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Szentes Erzsébet 

 

A felsőfokú képzés a szakmai fejlődés  

meghatározó időszaka 
 

Az érettségiző diákok jelentős része a továbbtanulás mellett dönt, és a kö-

vetkező tanévben el is kezdi tanulmányait egy felsőfokú szakmai képzés kere-

tében. A pályaválasztás folyamata azonban ezzel a lépéssel még nem ér véget, 

hanem annak új szakasza kezdődik el.  

A szakmai életre való felkészülést, a pályaszocializációt mint az egyén pá-

lyával való azonosulásának folyamatát, az egyéni és szociokulturális tényezők 

közötti kölcsönhatások eredményét, azok szintézisét értelmezzük (Szilágyi 

2003). Ez a szakmai fejlődési folyamat pedig szakaszokra osztható. Szabó 

(1994) szerint a szakmai szocializáció folyamata négy szakaszra osztható. Az 

első szakasz a pályaorientáció, amikor kialakul az elköteleződés az adott pálya 

iránt. A második szakasz a szakmai képzés, melynek során a megfelelő elméleti 

és gyakorlati ismeretek elsajátítása történik. A szakmai képzés végére – ideális 

esetben – az egyén eljut a potenciális pályaérettség szintjére, ami azt jelenti, 

hogy képessé válik a tanult szakmában helyt állni. A harmadik a pályakezdés 

szakasza. Ebben a szakaszban kiderül, tényleg felkészült-e a pályavitelre a fiatal, 

hogy neki való vagy nem az a szakma, amit választott. Ha a pályakezdőt sikerek 

érik, akkor várhatjuk, hogy kialakul benne a hivatásérzet, a vágy a pályán mara-

dáshoz. A negyedik a pályavitel szakasza, ebben a szakaszban már nem kezdő 

az ember, tisztában van a pálya előnyös és hátrányos oldalaival. Ez a folya-

matleírás nem veszi figyelembe a későbbi változás vagy változtatás lehetőségét 

a pályafejlődés során, pedig lehetséges, hogy valaki a későbbiek során kénytelen 

változtatni, akár a személyisége, érdeklődése, akár a külső körülmények vál-

tozása miatt, viszont a szakmai képzés jelentőségére jól ráirányítja a figyelmet. 

Kutatási eredményei alapján Szilágyi (1980, 2003) rámutat arra, hogyan 

kapcsolódik az életpályaszakaszokhoz a személyiségfejlődési folyamat, valamint 

a pályára vonatkozó alkalmasság alakulásának folyamata. Az életpálya tehát a 

személyiségfejlődés szempontjából is megragadható, éspedig a pályaválasztási 

érettség, pályaérettség és önmegvalósítási érettség kialakulásának folyamata-

ként, amihez a képzésre való alkalmasság, a pályaalkalmasság, illetve a beválás 

szakaszai kapcsolódnak. 
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Arra, hogy a pályaszocializáció különböző szakaszaiban más-más személyek 

befolyása a legjelentősebb, már Daheim (1970, in Szilágyi 1993) is rámutatott, 

aki a szakmai fejlődés szempontjából a szociokulturálisan meghatározott fordu-

lópontokat szem előtt tartva vizsgálta meg a társadalmi befolyásokat, leginkább 

a viszonyítási személyek csoportok hatását. A folyamat elején a család, a szülők 

szerepe a leglényegesebb, később a tanárok és a kortársak befolyásoló hatása is 

egyre erősebb lesz, míg a pályakezdés és a pályavitel során a szakmai és munka-

csoportok, kollégák és felettesek szocializációs hatása válik a legerősebbé. 

 

Super máig érvényes elméletében (1971, in Szilágyi 2003) hangsúlyozza, 

hogy a pályán való fejlődés meghatározható mint a növekedés és tanulás fo-

lyamata, amibe beleértendő a pályán való viselkedés minden pillanata, az egyén 

képességeinek és hajlamainak progresszív változása, növekedése, a pályával 

kapcsolatos viselkedési repertoár folyamatos alkalmazása. A pályakeresés és a 

pályán való fejlődés tehát a személyiségfejlődés része. Ritoók (2008) hangsú-

lyozza, hogy a pályával való azonosulás szempontjából az általános személyi-

ségfejlesztés legalább olyan lényeges feltétel, mint a speciális pályaválasztási 

előkészítés. „A pályaidentifikáció létrejöttének feltételeit vizsgálva egyértelművé 

vált, hogy a sikerességet biztosító feltételek között nem az általános értelmi ké-

pességeknek, hanem a személyiségjegyeknek van döntő szerepe.” (Ritoók 2008, 

73. p.)  

A korábbi sikeres pályaválasztási folyamat és a felsőfokú képzésre való al-

kalmasság megléte esetén jóval nagyobb a valószínűsége a sikeres pályaidentifi-

káció kialakulásának is. A pályaválasztási motivációk differenciáltsága és erős-

sége meghatározza a pályaválasztás stabilitását (Szilágyi–Völgyesy 1985). Azt, 

hogy mindezek érdekében összetett, interdiszciplináris jellegű, módszertanában 

sajátos pályaorientációra is szükség lenne, valamint azt, hogy a közoktatás eb-

ben jelentős szerepet tölt be, évről évre egyre több kutatási eredmény bizonyít-

ja.  

A pályaorientáció folyamatában az öndefiníció kialakításához a személy 

meghatározott személyiségtulajdonságok megismerése és elemzése révén juthat 

el. Ezek a kiemelt személyiségtulajdonságok: érdeklődés, képesség, érték, mun-

kamód (Szilágyi 2000; Szilágyi–Hajdu 2002). A fiatal a tájékozódási folyamat-

ban gazdasági, munkaerő-piaci jellemzőket, valamint a képzési kínálatot is meg 

kell hogy ismerje, és valódi ismereteket kell gyűjtsön a pályák világáról. A pá-

lyaorientáció tartalmát számos elmélet alapján meghatározhatjuk (Ginsberg 
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1951; Super 1968; Conger 1989, in. Szilágyi 2003), amelyekben közös elem a 

munka világában történő eligazodás megalapozása. A korai szerzők statikus és 

irreverzibilis folyamatnak tartották a pályaválasztást megalapozó döntést, míg 

Super (1968) felvetette a pályafejlődés fontosságát, és így a pályaválasztást fo-

lyamatnak és kompromisszumok sorozatának definiálta. Már a 70-es évektől a 

magyar kutatók is (Csirszka 1966, 1987, Völgyesy 1976, Szilágyi 1980, Ritoókné 

1989) ezt a szemléletet közvetítik, illetve a hazai szakirodalomban is (Tomşa 

1999; Dumitru 2008) ez a szemlélet körvonalazódik. 

A felsőfokú képzés időszaka a pályaalkalmasságot és a pályaérettséget te-

kintve is kiemelkedő fontosságú. A leendő szakember diákként szakmai szem-

pontból jelentős ismereteket sajátít el, rálátást nyer a gyakorlatra, kapcsolatba 

kerül a szakmai közösséggel, tapasztalatai révén öndefiníciója és pályaképe vál-

tozik, formálódik. Ideális esetben mindez hozzájárul a megfelelő önismeret ki-

alakulásához, reális szakmai célok megfogalmazásához, amelyek a későbbiek-

ben az elégedettség és a szakmai önmegvalósítás feltételei. 

A felsőoktatási intézmény keretében zajló szakmai szocializációban megkü-

lönböztethető a beilleszkedési szakasz, a tanulmányok folytatásának szakasza és 

a befejező szakasz, ami összekapcsolódik a pályakezdés időszakával. Ehhez a 

folyamathoz köthető a szaktudás és a szakmai készségek elsajátítása, a szakmá-

hoz való kötődés kialakulása, a szakmai etika interiorizálódása (Szilágyi–

Völgyesy 1985). A szakmai fejlődést tekintve, Super (1968, in Szilágyi 2003) 

modellje szerint a 15–24 éves korban a fiatalok a felfedezés stádiumában jár-

nak. Ezt megelőzte születéstől 14 éves korig a növekedés stádiuma, amikor a 

hajlamok, a kíváncsiság, majd a képességek játszottak egyre nagyobb szerepet a 

pályaelképzelésben, és történt már tájékozódás szakmákról és képzésekről. Az 

egyetemi évek elkezdésekor a fiatalok már túljutottak a felfedezés stádiumának 

első – puhatolózás – fázisán, és az átmeneti fázisba lépve (18–21 éves kor) a 

fiatalok megpróbálják önelképzelésüket szakmai területen realizálni, szakmai 

képzésekre jelentkezve vagy munkát vállalva. Az alapképzés végére a fiatalok 

már ennek a stádiumnak a harmadik fázisába járnak, mely már a kipróbálás idő-

szaka, amikor a megfelelőnek ítélt szakmai területek lokalizálódnak, kipróbálha-

tó, hogy a személy elég teherbíró-e az általa választott szakmai életben, elemez-

hető, hogy megfelel-e életpályának ez a szakmai tevékenység. A fiatal ebben az 

időszakban ellenőrzi, hogy öndefiníciója és a szakmai szerep mennyire fedik le 

egymást. 
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A felsőfokú képzés időszakára eső felfedezés stádiumában mindenkinek 

több szakmai fejlődési feladattal is meg kell birkóznia. Például meg kell fogal-

mazni az általános szakmai célkitűzéseket és preferenciákat, bizonyos szinten 

tisztázni kell az érdekeket, az érdeklődési irányokat és értékítéleteket. Továbbá 

fel kell ismerni a jelenlegi és jövőbeli összefüggéseket, mérlegelni kell az alter-

natívákat, információkat kell gyűjteni az előnyben részesített szakmákra, szak-

macsoportokra vonatkozóan, meg kell vizsgálni a szakmai preferencia realitás-

tartalmát, és terveket kell alkotni annak megvalósítására, azt is figyelembe véve 

azt is, hogy előre nem látható események a célkitűzéseket megváltoztathatják 

(Szilágyi 2003). 

A pályakezdő értelmiségiek körében végzett vizsgálatok viszont figyelmez-

tetőek a felsőoktatásban eltöltött időszak szocializációs értékét tekintve. Példá-

ul Bagdy és munkatársai (1997) pedagógusnak készülő hallgatói csoportokat 

vizsgálva azt találták, hogy a felsőoktatási éveket a pedagógusjelöltek azért nem 

tartják megfelelően személyközpontúnak és elég eredményesnek a munkára 

való felkészítés szempontjából, mert főleg információkat nyújtanak a képzők 

anélkül, hogy az integrálást segítenék, és mert a hallgatóknak alig van alkalmuk 

szereplésre, részvételre. A pedagógusképzés vonatkozásában Vastagh (1995) 

jelzi, hogy a felkészítés folyamatába az iskola valóságos világát is be kell építeni, 

és számolni kell a tanárszerep változásának, átalakulásának tényével is. Szivák 

(1998) arra hívja fel a figyelmet, hogy a pedagógusképzés ismeretanyaga önma-

gában még nem formálja, nem alakítja a pedagógusjelöltek szakmai előfeltevé-

seit és meggyőződésrendszerét, ezért pályára lépve elsősorban a saját korábbi 

iskolai tapasztalataik aktiválódnak. Wubbels (1992, in Szivák 2002) megállapítja, 

hogy az elmélet és gyakorlat közötti szakadék egyik oka az, hogy a tanárképzés 

legtöbb tevékenysége nem változtat a hallgatók világképén, az átvitel gyenge, az 

elsajátított elméleteket és jártasságokat a hallgatók nem használják a gyakorlat-

ban. Ugyanakkor több felmérés eredménye is figyelmeztet arra, hogy a hallga-

tók jelentős része elvárásaiban csalódott, önmagát a választott pályára alkalmat-

lannak tartja, vagy kudarcokat él át és szégyenkezik, éppen ezért a képzés ideje 

alatt komolyan elgondolkodott azon, hogy félbeszakítja vagy abbahagyja ta-

nulmányait (Csabai–Barta 2000; Molnár és munkatársai 2008; Papp–Túry 

2010). Tehát a felsőoktatásban is szükségük van a hallgatóknak arra, hogy ön-

ismeretüket, pályaelképzelésüket, motivációjukat, céljaikat tisztázhassák, és se-

gítséget kapjanak a kudarcok feldolgozásában. 
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A felsőoktatásba beépített önismereti munkával a konceptuális változásra, 

az információfeldolgozó rendszer struktúráját alkotó elemek átalakulására lehet 

törekedni. A megalkotott önismereti folyamat célja azt a tudásterületet diffe-

renciálni, amely a hallgatók saját személyiségére vonatkozik. A képzés a szak-

mai szerepelsajátításhoz járul hozzá azzal, hogy lehetőséget teremt a konstruá-

láshoz, a megfelelő tanulási környezet biztosításával (Ludányi 2004). 

Az empátia- és a kommunikációfejlesztő, valamint a csoportdinamika tré-

ningek az 1980-as évektől kaptak helyet a magyarországi egyetemi képzés egy 

részében, magyar szakemberek nevéhez fűződik például az az önismereti és a 

pálya emberközpontú művelésére felkészítő csoport meghonosítása, amit or-

vostanhallgatóknak dolgoztak ki (Bagdy 1997). Azóta is kutatások sora (Bugán 

1994, Bagdy 1997, Szilágyi 2005, Hadnagy 2009) bizonyítja, hogy a csoport-

módszerek és a tudatosan felépített, fejlesztő jellegű csoportfoglalkozások fon-

tosak a humán képzések keretében. 

Az értékek formálódása mint a pályaszocializáció egyik legfontosabb ténye-

zője, fontos szereppel bír a szociális identitás és a szakmai identitás alakulásá-

ban (Szilágyi 2001). Pszichológiai értelemben az értékeknek van objektív tar-

talmuk, amit meghatároz a külvilág, amelyben az értékek választása történhet, 

és van szubjektív tartalmuk, ami az jelenti, hogy a személy maga dönti el, hogy 

mit tart fontosnak, mit választ a külvilág tartalmai, lehetőségei közül. Tág ér-

telmezés szerint a személy választ az őt körülvevő kultúrából, és azt a saját ér-

tékrendjeként éli meg. Szilágyi (1997) értékmeghatározásában a választás kerül 

előtérbe, a szerző az értékek kettős jellegét hangsúlyozza.  

Szemben az értékválság fogalmával a magyarországi felsőoktatási intézmé-

nyekben végzett vizsgálatok inkább értékcsúszásról és értéktisztázatlanságról 

számoltak be, és arról, hogy a hallgatók értékfelismerése nincs szinkronban tár-

sadalmi helyzetükkel. A felsőfokú képzés idején a tudásnak – mint értéknek – a 

felismerése nem jellemző a hallgatókra, míg a pályakezdők számára a tudás fel-

használásánál is értékesebbé és fontosabbá vált a tudás fejlesztésének, tovább-

építésének folyamata. Tehát nem az értékvesztés a domináns jegy, hanem az 

értékek fel nem ismeréséből adódó tisztázatlanság (Szilágyi 2005). 

Szilágyi (2001) szociális képzésekben tanuló hallgatók összehasonlító érték- 

és attitűdvizsgálatának tapasztalatait összegezve úgy fogalmazott, hogy a képzés 

során sokkal nagyobb mértékben lehet hatni a szakmai attitűdökre, mint a 

szakmai értékekre és általában az értékorientációra. A vizsgálat tapasztalatai 

rácsengenek azokra az elméleti megfontolásokra, melyek szerint az értékek az 
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attitűdöknél stabilabb struktúrák és összetettebb szerveződések, ugyanakkor a 

változásokkal szemben tartósabbak és ellenállóbbak. Az attitűdök könnyebben 

kialakíthatók a komplexebb tanulási folyamatok során (pl. szakmai szocializá-

ció), viszont az értéktanulás, értékváltozás inkább függ az adott társadalomtól 

és kultúrától. 

Ritoók és munkatársai (1998) egyetemistákkal végzett kutatásukban azt ta-

pasztalták, hogy a harmadik évfolyam során „pályaszocializációs hullámvölgy-

be” kerülnek a hallgatók: ekkor elégedetlenebbek, kritikusabbak a választott 

szakkal, a képzéssel szemben. Mindez a korábban megalkotott, idealizált pálya-

kép szertefoszlásának következménye, és egyben előfeltétele annak, hogy a pá-

lyáról kialakult valóságos ismeretek fényében újra elköteleződhessenek. 

A személyiség képességeinek a kicsiszolása a feltétele annak, hogy a felső-

oktatási képesítés gyakorlati értékű lehessen, és a diplomás szakember – kike-

rülve a képzésből – valóban képes legyen hivatására. A megszerezhető elméleti 

tudásanyag mindössze formálisan képesít egy adott szakma művelésére (Bagdy 

1997). A szakemberré válás folyamatában a pszichikus képződmények összetett 

rendszerére kell befolyást gyakorolni (Falus 2005). 

Hazánkban a magyarul érettségiző diákoknak körülbelül a fele továbbtanul, 

közülük pedig nagyjából fele-fele arányban kerülnek a romániai magyar, illető-

leg a romániai román nyelvű felsőoktatásba, azaz érettségiző fiataljainknak gya-

korlatilag az egynegyede folytatja tanulmányait valamely magyar nyelvű egyete-

mi képzésben (Tonk 2012).  

Ha a felsőfokú szakképzés a szakmai önismereti munkát és a pályaérettség 

kialakulását támogatja, valamint segít abban, hogy a pályakezdő fiatalok ismer-

jék képességeiket, reális pályaképpel rendelkezzenek, feldolgozzák bizonytalan-

ságaikat, bízzanak a szerzett szaktudásukban és hozzáértésükben, akkor ezzel 

lehetővé teszi a szakma iránti elköteleződést és sikert. Már a pályakezdő szak-

emberek is magabiztosabbak lesznek, javulnak munkavállalási esélyeik. Fontos 

tehát az alapképzések sajátosságait és összetevőit a pályaalkalmasság és a pálya-

érettség kialakulásának támogatása szempontjából is vizsgálni. Erre teremt le-

hetőséget a jól tervezett pályaszocializációs vizsgálat, mely kiterjed a felsőokta-

tásba lépő és a tanulmányaikat befejező hallgatók motivációjára, pályaképére, 

munkaérdeklődésére, a szaktudás és a pályaismeret alakulására. Az ilyen vizsgála-

tok eredményeit és tanulságait figyelembe véve lehetőség nyílik a tantervek ren-

dezésére, a szakképzések eredményességének növelésére és a pályaszocializáció 

minőségének javítására. Mindez a pályán való beválást és sikerességet támogatja. 
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