaválasztásnál az intézmény földrajzi közel-
sége is meghatározóan befolyásoló tényezőnek bizonyult 
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mind a két vizsgált csoportban, ami magyarázható azzal 
a ténnyel, hogy a szakiskolába jellemzően olyan hátrá-
nyos szociokulturális helyzetű tanulók járnak, akiknek 
számít az iskola, illetve a lakóhelyük közötti távolság. 

A döntéshozó személye
A Hamet2® tesztmódszerrel vizsgált szakiskolá-

sok 72%-a, míg a kontrollcsoportba tartozók 78%-a 
szüleivel közösen alakította ki elhatározását. Figye-
lemre méltó a tanárok csekély szerepe a végső döntés 
kapcsán, főként annak tükrében, hogy a tanulók közel 
fele tanáraitól informálódott, illetve kapott tanácsot a 
szakiskola pályaorientációs szakaszában. 

A Hamet2® által tesztelt tanulók 48%-a szüleitől, 
44%-a tanáraitól kapott tanácsot szakmaválasztását 
megelőzően. A kontrollcsoport esetében is hasonló ará-
nyok fi gyelhetők meg: legtöbben szüleiket (52%), illetve 
tanáraikat (42%) jelölték meg, mint azokat a személye-
ket, akiktől tanácsot kaptak, akik hasznos információ-
val szolgáltak számukra a szakmaválasztást illetően. A 
kizárólagos szülői döntés egyik mintában sem számotte-
vő, és a szülői akarat ugyan meghatározó, de nem hagy-
ják fi gyelmen kívül gyermekeik akaratát. Olyan esettel 
nem találkoztam az adatok kiértékelésekor, ahol a vizs-
gált tanulók úgy nyilatkoztak volna, hogy testvéreikkel, 
illetve barátaikkal közösen hozták meg a döntést. 

Elégedettségi mutatók
Az iskola- és szakmaválasztás motívumainak, vala-

mint a döntéshozó személyének feltárása mellett ki-
emelt kérdés, hogy a tanulók utólag miként értékelik 

szakmaválasztásuk sikerességét. Kulcskérdés, hogy 
azok a tanulók, akik részt vettek a Hamet2® tesztelé-
sen, illetve akiknek segítséget nyújtottak a tesztvezető 
szakemberek az adatok kiértékelését követően, elége-
dettebbek-e választott szakmájukkal, mint a kontroll-
csoportba tartozó tanulók.

Ahogy az 1. ábra mutatja, a Hamet2® módszerrel tesz-
telt tanulók 74%-a arra a kérdésre, hogy „Ha tehetné, 
ugyanezt a szakmát választaná-e?”, igennel válaszolt, 
szemben a kontrollcsoportba tartozó tanulókkal, akik-
nek csak 58%-a mondta ugyanezt. A pozitív eredmény 
mellett nem hagyható fi gyelmen kívül az a tény, hogy a 
megkérdezettek 26%-a nemmel felelt erre a kérdésre, 
amely a tanulók közel egyharmada esetében elhibázott 
szakmaválasztásra utal.

A kutatás során fontos kérdés volt − a Hamet2® teszt 
által vizsgált csoporton belül −, hogy a kizárólag a 
Hamet2® módszer ajánlása alapján döntő – és a teszt 
ajánlását csak részben fi gyelembe vevő, illetve a teszt-
eredményeket teljesen fi gyelmen kívül hagyó – fi atalok 
mennyire elégedettek szakmaválasztásukkal, és mi-
lyen különbségek fedezhetőek fel a 3 alcsoportban. 

Azok a tanulók, akik a Hamet2® teszt alapján döntöt-
tek, illetve akik részben vették fi gyelme a tesztvezetők 
által közölt eredményeket, azok számottevően elége-
dettebbek voltak választott szakmájukkal, mint azok a 
szakiskolások, akik teljesen fi gyelmen kívül hagyták a 
Hamet2® által közvetített ajánlást. 

A kis elemszám miatt ezek az eredmények csak jel-
zésértékűek, komolyabb következtetések nem vonha-
tóak le belőlük, azonban további, nagyobb létszámmal 
történő vizsgálatokat tesznek indokolttá. 

1. ábra. Szakmaválasztással kapcsolatos elégedettség, százalékban 
(2012) – „Ha tehetnéd, ugyanezt a szakmát választanád?” 
(forrás: saját szerkesztés)

Tükrözés 

fotó: László Tibor
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A szakiskola tanulói minősítése
Szintén meghatározó szempont volt annak vizsgála-

ta, hogy a megkérdezett tanulók milyennek látják vá-
lasztott iskolájukat, szakmájukat, pontosabban meny-
nyire elégedettek a szakmai képzés színvonalával, 
a szakoktatókkal, a tanárokkal, a szakiskola által nyúj-
tott elméleti és gyakorlati képzéssel stb.

A Hamet2® tesztcsoportba került tanulók legmaga-
sabb arányban a szakoktatók munkájával, a szakisko-
lában zajló gyakorlati-elméleti képzés színvonalával, a 
tanár-diák viszonnyal, illetve a szakképző intézmény 
tárgyi feltételeivel − jelen esetben az iskola épületé-
nek állagával − voltak megelégedve, amely bizonyítja a 
tanárok-szakoktatók szakmai kompetenciáit az adott 
szakmában. A kontrollcsoport esetében – akik nem vet-
tek részt a Hamet2® tesztelésben – hasonló eredmé-
nyekkel találkozhatunk: az itt megkérdezett tanulók is 
leginkább az iskola állagával, felszereltségével, illetve a 
szakoktatóikkal és a hozzájuk fűződő viszonyukkal vol-
tak megelégedve. 

Összességében elmondható, hogy mind a két minta 
esetében viszonylag magas értékek láthatóak, és ezek 
a magas pontszámok jelzik, hogy a kérdőíves felmérés-
ben részt vevő tanulók elégedettek tanáraikkal, illetve 
az intézménnyel. Közepes erősségű, illetve „3” alatti 
pontszámokkal nem találkoztunk iskolát jellemző ta-
nulói minősítés során, ami pozitív visszajelzés az in-
tézményvezetés számára. 

A Hamet2® teszt tanulói minősítése
A vizsgálat egyik központi kérdése volt annak fel-

tárása, hogy tanulóink miként vélekednek a Hamet2® 
teszteljárásról, továbbá mekkora szerepet tulajdoníta-
nak az eredményeknek a pályaválasztásuk folyamatá-
ban. Iskolánkban a teszteljárással végzett és a szakmai 
orientációt segítő diagnosztikus felmérés mindig a 10., 
pályaorientációs évfolyamon történik. 

Ennél a kérdéscsoportnál természetesen kizárólag 
a Hamet2® teszteljárás által vizsgált, illetve ajánlást 
kapott tanulókat kérdeztünk meg a kérdőíves vizsgá-
lat során.

A tanulók ötfokú skálán osztályozták a Hamet2® sze-
repét, hogy az mennyire volt meghatározó döntéseik-
ben, illetve magát a teszteljárás folyamatát, hogy azt 
mennyire találták hasznosnak, érdekesnek, könnyű-
nek, a tapasztalataik alapján. 

Igen magas osztályzatot (3,9) kapott maga a teszt-
módszer a szakmaválasztásban betöltött szerepét 
illetően. A megkérdezett tanulók úgy ítélték meg, hogy 
a módszernek meghatározó szerepe volt a szakmavá-
lasztás döntési hátterében, amelyet alátámaszt, hogy 
a tesztelt tanulók 90%-a teljesen vagy részben fi gye-
lembe vette a teszt eredményeként kapott ajánlást. Ter-
mészetesen, mint a korábbi adatokból látható, a szülők 
értékítélete, tapasztalatai még az orientáció mellett is 
nagyon meghatározóak, sőt sok esetben erősebbek a 
teszt ajánlásánál. Ettől még nem kérdőjelezhető meg a 
módszer létjogosultsága, mert segítséget nyújt mind a 
szülők, mind a tanulók számára a megalapozottabb, a 
saját képességeiknek leginkább megfelelő szakmavá-
lasztásban. 

Legkevesebb pontszámot a vizsgálat „érdekessége” 
kapta, ami magyarázható azzal, hogy a Hamet2® vizs-
gálat egész napos koncentrációt, folyamatos fi gyelmet 
és kemény munkát igényel a tanulók részéről. Így ért-
hető, hogy a 22 feladat elvégzése után sok tanuló nem 
találja sem érdekesnek, sem könnyűnek a teszteljárást. 
Ugyanakkor a tesztvezetők számára fontos informá-
ciókkal szolgál a tanulók feladattartásáról, monotó-
nia-tűréséről, koncentrációs képességéről, amelyek 
pedig nélkülözhetetlenek a munka világába történő si-
keres beilleszkedéshez.

A Hamet2® tesztmódszer jellemzőinek értékelé-
sekor a tesztvezetők érték el a legmagasabb osztály-
zatot. Ez az eredmény ugyan nem bizonyító erejű, de 
utalhat a szakemberképzés sikerességére, hiszen a 
Hamet2® tesztmódszer kitöltésének folyamatát, ér-
tékelésének módszereit több bajai kolléga is elsajátí-
totta, akik tesztvezetői tanúsítványt kaptak a német 
szakemberektől. Ez az eredmény összefügghet azzal a 
ténnyel is, hogy a tesztvezetők mindannyian szakta-
nárok, illetve a tanulók korábbi vagy jelenlegi tanárai 
közül kerültek ki, s akikkel – ahogy azt korábban lát-
hattuk – igen elégedettek voltak a vizsgált szakiskolás 
tanulók.

Összességében elmondható, hogy a Hamet2® teszt-
módszert hasznosnak ítélték a tanulók, s a megkérde-
zett szakiskolások 74%-a újból részt venne a vizsgálat-
ban, ha lehetősége nyílna rá. A tanulók 24%-a nemmel 
felelt erre a kérdésre, amire magyarázat lehet, hogy 
többségük esetében más befolyásoló tényezők nagyobb 
szerepet játszottak pályaválasztási döntésük során.



22 Életpálya-tanácsadás 

Jó gyakorlatok

Összefoglalás, konklúziók 

Első hipotézisem – miszerint a speciális szakképzésben 
tanuló diákok általában nem önállóan hozzák meg dön-
tésüket, valamint a tanulók továbbtanulási aspirációit, a 
végső döntést nem az oktató-nevelő intézmény, illetve az 
ott dolgozó pedagógusok és nem a Hamet2® tesztmódszer 

ajánlása, hanem a család, pontosabban a szülők befolyá-
solják a legerőteljesebben − bizonyítást nyert. 

A különböző szakmaválasztást befolyásoló szemé-
lyek hatása természetesen nem egyenlő mértékű, és 
egyénenként különböző módon érvényesül annak a 
hosszú folyamatnak a során, melynek keretében ki-
alakul a pályaválasztási döntés. A tanárok szakmavá-
lasztást befolyásoló szerepe igen ellentmondásos, mert 
miközben – a szülőket követő második legmagasabb 
arányban – információkkal, tanácsokkal látják el a ta-
nulókat, ugyanakkor a döntéshozatal tekintetében el-
halványul szerepük a szülőkhöz képest. 

Második hipotézisem szerint a korábban végrehajtott 
fejlesztések (konkrétan a Hamet2® teszteljárás megis-
mertetése és elfogadtatása a tanulókkal, illetve szüleik-
kel) növelik a Hamet2® teszteljárás szakmaválasztásban 
betöltött szerepét, illetve elősegítik, hogy a tanulók meg-
alapozottabban, saját képességeik fi gyelembe vételével, 
hozzák meg pályaválasztási döntésüket − igazolást nyert.

A korábbi (2010) kutatás adataival összehasonlít-
va a most bemutatott 2012-es kutatás eredményeit, 

láthatjuk, hogy a Hamet2® módszer segítségével orien-
tált tanulók körében másfélszeresére nőtt azoknak a 
száma, akik a Hamet2® tesztmódszer ajánlását jelölték 
meg legmeghatározóbb tényezőnek a szakmaválasztás 
indokát feltáró kérdés esetén, illetve 10%-kal emelke-
dett azoknak az aránya, akik saját képességeik tükrében 
döntöttek a jelenleg tanult szakma mellett. Az első vizs-
gálat során egyetlenegy tanuló sem indokolta szakma-
választását saját képességeivel, ezzel szemben a 2012-es 
második kutatás adatai szerint, a vizsgált tanulók 10%-a 
már összefüggésbe hozta szakmaválasztását saját ké-
pességeivel. Természetesen továbbra is a szülők szerepe 
a legmeghatározóbb a szakmaválasztás során, de a tanu-
lók, illetve szüleik egyre inkább fi gyelembe veszik a Ha-
met2® által nyújtott segítő iránymutatást, és nem csak 
saját tapasztalataikra, értékítéletükre támaszkodva 
hoznak döntést, sok esetben megalapozatlanul. Itt azért 
feltétlen megemlítendő, hogy semmiképpen sem lenne 
reális elvárás, hogy a tanulók továbbtanulási szándé-
kát, kizárólag a Hamet2® teszt által közvetített ajánlás 
határozza meg, mivel láthattuk, hogy a tanulók iskola-, 
illetve szakmaválasztását számos tényező befolyásolja, 
amelyek hatása természetesen különböző mértékben 
érvényesül. A szülői akarat, a szülők befolyásoló szere-
pe elkerülhetetlen, s a cél az, hogy a tanulók a Hamet2® 
ajánlását meghallgatva, megalapozottabban, saját ké-
pességeik fi gyelembevételével tudjanak hozni minél op-
timálisabb döntést. 

Ami a harmadik hipotézisemet illeti, miszerint a 
Hamet2® teszteljárás által vizsgált és annak ajánlását 
fi gyelembe vevő tanulók szakmaválasztással kapcsola-
tos elégedettsége, illetve tanulmányi teljesítménye jobb, 
mint azoké a tanulóké, akik nem vettek részt a Hamet2® 
tesztvizsgálatban, csak az előbbi esetben nyert egyértel-
mű bizonyítást.

Érdemleges különbség nem mutatkozott a Hamet2® 
teszteljárás által vizsgált és annak ajánlását fi gyelem-
be vevő, illetve a tesztelésből kimaradt tanulók tanul-
mányi eredményessége között. A különbséget csak a ta-
nulmányi átlaggal, illetve a lemorzsolódás mértékével 
tudtam mérni. Ami viszont a tanulók elégedettségét, il-
letve a Hamet2® módszernek a pályaválasztás folyama-
tában nyújtott segítségét illeti, ott már egyértelműen 
láthatóak pozitív jelek a módszer hasznosságát illetően. 

A kutatás egyik kulcskérdése volt, hogy azok a tanu-
lók, akik részt vettek a Hamet2® tesztelésen, illetve 
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akiknek segítséget nyújtottak a tesztvezetők a kapott 
teszteredmények számítógépes kiértékelését köve-
tően, azok elégedettebbek-e választott szakmájukkal, 
mint a kontrollcsoportba tartozó tanulók. A kérdőíves 
adatfelvétel elemzésének tükrében megállapítható, 
hogy a Hamet2® módszerrel tesztelt tanulók elégedet-
tebbek voltak szakmaválasztásukkal, és ha újból meg-
tehetnék, akkor 16%-kal többen választanák ugyanazt 
a szakmát. A Hamet2® teszt által vizsgált csoporton 
belül is látható, hogy a teszt által közvetített ajánlást 

fi gyelembe vevő, illetve fi gyelmen kívül hagyó tanulók 
elégedettsége között számottevő különbség mutatko-
zik, az előbbiek javára. 

Természetesen nem állítom, hogy a két vizsgált csoport 
szakmaválasztással kapcsolatos elégedettsége között 
mutatkozó eltérés kizárólag a Hamet2® teszteljárásnak 
köszönhető – nyilvánvalóan más tényezők is szerepet 
játszanak az elégedettségi mutatók alakulásában –, de az 
eredmény mindenképpen pozitív a jövőre nézve és indo-
kolttá teszi a Hamet2® teszteljárás további alkalmazását 
és vizsgálatát a helyi speciális szakképzésben.
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A szerző

Competence test for a better vocational decision
The HAMET2® test system’s impact on pupils achievements and satisfaction
The HAMET2® test system, was developed by the German Ministry of Labour to assist pupils in their vo-
cational orientation. A competence based vocational decision/education may reduce the drop-out rate and 
might increase the pupils achievements and contentment. The test is a succesfull and valid tool (in Germany) 
that examines pupils competences and vocational maturity. The primary purpose of the research is to analize 
the effi  ciency of the test in one of the Hungarian special vocational school system.


