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Abstract: The presented research examines the changing of values of the Hungarian, 
Romanian and Belgian students taking part in the social training. The research constitutes of 
two parts: the pre-research and the principal research. In the pre-research we developed the 
value-list used in the research, with the help of a structural interview and by analyzing its 
content. In the principal research – using a hierarchy method– we examined 212 first year 
students and 210 last year students. The results of the research show, that the values hardly 
change during the training. The essential differences depend on the given society and culture 
(for example: truth, tolerance - Belgian population) During the training, mainly the 
professional attitudes are changing, and later, when practicing the profession, they become 
stable values. 
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A következőkben bemutatásra kerülő értékvizsgálat egy komplex érték- 

és attitűdvizsgálat részét képezi. A teljes vizsgálat célja, a szociális képzés-
ben résztvevő hallgatók attitűd- és értékváltozásainak vizsgálata volt, a 
képzés megkezdésétől, annak befejezéséig, valamint ezek kulturális 
összehasonlítása. 

 
A kutatás céljáról 

 
A szociális képzésben az értékorientáció és az attitűd összefüggéseinek 

vizsgálatát, elméleti és gyakorlati tények teszik indokolttá. 
A kutatást, az az elméleti tény indokolja, hogy az értékek formálódása, 

mint a pályaszocializáció egyik legfontosabb tényezője, fontos szereppel 
bír a szociális identitás és a szakmai identitás alakulásában. A pályaattitűd 
maga is sajátos értékorientáció, amely a képzés során úgy alakítható, hogy 
a majdani segítő foglalkozás gyakorlatában stabilan jellemzővé váljon. Az 
attitűdök (és értékek) kognitív összetevőinek alakulásában, döntő szerepet 
játszanak az elméleti ismeretek, míg az érzelmi és viselkedésbeli összete-
vők alakulását a személyiségfejlesztő módszerek határozzák meg. 

A kutatás gyakorlati fontosságát az képezi, hogy jelenleg a szociális 
képzésekben nincsenek kidolgozva olyan módszerek, amelyek pontosan 
mutatnák a képzés folyamatában bekövetkezett személyiség változásokat. 




