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BEVEZETÉS

MID  

A témaválasztás indoklása 

A társadalomban újra meg újra felmerül a pedagógu-

sok helyzetének, közérzetének és funkciójának kérdése. 

Ezen belül központi helyet foglal el a pedagógusképzés 

és az azt megelőző kiválasztás feladatának korszerű és 

körültekintő megoldása. 

Rohanó világunkban egyre inkább követelménnyé vá-

lik,"a pedagógusnak nem elég csak annyit tudnia amit a 

mai iskolában tanitania kell,  hanem - a tudományos gon-
dolkodás képességének birtokában kutatási módszerek irán-

ti érdeklődésének, önállóságának és alkotókéz ségének 

fejlesztése útján - "a gyorsuló idő" körülményei között 

lépést kell tartania a tudományos fejlődéssel, alkalmas-

nak kell lennie az iskolai tananyag megújitására, és ké-

pesnek kell lennie a tanulói csoportok szoció-pszichikai 

jellemzőinek és az egyes tanulók személyiségének megis-

merésére" is /Ladányi Andor, 1983,1 

Az ilyen követelményeknek való megfelelés már a kép-

zést és a kiválasztást megelőzően -a jelenleginél tuda-

tosabb és hatékonyabb- pályaorientációt, a pedagógussá 

nevelés előkészítését segítő pedagógiai-pszichológiai 

fakultáció kiterjesztését igényli. S "ha valamely szak-

mának van lehetősége arra, akkor a pedagógusoknak igen, 

hogy befolyásolják, kik válasszák hivatásul ezt a tevé-

kenységet /Kosi idesz Mihály, 1982/. 

Munkánkban az alábbi probléma megválaszolására vállal-

koztunk. 

Problémafelvetés  

Hogyan vélekednek az előzőekről a ma tanitványai 

-a pedagógiai szituációk közvetlen szereplői- közül azok, 

akiket a pályáról szerzett pozitiv vagy negativ benyomá-

saik győztek meg arról, hogy pedagógusok kívánnak lenni. 



Milyen elvárásokat fogalmaznak meg ők a jövő tanárával 

szemben? Középiskolásaink véleményének, álláspontjának 

ismerete a jövő oktatásának fejlesztésekor nem lehet 

közömbös  számunkra. Ugyanakkor középiskolai pályaorien-

táló munkánkat teszi még tudatosabbá azon ismeretek 

összegyüjtáse is, hogy szükebb hazánk, Békés megye fia-

taljai közül kik /milyen környezetben élők, 	milyen 

referenciaszemélyek hatására döntők, milyen tanulmányi 

eredményü és önmagukat mennyire ismerők/ azok a fiata-

lok akik a jövő pedagógusai akarnak lenni. 

A vizsgálat előtörténetének leirását követően mun-

kánk elsőként a kik választják a pedagóguspályát kérdés-

re keresi a választ megyénk 4. osztályos tanulóinak kö-
rében szüleik iskolai végzettsége alapján vizsgált vár-

ható esély mobilitásuk elemzésével. Ennek függvényében 

ábrázoltuk lakóhely és nem szerinti megoszlásukat. Ér-

dekes -s bizonyára össztársadalmi szinten is lényeges-

problémákat vet fel a horizontális esély mobilitást 

mutató, tehát értelmiségi /felsőfokú végzettségü és kü-

lön a pedagógus/ szülők gyermekeinek a pedagógusképző 

intézmények közötti választása. Milyen az egyetemet vég-

zett szülők gyermekeinek tudományegyetemek iránti érdek-

lődése, azaz milyen a "szükebb" értelmü, horizontális 

mobilitásuk. Milyen választásuk realitásának mértéke ta-

nulmányi eredményüket alapul véve a vertikális esély mo-

bilitást mutatókhoz viszonyitva? 

Jellemző-e a szülők foglalkozásának hatása a vizsgált 

tanulók pályaválasztására? Erre a kérdésre a szülők fog-

lalkozás szerinti megoszlásának elemzésével kaphatunk 

választ. Ezen belül figyelmet érdemel a pedagógus és 

nem pedagógus szülők gyermekeinek, valamint a mezőgaz-

dasági szakmunkás, segéd-, továbbá a szakképzetlen me-

zőgazdasági munkás szülők gyermekeinek pedagógusképző 

intézmények közötti megoszlása és tanulmányi eredménye-

ik szórásának összehasonlitása. 
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Mely pedagógusképző intézmények iránt milyen fokú a me-
gye fiataljainak /összességében és középiskolánkénti/ ér-
deklődése, s mindez milyen kapcsolatban van Békés megye 
leendő pedagógus-szükségletével? Ezekre a kérdésekre az 
anyag 3. fejezete ad választ. Ezt követően a jelentkezők 
pedagógusképző intézménytipusonkénti és nemenkénti meg-
oszlását és a szakválasztási elképzelését vizsgáljuk. 
"A pálya a személyiség életútjának munkával töltött sza-
kasza... nem önálló létező valami, amire a személyiség 
rátalál, hanem hozzá tartozik, belőle fakad..." /Csirsz-
ka J./ Hogy jut hozzá, milyen tényezők motiválták? Er-
re az igen lényeges - hiszen "nincs az életben semmi 
fontosabb és érdekesebb az emberi cselekvés motivumai-
nál" /Gorkij/ - kérdésre munkánk 4. fejezetében kere-
sünk választ pedagóguspályára készülő tanulóik vélemé-
nye tükrében. Elemezzük a felvetett tényezők rangsorát, 
kiszámoljuk relativ gyakoriságukat, majd szorosságukat 
vizsgáljuk a Spearmann-féle rangkor ciós módszerrel. 

Szólunk a vizsgált személyek pályaválasztási döntését 
befolyásoló környezeti hatásról, a pályairánti vonzal-
mu kezdetéről és tartósságáról. 
A 7. és 8. fejezetben a pedagógusképző intézmény elvég-
zését követő elhelyezkedés esélyeivel, munkakörrel és a 
leendő munkahely székhelyével kapcsolatos nézeteket és 
esetleg sikertelen felvételi vizsga esetére fogalmazódó 
terveket rögzitettünk a vizsgált mintán belül. 

A pedagógus személyiség kutatásának egyik legrégibb mód-
szere a társadalom és a tanulók által megkívánt szemé-
lyiségjegyek összegyüjtése és csoportositása. 	Ezt a 
módszert követi a 9. és 10. fejezet, amely a vizsgált 
tanulók véleményét foglalja össze a jó pedagógussá vá-
lás feltételeiről. Csoportositjuk és rangsoroljuk a fen-
tiek alapján azokat az emberi tulajdonságokat, melyekért 
szeretik, illetve nem szeretik tanáraikat fiataljaink. 
Értelmezzük a tanár-diák viszonyról, az állandó tanári 



személyiségjegyekről, a kvalitáson alapuló tekintélyről, 

a kontaktusteremtésről, a szervezésről alkotott vélemé-

nyeket és összevetjük a tudományos álláspontokkal. 

A helyes pályaválasztalak feltétele a munka világgól 

alkotott valóságos kép ismerete,  továbbá az önismeret és 
önmegfogalmazás, mint a személyiséggé válás fontos ele-

me. Ez fogalmazódik meg a vizsgálatban résztvevők pályá-
ra készülésében. 

Szakirodalmi áttekintés  

A pályalélektani szakirodalom szerint a hivatáshoz való 

motiváció a személyiség legmélyebb rétegeiben gyökerező 

aktiv állásfoglalás, amelynek iránya a választott pálya 

sajátos tevékenységei felé mutat. 

W. Fessel /1970/ Clausra hivatkozva megállapitja, 

hogy a pedagógus hivatástudatát feltáró motivációk meg-

határozásánál figyelembe kell venni minden kialakult és 

relative stabil személyi előfeltételt, amely a pedagó-

giai munkával kapcsolatos. Ez a megállapitás a mi tanul-

mányunk szempontjából is jelentős. Ha a képzési koncep-

ció és a gyakorlati pedagógia követelményei alapján 

körülhatároljuk a pedagógusmunka azon területeit, amelyek 
alkalmasak a motiváció vizsgálatára, akkor középiskolá-

saink motivációiból következtethetünk a középiskolák e 
pályára beállitódás érdekében tett felkészítő munkájá-

nak eredményességéhez szükséges személyi előfeltételek 

meglétére, illetve hiányára. 

Véleményünk szerint azonban a teljes kép ismereté-

hez látnunk kell tanulóink 

- pályaválasztási motivumait; 

- a tanári magatartással szembeni elvárásokat; 

- a tanári munkához való viszonyulás mértékét. 

A pályaválasztást befolyásoló motivumok vizsgálatát 

azért tartjuk szükségesnek, mert a pályaadekvát motivu- 
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mok a hivatásra felkészités ideje alatt erősödnek és a 
pedagógusmagatartás irányadó tényezőivé válnak. Az ina-
dekvát tartalmú ösztönző tényezők ismerete is lényeges, 
mert az oktató-nevelő munka koordinált megtervezésével, 
a nevelési módszerek megválasztásával a pozitiv tényezők 
felerősithetők, a negativak pedig leépithetők. Ebben a 
vonatkozásban lényeges Rubinstein megállapitááa a motivu-
mok jelentőségéről: "A kialakuló és saját útjait tudato-
sító személyiség kiinduló motivurnainak és végcéljainak 
egysége áthatja az ember egész tudatos életét és ezáltal 
a körülményekhez alkalmazkodó és magának a személyiség-
nek a változásaitól függő, de mégis egységes vezérfona-
lat, általános irányvonalat kölcsönözhet az adott sze-
mélyiség életének". /Rubinstein, 1974/ 

A pedagóguspályára jelentkezőket olyan motivumok 
kell, hogy irányitsák, amelyek a pedagógusmunka válla-
lására és elvégzésére késztetnek. A tanárjelöltek pálya-
választási inditékainak feltárásával foglalkozó tanulmá-
nyok -mert  néhány szerzőt  /G.  Donáth Blanka, Unerné, 
Komoly Judit/ kivéve középiskolás fiataloknál ezt keve-
sen vizsgálták- megállapitják, hogy a pályára ösztönzők 
megfelelnek az elvárásoknak. /Bereczki Sándor, 1970, 
Boros Dezső 1975, Kelemen László 1973, 1976, Papp János 

1976/ 
Munkájuk alapján a motivumokat két nagy, belsőleg is 
differenciált csoportra lehet bontani. Egyrészt vala-
mely tudományterület ismereteinek megszerzésére való 
törekvésre, másrészt a pedagógusmunka vállalásának kész-
tetésére. Ez utóbbi motivumcsoporthoz tartozik a tudás 
átadása iránti vágy, a gyermekszeretet, a nevelés irán-
ti vágy, az embereken segiteni akarás, a társadalmi ha-
ladás szolgálata, a helyes tanár-diák viszony kialakitá-
sára törekvés. 

A pályaválasztást befolyásoló motivumok ismerete 
mellett meg kell ismernünk középiskolásaink elvárásait 
a tanári munkáról és magatartásról, konkrét magatartás- 



tulajdonságokról. Ezekben az elvárásokban azokat a maga-
tartástulajdonságokat fogalmazzák meg elsősorban, 	ame- 
lyeket leginkább ismernek, amelyekkel korábban többször 
találkoztak és maradandó emléket őriznek. Megismerjük a 
tipikus preferált, illetve elutasitott tanári magatartás-
tulajdonságokat. Ezek ismerete irányjelző a képzés okta-
tó-nevelő munkája számára is. Ennek birtokában konkrét 
nevelési feladatokat lehet megszervezni már a középisko-
lákban is. 
Véleményünk szerint az elvárások mindig orientáló jel-
legüek. Igy a középiskolák tanulói irányulást alakitó, 
orientáló feladata számára nem lehet közömbös, hogy mi-
lyenek a tanulók pedagógusaikkal szembeni elvárásai. Eb-
ben az irányban folyó kutatások egyértelmüen hangsúlyoz-
zák, hogy az elvárások alapján nem "az eminens" tanár 
magatartástulajdonságainak a meghatározására kell töre-
kedni, hanem a pedagógusi tevékenység területe és azok 
követelményei alapján az elvárt pedagógusmagatartást 
jellemzők főbb karakterét kell megadni. E tulajdonságok 
ismeretében a tudatos alakitómunka kedvező eredményt hoz-
hat a diákok motivációjában, majd magatartásában. 
Grassel H. /1970, 1973/ a politikai-ideológiai területen 
a vezetői tevékenységben, az elért eredmények területén, 
és a társas kapcsolatok területén vizsgálta a sikeres pe-
dagógus magatartását. Egyes kutatók azt a megoldást al-
kalmazták, hogy hallgatókat a legfontosabbnak itélt ma-
gatartásról kérdeztek, és arról, hogy milyen tulajdonsá-
gokat tapasztaltak a véleményük szerint eredményesen dol-
gozó pedagógus magatartásában /Bereczki Sándor 1970, 
Klinker-Stopperam 19704 Egységes vélemény alakult ki a 
vizsgálatok alapján, legyen a tanár vidám, segitőkész, 
igazságos, rendelkezzen jó magyarázó készséggel. Kl in-
ker-Stopperam az elvárásokat hasonlóan csoportosította, 
mint Grassel. Fiatal tanárok körében ugyanezzel a cél-
lal végzett felméréseket Sipos Istvánné /1972/, és ered-

ményei a fentieket megerősitették. 
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A sikeres pedagógus magatartásmódjával szemben a tanulók 
elvárják, hogy a tanár: 

1. tanuló személyiségét tiszteletben tartsa; 
2. követelményei magasak, de reálisak legyenek; 
3. vegyen részt az iskolán kivüli munkában; 
4. magatartása marxista legyen 

/Klinker-Stopperarc 1971, kiemeli: Grassel 

1973/ 
W.Kessel /1970/ a pedagógusmunka szempontjából az alábbi 
területeket javasolja figyelembe venni: politikai-ideoló-
giai munka, pedagógusi hivatás, ifjúság- és gyermekszere-
tet és a fiatal önmagához való viszonya. Figyelemre mél-
tók azok a területek is, amelyeket T. Parson szociál-
pszichológiai megközelítéssel vizsgált. Az öt paraméter-
ből álló rendszer alkalmazásával a pedagógus érzelmi te-
litettségét, vagy érzelmi közömbösségét, önmaga-vagy a 
kollektiva felé irányulását lehet meghatározni. 
Az amerikai Ityans P.G. /1964/ középiskolai tanárok meg-
nyilatkozásait osztályba sorolta, s ez alapján a tanárok 
érzelmi beállitodásáról és viselkedésmódjukról kapott a-
datokat. 
Gáspárné, Zauner Éva /1972/ és Ungérné, Komoly Judit ku-
tatásai a tanárjelöltek pályaalkalmasságának a megállapi-
tására vonatkoztak. A különböző magatartásformák iránti 
állásfoglalásról, s ezzel bizonyos mértékű beállitódásról 
adnak megbízható adatokat. 

Célkitüzés  

Az eddigi gondolatainkat összegezve a középiskolák pe-
dagóguspályára orientáló munkájához elengedhetetlen a ta-
nulók pályaválasztási inditékainak, a tanári munkára, ma-
gatartásra vonatkozó tapasztalatoknak elképzeléseknek, 
valamint a pedagógusmunkához és a tanári magatartáshoz 
való viszonyulásnak az ismerete. 



- 13 - 

Munkánkban ezen problémakörök áttekintésére vállal-
kozunk, kiegészitve az előzőekben vázolt kérdéscsoportok-
kal. Hipotéziseinket az egyes részfejezetek tárgyalásához 
illesztjük. 

Ezt követően röviden bemutatjuk vizsgáló eszközeinket és 
azokat az eljárásokat /statisztikai/ melyeknek alkalmazá-
sával adekvát tsszehasonlitást kívánunk elvégezni az ál-
talunk vizsgált minta alrendszereiben. 

Vizsgáló eszközök, feldolgozás módszere  

Vizsgálatunk alapinformációit kérdőives módszer se-
gitségével gyűjtöttük össze. Felhasználtuk továbbá jóné-
hány középiskolában a beszélgetés lehetőségét, valamint 
a kollégiumi és pályaválasztási tanácsadó munkában szer-
zett tapasztalatainkat. 
A meglévő adatokat és a zárt kérdésekre adott válaszokat 
matematikai módszerek segitségével feldolgoztuk. Kiszá-
moltuk a legfontosabb mutatókat //6 - htiv gyakoriság, át-
lagi szórás, korreláció4 melyek további következtetések 
levonását tették lehetővé. 
A rangsorolt pedagógus személyiségtulajdonságok közötti 
összefüggés keresésére Spearmann-féle rangkorrelációs 
módszert alkalmaztunk. A szemléletesség fokozása céljá-
ból táblázatokat, oszlop- és kördiagramokat és grafiko-
nokat alkalmaztunk. 
A vizsgáló eszközt mellékletként helyeztük el. 
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I. 

A vizsgálat előtörténete 

Tanárok, szülők, diákok érdeklődésének egyik közös 
központi kérdése hosszú idő óta, de főként napjainkban 
az iskola, mint társadalmilag fontos intézmény.  Benne a 
pedagógus szerepe és jelentősége -az oktató-nevelő munka 
legjobb tárgyi feltételei között is- kiemelkedő és meg-
határozó. Annál is inkább az, mert "a mai ifjúság más 
igényekkel lép fel neveltetésének tartalmát, didaktiká-
ját, módszerét illetően, mint a megelőző koroké. A peda-
gógia tudományának és gyakorlatának -ha meg akar felelni 
a társadalmi követelményeknek- szembe kell néznie ezek-
kel az igényekkel". /Koncz János, 1980./ 

E nem kis feladatba kivánunk bekapcsolódni szerény 
vizsgálatunkkal, amikor Békés megye e pályát választani 
szándékozó középiskolásainak "igényeit" próbáltuk feltér-
képezni és véleményüket a szakirodalmakkal összehasonlit-
vs összegezni. 

Elsőként szociológiai aspektusú áttekintést kivántunk 
nyerni arról, kik választják megyénkben a pedagóguspályát. 
Milyen a pályázók várható esély mobilitása? 

Feltételezésünk szerint többen kényszerként választ-
ják e pályát, mert nem a pálya-, hanem az iskolaválasztás 
/mint presztizsszint/ szándéka által vezérelten, és tanul-
'mányi eredményük, továbbá képességeik hiányai alapján más 
felsőfokú intézménybe sokkal kisebb eséllyel pályázhatná-
nak. 

További hipotézisünk a szakválasztás humán reál meg-
oszlására vonatkozott, mely szerint igen kevés tanuló mu-
tat érdeklődést a természettudományos szakok iránt. 

Célkitüzésünk volt továbbá megismerni a pályázók vá-
lasztásában szerepet játszó legfontosabb tényezőket, vé-
leményüket a jó pedagógussá válás feltételeiről; a szá- 
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mukra szimpatikus, illetve taszitó tanári megnyilvánuláso-
kat. Majd a tényfeltárás után kivántuk megfogalmazni azo-
kat a feladatokat, amelyekben a középiskolák előreléphet-
nek tanítványaik pedagóguspályára orientálása terén. 

A vizsgálatunkhoz az 1982-ben készült "Kérdőiv a 
pedagóguspályára készülő középiskolásoknak /IV.o./ cimü 
anyagot használtuk /Apró Tibor, 1982 / 

A tényekre vonatkozó kérdésekkel a tanulók körülmé-
nyeit, a zárt kérdésekkel pedig melyeknél ennek ellenére 
lehetőséget biztositottunk az önállóan megfogalmazott gon-
dolatok lejegyzésére is- pályaválasztásuk motivumait, s 
annak fontossági sorrendjét kivántuk feltárni. 

Mivel a kérdőivek kitöltését magunk irányítottuk, 
módunk volt a tanulók érzelmi, értelmi reagálását megfi-
gyelni. Metakommunikációjukból, a kitöltött kérdőivek vá-
laszaiból kedvező tapasztalatokat vontunk le. Őszinte, köz-
lésvággyal mondtak véleményt, füztek kommentárt a felvetett 

kérdésekhez. 
A kimerítő terjedelmü kérdőiv szabadon választható 

utolsó kérdésére /"Mi jutott még eszedbe?"/ meglepő módon 
-bár nem nagy számban- jól összefoglalták gondolataikat a 
tanulók, új szinnel gazdagitották a felvetett kérdéseket: 
véleményt alkottak a kérdőiv hatásáról döntésük megerősi-
tésében, a pályán már tevékenykedők életmódjáról, munka-
stilusáról. Némelyek megfogalmazták, miként kellene közép-
iskolában külön is foglalkozni a pedagóguspályára készülők-
kel, milyen irányitást, milyen programokat igényelnének, s 
azt, hogy szükséges volna a pályára termettséget is mérni 
a pedagógusképző intézmények felvételi vizsgáin. 

A kedvező tapasztalatok mellett tényként kell rögzí-
tenünk, hogy a pályamotivációs tényezők felderitése során 
az egymáshoz hasonló, vagy egymástól viszonylag különböző 
motivumokat nem mindig tudták megkülönböztetni a vizsgált 
tanulók, avagy önmagukhoz viszonyitották. Főként az egy-
mástól különböző, jobban eltérő motivumokat kellett volna 
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a kérdőiv zárt válaszainak tartalmaznia. Az árnyaltabba-
kat, ha élnek a válaszadókban, úgyis megfogalmazzák in-
dokukban. 

Vizsgálatunkat az 1981/82. tanévben végeztük Békés 
megye valamennyi gimnáziumában. Bevontuk továbbá azokat 

a szakközépiskolákat is, ahonnan -többéves tapasztalata-
ink alapján- jónéhány fiatal szokott pedagógusképző in-

tézményekbe jelentkezni. /Ezek a szakközépiskolák: Sebes 
György Közgazdasági és Kereskedelmi Szakközépiskola, g 
békéscsabai Egészségügyi Szakközépiskola, további minden, 
a megyegimnáziumaival közös igazgatású szakközépiskola/. 

Más forrásból nyert adatokkal kiegészíthető ez a kép: 
megyénk IV. osztályos szakközépiskolásai közül -akik nem 
kapcsolódtak be vizsgálatunkba- csekély számban ugyan 
/8 tanuló, melynek fele fiú!/, de felvételt nyertek peda-
gógusképző intézménybe. 

A kérdőives vizsgálatba bevont tanulók száma 257 fő,  

melynek 85 %-a /219 tanuló/ leány, 15 %-a /38 tanuló/ pe-
dig fiú. Mindez elgondolkoztató tény, hiszen a pedagógus-
utánpótlás nevelésének hosszabb távon követelménye, hogy 
a "pedagógus-társadalom nemek szerinti összetétele nagy 
általánosságban kövesse a nemeknek a társadalomban, szü-
kebb értelemben a társadalmi munkamegosztásban kialakult 
arányát". /Koncz János, 1980 / 
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II. 

A vizsgált tanulók várható esély mobi- 

litásának elemzése 

"... az iskolának igen jelentős szerepe van mind az 

egyéni t , mind a kollektiv 2  mobilitás előmozditásában. A 

jelenlegi feltételek mellett azonban sokkal inkább az 

egyéni, mint a kollektiv mobilitás eszköze". /Ferge 

Zsuzsa, 1976 / 

Hogyan tükröződik mindez Békés megye pedagóguspályá-

ra készülő 4. osztályos középiskolásainak pályaorientáci-

ójában? Erre a kérdésre a vizsgálatban részt vett tanulók 

várható esély mobilitásának elemzésével kivánunk választ 

adni. 

várható esély mobilitás fogalmát azért vezettük be, 

mert a vizsgálatba bekapcsolódó tanulóknak nincsen megva-

lósult pályaelképzelésük, csupán szándékuk, tehát mobili-

tásukra csak sikeres felvételük esetén van esélyük. 

Szüleikhez viszonyitva -esetleges pedagógiai tanulmá-

nyaik befejezése után- mely társadalmi rétegbe kivánnak 

kerülni, azaz milyen intergenerációs mobilitás esélyéről 

beszélhetünk esetükben? 

1./ Egyéni mobilitás: "Az egyén struktúrán belüli moz5ásá-
ra utal. Pozitivuma /még ha nem is előzi vagy kiseri 
kollektiv mobilitás/ kétségtelenül az, hogy gátolja 
egyes rétegek, "kasztszerü" megmerevedését, biztosit'ja 
a rátermettek megfelelő helyre kerülését, ami kétség-
kivül össztársadalmi érdek. Ugyanakkor azonban adott 
esetben igen nagy terhet ró az egyénre, és emellett 
erősitheti az individualizálódási törekvéseket". 

2./ Kollektiv mobilitás: "... minden réteg helyzete javul, 
de a ma kedvezőtlenebb helyzetben lévők körülményei 
gyorsabb ütemben módosulnak, mint a többi társadal-
mi rétegé. Igy a struktúrán belüli mai távolságok, 
különbsegek fokozatosan csökkenhetnek és egy a mai-
nál magasabb gazdasági és kultúrális szinten kibonta-
kozhat az értékek és cselekvési formák sokkal nagyobb 
változatossága". /Ferge Zsuzsa, 1976 / 
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Vizsgálódásunkat /Kozma Tamás, 1977 / a szülők is-

kolai végzettségét gyermekük vágyával összehasonlitva vé-

beztük• 

Megállapitásunk szerint hori-

zontális esély mobilitás a  fi-
gyelhető meg a tanulók 18 %-

ánál, mert apjuk /9 %/ vagy 

mindkét szülőjük /9 %/ szin-

tén főiskolai vagy egyete-

mi végzettségü. 

: horizontális esély mobilitás 

: vertikális esély mobilitás 

I1.1. ábra 

A vizsgált populáció 82 %-ára azonban a vertikális mobi-

litás4  jellemző egy-, kés-, három- és négylépcsősben egy-

aránt. 

Vertikális esély mobilitás 

Egylépcsős mobilitás lehetőségén értjük amikor középisko-

lai végzettségü apa, vagy mindkét szülő gyermeke felsőfo-

kú -pedagógusképző- intézetbe kíván jelentkezni. Ez a mo-

bilitás a vizsgált tanulók 21 %-át érinti. 

3./ Horizontális esély mobilitás: Amikor egyének, csopor-
tok egy társadalmi együttesből olyan másik társadalmi 
együttesbe kerülnek át, -vizsgálatunkban feltételes 
átkerülésről van szó-, amely az előző együttessel azo-
nos rétegbe tartozik. 

4./ Vertikális esély mobilitás: Az egyének vagy csoportok 
társadalmi rétegek közt változtatnak -most terveznek 
változtatni- helyet: "följebb", "lejjebb" kerülnek a 
társadalmi rétegek hierarchiájában". /Kozma Tamás, 
1977 / 



Legmagasabb 	 an  a háromlépcsős esély mobilitás fi- 
gyelhető meg, hiszen 80 személy /31 %/ apja vagy mindkét 
szülője 8 általános iskolai végzettségű, amig gyermeke 
felsőfokú tanulmányokat kiván folytatni. 

E mobilitást mutatóknak mintegy fele /16 %/ azon 
fiatalok száma akik csoportját a kétlépcsős esély mobili-
tás jellemzi, tehát szakmunkás-bizonyitvánnyal rendelke-
zik az apa, vagy mindkét szülő. 

A domináns /háromlépcsős/ esély mobilitás negyede 
/8 %.21 f ő/ jellemzi a négylépcsős mobilitás mértékét, 
ami azt jelenti, hogy az általános iskolát el sem vég zett 
apa vagy mindkét szülő gyermeke képességei és igényei a-
lapján eljutott oda, hogy felsőfokú tanintézetbe jelent-
kezzen. Még figyelemre méltóbbá teszi ezt a számot az a 
tény, hogy ezek a tanulók -elért tanulmányi eredményük 
realitásával számolva- minden pedagógusképző intézeti 
tipusba jelentkezés lehetőségével éltek. 

A négylépcsomobilitást mutató tanulók 
jelentkezési megoszlása a pedagógusképző 

intézetdcközött 
Óvónőképző intézetbe 	5 fő 	24 % 
Tanitóképző főiskolába 	8 fő 	38 % 
Tanárképző főiskolába 	7 fő 	33 % 
Egyetemre 	1 fő 	5 % 
ÖSSZESEN 	21 fő 	100 % 

II.1. táblázat 

Összességében a vertikális esély mobilitások a tár-
sadalom szempontjából pozitiv jelenséget takarnak, 	hi- 
szen csökkennek a társadalmi csoportok közötti kulturá-
lis-társadalmi távolságok. Az egyéni többlépcsős mobili-
tásra törekvés mögött felfedezhető az a szülői óhaj is 
-amit a kérdőiv kérdésére /Hogyan fogadták szüleid a dön-
tésedet?/ adott 87 %-ban helyeslő és csak 4 %-ban lebe-
szélő válaszok is igazolnak-, hogy "nálam többre vigye 

a gyermekem". 
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Ugyanakkor, ha a továbbtanulni szándékozó és ehhez 

reális alappal rendelkező tanulók számát az érettségizők 

számával hasonlitjuk össze, akkor ez a szülői óhaj -úgy 

tünik- nem azonos a "többet tudjon, mint én" mondat tar-

talmával, hanem inkább a gyermek életkörülményeinek rela-

tív javulása igényét fogalmazza meg, ami napjainkban nincs 

szoros összefüggésben a többlettudással, a tanulmányi elő-

relépés fontosságával. "A hetvenes évek végén a világgaz-

dasági hatások eredményeként az elért életszinvonal meg-

őrzése vált reális céllá. A fogyasztói igények növekedése 

azonban változatlan tendenciaként jelen van, s ez válto- 

zatlanul fontossá teszi az anyagi tényezőket. Valószinü 

azonban, hogy a pályaválasztás során az anyagi tényezők 

nem egyformán fontosak minden társadalmi réteg számára. 

A szülők anyagi szintje, az anyagi szükségletek ki-

elégitettségének mértéke jelentősen differenciálja az a-

nyagi tényezők fontosságát. 

Ugyanúgy nagyfokú eltérések tapasztalhatók a szülők isko-

lázottsága, müveltségi szintje szerint is. Feltehető, hogy 

a magasabb müveltségü szülők gyermekei az anyagi helyzet-

től függetlenül kevésbé preferálják jövendő. pályájukon az 

anyagi tényezők szerepét, mint a kevésbé iskolázott csa-

ládokból származó fiatalok, s más tényezőknek -pl. alko-

tás, másokon való segítés, szociabilitás- nagyobb fontos-

ságot tulajdonitanak". /Schüttler Tamás, 1982 / 

Ezt támasztja alá vizsgálatunk is, hiszen a horizontális 

és egylépcső esély mobilitást mutató -iskolázottabb és 

feltehetően magasabb müveltségü- szülők gyermekei alkot-

ták a pedagóguspályát választani szándékozók 18 % + 21 %_ 
39 %-át. /47+54/ fő = 101 fő/ 

A mobilitás foka nem volt vizsgálható a tanulók 6 %-

ánál, mert nekik vagy nem él az édesapjuk /14 f ő/, vagy 

nem tud róla /1 fől. Magasnak itélhető ez az arány, 	de 

még inkább az, ha együtt szemléljük azon tanulókéval, a-

kiknek az édesanyjuk nem él /2 %/. Összességében a me-

gyénkből pedagóguspAl ,,Arm  jelentkező tanulók 8 %-ának 

valamelyik szüleje nem él. 
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Az esély mobilitás létszám szerinti alakulása 

horizontális esély mobilitás 

/5/ 	23 fő  

/5/ - /5/ 	24 fő 
ÖSSZESEN 	47 fő  

18 % 

vertikális esély mobilitás 

Egy- 	Két- 	Három- Négy- 	Nem vizs- létszám 
lépcsős lépcsős lépcsős lépcsős gálható 	össze- 

fő 	fő 	fő 	fő 	mobilitás sen 

/4/ 	27/3/ 	7/2/ 	22/1/ 	8 
/4/-/4/27/3/-/3/33/2/-/2/58/1/-/1/13 

Össz. 54 	40 	80 	21 15 fő 6% 210 fő 82 % 
21 % 	16 % 	31 % 	8 % 

az apa iskolai végzettségének kódszáma 
/X/-/X/: az azonos végzettségü szülők ködszáma 

X: 1, ha 8 általános iskolánál kevesebb a végzettség 
2, ha 8 általános iskola a végzettség 
3, ha szakmunkásképző intézetiga végzettség 
4, ha középiskola a végzettség 
5, ha főiskola, vagy egyetem a végzettség 

I1.2. táblázat 

A vizsgált személyek esély mobilitásának elemzése az ál-

landó lakóhelyük függvényében 

A vizsgálatban részt vett tanulók legnagyobb %-a /38 %/ 

városban él. Közel hasonló megoszlásban /29 % és 33 %/ 
tanulnak megyénk középiskoláiban nagyközségben és faluban 

lakó pedagóguspályára készülő fiataljaink is. 

Esély mobilitásukat lakhelyük fg-ben vizsgálva megál-

lapitható, hogy amigavárosban lakó tanulókat főként a ho-

rizontális és az egylépcsős mobilitás jellemzi, addig a 

nagyközségi és falusi tanulók többsége 3 lépcsős mobili-

tást tükröz. 
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mobili-  
n tás /e.  

m./  
---  : város  

-- : nagyközség  

--  : falu  

1I.2. ábra 

A különböző lakhelyű tanulók esély mobilitásának /e.m./  
relativ gyakoriságát /f/ az alábbi oszlopdiagrammák szem-

léltetik:  
a diagram jelzései: h : horizontális esély mobilitás  

v l  : egylépcsős 	- 	" 

v2  : kétlépcsős 	- 	"  

v3  : háromlépcsős -  

v4  : négylépcsős  - 	" 

n : nem vizsgálható  

MOO 

lam 

40  ._. 

h 1  
. ~ n n  v 2 v 3  v4  n e.m. 



e•m• I megyei 

  f xY l z 
városi f/y/%  1 

7 dx=x_j dy=Y-Y dx . d  dX  dy  

- 23 - 

falu 

S 

.tr E 	 .. 	 n , , 
h v l  v2  v3  v4  n 	e.m. 

1I.3. ábra 

Hasonlitsuk össze a megyei esély mobilitást a váro-

si, nagyközségi és falusi tanulók esély mobilitásával, 

majd állapitsuk meg a különböző tipusú települések tanu-

lói esély mobilitásának egymáshoz viszonyitott korrelá-

cióját! 

h 
vl  

v2  

v3  

v4  

n 

18 

21 

16 

31 

8 

6 

100 

17  

10 

12 
6 

7 

1 

2 

6  

1 

4 

-1 

14 

-9 

-11 

4 

6 

0 

1 

-5 

-4 

E 

4 

24 

0 

14 

45 

44 

131 

1 

16 

1 

196 

81 

121 

4 16 

16 

36 

0 

1 

25 

16 

94 

n = 6 
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s = 1 1 		= 416 x 	n-1 	5 	= 9,121 s  = 	 .4 = 4, 335 
Y 

n 
2: 

dxdY i=1 
r xy = /n-l/s  x . sy  

13 1 
5.9,121.4,335 	 w 0,662 

A 

• 



h 1 	1 3  
v l  16 	4 6  

v2  1 	-1 3 	5  
v3  196 	14 13  

v4  81 	-9 2  
n 121 -11 2  

416  

sx  = 9,121 s z  =  521- 

2: 91 	5: 53 94  

= 4,266 	sk  441:=3,255 =3,255  

-2 4 
1 1 

-2 4 

8 64 

-3 9 

-3 9 

5 
3 

7 

11 

5 

2 

6 

-1 

-3 

1 

5 

-1 

-4 

1 

9  
1 

25 

1 

16 

16 4  

36  6  

0 0  

1 1  

25 -5  
16 -4  
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A megyei esély mobilitáshoz viszonyitva a városi  
tanulók hasonló jellemzőit közepes mértékű /r = 0,66/  
korreláció figyelhető meg.  

e.m.dX j  
megyei 

dx  
nagyközség 

/z/~  l  z I  d= - (  d2  o  

falu 
/h/c,  1  h  Idk=k_T  d d k 

'város  
d y 	v  

sy  = 4,335  

e.m. dx .  dz dx.dk  dydz  dydk  dzdk  

h 

vl  
v2  
v3  

v 4  
n 

2: 

-2 -1 -8 -4 2  

4 -12 6 -18 -3  

2 -1 0 0 -2  
112 70 8 5 40  

27 9 15 5 3  

33 44 12 16 12  

176 109 33 4 52  

6  
2: dxdz  
i=1  

rxz - 5sx .s z  
176  

  

 

= 0,904 
 5x9,121x4,266 
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A nagyközségi tanulóknál /r=0,90/ szoros összefüg-
gés tapasztalható lakóhelyük és esély mobilitásuk között.  

6  
2: d~d

k  i=1 	
109 

 
xk = sx  . sk 	= 5.9,121.3,25'5   	 ,734  - 0,734 

 falusi tanulóknál ez az összefüggés /r=0,73/ köze-
pesnek mondható.  

6  
2: d d  
i=1 y z 	33  

ryz = 58ys z 	5.4,325.4,266  = 0,357  

  

  

A városi és nagyközségi tanulók esély mobilitása nem  
mutat összefüggést.  

6  
d y  dk  

i=1 	4  

ryk = 5sy .sk 	5.4,335.3,255 = 0,056 
 

A város és falu hasonló jellegü összehasonlitása tel-
jes függetlenséget mutat.  

6  
dz  dk  

i=1 	52 	_   rzk 
- 5.s z .sk = 5.4,26 .3,255 

	0,748'100,75' 

Érdekes módon viszont a nagyközségi és falusi tanulók  
esély mobilitása már közepes korrelációt jelez.  

A tanulók esély mobilitása  
nemek szerinti bontásban  

A cimben jelölt kérdést vizsgálva azt tapasztaljuk,  

hogy horizontális esély mobilitást arányaiban több mint  

kétszer /2,46 szoros/ olyan %-ban mutatnak a fiúk /37 %/  

mint a lányok /15 %/. Ez azt jelenti, hogy a pedagóguspá- 
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lyát választó fiúk többnyire felsőfokú végzettségü szülők  
gyermekeiből tevődnek ki. Mi lehet ennek az oka? Ha azt  
is figyelembe vesszük -amint a III.2. táblázat mutatja-,  
hogy többségük tanitóképző és tanárképző főiskolára jelent-

kezik, arra is következtethetnénk, hogy ezek a fiúk tanul-

mányi eredményük vagy képességeik szerényebb volta miatt  
más jellegű főiskolát /aminek követelményei inkább a ter-

mészettudományos tárgyakhoz kötődnek/ nem mertek választa-

ni. "Ha ezt elvégzem, mégis van egy diplomám" elv alapján  
ebben  -mint  ahogy a kérdőivekből kitünt- fokozottabb ins-
pirációt kaptak szüleiktől is más esély mobilitást mutató  
társaikhoz viszonyitva.  

A horizontális és vertikális esély mobilitás  
alakulása  

fiúkra 
	

lányokra  

összlétszámra  
nézve  

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

É : horizontális  

         

.  

~- 

      

41  

      

      

      

4 : vertikális  

             

I1.4. ábra  
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A fiúk vertikális mobilitásának bontását a lányokéval ösz-
szehasonlitva végeztük el, melynek eredményét az alábbi  
táblázat alapján a grafikon szemlélteti:  

Egylépcsős I Kétlépcsőst Háromlép-INé,ylép- 1  nem  
csős 	csos 	vizsg.  

mobilitású fiúk és lányok  

fiúk 	11 fő 29% 1fő3% 9 fő23% 1fő3%2 fő 5%  
lányoly 44 fő  20 % 39 fő 181r. 70 fő  32 % 30 fő  9 % 13 " 6%  

A nemek megoszlása esély mobilitásuk  
függvényében  

V  ~  

2  v 

: fiú  
- leány  
-- : összlétszám  

Az adatok között folytonossági összefüggés nem érvényesül,  

csak a szemléltetés kedvéért kötöttük össze.  

II.5. ábra  

e.m. 
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"Szükebb értelemben" vett esély 

mobilitás vizsgálata 

A horizontális mobilitást mutató csoporton /47 f ő/ 
belül megvizsgáltuk, hogy az egyetemet végzett szülők 

/28 fő/ gyermekei közül hányan mutatnak "szükebb" érte-

lemben vett horizontális mobilitást, azaz hányan jelent-
keznek tudományegyetemre. Ez a szám 8 fő,  a vizsgálat-
ban részt vettek 29 %—a. A további 20 fő /71 %/ "szükebb" 
értelemben vertikálisan lefelé mobilizálódik, 	melynek 
részleteit a diagram szemlélteti. 

       

       

  

set 

    

f •Y  

     

óvónőképző tanitóképző 	tanárképző 	tudomány 
intézet 	főiskola 	főiskola 	egyetem 
"szükebb" értelmű vertikális mobilitás "szükebb" értelmü 
71 % 	 horizontális mobi- 

litás 29 % 

1I.6. ábra 

Tehát tapasztalható, hogy a vertikális mobilizáció lefelé 

még ilyen "szükebb" értelemben is elég korlátozott, illet-

ve legnagyobb számarányban az egylépcsős figyelhető meg 

/39 % tanárképző főiskolát választó/. 

Ha az egyetemet végzett szülők 28, és a pedagógus 

szülők ilyen pályára készülő 32 gyermekének pedagóguskép- 
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ző intézmények közötti megoszlást összehasonlitjuk:  

ped.képző int.  

égyetemet vjpedagóg.  

d  dY  dXdY  2 dX  d2 d
Y 

 

szülők gyermekei  
x 	y 	y  

óvónőképz. i. 	2  3 -5 -5 25 25 25  

tanitók. főisk. 	7  9 0 1 0 0 1  

tanárképző fői. 	11  7 17 8 	4 9 36 16 81  

tud.egyetem 	8  3 1 -5 -5 1 25  

X 28  32 I:  56 42 132  

sX  = 7  = 3,741 sy  = ~ = 6,633mo rx  = 3x3,741x6,633  
= 0,752  

szoros korreláció figyelhető meg. Ebből arra következtet-

hetünk, hogy mind a két szülőtípus információi alapján  
befolyásolni tudja gyermekét abban, hogy ne mobilizálód-

jon lefelé. Az információk beszerzése után, melyre nekik  
sokkal inkább van is igényük mint a többi szülőtársnak,  

még a gyengébb tanulmányi eredmény esetén is felsőoktatá-

si intézményben való tanulásra ösztönzik gyermeküket.  

Ha a fenti számitásaink alapján az egyetemet végzett,  

továbbá a nem egyetemet végzett szülők gyermekeinek fel-

sőoktatási intézmény-választása közötti korrelációt vizs-

gáljuk, nem találunk összefüggést.  

ped.képző int.  
nem egyetemet 
végzett szülők .. 
gyermekei 	k dk  d dx~t ~t2  

óvónőképző int. 
tanitóképző főisk. 
tanárk. főisk. 
tudcm.egyetem 

,: 

43 
92 
74 
20 

229 

57 
-14 
35 
17 

-37 

-5 
0 
4 
1 
2. 

70 
0 

68 
-37 
101 

196 
1225 
289 

1369  
3079  



sx  = 3 , 741 	sk 	3039 3 32,036 

101  
rxk - 3x3,741x32,036 =  0, 28  

A 1I.6. ábra által szemléltetett "szükebb értelmü" lefe-

lé mobilizálódás korlátozott voltát támasztják alá az 

egyetemet végzett szülők gyermekeinek felvételi tantár-

gyakban elért érdemjegyei is, melyek között a közepes 

osztályzat 30 %—ban figyelhető meg, amig a nem egyetemi 

végzettségü szülők gyermekeinél ez a jegy csak 21 %—ban 

fordul elő. Ugyanakkor elégséges osztályzattal egyetlen 

ezen csoportbeli tanuló sem jelentkezett, mig a nem 

egyetemi végzettségü szülők gyermekei közül 3—an /2 %/ 
próbáltak ilyen eredménnyel jelentkezni /óvónőképző in-

tézetbe/. A tudományegyetemre jelentkezőknél is a fen-
ti tendencia figyelhető meg, nevezetesen az, hogy rela-

tive kevesebb jeles eredményü tanuló próbálkozott 	az 
egyetemi végzettségü szülők gyermekei közül, amint ezt 

az alábbi táblázat szemlélteti: 

Egyetemi 	Nem egyetemi 

2 jegy/tanuló 

végzettségü szülők egyetemre jelent-
kező gyermekének a felvételi tantár-
gyakból szerzett 4.o. félévi érdem- 

jegyei 

  

8 fő 	27 fő 

Jó 	4 db 

Jeles 	12 db 
25% 

75% 

9  db 
45 db 

17 % 
83 % 

11.3. táblázat 
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A szülők foglalkozása és ennek 

hatása a vizsgált tanulók pálya-

választására 

Érdekes megállapitások tehetők a szülők foglalkozásával 

kapcsolatban is, amely valamilyen motiváló erővel minden-

képpen hat a tanuló pályaválasztásakor. 

Bár az 1981. évi inditékvizsgálat /Schüttler Tamás 

1982/ eredményei szerint a szülők -általában a család-

ma nem annyira közvetlenül, hanem inkább közvetetten, a 

családi szocializáció mechanizmusain keresztül, az érték-

rendszer "átörökitődése" útján befolyásolják gyermekeik 

pályaválasztását, igy e motivum fontosságának jelentős 

csökkenése tapasztalható. A szülői, családi akarat módo-

sitó hatásának csekély fontosságát mutatja az is, hogy 

a családi hagyomány követése mint inditék, a legutolsó 

helyre került". 

Ezeket a megállapitásokat nemcsak jelen vizsgálatunk -mi-

szerint a tanulók pedagóguspálya választásával kapcsola-

tos döntését szüleik 87 %-a helyeselte, s pusztán 4 %-
uk nem értett egyet gyermeke elképzeléseivel, és akarta 

lebeszélni választásáról-, de a mindennapi pályaválasz-

tási tanácsadó gyakorlatunkból szerzett eddigi tapaszta-

lataink is cáfolják. 
Véleményünk szerint ma is lényeges szerepet játsza-

nak a szülők gyermekeik pályaválasztásában. Ugyanakkor 

ez a szerep a régitől eltérő formát öltött; demokratizá-

lódott szülő-gyermek viszonyban nyilvánul meg. 

"Kortünet, hogy a régi, merev tekintélyelvi kapcso-

lat a szülők és gyermekeik között átalakulóban van egy 

fesztelenebb jellegü kapcsolattá. /pl: kölcsönös tegezés, 

több mindenről lehet beszélni a szülővel stb./ Negativ 

esetben ez a gyermek elhanyagolásához, a kapcsolat lazu-

lásához, pozitiv formájában azonban szorosabb és kétol-

dalúbb kapcsolathoz - vezethet". /G. Donáth Blanka, 1977/ 



Tehát a szülők egyre nyitottabban kezelik gyermeke-
ik pályaválasztási elképzeléseit, egyre jobban teret en- 
gednek gyermekeik spontán igényeinek, törekvéseinek. Ugyan-
akkor elengedhetetlenül fontos, hogygyermekük személyi-
ségének ismerete alapján- őszinte véleményükkel segitsék 
ön- és pályaismeretük gyarapodását, de úgy, hogy a fia- 
tal ezt valóban baráti segitésként, ne pedig kényszerként 
élje meg. Ehhez viszont segitséget kell nyújtani a szü-
lőknek. Azaz szorosabb és céltudatosabb kapcsolat, "hid" 
kiépitésére van szükség a nevelés tudománya és a csalá-
dok spontán nevelési gyakorlata között. 

A vizsgálatban résztvevő tanulók szüleinek foglalko-
zása szerinti megoszlását a I1.4. táblázat szemlélteti. 

A szülők foglalkozás szerinti 
megoszlása 

Szülők foglalkozása 
Apa Anya 

f ő gó f ő  

Pedagógus 16 6 27 11 
Szellemi dolgozó 65 25 75 29 
Ipari szakmunkás 49 19 17 6 
Mezőgazdasági szakmunkás 15 6 5 2 
Betanitott munkás 28 11 41 16 
Segédmunkás 10 4 8 3 
Szakképzetlen mg-i munkás 12 5 10 4 
Bedolgozó - - 7 3 
Egyéb 47 18 62 24 
Nincs szülő 15 6 5 2 
Összesen: 257 100 257 100 

11.4. táblázat 

Megállapitható belőle, hogy a tanulók legmagasabb 
%-ánál a szülők szellemi dolgozók /25 % apa, ill 29 % 
anya/. Ha ezt a kérdést nemenkénti bontásban vizsgáljuk, 
azt tapasztaljuk, hogy a fiúk szülei relativen kétszer 
akkora %-ban /45 % apa, 42 % anya/ szellemi dolgozók, 



mint a lányoké. Ez összefüggésben van azzal, hogy a szel-
lemi foglalkozású szülők fokozottabban óhajtják fiúgyer-
mekük felsőfokú pályán való továbbtanulását, mint a töb-
bi szülő /a 38 fiúból 23-an/6l%/ szellemi dolgozó szülők 
gyermekei/. Ezt a tényt még érdekesebbé teszi az, hogy 
az emlitett fiúknak 52 %-a városi lakós, ami arra enged 
következtetni, hogy a városi szellemi dolgozók családja 
erősebb hatást gyakorol gyermekére továbbtanulásával kap-
csolatban még akkor is, ha a tanulmányi eredmény -a kö-
zepes érdemjegyek magasabb számarányát tekintve /5. táb-
lázat/- gyengébb. 
A faluban élő, hasonló fiúk számaránya ugyanakkor közel 
kétszerese a vizsgálatunkban részt vett nagyközségi fiúk-
nak. Ez megyénk falvaiban is a visszafelé mobilizálódás 
elleni fokozott törekvést látszik alátámasztani a fiúk 
körében. 

A szellemi dolgozó szülők 
fiúgyermekinek településtipusonkénti száma 

és érdemjegyeik alakulása 

város 

fiúk 
száma 	% 

eredményjegy 
db 

12 52 
Jeles 
Jó 
közepes 

13 
7 
4 

I:24  

54 
29 
17 

jeles 3 38 
nagyközség 4 17 jó 3 38 

közepes 2 24 
8 

jeles 6 42 
falu 7 31 jó 6 42 

közepes 2 14 
E1A 

,, 23 100 

11.5. táblázat 



A 11.4. táblázat szerint külön kategóriában vizsgált 

pedagógus szülők számaránya /apa 6 %, anya 11 %/ alacsony-

nak tekinthető. Ezt a tendenciát igazolja a /4. kérdőivi 

kérdés/ pedagógus pályán tevékenykedő más családtaggal 

rendelkező tanulók száma /20 főm 7 %/ is, ami a pálya 

választásával kapcsolatos családi tradiciók csökkenését 

jelenti, s aktuális érvényövé teszi Platon szavait, misze-

rint "a gyermekeknek nem atyjuk, hanem saját képességeik 

szerint kell pályát választaniuk". Meglátásunk szerint 

azonban más értelmiségi pályákon a tradició feladása ke-

vésbé érzékelhető. Feltevésünk alapján ennek presztizs, 

illetve anyagi és erkölcsi elismerésbeli okai vannak. 

Ezt igazolják a pedagóguspálya vonatkozásában a 6/5. kér-

désre kapott alacsony válaszszámok is, továbbá a "pályák, 

foglalkozások; köré épült presztizsképzetek vizsgálata" 

/Perlai Xantus, 1979/ cimü anyag is. 

Ugyanakkor a pedagóguspálya megbecsültségéről kedve-

zőtlenül vallanak maguk a pedagógusok is. "A keresetek 

relative alacsony szinvonala a jó erőket a pályáról el-

szivja és már a képzésnél kontraszelekciós mechanizmuso-

kat indít el". Továbbá "a közvélemény is úgy véli, hogy 

a pedagógusoknak nem is kell sokkal több megbecsülés". 

/Ferge Zsuzsa, 1971/ 

Természetesen ezzel csökken a pálya vonzereje, holott "szé-

dítően szép korunkban a tanitók, tanárok, oktatók állnak 

a legkritikusabb poszton". Ezért a legtehetségesebb fiata-

lok közül kellene verbuválni a jövőbe induló nemzedékek 

kiképzőit". /idézi Marx Györgyöt Koncz János, 1980/ 

Megvizsgáltuk azt is, hogy a pedagógus szülők gyerme-

kei mely pedagógusképző intézetet választják legnagyobb 

%-ban. E választásuk a tanárképző főiskolára esett /54 °%4 

mig a tanítóképző főiskola iránt csak 28 %-os igényt fo-

galmaztak meg. Az óvónőképző intézet és a tudományegyete-

mek iránt egyforma érdeklődést tanusitottak /9 %/. 



Összehasonlitva ezeket az adatokat a nem pedagógus  
szülők gyermekeinek választásával, az előbbi esetben na-

gyobb szóródás tapasztalható.  

Pedagógus Nem pedagógus  

Pedagógusképző 	szülők  
intézetek  

fő  °fo fő  

Óvónőképző 3 9 42 19  
Tanitóképző 9 28 90 40  
Tanárképző 17 54 68 30  
Tud.egyetem 3 9 25 11  

Összesen: 32 100 225 100  

x x 	y y eix  = x- : dX 	dy = y -y dY 
9 

28 

54 

9 

~ 5  

19 

40 

30 

11 

25  

- 16 

3 

29 

- 16 

256 

9 

841 

256 

- 6 

15 

5 

-14 

36  

225  

25  

196  

n = 4 
	 Z 13 62 	 Z. 482  
n  

d
2 

~ 
i=1  x  

sx n-— = 1362 
 - 

1362 	sy  = ~ = 12,67 

Tanulmányi eredményét tekintve e két csoportra az alábbi  

megállapitások tehetők:  

pedagógus 	nem pedagógus  
szülők gyermekeinek érdemjegyei  

fő ~x x d~ d~ 	f ő ~°y y 	qv dY 
elégsé- 
ges 	- 
közepes 	11 
jó 	22 
jeles 	31 
nem jelölt- 

2: 	64 

- 
17 

34 
49 
- 

100 

20 

-20 

- 3 
14 

29 

-20 

400 

9 

196 
841 

400 
1846 

6 
78 

172 
188 

6 
450 

1 
18 

38 
42 

1 
100 

20 

-19 
- 2 
18 

22 

-19 

361  
4  

324  

484  
361  
1534  



\ 1846 

	21,48 	sy  = 1434  = 19 , 58  

Nem pe- Pedagógus 	 dagó5us  
szülők gyermekeinek a felvételi tantárgy ól elert 

eredményei  
óvónő- tanitó- tanár- egyetem össze- össze-
képző képző képző sen sen  
fő % fő % fő % fő % fő % fő 

elégséges - - - 6 	1 
közepes 	3 50 7 39 1 3 - - 11 	34 	78 	18 
jó 	3 50 6 33 13 38 - - 22 	69 	172 	38 
jeles 	- - 5 28 20 59 6 100 31 	97 	188 	42  
nem jelölt- - - - - - - - - 	- 	6 
Összesen 	6 100 18 100 34 100 6 100 64 érd. 450 érd. 

32 ta- 	225 ta- 
nuló 	nulónál 
nál 

II.6. táblázat 

Mindkét csoportba tartozók érdemjegyei között a jeles 

és jó eredmény a legtöbb, de a pedagógus szülők gyermekei 

között annak ellenére, hogy érdemjegyeik szórása nagyobb 

a nem pedagógus szülők gyermekeinél, mégis relative keve-

sebb a közepes, valamint elégséges érdemjegyet vivőtanu-

ló. Mindez azt igazolja, hogy a pedagógus-szülő közvetlen 

tapasztalatait -a képzőintézet igényéről, a képzésről, 

munkakörülményekről- saját gyermeke fokozottabban -a be-

lül élő szemével- hasznositja szemben a nem pedagógus 

szülők gyermekével. 

A szellemi cdolgózó szülők számarányát /25 % apa és 

29 % anya/ leginkább az "egyéb" /18 % apa 24 % anya/ és 

az ipari szakmunkás /19 % apa, 6 % anya/ foglalkozásuak %-

os megoszlása követi. MZig messze elmarad ezektől az érté-

kektől a mezőgazdasági szakmunkás és a segéd- valamint a 

szakképzetlen mezőgazdasági munkás szülők számaránya. 



Ennek okai összetettek. Az utóbbi 3 foglalkozási kategó-

riába eső szülők gyermekei /37 f ő/ már azzal is igen je-

lentős lépést tettek, hogy többnyire 8. általános isko-

lát -esetleg kevesebbet- végző szüleikhez képest nekik 

sikerült középiskolát végezniük. Ezen szülők gyermekei-

nek 78 % leány. Igy számukra megfelelő tanulmányi ered-

mény elérése esetén az egyik legvonzóbb felsőfokú pálya 

-hiszen a leggazdagabb minta /minimum 12 év tapasztalata/ 

ebből áll rendelkezésükre- csak a pedagógusT/41 	lehet. 

Ebben az elképzelésükben 70 %-ukat a szülők is messzeme-

nően támogatták, mig 8 %-uk szüleinek nem volt vélemé-

nyük, "ahogy jónak látod" elvet vallották. 

A 37 tanuló többsége a tanitóképző és tanárképző főisko-

lát kivánja választani, amit az alábbi adatok és szórá-

suk is reprezentál. 

mg-i szakmunkás, segéd- valamint szakképzetlen m g-i mun-

kás szülők gyermekinek pedagógusképző intézet - 

választása 

fő %/Z  z d z d2  

5 14 -11 121 

15 41 16 256 

13 35 25 10 100 

4 10 -15 225 

37 100 702 

óvónőképző intézet 

tanitóképző főiskola 

tanárképző főiskola 

tudományegyetem 

n = 4 

sz 	732 	15,29 



A vizsgálatban részt vett tanulók 

tartózkodási helye 

A vizsgálatban részt vett tanulók 70 %-a középisko-

lai tanulmányait szüleivel lakva végezhette. Albérletbe 

csupán 2 %-uk kényszerült, arcig az 1 %-nyi egyéb helyen 

lakók kivételével a többi tanuló számára /69 f ő " 27 %/ 

kollégiumi férőhely volt biztositva. Ez a szám a pedagó-

guspályát választóknak több mint egynegyede, ami azért 

is figyelemre méltó, mert ebben az intézményben a minden-

napok pedagógiai munkáját, a különböző nevelési alaphely-

zeteket az iskolai formától eltérően látva, átélve tud-

ják a tanulók önmagukat e pálya igényeivel együtt mérleg-

re tenni. 

A tanulók tanítási időn túli együttléte, az egyénileg, 

ill. csoportosan szervezett és spontán programok, a közö-

sen szerzett élmények mind olyan többletet jelentenek a 

pedagóguspályára készülő fiatalok számára, melyhez fogha-

tóhoz a kollégiumi évek nélkül nem juthattak volna. A hét-

köznapok egyéni és csoportos sikereinek, valamint kudar-
cainak átélése, vagy szemlélőként való tapasztalása mind-

mind fontos nevelési módszerekkel ismerteti meg az ezekre 

"problémaérzékeny", nevelési kérdések iránt érdeklődő di-

ákokat. 
Kiemelt jelentőségit számukra a jól müködő kollégiumi di-

áktanácsban való közremüködésük és ennek során szerzett 

tapasztalatuk is.A fokozódó önállósodás vonzó lehetősége, 

ugyanakkor az önkormányzó képesség elsajátitásának nem 

mindig könnyü útjai nagyon sok pedagógus személyiségjegy 

/felelősségérzet, tenniakarás, együttérzés, tapintat, tü-

relem, humor, őszinteség stb./ kibontakozásának lehet a 

kezdeményezője. 

A sok csoporttárs gondjának, örömének, élettervének, csa-

ládi hátterének ismerete, nevelési problémák zökkenőmen-

tes, vagy kevésbé fájó megoldásában a nevelőtanárral va-

ló közremüködés, vagy a probléma közvetítése nevelője 
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számára, mind olyan pedagógiai empiriát nyújt a pálya iránt 
érdeklődő tanulóknak amelyből, ha ambicióit tanáralt észre-
veszik és különböző módon /spontán beszélgetések, figyelő, 
értő hallgatások, a problémák megfogalmazása, önkormányza-
ti megbizatásokból adódó lehetőségek felhasználása/ kiak-
názzák, akkor sikerül tanitványaikban méltó utódjukat vágy-
niuk, majd megtalálniuk. 

III. 
A tanulók érdeklődésének középpontjába 
eső pedagógusképző intézmények -Békés 
megyei szükséglet- nemenkénti megoszlás 

szakválasztási elképzelések 

a./ Pedagógusképző intézmények iránti érdeklődés 
A vizsgált tanulók körében minden pedagógusképző inté - 

zet iránt mutatkozik érdeklődés, mértéke azonban lényeges 
eltérést mutat. 
A jelen társadalmi szükséglete figyelhető meg a tanitókép-
ző főiskolák felé irányulás %-ában, ami a legmagasabb /38 %"- 
99 f ő/ a pedagógusképző intézmények között. Ugyanakkor fel-
vetődik a kérdés, az esetleges végzést követő években is 
fennáll-e ez a szükséglet ismerve a 70-es évek végének le-
felé ivelő születésszám alakulását? 
Valamivel kedvezőbb elhelyezkedési perspektiva mutatkozik 
a tanárképző főiskolákba irányuló 85 fő  /33 %/ számára. 
Legkisebb érdeklődés /28 f ő^'11 %/ a tudományegyetemek ta-
nár szakjai iránt van megyénkben, pedig a 70-es évek köze-
pének demográfiai csúcsa ezen fiatalok végzésére eléri a 
középfokú iskolákat. Ez azonban az éremnek csak az egyik 

oldala. Ugyanis a 28 fő  választása a tanulmányi eredménye, 
szaktudományok iránti érdeklődése és képességei alapján, 
amit a XII. fejezetben részletezett 57 %-os felvételi ará-
nyuk is igazol, a legmegfelelőbbnek tekinthető. Legtöbb-
jük /24 tanuló/ azonban humán szakot választott, 	ahol 
többszörös volt a túljelentkezés. 



Meg kell még emlitenünk az óvónőképző intézetet, 
amelyben a vizsgálatban részt vett személyek 18 %-a kiván 
továbbtanulni -ami a megyénk számára dominens Szarvasi 
Óvónőképző Intézet 1982. évi keretszámának 36 %-át jelen-
ti-, és a tanárképző főiskolához sorolt gyógypedagógiai, 
valamint testnevelési főiskolát ahol 1-1 Békés megyei ta-
nuló akarja tanulmányait folytatni. 

Vizsgálatainkban szereplő valamennyi tanuló esélyét 
nagymértékben növeli az a tény, -mint amit Inkei Péter 
"A továbbtanulási esélyek területi eloszlása" cimü cikke 
jelez-, hogy "az átlagosnál jobbak a továbbtanulási esé- 
lyek az Alföld közepén és déli részén, a Szolnok-Békéscsa-
ba-Kecskemét határolta térségben élő fiatalok számára". 
/Inkei Péter, 1980/ 

Esélymeghatározó szerepe van továbbá Békés megye vár-
ható pedagógusszükségletének is a fiatalok felvételét be-
folyásoló külső tényezők között. Ezért célszerü összeha-
sonlítást végeznünk a vizsgált tanulók szándéka és megyénk 
pedagógusszükséglete között, amit a b./ pontban tekintünk 
át. 
Most vizsgáljuk meg középiskolánként a pedagógusképző in-
tézmények iránti érdeklődést. 
Az óvónőképző intézet iránt legnagyobb érdeklődést abszo-
lút értelemben a szarvasi Vajda Péter Gimnázium tanulói 
mutatnak 8 fő  jelentkezésével, ami iskolájukban hasonló 
%-arányt jelent a tanitóképző- és a tanárképző főiskola 
választási %-ával. 
A tanitóképző főiskolát legmagasabb létszámban /ll f ő/ 
a békéscsabai Rózsa Ferenc Gimnázium tanulói választották. 
Ez a szám pedagóguspályára készülő tanulóik legmagasabb 
%-át /37 %/ jelenti. Hasonlóan sok tanuló /10 f ő"83 %/ je-
lölte ezt az iskolatipust a battonyai Mikes Kelemen Gimná-
zium diákjai közül is, ami azt igazolja, ho gy  a városi és 
nagyközségi középiskolákban a tanitói pálya iránti vonza-
lom egyformán erős a tanulók körében. Mindezt a fenti is-
kola sok éves hagyományai is táplálják a tanulókban. 
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A tanárképző főiskola különböző szakjaira a gyulai Erkel 
Ferenc és az orosházi Táncsics Mihály Gimnázium tanulói 
kivántak a legnagyobb számban /17 f ő/ jelentkezni, 	és 
ezzel iskolájuk pedagóguspályára készülő diákjainak 45 
illetve 53 %-át alkotják, ami náluk is a legmagasabb a 
pedagógusképző intézmények választásában. 
A tudományegyetemek tanár szakjai iránt ugyancsak a gyu-
lai Erkel Ferenc Gimnázium diákjai mutatták a legnagyobb 
vonzódást abszolút / 7 f ő/ és relativ /18 %/ értelemben 
egyaránt. 
Összességében tekintve a pedagóguspálya iránti érdeklő-
dést,az tapasztalható, hogy a legtöbb tanuló /38 f ő/ az 
Erkel Ferenc Gimnáziumból,a Táncsics Mihály Gimnázium-
ból /32 fő/ és a Rózsa Ferenc Gimnáziumból /30 f ő/ je-
lentkezett pedagógusképző intézetbe. 

E három középiskolából a pedagóguspályára jelentke-
zők /100 f ő/ közel felét /39 %-ot/ alkotják Békés megye 
ezen hivatást választani szándékozó fiataljainak. Részle-
tezve e jelenséget, évtizede tapasztalható, hogy mig a 
gyulai és orosházi gimnáziumból a pedagóguspályára jelent-
kezések növekednek az addig alacsonyabb ilyen irányú ori-
entációhoz képest, addig a Rózsa Ferenc Gimnáziumban el-
lentétes tendencia figyelhető meg, ami ezen középiskola 
társadalmi hatékonyságának megváltozását igazolja. Ugyan-
is amig az 1960-as években a gyulai és orosházi gimnázi-
umból kevesebben jelentkeztek pedagógusképző intézménybe, 
mert a továbbtanulási esélyük más felsőoktatási intézmény-
be is megvolt, addig a Rózsa Ferenc Gimnáziumból dominen-
sen a pedagógusképző intézményekbe jelentkeztek a fiata-

lok, mert más jellegü felsőfokú tanintézetbe kisebb volt 

a felvételi esélyük. 
Az elmúlt negyedszázad azonban felerősíti a Rózsa Ferenc 

Gimnáziumban a más pályákra való esély növekedését, 	s 

ezért csökken a pedagóguspályák iránti érdeklődés. Állit-
hatjuk ezt annál is inkább, mert amig a gyulai és oroshá-

zi gimnáziumban 3, addig a Rózsa Ferenc Gimnáziumban 5 



2. Sebes-György  

3. Ady Endre  

4. Rózsa Ferenc  

5. Péter A.  
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negyedik osztály volt az 1981/82-es tanévben. Tehát a je-
lentkezők számában mutatkozó kicsiny eltéré " 38, 32, 30  

f ő/ méginkább alátámasztja az előbbi megállapításunkat.  
Tekintsük át a vizsgálatban részt vett középiskolák  

pedagóguspályára jelentkező tanulóinak megoszlását a pe-
dagógusképző intézménytipusok között, melyet a III. 1 .  
táblázat szemléltet.  

óvónők. tanitók tanárk. tudomány  össze- 
Középiskola 	 ~  intézet  főisk. főisk. e etem sen  

fő °fo fő % fő 70 f6 % fő- 

111.1. táblázat  

6. Mikes Kelemen  

7. Szegedi Kiss I.  

8. Erkel Ferenc  

9. Petőfi S.  

10. Hunyadi J.  

11. Táncsics Mihály  

12. Vajda P.  

111.1. táblázat  
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Az alábbi ábrán a fenti 15 iskola pedagóguspályára jelent-

kező tanulóinak állandó lakóhely szerinti megoszlását ki-

vánjuk bemutatni.  
A koordinátarendszer vizszintes tengelyén a középiskolák  

/III.1 . táblázatban feltüntetett/ sorszámát mértük fel,  

mig a függőleges tengelyen a tanulók számát kivánjuk szem-

léltetni. Azért nem a számadatok %-os megoszlását vizsgál-

tuk ábránkon, mert ugyanazok a viszonyszámok a különböző  

létszámú középiskolák esetén igen eltérő jelentkező-lét-

számot takarnának, ami a település szerinti megoszlásuk  

Mint megfigyelhető, városi tanulók legtöbben /19 f ő/ a Ró-

zsa Ferenc Gimnáziumban választották a pedagóguspályát, a-

mig a nagyközségi tanulók közül legnagyobb számban /14 f ő/  

a gyomai Kiss Lajos Gimnáziumból jelentkeztek.  
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A faluban élő és e pályát választó tanulók legnagyobb szám-

ban /20 f ő/ a mezőberényi Petőfi Sándor Gimnázium növen-

dékei. Ezt az adatot a városi jelentkezők számával össze-

hasonlitva kedvező arányt tapasztalunk, amit megerősit a 

város - falu összesitett adatainak összevetése is. Esze-

rint a vizsgált tanulók 36 %-a városban lakó, amig 38 %- 

a faluban él. A többi tanuló /26 %/ lakóhelye nagykSzség 
volt. 

b./ Békés megye pedagógus-szükségletének és az 1982. évi 

tanulói - pedagóguspálya választását tükröző - esdindék 

összevetése 

Pedagógus munkakör 
Békés 

megye szük- 
séílete 

A vizsgált 
tanulók 
szándéka 

Óvónő /1984/85/ 43 45 
Tanitónő /1985/86/ 18 99 5,5-szeres 

Ált.iskolai tanár /1986/87/ 18 84 4,7-szeres 

Gyógypedagógus /1986/87/ 2 1 

Középiskolai tanár /1987/88/ 24 28 

ÖSSZESEN: 105 257 2,4-szeres 

III.2. táblázat 

A két adatcsoportból kitünik, hogy a megye szükségle-

téhez képest 2,4-szeres volt az 1981/82-es tanévben érett-

ségiző tanulók pedagóguspálya iránti érdeklődése. Ezen 

belül is leginkább a tanitó és általános iskolai tanár vo-

natkozásában magas, 5,5-szeres és 4,7-szeres ez a szám. 

Milyen tényezők befolyásolják e nagy szándék-szám szükség-

lethez igazodását? Az első ilyen "rosta" a felvételi vizs-

ga, melynek eredményét XII. fejezetben részletezzük. 

Lényeges tényező a képző intézményekben való eredményes 

helytállása a tanulóknak, melyek mértékére csak az idő 

tud majd választ adni, mint ahogy a munkábaállás helye /a 

megyében maradás, vagy elkerülés/ is a későbbiekben fog 

eldőlni. 
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Szerényebbnek tünik a szükséglethez viszonyitva a közép-

iskolai tanári pálya iránti érdeklődés, amit a közel meg-

egyező számok mutatnak. 

Miért kevésbé népszerüek a tudományegyetemek tanár szakai 

Békés megyében? 

A kérdés ilyen felvetése csak összességében állja meg a 

helyét, ugyanis kari, illetve szakos bontásban már egé-

szen más tapasztalható. A tudományegyetemek bölcsészettu-

dományi karára kivánt jelentkezni az egyetemre aspirálók 

86 %-a, /24 f ő/. Tehát ez a kar igen népsz ,erü a középis-

kolásaink körében. Ezen belül is a magyar-történelem szak-

pár, amelyre -az országos keretszám 1982-ben 65 volt- 9 
Békés megyei tanuló /egyetemre jelentkezőink 32 %-a/ akart 

menni. 
Ugyanakkor a természettudományi karokra megyénkből csak 4 

tanuló /14 %/ jelentkezett. 

A karok iránti lényeges érdeklődéseltérések néhány okának 

megfogalmazására a későbbiekben kivánunk kisérletet tenni. 

Ilyen megközelitésben vizsgálva a tudományegyetemek nép-

szerüségét a fent jelzett problémák nem csak megyei, hanem 

országos jellegüek. 

Vizsgáljuk meg a tudományegyetemek más pedagógusképző in-

tézményekhez viszonyitott kisebb mértékü vonzását megyénk 

fiataljai körében. A vélhető okokat az alábbiakban látjuk: 

- magasabb szintü tantárgyi érdeklődés és jó tanulmányi 
eredmény, 

- a pedagóguspálya presztizsszintje. 

A vizsgálatban részt vett tanulók 4. osztály félévi 

eredményeinek ismeretében megállapithatjuk, hogy többsé-

güknél -tehát a nem egyetemre pályázó tanulóknál- erősebb 

a továbbtanulási kedv, mint az eredményekben realizálódó 

-egyetemi igényü- tudásszint. Ezért döntésük többnyire 

esélylatolgatás, végül abba a pedagógusképző intézetbe 

jelentkeznek ahová eredményük alapján nagy valószinüség-

gel nyerhetnek felvételt. 
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Az egyetemi igényü tudásszinttel rendelkező negyedikesek 

közül igen sokan a felvételi tantárgyak iránti érdeklődé-

süket -főként ha azok reál jellegüek- a szintén jelenlévő 

pedagógiai elé helyezve inkább a foglalkozási presztizshie-

rarchia magasabb fokán álló pályák /pl: orvos, jogász, mér-

nök stb./ közül választanak. 

"Ma a foglalkozások presztizsének és vonzásának alap-

ját a tudás, a tanultság, a társadalmi megbecsülés és a 

jövedelem együttesen képezi". /Perlai-Xantus, 1979/ Hogy 

a pedagóguspályán e presztizsképző feltételek az előbb 

emlitett pályákhoz viszonyítva nem biztositottak a megfe-

lelő fokon, azt Ferge Zsuzsa több vizsgálatában megálla-

pította. Mint említi /Ferge Zsuzsa, 1971/: "a pedagógus-

pálya károsan alacsony megbecsültsége tény". Megváltozta-

tása elengedhetetlen. Az anyagi megbecsültség -amelyen 

több központi intézkedés kíván fokozatosan javítani- biz-

tosithatja, hogy "a kontraszelekció fokozatosan megszün-
jön, és hogy a magasabb fizetéseket olyanok kapják, akik 

nemcsak formailag, de lényegileg is megfelelnek a pálya 

követelményeinek. Segitene ezen minőségi bérezés kialakí-

tásában a szakmai - tudományos fokozatok bevezetése is. 

A pedagógusoknál Ly fontos erkölcsi megbecsülést is fokoz-

ná ez a szakmai tudományos hierarchia, hiszen "egyrészt 

racionálisan kiszámítható, törekvéseket ösztönző perspek-

tivákat nyit, tudatositja, hogy érdemes jó pedagógusnak 

lenni, másrészt azt is nyilvánvalóvá teheti, hogy rossz pe-

dagógusnak viszont nem érdemes a pályán maradni. Valójá-

ban nemcsak a gyerekek-e,mi a tanulók is utaltak rá-, 

de a tanárok is tudják, hogy ki a "jó" és ki a "rossz" 

tanár. De ezt mindaddig nem ismerhetik el, amig a pedagó-

gustársadalom, mint egész érzi magát "üldözöttnek", és 

amig a pályáról való elkerülés nem szankció, vagy kudarc, 

hanem -többnyire- jutalom". 
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c./ A vizsgálatban részt vett tanulók pedagógusképző in-

tézménytipusonkénti és nemenkénti megoszlása 

Pedagó4usképző 
intézmeny 

Az össz-
létszám 

Fiú 	Leány 	Össze- intézeten- 
fő % fő 	% sen 	kéreti 

megosz-
lása % 

Óvónőképző int. - - 	45 100 45 18 
Tanitóképző főis-
kola  .12 12 	87 88 99 38 
Tanárképző főisk. - 	21 25 	64 75 85 33 
Tudományegyetem 5 18 	23 82 28 11 

Összesen 38 15 219 85 257 100 

1I1.3. táblázat 

Ezen alacsony fiúlétszámok mögött -az eleve 3 -
os közép-

iskolai létszámukon túl- a náluk fokozottan felvetődő pá-

lwresztizs kérdése és a gyorsabb önállósulással járó a-

nyagi igény is megfigyelhető. "... bátrak, sőt merészek, 

mernek kockázatot vállalni, nagy bennük a szabadság és 

függetlenség vágya..." állapitja meg B. Zazzo a serdülő 

korú fiúk önmagukról alkotott személyiségképének vizsgála-

takor /Kiss Tihamér, 1978/. S mindehhez társul az előző 

fejezetben feltárt mobilitás, tehát a szülők elvárásai még 

tovább fokozzák ezt a jelenséget. 

d./ A vizsgált tanulók szakválasztási elképzelései 

Mind a tanárképző főiskolákra, mind a tudományegyete-

mekre aspirálók körében igen jelentős érdeklődés mutatko-

zik a humán tudományokhoz kapcsolódó szakok iránt. A ta-

nárképző főiskolákra jelentkezőknek 68 %-a, a tudománye-

gyetemekre pályázóknak 85 %-a kiván ilyen szakot válasz-

tani. Ezen belül is legmagasabb a magyar-történelem és a 

magyar-orosz párositást kérők száma: 

főiskolán 22 % /13 fő/ és 15 % /12 fő/ 

egyetenbn  32 % / 9 fő/ és 18 % / 5 fő/ 
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Meghökkentően alacsony megyénkben a reál tudományokhoz 
kapcsolódó szakpárok választása úgy főiskolán /27 fől, 
mint egyetemen /4 f ő/. A főiskolai reál szakok közül leg-
többen /8 fő/ a földrajz-rajz szakot választják, mig e-
gyetemen ez a matematika-fizika szakra jellemző 3 fővel. 
Ezen nagy eltolódások mélyebb okaira vizsgálatunk nem 
deritett fényt,tapasztalataink szerint azonban az min-
denképpen a humán érdeklődés dominanciáját erősiti a 
pedagóguspályán, hogy sokkal kisebb a hiumán beállított-
ságot igénylő más pályák köre. Sőt a felsőfokú taninté-
zetek között -a művészeti főiskolák és a tudományegyete-
mek bölcsész karain kivül- csak a pedagógusképző intéz-
ményekben tudják a fiatalok ilyen érdeklődésüknek megfe-
lelően képezni magukat. 

Érdekesnek tünik a két tudományterület szakjaihoz való 
vonzódásnak a nemek közötti megoszlása is, 

Főiskolán Egyéb f ö-
iskolán Egyet emen 

	

humán 	reál 	humán 	reál 
szak 	 fő 	ó 	sza k 

O 	fó 	0 
	 O 	o 	O 	o  

fiú 	9 43 	12 57 	- 	- 	3 	60 2 	40 

	

leány 47 76 	15 	24 	2 	100 21 91 	2 	9 

11I.4. táblázat 

mert arcig a fiúk két tudományterület iránti érdeklődése 
közel hasonló mértékü, addig a lányoknál mindez erősen a 
humán terület irányába tolódik el. 
Ezt a tényt tárják fel férfiasság-nőiesség tesztek is: 
"..a férfiak jobban érdeklődnek a technikai, tudományos 
dolgok iránt, mig a nők inkább nyelvészeti, zenei, müvé-
szeti dolgok felé vonzódnak általában". /Gergely Jenő, 

1981/ 
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IV. 

A pedagóguspálya választásában 

szerepet játszó tényezők 

"A személyiségnek önmegvalósitására irányuló termé-

szetes szükséglete tükröződik életútjának megválasztásá-

ban, amely többéves, bonyolult s olykor ellentmondásos 

fejlődési folyamat eredménye". Milyen tényezők befolyásol-: 
ják ezt az eredményességet? 

"Az egyes életpályák vonzása egyfelől a társadalom anya-

gi és erkölcsi megbecsülése, másfelöl egyes szerepekre 

érzett képességek és egyéb személyiségtulajdonságok fel-

ismerése". /idézi B. Zazzo szavait Kiss Tihamér, 1978/. 

Hogyan jelentkezik ennek szerepe a vizsgált tanulók vé-

leményében Erre a 6. kérdőivi kérdésnél felsorolt 23 té-

nyező közül a legfontosabb öt kiválasztásával válaszol-

tak a fiatalok. /A válaszokkal kapcsolatos megszoritás 

többeknél a bőség zavarát idézte elő - ahogy a megjegy-

zéseknél ennek hangot adtt ' de a kiválasztást mindannyi-

an elvégezték. 

A tényezők választását jellegük szerint az alábbi csopor-

tokba gyűjtve kívánjuk elemezni: 

A./ A pályához szükséPes ismeretanyag igényére vonatkozók 
/1., 2., válaszok% 

B./ A választással kapcsolatos önismereti tényezők 
/3., 4. válaszok/ 

C./ A pálya presztizsére vonatkozók 
/5., 6., 7. válaszok/ 

D./ A kedvező életmódra vonatkozók 
/8., 9., 10., 11., 12. válaszok/ 

E./ A választást befolyásoló pedagógus-hatásokra vonatkozók 
/13., 14., 15., 16., 17. válaszok/ 

F./ A pedagógusképző intézetbe jutás esélyeire vonatkozók 
/18., 19., 20. válaszok/ 

G./  Egyéb indokok /21., 22., 23. 'á1aazok/ 



13 
9 9 

S 

4. 5. r  _  ng- 
sor 
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a./ A pedagóguspálya választásában szerepet játszó ténye-

zők relativ gyakorisága, és szorosságának Spermanr-'' - -
le rangkorrelációs módszerrel való vizsgálata 

A választott tényezők relativ gyakoriságának ábrázo-

lása oszlopdiagramokkal: 

A./ A pályához szükséges ismeretanyag igényére vonatkozó 
válaszok /1. és 2./ 

1. válasz 	 ,  2. válasz 

Általános és szakmüveltség A tantárgy érdekessége 
szerezhető 	vonzott 

B./ A választással kapcsolatos önismereti tényezők 
/3., 4./ 
3. válasz 

Képességeinek megfelelő ez a pálya 
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4. válasz 

Szeretem a gyerekeket nevelni, 
tanitani 

ri S  

1. 2. 3. 4. 5. -rangosr /r/ 

C./ A pálya presztizsére vonatkozók /5, 6, 7,/ 

5. válasz 	6. válasz 

Fontos és megbecsült 
	

Tekintélye van a 
pálya 	 pedagógusnak 
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7. válasz  
Diplomás pályát akarok  
választani  

S ti 
~  ■  z  ■ 

1. 	2. 	3. 	4. 	5. 	1.-; 

D ../ A kedvező életmódra vonatkozók /8, 9, 10, 11, 12/  

8. válasz 	9. válasz  
Fizikailag nem nehéz 	Kedvező foglalkozás a  
munka 	 nők számára  

40 44  

94  42. At i211 
 

~ - 1. 	2.  3. 	4. 	5. r  1. 2. 3. 4. 	5 . r  



11. válasz 10. válasz 

Csábitó a téli és nyári 	Kevés a pedagógus óraszá- 
szünet 	 ma, kötetlenebb a munkai- 

deje 

% 

12. válasz 

Tiszta munka, elegánsan 
lehet öltözni 

% 

3. 	4. 	5. 



• 	• 	• 	. r  
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E./ A választást befolyásoló pedagógus-hatásokra vonatkozók  
/13, 14, 15, 16, 17/  

13. válasz 	14. válasz  

A családban lévő pedagógusok Az óvó néni kedvező egyé-
hatása 	 miségének hatása  

15. válasz  

Általános iskolai tanárom  
egyéniségének hatása  

16. válasz  

Középiskolás tanárom  
erős hatása  

       

~ p 	s. 

. 	2. 	3 . 	4 . 	 5.-  

      

      

      

 

1. 2.  

    

     

      

17. válasz  
Általában tanáraim erős hatása  
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F./ A pedagógusképző intézetbe jutás esélyeire vonatkozók 
/18, 19, 20/ 

18. válasz 	19. válasz 

Végzés után kedvezőek 
az elhelyezkedési lehe-
tőségek 

A ped.képző intézmények sok 
fiatalt vesznek fel, igy 
szerényebb tudással is be 
lehet jutni. 

1. 2. 3 . 4. 	5.  1. 2. 3. 4. 5. r 

20. válasz 

Más  felsőfokú szakképző inté-
zetbe tudásom alapján nincs 
esélyem 
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G./ Egyéb indokok /21,22,2,3/ 
21. válasz 
Nem csupán a pedagóguspályán 
hasznosithatók a szerzett is-
meretek 

22. válasz 
Barátaim tanácsolták, 
alkalmasnak tartanak a 
pedagóguspályára 

23. válasz 
Egyéb /külső megjelenés/ 

O 

 

 

• 	• 

 

A felvetett tényezők szorosságának vizsgálata 

gpea  rmann-féle rangkorrelációs módszerrel 

r 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 
A. 15 22 20 17 10 A. 4 1 2 3 5 
B. 73 30 24 13 16 B. 1 2 3 5 4 
C. 1 6 7 10 8 C. 5 4 3 1 2 
D. - 3 6 20 25 D. 5 4 3 2 1 
E. 4 16 18 21 10 E. 5 3 2 1 4 
F. 1 3 4 2 8 F. 5 3 2 4 1 

G. 6 20 21 17 23 G. 5 3 2 4 1 



1./ Az A. csoport /A pályához szükséges ismeretanyag/ a  
többi /B, C, D, E, F, G/ tényezőcsoporttal a vizsgált  

5 helyen az alábbi módon korrelál:  

d 
A-B 
A-C 

A-D 

A-E 

A-F 
A-G 

1. 2. 3. . 

3 -1 -1 -2 

-1 -3 -1 2 

-1 -3 -1 1 

-1 -2 0 2 
-1 -2 0 -1 

-1 -2 0 -1 

5• 	d 	1. 

1 /A-B/ 2  9 

3 /A-C/ 2  1 

4 /A-D/ 2  1 

1 /A-E/ 2  1 
4 /A-F/ 2  1 

4 /A-C/ 2  1 

2. 3. 4 • 5.,,  

1 1 4 1  

9 1 4 9  

9 1 1 16  

4 0 4 1  

4 0 1 16  

4 0 1 16  

31 3 15 59  n =6 	2: 14 

r = 1 -  rl  =  1 -  6x35  = 0,6 r3 =1 -3~ = 0, 914^ 
~ 0, 91 

r2  = 1 - ii4  = 0,114 -,  0,_ 11  

r4  =  1 - 	= 0,571 N  01 ~3 

r5  = 1,-  

A tanu]óc  pályához szükséges ismeretanyag igényére vo-
natkozó válaszai a rangsorolásukban az öt különböző  

helyen különböző korrelációt mutatnak a többi pedagó-

giai pálya választását befolyásoló tényezővel.  

Szoros /r3  = 0,91/ korreláció figyelhető meg a 3. he-

lyen. Tehát a tanulók rangsorában 3. helyen függ ösz-

sze a legnagyobb mértékben az ismeretanyag igénye a  

többi tényezővel.  

A rangsor más helyein a függőség egyáltalán nem, sőt  

teljes értékű függetlenség tapasztalható.  



1. 
/C-A/ 2  1 
/C-B/ 2  16 
/C-D/ 2  0 
/C-E/ 2  0 

/C-F/ 2  0 
/C-G/ 2  0 

E 17 

2. 3. 4. 5. 

9 1 4 9 

4 0 16 4 

0 0 1 1 

0 1 1 4 

1 1 9 1 

1 1 9 1 

15 4 40 20 
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2./ A B. csoport /A választással kapcsolatos önismereti 

tényezők/ többi /C, D, E, F, G/ tényezőcsoporttal va-

ló korrelációja a rangsor 2. 3. 4. és 5. helyén: 

2. 3. 4. 5. 2. 3. 4. 5. 

B-A 2 -1 2 -1  /B-A/ 2  1 1 4 1 

B-C -2 0 4 2 /B-C/ 2  4 0 16 4 

B-D -2 0 3 3  /B-D/ 2  4 0 9 9 

B-E -1 1 4 0 /B-E/ 2  1 1 16 0 

B-F -1 1 1 3 /B-F/ 2  1 1 1 9 

B-G -1 1 1 3 /B-G/ 2  1 1 1 9 

n = 6 12 4 47 32 

r2  = 1 - 35 = 0166 	r4 = 1- 35= - 01.24 

r3  = 1 - 35  = 0i82 	r 5 =1 - 35 =0102 

A megfelelő képességek és gyermekszeretet igényét meg-

fogalmazó B csoport szintén a 3. helyen korrelál a töb-

bi tényezőcsoporttal. Ennek m5rtéke /r3  = 0 , 89/ szintén 

szorosnak tekinthető. A többi helyen azonban nem tapasz-

talható összefüggés a fenti ténycsoportok között. 

3./ A C. csoport /A pálya presztizsére vonatkozó válaszok/ 

többi /A, B, D, E, F, G/ tényezőcsoporttal való korre-

lációja a rangsor öt helyén: 

1. 2. 3. 4. 5. 

C-A 1 3 1 -2 -3 

C-B 4 -2 0 4 -2 

C-D 0 0 0 -1 1 

C-E 0 0 1 1 -2 

C-F 0 1 1 -3 1 

C-G 

n= 6 

0 1 1 -3 1 



1. 	2. 	3. 	4. 	5.  
1 	9 	1 	1 	16  

16 	4 	0 	9 	9  
 0 	0 	0 	1 	1 

0 	1 	1 	1 	9 

0 	1 	1 	4 	0 

0 	1 	1 	4 	0 

17 	16 	4 	20 	35 

/D-A/ 2  
/D-B/2  
/D-C/ 2  
/D-E/ 2  
/D-F/ 2  
/D-G/ 2  

E 

r3  = 1  - 	= 0182  
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rl  = 1- 6 x 35  = 0: 21 	r3 = 1 -  5 = 0=82  

r2  = 1 - ~ = 0, 57 
	

r4  =  1 - 35 = 0 14 

r5 = 1  - 5 =  0~ 4~ 

A szárvitás eredményeként megállapítható, hogy a pálya  
presztizsére vonatkozó tényezők szintén a rangsor 3.  
helyén mutatnak függőséget, melynek mértéke /r 3=0 , 89/  

ugyancsak szorosnak mondható. 
A többi helyen laza függőség, illetve teljes függet- 

lenség figyelhető meg a felsorolt tényezőcsoportok  

választásában.  

t./ A D. csoport /A kedvező életmódra vonatkozó tényezők/  

többi /A, B, C, E, F, G/ tényezőcsoporttal való kor-
relációja a rangsor öt helyén:  

1. 	2. 	3. 	4. 	5. 
1 	3 	1 	-1 	-4 
4 	2 	0 	-3 	3  
0 	0 	0 	1 	-1  
0 	1 	1 	1 	-3 
0 	1 	1 	-2 	0  

0 	1 	1 	-2 	0  

n = 6  

rl  = 1 - 5 = 04 5 1 

r2 = 1- 35= 0114 

D-A 
D-B 
D-C 
D-E 
D-F 
D-G 

r4  = 1  - 35 =  Os41 

r5 =1 - 35 =0 



1. 	2. 	3. 	4. 	5.  

/E-A/ 2  1 4 0 4 1  

/E-B/ 2  16 1 	1 16 0  
/E-C/ 2  0 0 1 1 4  
/E-D/ 2  0 1 1 1 9  

/E-F/ 2  0 0 0 9 9  

/E-G/ 2  0 0 0 9 9  

17 6 	3 40 32 
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A kedvező életmódra vonatkozó tényezőcsoport a pálya  
presztizsére vonatkozó tényezőkéhez hasonló jellegü  
/r3  = 0 , 89/ korrelációt mutat a rangsor öt helyén.  

5./ Az E. csoport /A választást befolyásoló pedagógus-ha-

tásra vonatkozó válaszok/ többi /A, B, C, D, F, G/ té-

nyezőcsoporttal való korrelációja a rangsor öt helyén:  

1. 2. 3. 4. 5. 

E-A 1 2 0 - 2 - 1 

E-B 4 1 -1 -4 0  
E-C 0 0 -1 -1 2  

E-D 0 -1 -1 -1 3 
E-F 0 0 0 -3 3  
E-G 

n = 6  

0 0 0 -3 3  

r l  - 1  - ~ = O 9 1 r3 = 1 -  

r2  = 1 - 35 = 0182 
	

r4  = 1  - is5).  

32 r5  = 1 - ~  = 0102  

Az eddigiektől eltérő módon a pedagógusok hatására vo-

natkozó tényezőcsoport többivel való korrelációja két  
helyen is, a rangsorban 2. /r2  = 0,83/ és harmadik he-

lyen egyaránt szorosnak tekinthető, mig a többi helyen  
itt is a laza függés, illetve teljes függetlenség fi-

melehető meg.  



2. 3. 4. 1. 2. 3. 
2 0 1  /G-A/ 2   1 4 0 

1 -1 -1 /G-B/ 2  16 1 1 
-1 -1 -3  /G-C/ 2   0 1 1 
-1 -1 -2  /G-D/ 2   0 1 1 
0 0 +3  /G-E/ 2   0 0 0 
0 0 0  /G-F/ 2   0 0 0 

E 17 7 3 

1.  
G-A 	1 
G-B 	4 
G-C 	0 
G-D 	0 
G-E 	0 
G-F 	0 

n . 6 

4.  
1  
1  
9  
4  
9  
0  

24  
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6./ Az F. csoport /A pedagógusképző intézetbe jutás esé- 

lyeire vonatkozó válaszok/ többi /A, B, C, D, E/ té- 

nyezőcsoporttal való korrelációja a rangsor 1, 2, 3,  
és 4. helyén:  

rl = 1  6 x 35 - 0:~1 	r3  = 1- ~ = 0, 91 

r2  1 - 35 = 018 	r4  = 1 - 35 = 012 1 

A pedagógusképző intézetbe jutás esélyeire vonatkozó  
tényezők a pedagógus-hatásra vonatkozó E. csoporthoz  
hasonló módon /r 2  = 0,8 és r3  = 0,91/ szoros korrelá-
ciót mutatnak rangsorban második és harmadik helyen  
a többi tényezőcsoporttal.  

b./ A pályához szükséges ismeretanyag igényére vonatkozó  
tényezők /A/  
Bármely hivatás betöltéséhez megfelelő érdeklődéssel  
"pályaválasztási érdeklődéssel" kell rendelkezni.  
Ezen "sok olyan érdeklődés összegét értjük, amelyek  
valamilyen módon kapcsolódnak a foglalkozással elér-

hető életcélhoz" /Gergely Jenő, 1981/. Tanulóink el- 

sősorban a gyermekszeretet és valamely tantárgyak  
iránti vonzalomtól vezérelten érdeklődnek a pedagó-

guspálya iránt.  
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Az A./ csoportba sorolt 1. sz. válasz száma és %-os ará-

nya azt igazolja, hogy meglepően kevés tanuló érzi válasz-

tásában fontos szerepet játszónak a magas általános- és 

szakmüveltség megszerzésének lehetőségét /39 %•101 f ő/. 

Ezen belül is legmagasabb %-ban /11 % A' 29 fő/  a rangsor-
ban a 3. helyre került ez a tényező, 1. helyen legfonto-

sabbnak pusztán a tanulók 6 %-a érezte, ami az öt helye-

zés arányszámai közül a legalacsonyabb. 

Elképzelhető, hogy a magasabb általános- és szakmüveltség 

iránti igény kifejlődése inkább a felsőfokú tanulmányok 

időszakára tehető? Mert, hogy a pedagóguspályán tevékeny-

kedők számára legdominánsabb igénnyé ez a tényező válik 

azt Ferge Zsuzsa pedagógusok körében végzett vizsgálatai-
nak számadatai 

/Általános iskolai pedagógusok 82 %-a, szakmunkáskép-
ző intézetben dolgozók 67 %-a és aimnáziumban vala-
mint szakközépiskolában tanitók 83 %-a emlitette leg-
fontosabb pedagó4usvonásnak az általános- és szakmai 
műveltség meglétet és állandó fokozását/ 

is igazolják. /Ferge Zsuzsa, 1980/ 

Nagyobb számarány /46 %""117  fő/ jellemzi a "tantárgy 

érdekessége vonzott" 2. sz. választ, ami azt látszik bizo-

nyitani, hogy a választás előtt állók -még az óvónőképző 

intézetekbe /20 %/ és tanitóképző főiskolákra jelentkezők 

/34 %/ is- lényegesnek érzik a felvételi tantárgyak irán-

ti /közvetlen, esetleg közvetett/ érdeklődést. 

Természetesen ez a tényező a tanárképző főiskolákra /64 %/, 

és egyetemre /71 %/ jelentkezőknél -ahol a pedagógus-hiva-

tás valamely szakon keresztül történő gyakorlására készü-

lés miatt komplexebben füződnek a motiváló tényezők- még 

dominánsabban jelentkezik. A válaszok rangsorolását figye-

lembe véve a tantárgyi érdeklődést legmagasabb %-ban /13 %/ 

döntő tényezőnek 2. helyen érzik a vizsgált személyek. 

Megállapitásainkat támasztják alá beszélgetéseink is a vizs-

gált személyekkel. 

226. sz. személy fiú /népmüvelés-testnevelés szakra jelent-
kező/ 

11 	sok tényező játszott közre, 

de a döntő a sport iránti szerelmem volt". 
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246. sz. személy leány /orosz-testnevelés/ 

"Tetszik és érdekel az orosz nyelv, rendsze-

resen sportolok, nagy a mozgásigényem. Más 

tárgyakból nem tudok ilyen eredményt felmu-

tatni. 

"Az érdeklődés azon a területen fejlődik ki, ahol va-

laki sikeresen elégiti ki igényeit. Azok a tevékenysé-

gek, melyeket sikeresen végzünk továbbra is érdekelni 

fognak bennünket. Néha az ilyen kifejlesztett érdeklő-

dés állandóvá válik valamilyen módon a foglalkozásvá-

laBztással elérhető életcélhoz kapcsolódhat. /Gergely 

Jenő, 1981,1 

c./ A választást befolyásoló pedagógus hatásokra vonatko-

zó tényezők /E/ 
Célszerü megvizsgálni a tantárgyi érdeklődésnek e ha-

tásokkal való kapcsolatát is. 

rangsor 	1. 	2. 	3. 	4. 	5. 	Ossz.  
válaszok 	fő % fő % fő % fő % fő % fő % sorszám 

2 . 23 	34 	24 	23 	13 	117 
9 	13 	9 	9 	5 	46 

EE 11 
. 

 

13,14,15,16,17 

41 	46 	52 	27 	177 
4 	16 	18 	20 	11 	69 

IV.l. táblázat 

Összességében a pedagógus-minta hatása lényegesen na-

gyobb /69 %/, mint a tantárgy iránti érdeklődés /46 %/, 

mégis figyelemre méltó, hogy a tanulók rangsorában ez 

utóbbi több mint kétszer olyan nagy számban szerepel 

az 1. helyen. 
A második és harmadik helyen fokozatosan nő a pedagó-

gus-hatás és a 4. helyen a legnagyobb mértékü /20 %/. 

A tanulók jelentős %-a /69 %/ döntésében a környeze- 
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tében levő pedagógusoknak tulajdonit kardinális szerepet. 

A pályaválasztás egyetlen foglalkozás választása ese-

tén sem belső ügye a gyermeknek, hanem egész környezetéé. 

Méginkább fokozódik ezen belül a tanár szerepe, ha a pedagó-

guspályára orientálódás során várja véleményét tanitványa. 

Helyzete kettős: egyrészt könnyű, hiszen ezt a pályát 	ő 
ismervén a legjobban, könnyen képes a szintén jólismert 

tanuló élményigényével megfeleltetni a pedagóguspálya él-

ménytartalmát. A tanulóknak is sok esetben csak erről a 

foglalkozásról van a modell erejével ható tapasztalatuk, 

hiszen egész eddigi életüket a családban, az óvodában és 

az iskolában élték le, minden fontos dolog itt történt ve-

lük. 
Másrészt igen felelősségteljes szerepet vállal a tanár, 

hiszen véleményalkotása, személyes példája az amelyből a 

jövő leendő pedagógusa "építkezni" kiván, hogy "szakmaibb 

és közéletibb legyen" /idézi: Balázs Mihályt Koncz János, 

1980/. Ez egy bizonyos fokú jövőbelátást és kitünő ember-

ismeretet igényel a ma pedagógusától. 

Vizsgálatunk szempontjából érdekes lehet az is, hogy taná-

raik példája mely életkorban hatott leginkább a tanulókra, 

mikor alakult ki pályaorientációjuk? 

Tapasztalataik szerint ezt a példát a vizsgált tanulóknak 

az általános iskolai pedagógusok /15. sz. válasz/jelentet-

ték, hiszen az öt helyen összesen 72 tanuló /28 %/ jelöl-

te ezt a tényezőt. Ezen belül is a 3. helyen rangsorolták 
a legtöbben. 
Megállapitásunk ellentmond a pályairányitással kapcsolatos 

vizsgálatok eredményének /Gergely Jenő: A középiskolai fa-

kultáció szerepe a pályaválasztásban cimü előadás/, mely 

szerint az általános iskolai évek nem késztetik a diákokat 

arra, hogy meghatározott pályák iránt érdeklődjenek. /Az 

ált.iskolások 25 %-a nem ismerte szülei foglalkozását, 

többnyire tudatu kban a munkahelyről alkotott szülői véle- 
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mént' fedte le az adott' munkatevékenységet és az ehhez szük-

séges képességeket/. 

Hogy a pedagóguspályát választó fiatalok többségének pálya-

választási döntésében az ált.iskolai tanáruknak voltdöntő 

szerepe, ez azt mutatjd, hogy a közvetlenül ható és egészé-

ben funkcionáló pályaképet, célképzetet megfogalmaztató mo-

dell már ebben a korban is érdeklődést felkeltő tud lenni. 

A vizsgálatunkban szereplő tanulók szerint: 

295. sz. személy lány /óvónőképző intézetbe jelentkező/ 

"Nagyon szerettem és tiszteltem ált.iskolában a taná-
raimat. Azóta szeretnék tanitónő lenni, s azóta ki is 
tartottam emellett►". 

235. sz. személy lány /J.Gy. Főisk. magyar-történelem/ 

"Általános iskolában a magyar-történelem tanárom volt 
a kedvencem, tiszteltem, becsültem őt. Középiskolás 
koromban ez a vonzalom inkább az emlitett tárgyak i-
ránt erősödött meg". 

244. sz. személy lány /óvónőképző intézet/ 

"Óvodás korom óta dédelgetett elhatározásomat a felső-
tagozatban egyik kédves tanárom segitette. Benne 	az 
emberséges magatartását találtam követendőnek". 

309. sz. személy leány /tanitóképző főiskola/ 

"Hatással volt rám édesapám /ő ált.iskolai tanár/, aki-
nek az óráira gyakran bejutottam". 

325. sz. személy leány /J.Gy. magyar- történelem/ 

"Választott tantárgyaimat szeretem a legjobban. Ebben 
főleg ált.iskolai törtHnelem tanáromnak van elsődleges 
szerepe". 

294. sz. személy lány /tanitóképző főiskola/ 

"Nagyon kedves és szimpatikus volt az ált.iskolai ta-
nárom! Talán akkor gondoltam először a pedagóguspályá-
ra". 

79. sz. személy leány /óvónőképző intézet/ 

"Először a tanárok, később a tantárgy szeretete hatott 
rám". 
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237. sz. személy lány /tanitóképző-népmüvelés/ 

"A gimnáziumban a magyar és történelem tanárom ember-
sége, segitőkészsége vonzott. Mindenki érezte az órá-
in, hogy igazán szereti a tárgyat és nem a könyvet ma-
gyarázza, hanem gondolkodtat". 

235. sz. személy lány /J.Gy. magyar-történelem/ 

"Igazi humanisták voltak a magyar és történelem taná-
raim". 

87. sz. személy leány /tanitóképző főiskola/ 
"tanárom lelkesedése volt számomra a legvonzóbb. Én 
is legalább ilyen akarok lenni...". 

89. sz. személy leány /tanitóképző főiskola/ 
• "szimpatikus volt egész fellépése, megjelenése, ahogy 

mások gondjaival képes volt foglalkozni mikor saját 
problémái sokkal súlyosabbak voltak. Igazi pedagógus 
volt". 

103. sz. személy leány /tanitóképző főiskola/ 

"Egy-két ált. iskolai tanáromra felnéztem, mert mindig 
meg tudta tartani a tekintélyét, az anyagot mindig rend-
szerezetten, érthetően továbbitotta, és igéretét min-
dig betartotta". 

A pozitiv példákban előforduló tanárok azt tudták megérez-
tetni a fiatalokkal, hogy a "bizalom és érdeklődés a fiata-

labb és idősebb között olyan kölcsönös ajándék, amiről kár 

volna lemondaniuk". /G. Donáth Blanka, 1977/ Természetesen 

nem kivánható, hogy minden diák, minden tanárával személye-

sen baráti viszonyba kerüljön. De az igenis cél, hogy egyet-

len diákunk se érezze azt, hogy tanárai megértésére és ta-
nácsára nem számithat. És cél az is, hogy az iskolában olyan 
légkör alakuljon ki, hogy a diákoknak fontos legyen tanára-

ik véleménye az élet különböző kérdéseiről. 
A volt óvó néni hatása /14. válasz/  a tanulók pályaválasz-
tásában pusztán 7 %-os, ugyanakkor annak intenzitása az 
óvónőképző intézet megjelölésében /a 19 fő "óvó nénim ked-

vező egyénisége hatott rám", válaszából 14 fő  óvónőképző 

intézetben kíván továbbtanulni /74 %-os/ /IV.2/b. táblázat/ 
A rangsor tekintetében legmagasabb számban a 2. helyen so-
rolják a válaszadók ezt a hatást. 
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A "középiskolai tanárom erős hatása" /16. sz. válasz/ 
jóval kevesebb /32 fő-- 13 %/ tanulónál domináns, mint az 

általános iskolai pedagógusé. Ez azért is meglepő, mert 

a 14-18 éves kor az amelyben jó pedagógiai érzékkel, fel-

készültséggel és a személyes példamutatással lehet a leg-

inkább e hivatás választásában megerősiteni a tanulókat. 

Ugyanakkor elgondolkodtatóak azok a kérdőiven található 

megjegyzések is melyek pont ezen tanári követelmények hi-

ányára utalnak némely középiskolában. 

89. sz. személy véleménye: 

"Egy igazi vérbeli pedagógus ta nitani is tud. Én még 
csak egy ilyen tanárnővel találkoztam". 

91. sz. személy véleménye: 

"A gyermekben van az igazság és ezt megtartani bennük 
nagyon nehéz, de jó lenne. A gyermeki őszinteség, igaz-
ságérzet és mondás becsületére válna néha egy felnőtt-
nek is". 

86. sz. személy véleménye: 

"Elsősorban saját példájával neveljen a pedagógus és 
ne az úgynevezett papolással". 

101. sz. személy véleménye: 

"Sok olyan pedagó4us van, aki beskatulyázza a tanuló-
it. Az első eredmenyekhez viszonyitja a tanuló tudá-
sát". 

104. sz. személy véleménye: 

"Elhatározásomban a pedagógusok nem játszottak szere- 
pet".  

A 16. sz. tényezőt kiemelő 32 tanuló közül 69 % /22 

f ő/ tanárképző főiskolára, vagy egyetemre kiván jelentkez-

ni, mig a többiek /10 fő/  a tanitói pálya választásában 

kaptak inspirációt középiskolai tanáraiktól. /IV.2/a,b táb-
lázat/. A rangsor tekintetében legtöbben a 4. helyen jelö-

lik ezt a hatást. 
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d./ A választással kapcsolatos önismereti tényezők /B/  

E válaszcsoport 3., 4. válaszainak jelölését vizs-

gálva A.G. Kovaljov megállapítása -"Az ifjúkorban 	a  

személyiség életörömmel teli és opitmista... bizik ön-

magában, saját lehetőségeiben, ... abban, hogy álmait  

megvalósitja. /A.G. Kovaljov, 1972/ - látszik tanuló- 

ink által is igazolva. Hiszen a pálya választásának  

fontos tényezőjeként tartja számon a "képességeimnek  

megfelel ez a pálya" 3. sz. választ a vizsgált tanu-

lök 63 %-a /161 föl. A rangsorban is 2. helyen jelöli  

a legtöbb /47 fő/  tanuló, ami a 2. válasz legmagasabb  

számánál 13-mal magasabb.  

Felvetődik ugyanakkor a kérdés, hogy valóban eljutot-

tak-e ezek a tanulók gondolataikban saját képességeik  

és a pedagóguspálya által megkivántak /pl. tervezés,  

leleményesség, alkotó jelleg, tapintatosság, igényes-

ség/ összevetéséig? Vagy képességeik között inkább a  

felvételi tantárgyak igényelte speciálisok kerültek  

csak önvizsgálatuk reflektorfényébe? Esetleg ezekben  

olyan komplexen tudtak kidomborodni a pedagóguspálya  

által megkivántak is, hogy fölösleges volt a kérdés-

felvetés? Erre kérdőives módszerünk mellett a velük  
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való beszélgetés útján kaphatunk inkább választ. 

"A serdülő életterme -s ezzel szorosan kapcsolatban a pá-

lyaválasztása azon a reflexión nyugszik, amelyet saját 

készségeinek számbavétele, hierarchizált értékrendszere 

tudatában és eszmei énje megvalósulásának jövőbeni elgon-
dolása alapján folytatott". /Kiss Tihamér 1978/. 

A tanulókkal való beszélgetések egészére legjellemzőbb 

vonások kiemelésére vállalkozva azt tapasztaltuk, hogy 

szavaik a változatosságot tükrözik, de közös vonásuk, 

hogy a pedagóguspályához szükséges képességeiket hogyan 

értékelik. 

A vizsgált személyek mondatai arról vallanak, hogy a "Ki 

vagyok én?" "Mire vagyok képes?" "Mely területen valósit-

hatom meg önmagam kiteljesedését?" kérdések foglalkoztat-

ják őket. 

304. sz. személy /tanárképző főiskola, nagyváros/ 

"Csak ezen a pályán tudom magam elképzelni. Ez áll 
hozzám a legközelebb..." 

305. sz. személy /tanárképző főisk. magyar-ének/ /város/ 

"Elsősorban szeretném megszerzett tudásomat tovább-
adni, nevelni a gyerekeket és megszerettetni velük 
a müvészeteket". 

Sokszor csak inplicit módon fogalmazzák meg saját -és 

nemcsak szaktárgyi vonatkozású- képességeiket a pálya 

követelményeinek felsorolásával: 

296. sz. személy /tanitóképző főiskola/ /város/ 

"A beszédet tartom a legfontosabbnak, a gyermekeknek 
meg kell érteniük tanitójukat. A tanárnak személyes 
kapcsolatteremtés, az egyénenkénti elbirálás jelenti 
a legfontosabb tennivalót". 

298. sz. személy /óvónőképző főiskola/ /falu/ 

"Jó ez, hogy a diákok véleménye iránt érdeklődnek, 
mert igy el kell gondolkodnunk azon, hogy milyen pe-
dagógusok szeretnénk lenni és milyen nem. Es minden-
ki igyekszik megvalósitani az elképzeléseit". 
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301. sz. személy tanár /J.Gy. magyar-történelem/ /város/ 

"Ugy érzem, hogy idősebb gyerekekkel könnyen tudnék 
bánni. Megértenem őket és ők engem. A szakomhoz azért 
ragaszkodom, mert ezt szeretném és ezt akarom tanita-
ni". 

292. sz. személy /tanitóképző főiskolai /város/ 

"Az általam választott pálya szerintem egybeesik ké-
pességeimmel". 

293. sz. személy /óvónőképző intézet//nagyközség/ 

"Számomra a le,5fontosabb, hogy a gyerekeket szeretni_ 
kell. Ha ez hianyzik, akkor el sem szabad kezdeni. 
Nem az a fontos, hogy könnyű, nem kell keményen dol-
gozni, hanem az, hogy gyerekek közelében élek, dolgo-
zom". 

311. sz. személy /óvónőképző intézet/ /falusi/ 

"Nagyon szeretem a kisgyermekeket, érdekel az életük, 
gondolkodásuk lelkiviláguk. Őket formálni, nevelni 
lehet, minden jót megtanitani velük. Még ők a mesék 
világában élnekizelitőt lehet adni nekik az életből". 

294. sz. személy /tanitóképző főiskola/ /nagyközség/ 

"Örülök, ha valamire én tanithatok meg valakit. Ha az 
ismereteimből valamit átadhatok valakinek". Ugyanak-
kor "türelmesebbnek kell lennem!" 

83. sz. személy /ELTE, magyar- 2 id.nyely/ /város/ 

"legfontosabb, hogy magát a tanitást érezzem hivatás-
nak". 

85. sz. személy /tanitóképző főiskola/ /nagyközség/ 

"... kiskoromban mindig iskolásat játszottam, nagy él-
mény volt, ha tudásomat átadhattam másnak". 

117. sz. személy /JATE, magyar-történelem/ /nagyközség/ 

"Azt tudjuk másokkal is megszerettetni, amit mi is 
szivesen csinálunk, élvezünk. En nagyon szeretek ma- 
rarázni, szeretem, ha a tekintetek rám szegeződnek 

es látom, milyen érdeklődést kelt amit mondok". 

230. sz. személy /JATE, orosz-magyar//falu/ 

"Szeretnék a diákok körében népszerű, ugyanakkor szi-
gorú, kemény pedagógus lenni. Igy lehet sikeresen dol-
gozni". 



231. sz. személy /KITE, biolrkémia/ /falu/ 

"Nyugodt, kiegyensúlyozott munkavégzés, határozottság, 
igazságosság, emberi tartás, öszinteség - ez a tanári 
palyán nélkülözhetetlen". 

"Igen komoly pedagógiai feladatot jelent olyan gyere-
kekkel együtt lenni, akiknek a tanár nemcsak a tanárt 
kell hogy jelentse, hanem a szülőt is kell pótolnia. 
Ehhez a szerephez elengedhetetlen a bizalom és az ő-
szinteség. Megpróbálom!" 

/Ez a lánytanuló végzés után gyermekotthonban kiván 
elhelyezkedni!/ 

"Ha valaki nem azért jelentkezik pedagógusnak, mert 
másnak nem tudja elképzelni magát, akkor igen kicsi 
a valószinüsége annak, hogy valaha is megközeliti az 
"ideális pedagógust". 

252. sz. személy /J.Gy. magyar-orosz/ /város/ 

"A modern tanárnak nem elég saját szakterületét ismer- 
ni, hanem a tudomány más ágai iránt is érdeklődnie 
kell. Korunkban a tudományagak összefonódnak, ez meg-
követeli az olvasottságot, a sokoldalú müveltséget. 
Erre kell felkészülnöm, s ez nem is kevés". 

273. sz. személy /tanitóképző főiskola/ /város/ 

"olyan tipusú ember vagyok, aki azt szereti, ha zajlik 
körülötte az élet. Hol lehet ezt jobban elképzelni, 
mint a pedagóguspályán?" 

316. sz. személy /ELTE, román-magyar szak/ /falu/ 

"Nincsennek nagy vágyaim, de számomra van valami von-
zó abban, hogy mindazokat az ismereteket, amelyekkel 
tanulásom során találkozom, átadhassam a gyerekeknek". 

"A középiskolás évek jelentik a diákok számára az út-
keresést,az életbe való bekerülést. Az itt szerzett 
ismeretek döntőek a későbbi életre, ezért fontos a 
felelősségteljes munka, amit igazán szeretek és akarok 
végezni". 

335. sz. személy /tanitóképző főiskola/ /nagyközség/ 

"Szerintem először képességeinkkel legyünk tisztában, 
utána jöhetnek a választás egyéb szempontjai és a má-
sok véleménye". 

238. sz. személy /óvónőképző intézet/ /nagyközség/ 

"Játszottam a gyerekekkel az óvódában és nagy siker-
nek érzem azt, hogy úgy hallgattak, mintha óvónő len-
nék". 
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Az idézett tanulói gondolatok igen széles skáláját bejár-

ták az önismereti tényezőknek. Utaltak az ismeretanyag 

mélységének és mennyiségének, valamint a retorikai képes-

ségek fontosságára. Elengedhetetlennek vélik a tanulókkal 

való identifikációt, továbbá a szociális értelemben vett 

kapcsolatteremtés képességének meglétét minden pedagógus-

pályára jelentkező fiatalnál. 
A 4. sz. válasz által képviselt gyermekszeretet ját-

sza a legnagyobb szerepet a pedagóguspálya választásában. 

A rangsorban 1. helyen jelölte a vizsgált tanulók 69 %-a 

/176 fő/, de az 5 hely valamelyikén fontosnak itélte 93 
%-uk /238 f ő/. Ez az arány meglepően jónak itélhető, hi-
szen az emberekkel való szoros kapcsolat igénye alapvető 
a személyiség müködése, fejlődése, valamint a pálya szem-

pontjából. 
Ugyanakkor hasonlitsuk össze ezt az eredményt is -mint a-

hogyan a szakmai és általános müveltség /1. válasz/ vizs-

gálatánál tettük- a pedagóguspályán tevékenykedők ilyen 
irányú véleményével. /Ferge Zsuzsa, 1980/. Itt meglepően 

tapasztaljuk, hogy a pedagógusok legmagasabb %-ánál, az 

általános iskolában tevékenykedőknél is a gyermekszeretet 

csak 78 %-ban jelzett pedagógusvonás, amit 82 %-os arány-

nyal megelőz náluk az általános müveltség igénye. 

Első megközelitésben tehát elképzelhető, hogy a szakmai 

és általános müveltség iránti igény kifejlődése nem közép-, 

hanem a felsőfokú tanulmányok időszakára tehető, s ez okoz-

za a pálya iránt érdeklődő diák és a pályán lévő szakember 

értékrendjében feltárható különbségeket. 
Közelebbről értelmezve az eltérést, felvetődhet azonban a 

kérdés, hogy összemérhető-e a két vizsgálatban nyert adat? 

Azonos fogalomrendszerben gondolkodnak-e a pedagógusok és 

a tanulók a szakmai és általános miiveltséget, valamint a 

gyermekszeretetet illetően? Van-e a tanulóknak egzakt el-

képzelése a gyermekszeretet fogalomköréről? Nem sorolják-e 

ide mindazon pedagógiai elveket, módszereket, melyet a pe-

dagógusok a szakmüveltség cimszó alatt tartanak számon? 



Ezekre a kérdésekre fény inkább az interjú-módszer alkal-

mazásával derithető. 

A tanulók a gyermekszeretet, mint pedagógussal szemben 

támasztott követelmény boncolgatása során -pályaismeretük, 

elhivatottság-érzésük mélységétől függően- sok olyan sze-

mélyiségjegyet /eszmeiség, mély meggyőződés, szuggeszti-

vitás, tekintély, közlőképesség/ emlitettek, ami a fenti 

fogalmat nem takarja. Ugyanakkor a tanulók iránti megér-

tés és szeretet lényegét többé-kevésbé érezték. 

83. sz. személy 

"Szeretem a saját korosztályomat és "kiöregedve" is 
szeretnék velük foglalkozni. Érdekelnek a problémá-
ik". 

92. sz. személy 

"Jó dolog, hogy az embernek "vissza kell bújnia" ab-
ba a korba, ahol véleményt kell alkotnia". 

237. sz. személy 

"Az igazi jó tanárok inkább szeretnek az osztályban 
lenni, mint3em a tanáriban". 

117. sz. személy 

"Mind_enkiben, úgy hiszem van valami jó, kell valami po-
zitívnak lenni, mert akkor talán már nem is lehetne em-
ber. Mindenki szeretetre vágyik. A gyermekek talán még 
tisztábban, mélyebben mint a felnőttek, őszintébben. 
Ehhez kell, hogy a pedagógus segitő kezet nyújtson fe-
léjük". 

A megfogalmazások módját figyelmen kivül hagyva megál-

lapitható, hogy a diákok érzik "A jó pedagógusnak lé-

lekben mindig fiatalnak kell maradnia: egy kicsit az 

is marad minden igazi pedagógus"./Kelemen László,1981/ 

A nevelő gyermekszeretetén ma elsősorban a fejlődő 

ember iránti megbecsülés és vonzódás érzését értjük, 

ami nem jelent elnézést és gyengeséget a diákokkal 

szemben. "A gyermek megérzi a nevelői magatartás mö-

gött -még a szigor és követelés mögött is- a pedagó-

gus "szívét". /Kelemen László, 1981/ 
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285. sz. személy 
"Csodáltam tudását és stilusát. Nagyon eredményesen 
és emberségesen tudott büntetni, a jó útra tériteni". 

298. sz. személy 
"A tanár ne csak tanár legyen, hanem "ember" is, te-
hát megértsen bennünket, vegye figyelembe véleményün- 
ket, adjon tanácsot szaktárgyától eltérő területen 
is". 

234. sz. személy 
"Tanárom, akinek egyénisége vonz, minden gyermeknek 
egyfomán segitett, ha szükség volt rá. Ha kértük, még 
szabadidejét is feláldozta rank. Nagyon szerette a 
gyerekeket. A tanulásban azonban nem engedett, mindig 
be kellett tartani a szabályokat". 

253. sz. személy 
"Testnevelő tanárom mindig megtalálta velünk a megfe- 
lelő hangnemet. A kötelezo feladatok mellett tudott 
időt szakitani a játékra is. Szimpatikus jellem volt". 

267. sz. személy 

"Szereti a hivatását, a tananyagon kivül számos érde-
kességgel teszi az órákat hangulatossá. Soha sem fá-
rad el, mindig van türelme a gyerekekhez". 

335. sz. személy 

"Szeretetre méltó volt tanárom őszintesége, kedvessé-
ge, segítőkészsége, türelme". 

325. sz. személy 

"Azt a tanárt szereti a diák, akivel bármilyen prob-
lémáját megbeszélheti, óráján nem érzi úgy magát, mint 
a Bastille-ban, közvetlen légkör uralkodik, jól ma-
gyaráz, mindenkinek leköti a figyelmét". 

e./ A pálya presztizsére vonatkozó tényezők /C/ 

"Ma a foglalkozások presztizsének és vonzásának alapját 

a tudás, a tanultság, a társadalmi megbecsültség képe-

zi". /Perlai-%antus, 1979/ Mennyire érzik ezt a vizs-
gálatban résztvevő tanulók? 



fiTála- 
azok 1. 2. 3. 4. 5. 
s.sz. 
/5/ 1 9 ' 	7 12  G  
/6/ - 1 2 Q 6 

/7/ 3 4 ©3 5 11 

Osszesen 

2: 

fő  % 
35 14 

16 6 

36 14 

87 34 
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IV.3. táblázat 

Az 5., 6., 7. számú válaszok választási számarányát 

tekintve 34 % tartja lényegesnek a pálya presztizsé-

nek szerepét a döntésben. A diplomás pálya iránti von-

zalom /7. sz. válasz/, mint inditék 36 tanulónál /14 %/ 
figyelhető meg. Rangsorban legmagasabb számban pedig 

a 3. helyen található. 

Hogyan is fogalmazódik meg ez a vágy, vagy ennek bi-

rálata a tanulók nyelvén? 

238. sz. személy /óvónőképző intézet/ /nagyközség/ 

"Sokan nem gondolják meg alaposan, hogy alkalmasak-e 
ilyen pályára, csak azért jelentkeznek, hogy tanul-
hassanak, pontosabban, hogy diplomájuk legyen, de 
nem akarnak pedagógusok lenni". 

86. sz. személy /külföldi egyetem/ /város/ 

"Sok ember csak azért választja a pedagógusnAlrit, 
mert jól hangzik. Mások szakbarbárok, akik egy-egy 
tárgyból kivalóak, akikből kiváló szakemberek lenné-
nek, de nem jó pedagógusok." 

282. sz. személy /óvónőképző intézet/ 
"Szerintem manapság egy nőnek feltétlen szükséges va-
lamilyen diplomát szerezni". 

297. sz. személy /óvónőképző intézet/ /falu/ 

"Ha már gimnáziumot végeztem és ez nem ad szakmát, 
akkor diplomát akarok szerezni. Az óvónőképző pedig 
képességeimnek is megfelel, és csak két éves". 

298. sz. személy /óvónőképző intézet/ /falu/ 

"Elsősorban az a jelentős, hogy szeressem azt amit 
csinálok, de a képességeimnek megfelelően diplomát 
is akarok szerezni". 
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Meglepően alacsony a pálya "tekintélyére" épülő moti-

vum /6. sz. válasz/  választása. Összesen 16 tanuló /6 %/ 
emliti. Ez pozitiv és negativ jelenségként is értékelhető. 

Eldöntéséhez azonban a tekintély eredetének értelmezését 

is meg kellett volna adnunk a kérdőivet kitöltők számára. 

Tudniillik azt, hogy a tekintélyen a 6. sz. válaszban a 

környezet által elismert emberi értéken, személyes rokon- 

szenven alapuló tekintélyt értünk-e, vagy a pedagógus hely-

zetéből fakadót. Ha az első értelmezésben vártunk válaszo-

kat, úgy e meglehetősen alacsony szám igen elgondolkozta-

tó. 

A pálya fontosságára és megbecsültségére vonatkozó 

válaszok  száma /35 fő/ alátámasztani látszik azt a köz-
véleményt, hogy ezen a téren a pedagógus-társadalom nem 

áll a presztizshierarchia azon szintjén, melyen "a jövő 
társadalmát nevelő szerepénél fogva" állnia kellene. 

298. sz. személy 

"A pedagóguspályát ma nem az álomszakmák között em-
legetik, de mégis van benne valami szép". 

231. sz. személy 

"Fontos pálya, bár nem kellően megbecsült pálya". 

326. sz. személy 
"Nehéz pálya, jó idegeket és kitartást kiván". 

335. sz. személy 

"túl sok a tanárok elfoglaltsága, azért idegesek, tü-
relmetlenek az órán". 

94. sz. személy 

"A tanár széles kritika középpontjában áll, sokszor 
igazságtalanok vele szemben. Persze vannak hibái, 
amiket felül kellene vizsgálnia és javitani rajta". 
"Az emberek fokozott figyelemmel kisérik mindennapi 
tevékenységét. Ő neveli a jövő felnőttjeit, világ-
alakitó embereit, és nem mindegy, hogy hogyan". 

109. sz. személy 

"Kevés az eszményi pedagógus". 
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83. sz. személy 
"A tanár is ugyanolyan ember mint a többi, de az, hogy 
a többi ugyanolyan embert tanithatja, valahogy föléjük 
emeli. A tanitást neii munkának, missziónak tartom". 

Ez az individuális szemléletet idéző vélemény nem idegen a 
pedagógus lélektanának kutatóitól sem, mint ahogy Adelson 
/Pedagógiai szociálpszichológia 1976/, A tanár mint modell 
cimü tanulmányában olvasható. A szerző a pedagógust valami-
féle küldetéses, magányos harcosnak /sámán, lelkész, misz-
tikus gyógyitó/ képzeli. 

88. sz. személy 
"Anyagi szempontból nem mindig kifizetődő ez a pálya, 
mert aki csak a pénz miatt választaná ezt a "szakmát", 
annak nem tünne szépnek és nem birná soká". 

224. sz. személy 
"Számomra vonzó, hogy sok a testnevelő tanár szabad-
ideje, sportosan járhat, s közvetlen viszonyt alakit-
hat ki diákjaival". 

f./ A kedvező életmódra vonatkozó tényezők /D/ 

Hogyan jelentkezik a pedagóguspálya által meghatáro-
zott életmód a vizsgált tanulók választásában? 

Ossz. 
1. 	2. 	3. 	4. 	5. 	fő 

/7/ 	- 	2. 	3 	10 	© 	26 	10 

/10/ 	- 	1 	2 	10 	05 	28 	11 

/11/ 	- 	- 	2 	5 	0 	12 	5 
/12/ 	- 	- 	1 	1 	2 	4 	2 
/9/ 	- 	6 	4 	25 	29 	64 	25 

	

E 134 	52 
IV.4. táblázat 

Természetes módon a pályára jellemző kedvező életmód 
jelentős szerepet játszik a választásban. A tanulók 
52 %-a /134 fő/ jelölte ennek fontosságát. 
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Legnagyobb %—ban a "kedvező foglalkozás a nők számá-

ra" /9. sz. válasz/ figyelhető meg, de a rangsorban 

az 5. helyen domináns. Ez az adat hűen tükrözi a pe-

dagóguspályával kapcsolatos közfelfogást és a tanu-

lók környezetének befolyásoló hatását. 

Kevésbé fontos szerepet játszanak a vizsgált ta-

nulók választásában a "fizikailag nem nehéz munka" Li,  
sz. válasz/ és a "csábitó a pedagógus téli, tavaszi 

és nyári szünete" /10. sz. válasz/ tényezők /10 %A.,  

26 fő 11 %N 28 fől. Rangsorban legmagasabb számban 

az 5. helyen helyezkednek el. Igen kicsi szerepe van 

a megye pedagóguspályára készülő tanulói választásá- 

ban —s az is rangsorban az 5. helyen— a "kevés az óra-

száma, kötetlenebb a munkaideje, több a szabadideje" 

/11. sz. válasz/ és a "tiszta munka, elegánsan lehet 

öltözni" /12 sz. válasz/ tényezőknek, ami a magasabb, 

igényesebb célokban megfogalmazódó választásra utal. 

g./ A pedagógusképző intézménybe jutás esélyeire vonat-
kozó tényezők /F/ 

Kis számban /50 főN 19 %/ tulajdonitanak jelentő-

séget a tanulók az e csoportbeli tényezőknek, ugyanak-

kor véleményük társadalmi ismeretet tükröz. 

117. sz. személy 

"Én mindenképpen tanítani akarok. Nehéz elhelyezked-
ni magyar—történelem szakos diplomával, de egyenlőre 
optimista vagyok". 

245. sz. személy 
"Falun kedvezőek az elhelyezkedési lehetőségek, igy 
hát megpróbálom". 

95. sz. személy 

"Sokan elmondták, hogy nem sok esélyem van, mégis meg-
próbálom. A J.Gy. Tanárképző Főiskola magyar—történe-
lem szakára szeretnék jelentkezni. Nagy fába vágtam 
a fejszémet, mert —ahogy diáktársaimtól hallom— ez a 
főiskola nem nagyon szereti a "közgéseket". Véleményem 
szerint 	belőlük is lehet jó, sőt még jobb pedagógus, 
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mint egy gimnáziumi tanulóból". 

Az esélyegyenlőtlenséget ismeri fel a vizsgált sze-

mély a középiskolatipusok különbözőségéből adódóan. 

301. sz. személy 

" A felvételivel kapcsolatban: jó lenne, ha a diáko- 
kat tudásuk szerint értékelnék, és nem pedig más 
"külső" dolgok, beavatkozások játszanának, döntő sze-
repet". 

A különböző iskolatipusból érkező tanulók esélyisme-

rete korábban végző iskolatársaiktól szerzett infor-

mációikat is tükrözi. 

Az F. csoportbeli /20. sz,1 választ "más felsőfokú in-

tézetbe tudásom alapján nincs esélyem" 7 %-ban /19 

fő/ jelölték. Közülük 10-en tanitőképző, 6 fő pedig 

tanárképző főiskolába jelentkezett. 

V. 

A környezet véleménye és befolyása a vizs-

gált személyek pályaválasztási döntésé-

ben 

"A pedagógus akkor válik jó nevelővé, ha az élethez 

való egész viszonyulásában alapvető motivumként szerepel 

a nevelői készenlét". Ez a nevelői beállitódás különböző 

ösztönzők, azaz motivumok összefonódása alapján jön lét-

re. Kialakulását erősen befolyásolják az előzetes külső 

tapasztalatok, ismeretek". /G. Donáth Blanka, 1977/ 

A kérdőives vizsgálatban szereplő tanulók döntéséről "pe-
dagógus szeretnék lenni" környezetének véleménye /9. kér-

dőivi kérdés/ összességében összecsengő. A szülők, taná-

rok, osztálytársak és barátok igen magas %-ban helyeslik 

a választást. A négy csoport közül leginkább a szülők /87 

%/, azonos mértékben/59 %/ a tanárok és a barátok, mig 



legkisebb %-ban az osztálytársaik /56 %/ alkottak helyes-

lő véleményt. 

A barátok pozitiv hatására már a döntést megelőző szakasz-

ban épített a vizsgált tanulók 16 %-a /41 f ő/, ami az elő-

ző fejezetben elemzett a "barátaim tanácsolták, mert al-

kalmasnak tartanak a pedagóguspályára" /6/22/ válaszra 

adott szavazatokból is kiderül. A barátok szava látszik 

egyben a legkritikusabbnak is. A pályáról lebeszélők kö-

zött ők vannak a legtöbben /5 %^1 14 fő/. 

A tanulóknak tudniuk kell, hogy mihez mérjék egyéni haj-

lamaikat, illetve milyen téren és mennyire kell kiegészi-

teniük, ha a pedagóguspályára mennek. Csak ennek függvé-

nyében alakulhat ki a hiteles feladattudatuk. Kik segit-

hetnek ebben a legintenzivebben? Kiknek lehet ebben leg-

megalapozottabb véleményalkotásra érett ismerete a tanu-

lóval és a pályával kapcsolatban? Természetesen a peda-

gógusoknak. Meglepő, s a pedagógusok felelősségével ke-
véssé összeegyeztethető, hogy a tanulók 28 %-ánál /72 fő/ 

tanáraiknak nem volt véleményük diákjaik döntésével kap-

csolatban. Az ezirányú tanári passzivitásnak bizonyára 

egyenes következménye, hogy az osztálytársak is kevesebb 

odafigyelést tanusitanak társuk iránt, amit a 42 %-os 

/N 109 fő/ 'üem volt véleményük" arány is mutat. 
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VI.  

A pedagóguspálya iránti vonzalom kezdete 
és 	tartóssága 

Mikor ébred fel, s milyen tartós lehet a fiatalok von-

zalma a pedagóguspálya iránt? 

N.V. Kuzmina megállapitása szerint a pedagógiai képességek 

kialakulása már óvodáskortól kezdődően nyomon követhető. 
/N.V. Kuzmina, 1963/ 

Erről vallanak a vizsgálatban részt vett tanulók is: 

244. sz. személy 

"Kétévesen óvodába kerültem, szinte az óvónők nevel-
tek fel. Szerettek, mert ragaszkodó voltam, és mert 
már akkor is foglalkoztam a gyerekekkel, segítettem 
a kisebbeket. Későbbi években is gyakran visszaláto-
gattam..." 

110. sz. személy 

"Az óvónőm volt mindig a példaképem, nagyszerü peda-
gógiai érzékkel rendelkezett". 

Az óvoda érdeklődést felkeltő szerepét a pedagóguspálya 

iránti vonzalom kialakulásában a vizsgált tanulók 5 %-a 

jelöli /10/4. válasz!, ugyanakkor -a választásukban döntő 

szerepet játszó pedagógusaik jellemzésénél- igen sokan 

emlékeznek vissza kedvenc óvónőjükre, akinek gyermeksze-
retete eszményként él bennük. 

Igen jelentős, 64 % /166 f ő/ azon tanulók száma, akiket 

az általános iskolában értek olyan benyomások a pedagó-

guspálya vonatkozásában, 

102. sz. személy 

"Mindig kedvesen segitett a gyengébbeknek, megértet-
te, hogy nem mindenki egyforma képességü". 

94. sz. személy 

"Szimpatikus, megnyerő volt következetessége, humani- 
tása, és szaktudása. Ebben szeretném ót követni". 

109. sz. személy 

Azt szerettem benne, hogy feladattudattal és köte-
lességérzettel rendelkezett. 
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melyek meghatározók voltak pályaválasztási döntésükben. 

Erre utal Roger Gal /Koncz János, 1980/ is amikor a pe-

dagógus-utánpótlás kiválasztásának elveit vizsgálva le-

szögezi: "Minden eddigi vizsgálatunk azt bizonyitja, bár-

mennyire hasznos is a jövendő pedagógusok érdeklődése a 

tanitandó tantárgyak, vagy technikák iránt -különösen a 

felsőbb osztályokban müködőknél-, a tanitói hivatást meg-

határozó főbb motiváció az ember fejlődése iránt a külön-

böző müvelődési javak hatására 1 a gyermekek szeretete és 
végül a nevelés társadalmi jelentőségének felismerése". 

A pedagóguspálya iránti érdeklődésük tartósságát a 

vizsgálatban részt vett tanulóknak 84 %-a /216 f ő/ fogal-

mazta meg. Közülük 35 % /116 f ő/ közben más pályával is 

szimpatizált, végül mégis csak visszatért eredeti elkép-

zeléséhez, a pedagóguspályához, ami döntésük megfontolt-

ságát látszik alátámasztani. 

A tartósságot jellemző számadat még igy is, vagy ezzel 

méginkább igazolja a pályára termettség figyelemmel ki-

sérésének fontosságát minden nevelő-oktató intézményben 

/az óvodától a középiskoláig/. 

Ezt húzta alá az Ötödik Nevelésügyi Kongresszus vitájá-

ban az egyik felszólaló is amikor kifejtette, "helyesel-

né, ha a pedagógusképző intézetek felvételi rendje olyan 

lenne, hogy a jelentkezők pályaalkalmasságát az elméleti 

szaktárgyi felkészültséggel egyenrangú szempontoknak te-

kintenék. Már általános iskolás korban figyelemmel le-

hetne kisérni azt a gyermeket, aki kedvet érez a pedagó-

guspályához -jelen vizsgálatunk résztvevőinek 69 %-ában 

a pedagóguspálya iránti vonzalom óvodában, vagy általá-

nos iskolás korban ébredt fel először-, a középiskolában 

pedig alapos pszichológiai és pedagógiai tesztek segit- 

ségével olyan jellemzést késziteni a tanulókról, amelyek-

ből világosan kiderül a pedagóguspályára való rátermett-

ség". /Koncz János, 1980/ 

"A fejlett szocialista társadalom építése, a tudományos- 

technikai forradalom egyik alapvető és új követelménye 
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a pedagógusképzésben a pedagógus-társadalom mind magasabb 
szintü önreprodukcióját megteremteni. Amik értelmében az 

utánpótlás megfelelő adottságok, készségek alapján tör-

ténő kiválasztása, ... a pedagógustársadalom feladatai-
nak része. 

A pedagógusképző intézetbe való felvételkor messzemenő-

en figyelembe kell venni a jelölteket küldő pedagógus-

közösség véleményét, amelynek tartalmaznia kell a több 

éves megfigyelés gyakorlati pedagógiai konzekvenciáit, 

azokat a jegyeket, amelyek a pedagóguspályán sajátos kö-

vetelmények, és a fiatal fejlődésének különböző szakasza-

iban megfigyelhetők. A pedagógus-utánpótlás biztositásá- 

nak ezt az intézményes irányitó és szűrőrendszerét minden-

képpen szükséges kialakitani". /Koncz János, 1980/ 

Valójában tehát a pedagógussá válás igen hosszú folyamat, 

mely egész fiatal korban a pedagógus adottságok csirái-
nak felismerésével, ápolásával kezdődik -amiben igen 

felelősségteljes feladat hárul a fiatal tanitójára- és 

magába foglalja a pedagógusmagatartás pályára vonzó, vagy 
taszító elemeit is. 

Ezek szerint azonban 'a társadalmi munkamegosztásban nincs 
a pedagógusi hivatáson kivül egyetlen olyan munkaterület 

sem, amelynek gyakorló résztvevői olyan hosszú ideig és 
egybefüggően vennének részt saját utánpótlásuk pályaal-

kalmasságának felismerésében, pályára irányitásában és 

a hivatásra való alkalmasságának legszélesebb kifejlesz-

tésében, mint a pedagógusok". /Koncz János, 1980/ 

Ebben az összefüggésben még kardirá lisabb szerepet kell, 

hogy játszon a középiskolai pedagógusközösség tapaszta-

lata, véleménye a pedagógusképző intézménybe küldött pá-

lyázóról. "Egy pedagógusközösségnek ugyanis rendelkeznie 
kell azokkal a tapasztalati tehetségmérő normákkal, ame-

lyek alapján meg tudja állapitani, hogy a pedagógusképző 

intézetbe pályázó -a szakismeretei mellett- rendelkezik-e 

azokkal a pályaalkalmassági ismérvekkel, amelyekkel egy 

leendő pedagógusnak 16-18 éves koráig már rendelkeznie 

kell". /Koncz János, 1980/ 
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Nem kellene ezt tudatositva a pedagógusokban,állás-

pontjukra a felvételi döntéskor épitve, felelősségtelje-

sebb véleményalkotásra ösztönözni őket? Annál is inkább, 

mert "a pedagógustársadalomnak tudatosult etikai felelős-

séggel kell rendelkeznie saját utánpótlása intézményes 

nevelésében". /KonczJános, 1980/ 

A pedagógusjelöltek folyamatos kiválasztása, pályá-

ra küldése több feladatot állit a középiskolák felé: egye-

bek között a pedagógusadottságok felszinre kerülésének 

egyik területe az ifjúsági szerve végzett munka, amely-

nek pozitív hatását igazolja az a tény is, hogy a vizsgá-

latban résztvevők 53 %-a /134 fő/ ifivezető, vagy egyéb 

KISZ funkciót betöltő tanuló. A másik, igen fontos ténye-

ző a pedagógushivatásról -a pályaválasztásnál nem nélkü-

lözhető- ismeret biztosítása, amely a középfokú oktatási 

intézmények fakultatív tantárgyai között vagy diákköri 

formában látszik megoldhatónak. 

Fakultativ tantárgyként -nevelési alapismeret cím 

alatt- /12. kérdés/ a vizsgált tanulók csupán 14 %-ának 

/35 fő/ volt lehetősége a pedagógushivatásról bővebb is-

mereteket gyüjteni, ők azonban döntésükkor messzemenően 

hasznositották az ott szerzett ismereteket. 

109. sz. személy 

"Megismerkedtem életkori sajátosságokkal. Segítsé-
get nyújt a felvetődő problémák előre látásában. 
Szeretek az emberek érzelmeivel és lelkivilágával 
foglalkozni". 

110. sz. személy 

"Megismertem a nevelés alapjait, s igy jobban moti-
válta pályaválasztásomat". 

111. sz. személy 
"Mind elméletileg, mind gyakorlatilag sokat segi-
tett". 

118. sz. személy 

"Megerősitett a hivatás vállalásában, rádöbbentett 
a feladatok nehézségére. Roppant izgalmas, érdekes 
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és egyben nehéz. Megmutatott egy távlati célt, van 
mit csinálnom az életben, amit értelmes feladatnak 
tartok". 

A többiek, vagy nem olyan középiskolába jártak ahol már 

bevezették ezen tárgy oktatását, vagy a felvételi tantár-

gyakat tanulták helyette. Békés megye gimnáziumai közül 

az 1981/82-es tanévben csak 3 gimnáziumban tanulhatták ezt 
a tantárgyat az érdeklődök. Ez a pedagóguspályára készü-

lés szempontjából nem kielégitő a megyében, mint ahogy a 

tanulók maguk is megfogalmazták ezzel kapcsolatos igényü-

ket: 

84. sz. személy 

"Szükséges több olyan programot összeállitani a kö-
zépiskoláknak, ami segit a pedagóguspályát megismer-
ni". 

226. sz. személy 

"Többet kellene foglalkozni, beszélgetni tanáraink-
nak velünk a pedagóguspályáról". 

Ezt néhol pedagógiai diákkörök alakitásával igyekeztek 

pótolni, ahova a tanulók 7 %-a /17 f ő/ járt. 

228. sz. személy 
"Csak úgy lehetne véleményt alkotni arról, hogy va-
laki alkalmas-e vagy sem a pedagóguspályára, ha gye-
rekek közé vinnék es foglalkoztatnák, miközben meg-
figyelnék azt, hogy hogyan tud a gyerekekre hatni". 

Ez a javaslat hasonlít a Komoly Judit által emlitett 

globális módszerre, mely "alkalmat ad -a pedagógusképző 

intézményekben a pedagógusi alkalmasság vizsgálata során-

a jelöltnek arra, hogy képességeit a gyermekkel való fog-

lalkozásban még a felvétel előtt  /hospitálás, ifjúsági 

mozgalom/ megmutathassa. Alkalmazása azért problématikus, 

mert nem nagyon lehet képzetlen fiatalokra gyermekeket 

bizni.'/Komoly Judit, 1978/ 

A "nevelési alapismeretek" tantárgy hiányát felismerve 

az 1982/83-as tanévben már a megye gimnáziumainak több- 
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ségében bevezették. Mindez tovább erősiti a pedagógus-

pályára jelentkező tanulók e pályára vonatkozó ismeret-

kultúráját. 

VII. 

Elképzelések a végzést követő elhelyezke• 

dés esélyeiről /munkakörről, a munkahely 

székhelyéről/ 

Milyen elképzeléseik vannak a vizsgált tanulóknak a 

végzésüket követő elhelyezkedésükről? Hol, milyen munka-

helyen kivánnak majd tevékenykedni? Ezekre a kérdésekre 

a 13. és 14. kérdőivi válaszok alapján kapunk feleletet. 

Az óvónőképző intézetbe jelentkezők közül mindannyian 

óvodában szeretnének elhelyezkedni. A többi pedagógus-
képző intézetet választók elképzelése részben egyolda-

lú ismeretet árul el, vagy ismerve a munkakörülményeket, 

ezért nem akarják elfogadni a nem közvetlen oktatással 

kapcsolatos munkaköröket. Kevesebb lehetőséget látnak 

leendő szaktárgyaik oktatására, egyszóval presztizs-

csökkenésként értékelnék ha a megszerzendő diplomájuk-

kal nem az iskolai oktató munkában, vagy az ő majdani 

végzettségükhöz nem feltétlenül kötött oktató munkában 

kellene elhelyezkedniük. 

Bizonyára mindezzel magyarázható, hogy gyermekotthonban 

csak 4 fő, szakközépiskolában 2 fő, napköziben, kollégi-
umban 1 fő kiván majdan tevékenykedni. 
Meghökkentő az a megyei adat is, hogy szakmunkásképző 

intézetben egyetlen személy sem tervezi a munkába állá-
sét. Felvetődik a kérdés: mennyire ismerheti, ismerhe-
ti-e egyáltalán egy középiskolás tanuló a szakmunkáskép-

ző intézeti tanárok feladatát. Legtöbben a pedagóguspá-

lyát személyes tapasztalataikkal megalapozva választ- 



- 87 - 

ják, igy -ha csak környezetük befolyásoló hatása nem mo-

tiválja őket- érthető is, hogy kiesik ismeretük köréből 

az ebben az iskolaformában való tanitás lehetősége. 

Egyébként "az egész pedagógusképzésben nem esik szó ar-

ról, hogy mennyiben sajátos a szakmunkásképzőben az ok-
tatás, vagy más módon kifejezve, a szakmunkásképző szá- 

mára nem képzünk közismereti tanárt". /Forge Zsuzsa, 1979/ 

Ezzel függhet össze a mi tapasztalatunk is, hogy tanulóink 

válaszában nem találtunk utalást szakmunkásképző intézet-

ben való elhelyezkedés megfogalmazására. Feltehető, hogy 

sem ismeretük, sem konkrét tapasztalatuk nincs e pedagó-

gusi területre vonatkozóan. 

A tudományegyetemre jelentkező 28 tanulóból 21-en gimná-

ziumban akarnak tanítani. Ez az arány teljesen azonos 

Ferge Zsuzsa vizsgálati anyagának megállapitásával. Esze-

rint a közvélemény "több-kevesebb joggal úgy véli, hogy 

a gimnáziumban legmagasabb az oktatás szinvonala és kö-

vetelményrendszere", a megszerzett tudást itt lehet a 

legjobban használni és itt található meg az intellektuá-

lis igényeknek leginkább megfelelő légkör is. "Egyébként.. 

az egyetem maga is elsősorban a gimnáziumi tanárok kép-

zésére orientált!" /Ferge Zsuzsa, 1980/ Az iskolatipusok 

között bizonyos hierarchia van. Ezt igazolja, hogy az 

egyetemre jelentkezők között az általános iskolában és 

gyermekotthonban elhelyezkedni kivánók száma 1 fő,  mig 
szakközépiskolában és szakmunkásképző intézetben egyet-

len személy sem akar tevékenykedni. 

Nem pedagógus pályán a vizsgálatban résztvevők 7 %-a 
/18 fő/ szeretne munkát vállalni. 
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A leendő munkahely székhelyének választási tervét az 
alábbi kördiagram szemlélteti. 

: városban 

: községben, faluban 

szülei lakóhelyén 

j] : mindegy 
1/1: nem tudja 

VII.1. ábra 

Meglehetősen alacsony a község, falu választásának %-

aránya /14 f ő/ ami feltehetően a magasabb fizetés elle-

nére a kedvezőtlen élet- és munkakörülményekkel, a szak-

mai fejlődés, továbbá a kultúrális java k elsajátitásá-

nak korlátozott lehetőségével indokolható. 

VIII. 

Lehetőségek sikertelen felvételi vizsga 

esetén 

Milyen lehetőségekkel szándékoznak élni sikertelen 

felvételi esetén a vizsgálatban résztvevő tanulók? /Er-

re a 15. kérdőivi kérdésre adott válaszok adnak infor-

mációt./ Pályaelhatározásuk szilárdságára utal az az 

összesitett adat, mely szerint legmagasabb számban /49 %v 

126 fő/ képesités nélkül kivánnak elhelyezkedni, másod-

sorban pedig jövőre újra jelentkezni fognak /38 % ,+98 f ő/. 

Meglepő azonban az a tény, hogy a tanulóknak csak 2.9 %-a,+ 

75 fő él a felsőoktatás ezen területén is bevezetésre ke-

rült átirányítás lehetőségével. Ez ugyan az óvónőképző 

intézetbe jelentkezőket /45 f ő^•18 %/ nem érinti, azon-

ban a maradék tanulólétszámnak igy is csak 35 %-a él e 
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lehetőséggel. Feltételezésünk szerint ennek oka, hogy 

nem tudatosodott még kellőképpen ez a megoldás a diákok-

ban, ami előrevetiti a középiskolák feladatát is. 

Sikertelen felvétel esetén a jelentkezőknek csupán 2 %—a 

mond le a pedagóguspályáról. 	Nem adott további elkép- 
zeléséről választ 7 %—a, ami a többség döntésének meg-

fontoltságát és komolyságát látszik alátámasztani. 

IX. 

Vélemények a jó pedagógussá válás 

feltételeiről 

"A pedagógus szerepe és jelentősége a nevelésben köz-

ismert. Semmiféle új irányzat, vagy a bevezetett korszerű 

oktatási módszerek nem törekszenek a pedagógus helyettesi-

tésére, hanem inkább megteremtik a lehetőségét annak, hogy 

tevékenységét az oktató—nevelő munka lényegére, a szemé-

lyiség sokoldalú kibontatkoztatására irányíthassa. Ezért 

a pedagógus alkalmasságának kérdése, személyiségének pe-

dagógiai, pszichológiai szempontú kutatása —amely nem 

nagy múltra tekinthet vissza— fontos alapkérdéssé vált. 
A pedagógus személyiség kutatóknak tekintélyes része fel-

tételezi, hogy a pedagógus személyiségét nem általános 

személyiségdiagnosztikai módszerekkel kell megközeliteni, 

hanem fel kell fedni a pedagógiai tevékenység törvénysze-

rűségeit, ennek hatásait a tanulóra és visszahatását a 

pedagógusra. /Komoly Judit, 1978/ 

Melyek a pedagógussá válás folyamatában a személyi-

ség pszichológiai állapotai és tulajdonságai közül _ösz-

tönző és szabályozó szerepük miatt— a legfontosabbak? 

— a gyermek iránti értelmileg és erkölcsileg mélyen meg-

alapozott őszinte szeretet; 

— a szaktárgy iránti érdeklődés; 
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Ez a két dolog az alapja a fokozatosan kialakuló hivatás-

szeretetnek, majd később a pályavitel során megszilárdu-

ló hivatástudatnak. 

- Őszinte meggp5ződéssé vált és társadalmi távlati peda-

gógiai értékrendszer birtokában pedagógiai célok meg-

jelölése és megvalósitása; 

Ez a valódi alapja a személyes példamutatásnak is, amely 

nélkül munkánknak nincs fedezete, hitele. 

- reális önértéktudat; 

Csak ennek a makarenkói alapvonásnak a birtokában van tar-

tása és gerince a pedagógusnak, csak az emberméltóság tisz-

telete biztositja tanitványai előtt is azt a pedagógiai 

alapállást amelyet mindannyian úgy ismerünk: "követelek 

mert tisztellek". 

- önfegyelem; 

Az ellenszabályzó ösztönzés, továbbá erkölcsi gátló sza-

bályozások is nélkülözhetetlenek a pedagógus számára, 

mert ezek nélkül "a tanitvány a pedagógus hatalmának ki-

szolgáltatott tárgyává" válik. /Rókusfalvy, Stuller, Ke-

lemenné, 1981/. 

Mennyiben tükrözi e tulajdonságok fontosságát a vizs-

gált tanulók véleménye? Erre a kérdésre a 16. kérdőivi zárt 

kérdés válaszainak feldolgozása, valamint megjegyzéseik ad-
nak részletes tájékoztatást. 

Vizsgáljuk meg, mit mutatnak a zárt kérdés válaszai. Az el-

ső két tulajdonságot /gyermekszeretet és szaktárgyi érdek-

lődés/, mint a pedagóguspálya választását motiváló ténye-

zőket igen magas %-ban tartották fontosnak a tanulók már 

a 6. kérdésre adott válaszokban. Itt inkább a tanulmányi 

eredményt, pedagógiai célok, távlatok csiráit, a pedagó-

gus személyére vonatkoztatott önértéktudatot, önfegyelmet 

és külső megjelenést, mint a válaszokban szereplő felté-

teleket vizsgáljuk. Ehhez a 16. kérdés válaszait az aláb-

bi módon csoportositottuk: 

A./ tanulmányi eredmény fontosságát kiemelő válaszok 

/1/ jeles tanuló volt mindig 



válasz  

~ r  1 2  
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/2/ jó tanuló volt, s intellektuális képességei is  
kedvezőek  

/3/ aki a választott szaktárgyból kiemelkedő . 

B./ Pedagógiai célok, táviatok csiráit tartalmazó vála-
szok  

/4/ általánosan_jó1müvelt, nemcsak szaktárgyaiból  
/5/ szeressen, tudjon tanulni, fogékony legyen az  

új dolgok iránt  
/6/ érdeklodik a neveléssel összefüggő kérdések iránt,  

ilyen jellegü megbizatásainak jól tesz eleget  

C./ pecagógusok személyére vonatkoztatott önértéktudatot  
igénylő válaszok  

/7/ aki jól tud beszélni, feltalálja magát különbö-
ző helyzetekben, más-más közösségben  

/8/ aki kis közösségben oldottan viselkedik  
/9/ kedvező hatást gyakorol másokra, szuggesztiv  
/10/ ne legyen közömbös, érdeklődjön a társadalmi  

kérdések iránt  
/11/ érzéke legyen a szervezéshez.  

D./ pedagógus személyére vonatkozó önfegyelmet megfogal-
mazó valaszok  

/12/ jó idegrendszerű, képes alkalmazkodni másokhoz  
/13/ szeresse a preciz munkát, ne idegenkedjen az irá- 

sos feladatok elvégzésétől  
/14/ felelőssége fejlett legyen  

E./ külső megjelenés fontosságára utaló válasz  

/15/-/16/ ápolt, gondozott, jó megjelenésü  

a./ A jó pedagógussá válás nélkülözhetetlen feltételeinek  

relativ gyakorisága, valamint szorosságának vizsgála-

ta Spearmann-féle rengkorrelációs módszerrel  

A feltételek relativ gyakorisága a tanulók öt helyezé- 

ses rangsorában:  
A. tanulmányi eredmény  
1. válasz 	2. válasz  

9b 

S  

o O o 	0 	■ ■ ■ ~  : 

2 	3 4 5 i. 	1 2 3 4  5 



A  

43  

d 

• 4. 5• r  

9  

6. válasz 

A  

43  

9  
3 	V.  

~ 

	a. 
1. 2. 3. 4. 5. r.  

9. válasz 7. válasz  

zo  

46 16  
AS 

44  
9  

1. 2. 3. 4.  1. 2. 3.  

10. válasz  

70  

.10  

1. 2. 3. 4.  

0  
I ~ 

4 
 

~ _. 1 .  

11. válasz  
%o  

9 ,9  
--► ~- 

5  n  
• 4.  
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B. pedagógiai célok távlatok csirái  

4. válasz 	5. válasz  
cl 

C. a pedagógusok személyére vonatkozó önértéktudat  
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D. a pedagógus személyére vonatkozó önfegyelem  
12. válasz 	13. válasz 	14. válasz  

)6  A 

••••• 	 •••••  

9  
6 

~. 

	5 . )r  • 
7 •  J 

~ _,  
1. 2. 3  

•■• 
 

//f  

4. 5. -1  

E. külső megjelenés  
15. válasz  16. válasz  

44  

~ 

	/;„.. - 4.. 	1> 
 

A feltételek szorosságának vizsgálata Spealmann-fél rang-
korrelációs módszerrel:  

ran,7sor 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5.  
A 12 7 4 1 2 A 1 2 3 5 4  
B 36 37 29 32 23 B 2 1 4 3 5  

C 30 34 38 36 35 C 5 4 1 2 3  

D 19 21 27 26 29 D 5 4 2 3 1  

E 3 1 2 6 11 E 3 5 4 2 1  
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Az A csoport /tanulmányi eredmény/ a többi /B, C, D, E/  

korrelál:  

tényezőcsoporttal a 	2., 3. és 5. helyen az alábbi módon  

2. 3. 5. 2. 3. 5.  

A-B 1 -1 -1 /A-B/ 2  1 1 1  

A-C -2 2 1  /A-C/ 2  4 4 1  

A-D -2 1 3 /A-D/ 2  4 1 9  

A-E -3 -1 3  /A-E/ 2  9 1 9  

n= 4 18 7 20  

r2  = 1 -  18 -_018 	r3  = 1 - 	-  Os~ 

r 5  = 1 - 20 = == 1  
A tanulmányi eredmény a többi tényezővel erős negativ kor-

relációt /r 2  = - 0,8/ mutat a rangsorban 2. és 5. helyen,  

ami számszerüen is igazolja, hogy az A tényező nemcsak a  

pedagógus személyiségre utaló jegy.  Más  felsőfokú pálya  
választásánál is meghatározó jelentőségű.  

A B. 

/A, 

módon 

csoport /pedagógiai célok, 

C, D, E/ tényezővel az 1., 

korrelál:  

távlatok 

3. 	és 4. 

csirái/, többi  

helyen az alábbi  

1 . 3. 4.  1. 3. 4.  

B-A 1 1 -2  /B-A/ 2  1 1 4  

B-C -3 3 1  /B-C/ 2  9 9 1  

B-D -3 2 0 /B-D/ 2  9 4 0  

B-E -1 0 1  /B-E/ 2  1 0 1  

n = 4  20 14 6  

rl  =  20  1  -  lŐ = == 1  r3  = 1  4  

r4 = 1 - ~ = os4 



D-A 
D-B 
D-C 
D-E 

/D-A/ 2  

/D-B/ 2  
/D-C/ 2  
/D-E/ 2  

2. 3. 4. 
2 -1 -2 
3 -2 0  
0 1 1 

-1 -2 1 

2. 3. 4. 
4 1 4 

 9 4 0 

0 1 1 

1 4 1 
14 T0 6 
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A pedagógus célok, távlatok 

"általánosan jól müvelt, nem csak szaktárgyaiból, 

"Szeressen, tudjon tanulni, fogékony legyen az új 
dolgok iránt" 

"érdeklődik a neveléssel összefüggő kérdések iránt, 
ilyen jellegü megbizatásainak jól tesz eleget" 

csirái a többi tényezővel összehasonlítva teljes negatív 

korrelációt mutat az 1. helyen mig a 3. és 4. helyen igen 
laza függőség figyelhető meg. 

A C. csoport /a pedagógusok személyiségére vonatkozó ön-
értéktudat/ a többi /A, B, D, E/ tényezővel a 2. 4. és 
5. helyen az alábbi módon korrelál.: 

2. 	4. 	5. 	2. 	4. 	5. , 

C -A 	2 -3 -1 	/C-A/ 2 	4 	9 1 
C-B 	3 -1 -2 	/C-B/ 2 	9 	1 4 
C-D 	0 -1 2 	/C-D/ 2 	0 	1 4 
C-E 	-1 	0 2 	/C-E/ 2 	0 	0 4 

n = 4 	 13 	11 13 

r2  = 1 - 1,3 = - 0,3 r4  = 1 - -12(51 = 011 

    

    

r 5  = 1 - 1,3 = 	 

A számítások ezen csoportok között közel teljes értékü 
függetlenséget jeleznek. 

A D. csoport /a pedagógus személyére vonatkozó önfegyelem/ 

korrelációja a többi /A, B, C, E/ tényezőcsoporttal a rang-

sor 2. 3. és 4. helyén az alábbi módon alakul: 



3. 4. 

1 9 
0 1 
9 0 

4 1 
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r2 = 1  - 10 -_014 
10 r3  = 1 - lŐ = 0=  

r4 = 1  - 	=0x4 

A pedagógus személyére vonatkozó önfegyelem, mint ténye-

zőcsoport is teljes függetlenséget mutat a többi tényező-

vel való összehasonlitásban, ami arra utal, hogy az önfe-

gyelemre mutató jegyek egyéb foglalkozások választása ese-

tén is nélkülözhetetlenek, tehát nem sajátosan a pedagó-

gus személyiségét jellemzik. 

B, C, D/ 

bi módon 

E-A 
E-B 
E-C 
E-D 

r 	= 1 

tulajdonságcsoporttal 

korrelál: 

az 1. 

/E-C/ 2  
/E-B/ 2  
/E-C/ 2  
/E-D/ 2  

r3  = 1 

3. 	4. 

1. 3. 	4. 1. 

2 
1 

-2 
-2 

- = 

1 	-3 
0 	-1 

3 	0  
2 	-1 

=_012 
 

4 
1 

4 
4 

13 

- 10 
r4 = 1 - 11 = -_01 1 

A korrelációs együtthatók értékei szerint e tényezőcsoport 

is teljes függetlenséget mutat a többivel való összehason-

litásban, ami a fentiek alapján teljesen indokolt. 

Mind a D és az E tényezőcsoport teljes függetlensége iga-

zolja a tanulók reális képalkotását a pedagóguspályáról. 

Az a tény, hogy rangsorukban is előkelő helyet.foglalnak 

el e sajátos jegyek, fejlett kritikai érzéküket és igé-

nyességüket látszik bizonyitani. 

Az E. csoport /külső megjelenésre vonatkozók/ a többi /A, 
helyen az aláb- 
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b./ Az egyes csoportok fontosságát kiemelő válaszok elem-

zése 

/A/ A tanulmányi eredmény alacsony %-os megoszlása 

%., /2/'12 %, /3/v13 %/ azt a tanulói véleményt 
fogalmazza meg, hogy a jó pedagógussá válásnak nem ki-

zárólagos feltétele a középiskolai tanulmányi eredmény 

mindamellett, hogy a pálya választásánál igen lényeges 
/amit a 6. kérdésnél ki is emeltek!, hiszen a felvéte- 

li vizsgák meglehetősen eredménycentrikusak. Fontos 

feltétellé kellene válnia az egész személyiség alkal-

masságának! Ezt több tanuló is lényegesnek érzi, ami-

kor a felvételi vizsgákon a szaktárgyi tudáson kivül 

a pályára termettség, a szükséges adottságok, kifej-
lődött képesség mérését javasolja. 

112. sz. személy véleménye: 

"Minden pedagóguspályára készülő fiatalt pályaalkal-
magsági vizsgálatnak vetném alá". 

86. sz. személy véleménye: 

"Ha a rátermettséget is mérnék a pedagógusképző inté-
zetek felvételi vizsgáin, akkor talán több lenne azon 
pedagógusok száma akiket szeretnek a diákok, s ered-
ményesebb lenne az oktatás is". 

Mindezt azonban a VI. fejezetben részleteztük. 

/B/ A pedagógiai célok, távlatok csirái igen hatá-

rozottan bontakoznak ki a vizsgált tanulók véleményé- 

ben. Magas %-ban /77 %/ tartják a pedagógussá válás 

nélkülözhetetlen feltételének a szaktárgyi müveltsé-
gem  túlmenően az általános müveltséget /4/. Rangsor- 

ban is legmagasabb pontot a 2. helyen kapott ez a 

válasz. A pedagógus személyiségének tudatos megfi-

gyelését igazolja a tanulók /5/ és /6/ válaszokra 
adott "szavazata" is. "A pedagógus tudása csak úgy 

életképes, ha mindig kész új ismereteket elsajátíta-

ni, ha mindig "újitani" tud, ha nem veszti el állan-

dó érdeklődését a világ iránt" /Galicza János, 1981/, 
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Ezt vallja a /5/ válaszban a vizsgált tanulók 38 %-a 

is /rangsorban 4. helyen legmagasabb számban/. Mint 
ahogyan hasonló %-ban /39 %/ vetitik e feltételt a 

konkrét neveléssel összefüggő kérdésekre is /6/. Sőt 

fontosságát az 1. helyen tartják számon. 

1. 2. 3. 4. 5, f ő0ssz. 

/4/ 48 59 36 33 22 198 77 

/5/ 11 19 20 25 23 98 38 
/6/ 32 17 18 22 12 101 39 

IX.l. táblázat 

/C/ Hogyan jelentkezik a vizsgált tanulókban a peda-

gógusra vonatkozó önértéktudat? Mit tartanak legfon-

tosabbnak, hogyan rangsorolják ezeket a tulajdonsá-

gokat? 

1. 	2. 	3. 	4. 	5. fő 

	

/7/ 0 	43 	42 	22 19 176 69 

	

/8/ 3 	2 	4 	7 	4 	20 	8 

	

/9/ 20 	(ED 	29 	23 	17 	127 49 

/10/ 	2 	4 	10 	16 	25 	57 	22 

/11/ 	1 	4 	14 	22 	24) 	65 	25 

IX.2. táblázat 

Legmagasabb %-ban /69 %/ az oktató-nevelő munkában 

oly fontos, az értelmes gondolatokat könnyedén for-

mába öntő kifejezőkészséget, a tiszta, szép magyar 

beszédet és a minden helyzetben jó fellépést, s cse-

lekvést tartják nélkülözhetetlen személyiségtényező-

nek e pályán a tanulók. Ezt az álláspontjukat a rang-

sorban vezető 1. hely is igazolja. /7/ Lényegesnek 

itélik továbbá -49 %-ban jelölik- a pedagógus szug-

gesztivitását /9/ "a bátran megnyilatkozó élő embe-

ri átélést" /idézi Ancsel Évát Galicza János, 1981/ 
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Azt az erőt, amellyel az őszinte meggyőződéssé vált pe-

dagógiai célokat képes tanitványainak megjelölni és ve-

lük megvalósítani. "Ez a valódi alapja a személyes pél-

damutatásnak is, amely nélkül a pedagógus munkájának 

nincsen fedezete, hitele". / Galicza János, 1981/ Ezt a 

tényt a fenti jelölésen kivül is leszögezték a tanulók 

-amit a %-arányba nem számoltunk be-, a rangsorban is 

2. helyen tartották jelentős tényezőnek. 

Összehasonlitva ezeket az adatokat Ferge Zsuzsa pedagó-

gusok körében végzett 1970-es vizsgálatával /Ferge Zsu-

zsa, 1980/ azt tapasztaljuk, hogy a tanulók háromszor 

olyan fontosnak tartják a szuggesztivitást a pedagógus 

munkájában, mint a tanárok, ugyanakkor kiemelik a példa-

mutatást is. 

86. sz. személy 

"Elsősorban saját példájával neveljen a pedagógus 
és ne az úgynevezett papolással". 

105 sz. személy 

"Példa kell, hogy legyen tanitványai előtt. Tudja, 
hogy amit csinál, szert felelősséggel tartozik". 

117. sz. személy 

"A tanárnak a mindennapi dolgokban, pl. az öltözkö-
désben is példát kell mutatnia. Mint embernek is 
"jelesnek" kell lennie, aki nemcsak mondja, hanem 
meg ic teszi a másoktól, de joggal önmagától is el-
várható dolgokat". 

124. sz. személy 

"Ki kell tünnie a tanárnak az átlag emberek közül". 

95. sz. személy 

"Egy kiegyensúlyozott, nyugodt tanár miniig példa-
kép". 

Mig ez a fontos tényező a tanároknál .a hiányolt vonások 

közé tartozik. Mi lehet ennek az oka? Talán a vizsgála-

tok nagy időkülönbsége, vagy valóban ezen tulajdonságok-

kal szemben kevésbé igányesek a pedagógusok, mint a ta-

nulók? 
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A szervezőképesség szükségessége /11/ -ami a közvet-
len oktató-nevelő munka területén túl az önképzés, az egyé-

ni életvezetés, valamint a közéleti tevékenység hatékony 

megszervezésénél nélkülözhetetlen - a tanulók számára még 

nem kellően evidens, amit a 25 %-os /rangsorban az 5. he-

lyen legmagasabb/ jelölés is bizonyit. 

Pedig a tanuló képességeinek megszerzését mi felnőttek 

csak azzal segithetjük, hogy a számára megszervezzük, i-

rányitjuk és értékeljük azokat a tevékenységeket, amelyek 

nyomán a képességei kifejlődnek. Itt jelentkezik a peda-

gógus tanitó szerepe mellett a vezető-, szervező-, irá-

nyitó, értékelőtevékenység, amely optimálisan lehetővé te-

szi a tanulók tanulását, s ezáltal a pedagógiai tevékeny-
ség is magasabb rendövé válik./Lénárd Ferenc, 1981/ 

A pedagógusoknak érett, társadalmi távlatú világné-
zettel rendelkező, elvszerü, elkötelezett magatartást ta-

nusitó felnőtteknek kell lenniük. Érzik-e, látják-e ennek 

fontosságát a vizsgált tanulók? A /10/ válasz 22 %-os je-
lölése azt mutatja, hogy még csak mérsékelten. Ugyanakkor 

meglepő tapasztalatokra tehetünk szert, ha adatunkat ösz-

szehasonlitjuk Ferge Zsuzsa szakmunkásképző intézeti, ál-

talános iskolai és gimnáziumi tanárokkal 1970-ben végzett 

vizsgálatának idevonatkozó adataival /Ferge Zsuzsa, 1980/, 

ami a haladó gondolkodást és közügyek iránti érdeklődést, 

mint pedagógiai vonást 9 9b, 26 % és 25 %-ban tartja fontos-

nak. Ezek szerint a társadalom kérdései iránti fogékonyság 

mértéke csak ilyen kicsit emelkedik a pedagógussá válás és 

e munka végzésének időszakában? Holott "az iskolai munká-

nak minden izében és minden aktusában társadalmunk érdeke-

it, előrehaladását kell szolgálnia". /Pataki Ferenc, 1982/ 

Vagy a meglepő %-os hasonlóságnak az időkülönbség, s a fia-

talok látókörének és igényszintjének növekedése volna az 

oka? 
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/D/ A  tanitványok iránti helyes magatartás kialakitásá-

ban igen fontos a pedagógus önfegyelme. Mennyire lát-

ják ezt igy a tanitványok? A kérdésre a D kategóriá-
ba sorolt válaszok elemzésével kivánunk választ adni.  

1. 2. 3. 4. 5. 
fő0ssz.~ 

/12/ 18 23 33 30 32 133 52  

/13/ 3 4 7 8 8 30 12  
/14/ 31 25 30 29 36 151 59  

IX.3. táblázat  

A fejlett felelősségérzet /14/, ami tudatosan és ha- 

tékony cselekvéssel felelést jelent a minduntalan  
változó pedagógiai helyzetek "kihivására", igen do- 

mináns tényező a vizsgált tanulók számára, ami az  

59 %-os jelölésben is megmutatkozik.  
A pedagógus munkáját, életét "belülről" figyelő,  

mintegy mintát kereső vizsgálati személyek jól látják, s  
bizonyára konkrét esetekből szürték le az alkalmazkodni  
tudás, az értelmes tolarencia, a "jó" idegrendszer, a  

mentálhigienés követelmények /12/ szükségességét, amit  
52 %-os jelölésük számszerüleg is alátámaszt rangsorban  
legmagasabb számban a 3. helyen jelölve.  

A pedagógusszerepet a személyközi megnyilvánulások hatá-
rozzák meg. A pedagógus-tanuló viszonyban magától értető-

dően a pedagógus mindig fölérendelt, e viszonyban pedig a  
fölérendelt személy empátiás képessége inkább romlik, mint  
javul. Ezt a kapcsolatot az teheti jobbá, ha a pedagógus  
egyre magasabb szinvonalú beleélőképességgel rendelkezik,  

vagyis nem téveszti szem elől, hogy munkája igazi "objek-

tuma" nem a tantárgy, hanem a gyermeki személyiség. /Lé-

nárd Ferenc, 1981/  

A /13/ válaszra viszonylag kisebb arányban /12 %/  " sza-
vaztak" a tanulók. Itt azonban elképzelhető, hogy a mon-

dat második része a jó pedagógussá válásban számukra nem  
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volt olyan domináns, ugyanakkor a preciz munka iránti 
igény a többi tényezőben -ha annak sikerül maximáli-

san megfelelni- megtalálható. 

/E/ A külső megjelenésre /15/ vonatkozó választ a tanulók 

11 %-a jelölte /rangsorban legmagasabb számban az 5. 

helyen!, ami figyelembe véve, hogy a 15 válasz közül 

csak 5 kiválasztására volt lehetőségük, azt igazolja, 

hogy ezt a  tényezőt  is elvárásként fogalmazzák meg a 

pedagógusokkal szemben. 

X . 

Tulajdonságok, melyeké t szeretik, 

illetve nem szeretik a vizsgált ta-

nulók tanáraikat 

A nevelésben a  fő  személy, a nevelés tárgya: a gyermek, 

akinek optimális kibontakoztatása, fejlesztése, felneve-

lése a társadalom elsődleges érdeke. Ennek megvalósításá-

ban -ahogy a tanulók elvárásai is igazolják- kulcsszemély 

a pedagógus. 

Hogyan ítélik meg pedagógusaik tulajdonságait, melyekért 

kedvelik, melyekért nem szeretik a vizsgálatban részt vett 

tanulók? A kérdőiven ezen /17. és 18./ kérdéseinket zárt 

formában fogalmaztuk meg. Húsz-húsz válasz közül kellett 

a tanulóknak a véleményük szerint legjellemzőbb ötöt-ötöt 

kiválasztani. 

A pozitiv és negativ válaszokat'az alábbi elvek szerint 

csoportositottuk. 

A./ A tanár-diák viszonyban megfigyelhető 

pozitiv 	 negativ 

tanári megnyilvánulások 

I,  2, 3, 4 	1, 2, 3, 4 
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B./ A tanár személyét jellemző állandó 

pozitiv 	 negatív 
jegyek 

5, 6, 7, 8 , 9, 10 	5, 6 , 7, 8 , 9, 10, 11, 
12, 13 

C./ Személyes kvalitáson alapuló 

pozitiv 	 negatív 
tekintély 

11, 12, 13, 14, 15, 16 	14, 15, 16 

D./ A tanár kontaktusteremtésének, szervezésének,módszere-
in ek 

pozitiv 	 negativ 
jegyei 

17, 18, 19 	17, 18, 19, 20 

a./ A jelölt tulajdonságok relativ gyakorisága és korrelá-
ciója 

Vizsgáljuk meg e tulajdonságok raltiv gyakoriságát a tanu-

lók öt helyezéses rangsorában, majd a válaszok Spearmam-

féle rangkorrelációs módszerrel számolt korrelációjából a 

pozitiv és negativ jegyek belső összefüggéseit keressük. 
Pozitiv tulajdonságok /17. kérdőivi kérdés válaszai alap-

ján/ 

1. válasz 

Együtt tud érezni diákjaival 

6 
J 

(1 Ill rill y .  

2. 3. 	4. 	5. r  

2. válasz 

Szigorú, következetes, még-
sem durva 
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3. válasz 	4. válasz  

Nem  prédikál, mégis jól nevel Bizalmas dolgainkkal is  
tud ránk hatni 	felkereshetjük~ segitőkész  

l6 

AL  

6  A  

L 2.  

6  

1-4-1 n 5. ?  

6 f_  

n  

1. 	2. 3.  4. 5. r  3. 4.  

B./ A tanár személyét jellemző állandó pozitiv jegyek  

5. válasz 	6. válasz  

Fel lehet rá nézni emberi tu- Hangulatos,  humoros  egyé-

lajdonságai miatt 	niség, de nem viszi túlzás- 

ba  

l~ 

3 9  

         

6  

n 2.  

       

       

       

       

 

3.  

    

     

     

1 . 2.  

7. válasz 	8. válasz 

Külsőmegjelenésére is ad 	Kedves, tapintatos 

o 4 4 4  _. 	2. 3. 4. 5.  r 

2 

').  
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9. válasz  
Közel van életkorban hozzánk  
ó  

10. válasz  
Eszményi személyiség  

C./ Személyes kvalitáson alapuló pozitiv "tekintély"  

15. válasz 	11. válasz  
Felelősséget érez munkája iránt Érthető a magyarázata, jól  

tanít  
L> 	 f' 
/0 	 !JA 

49  

45"  

(4  

1. 	2•  

12. válasz 
	 13 válasz 

Általánosan művelt szak— 
Örül, ha gyengébb tanitvár a ered— műveltsége mellett 
ményt ér el  

A  

d  

•–► -- r--  

~ 3  

n  	—.~–~. 

1 . 	 2. 3 . 

~ 

4. 	~ . 

J•  •  ~ . 1. 	2.  

6 G  

Fl .__.  

3. 	4.  
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14. válasz 	16. válasz  

Folyamatosan képezi magát, 	Reálisak a követelményei,  

olvasott 	 teljesíthetők a kérései  

        

d 

  

      

G  
, 

 

 

••••  G  
~ 

5. r 

         

         

         

         

         

         

         

D./ A tanár kontaktusteremtésének, szervezéseinek, módsze-

reinek pozitiv jegyei  

17. válasz 	18. válasz  

Minden tanitványával megtalálja Serkenteni tud jobb ered* ny  

a hangnemet 	elérésére  

       

    

    

 

J •  

 

• j •  

19. válasz  

Be tudja osztani az időt, az  

órát jól szervezi  

• ~ • 	4• 	 ~ . 	r 



4 •  1. 	2.  J •  
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Tulajdonságok -melyekért szeretik a diákok tanáraikat-

szorosságának vizsgálata Spearmann-féle rangkorrelációs  

módszerrel  

     

2.  
A 	24  

B 16  

C 	43  

D 17  

rangsor 2.  

A 	3  

B 4  

C 	2  

D 3  

A csoport /A tanár-diák viszonyban megfigyelhető tanári 

megnyilvánulások a/többi /B, C, D/ tényezővel a 2. helyen 

mutat igen laza összefüggést. 

A-B 	-1 	/A-B/ 2 	1  

A-C 	1 	/A-C/ 2 	1  

A-D 	0 	/A-D/ 2 	0  

L 2  

r2 = 1  - 4 =  

Negativ tulajdonságok /18. kérdőivi kérdés válaszai alapján/  

A./ A tanár-diákviszonyban megfigyelhető negativ tanári  

megnyilvánulások  

1. válasz 	2. válasz  

Nem tudja megérteni a tanuló- Türelmetlen, mindjárt ide-

kat 	 ges lesz  

, A 	 9~ A 

4 h 

~tl 
•■■ 

 

d 	d 
--, '-- 

1. 	2.  



4. 
ri  R fl  
1 . 	2. 	3. 

d 
6 

1 . 2. 

h 

Fl   
4. 5. í, 3 . 

5. 3 	 
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3. válasz 
Bizalmatlan, fenntartásai 

vannak tanitványaival 

4. válasz 

Állandóan papol, de maga 

nem ezek szerint él 

B./ A tanár személyét jellemző állandó negativ jegyek 

5. válasz 	 6. válasz 
Önkitárulkozó, állandóan 	Engedékeny, mindenre rá 

magával van elfoglalva 	lehet venni 

• 	G • 	J. 	`t • 	J . 

7. válasz 	 8. válasz 
Hangulatember, egyszer igy, 	Kivételez, osztályzataival 

máskor úgy követel 	beskatulyázza a tanulót 

S 
w. 

45 

4  
9 3 

1. 	2. 	3. 	4. 	5. 1 . 	2. 
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9. válasz  
Egyéb  

10. válasz  

Engedékeny, könnyen befo-

lyásolhatják a diákok  

11. válasz 	12. válasz 

Hangulatember, változtatja 	Követel, de ő maga keveset 

követelményeit is 	nyújt 

  

	

2 	~. 	O 

	

. 	~ . 	.  
i 

   

     

   

• 	J. . 	 J .  

    

       

13. válasz 

Nem avatkozik bele dolgainkba, 
ő nem irányitgat, de leadja az 

anyagot 

, 1~. ~ .  ~ . 14.  



45-  
4.5  

9  d 

a  

J •  J • 	 •  4•  
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C./ Személyes kvalitáson alapuló negativ tekintély  
14. válasz 	15. válasz  

Tudja, de átadni megtanitani 	Csak leadja az óráját, szak- 

már alig képes a tananyagot 	tárgyain kivül másról nem  
tud beszélni  

16. válasz  

Közömbös, nem érdeklődik a tár-

sadalmi kérdések iránt  

D./ A tanár kontaktusteremtésének, szervezéseinek, módszere-

inek negativ jegyei  

17. válasz 
	

19. válasz  

Nem tudja biztosítani a tanu- 
	

Örökösen kicsúszik az időből,  
láshoz a kedvező légkört 

	

az .óráit nem tudja megszervez- 

ni  

~ 

5  ti 

• 	;•  1 . 	2. 	3. 	•  



20. válasz 	18. válasz 

Módszerei megcsontosodtak, 	Nem méltányolja a tanuló 

nem tudja önmagát megújitani igyekezetét 

40  
.1.1■11, 

}  

3. 	4. 	~ . 	 r 

           

          

          

	~ 

         

         

         

   

J • 	-;•  

  

Tulajdonságok -melyekért nem szeretik a  
diákok tanáraikat- szorosságának vizsgá-

lata Spearmann-féle rangkorrelációs mód- 

szerrel 

1. 2. 3. 5. 
A 27 26 25 23 
B 29 35 30 28 
C 23 20 19 21 

D 20 18 25 29 

A-B -1 2 2 1 
A-C 1 -1 -1 2 
A-D -2 -2 1 3 
B-C 2 -3 -3 -1 
B-D -1 -4 - 1 2 

C-D -3 -1 2 1 

sorrendben 1. 
A 2 
B 3 
C 1 

D 4 

/A-B/ 2  1 
/A-C/ 2  1 
/A-D/ 2  4 
/B-C/ 2  4 
/B-D/ 2  1 
/C-D/ 2  9 

2: 20 

2. 3.  5.  
3 4 5 
1 2 4  
4 5 3  
5 3 2  

4 4 1  
1 1 4  

4 1 9  
9 9 1  

16 1 4 
1 4 1  

3 5 20 20  

6 x 20  
r1 = 1 - ó-y35 = 0 , 43  r2  = 1 - 35 _  0  

r3  = 1 - 30 = 0, 43 r5 = 1 - 35 = 0,43  
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b./ Első-, másod- és harmadsorban nem szeretik tanáraikat 

a tanulók, mert... 

Elsősorban  a diákok azért nem szeretik tanáraikat 
-s erre 69 %-ban szavaztak legmagasabb számban 1. he-
lyen-, mert "kivételez, osztályzataival beskatulyáz" 

/18/8/. Pedig a pedagógusnak "nincs erkölcsi joga ar-

ra, hogy itéleteiben és értékeléseiben, bánásmódjában 

másra is tekintettel legyen, mint a gyerekek valósá-

gos teljesitményeire, fejlődésének szükségleteire". 

/Pataki Ferenc, 1982/ Ezt az igényt támasztja alá a 

tanulók 17/16. számú "reálisak a tanár követelményei, 

teljesithetők kérései" válaszra adott 31 %-os "szava- 

zata" is, amely rangsorban 3. helyen a legmagasabb 

számú. 
235. sz. személy 

"A gyerekek nagyon érzékenyek arra, ha a tanár kivéte-
lez és nem a tanuló tudása szerint osztályoz. 
A jó tanuló is tévedhet, nemcsak a gyengébb, és ekkor 
a jó tanulóval nem lehetne elnézőbb a tanár. Ugyanúgy 
kellene birálni, mint a gyengébbet". 

E vélemény, melyet több tanuló is megfogalmazott, nem Bé-

kés megyei tünet; több pedagógiai kutatómunka /Veszprémi 

László, 1975/ igazolta, hogy a tanulók az objektiv, a re-

ális, rossz hangulattól mentes értékelést és osztályzást 

várják el tanáraiktól, ugyanakkor ezt nem mindig tapasz-

talják. Miben keresendők ennek az okai? 

"A pszichológusok már nagyon korán felfedezték, hogy az em-

bereket igen gyakran csak egy adat, csak egyetlen Teltünő 

tulajdonság alapján itéljük meg, és ennek az egy tulajdon-

ságnak szemszögéből befolyásoltan látjuk a többi tulajdon-

ságait. 	a haloeffektus. Ilyenkor egy kellemetlen vonás 

miatt az egész embert alulértékeljük. Bizonyára ezen je-

lenség is közrejátszik, hogy a tanulók egyes tanáraiknál 

a kedvenc könnyű, kellemes szerepét élvezik, vagy súlyos, 

nehezen gyógyuló sebet szenvednek tanáraik igazságtalan 

elutasitása miatt". /Lénárd Ferenc, 1981/ A folyamatos 

rendszered és igazságos tanári értékelés azért is elen- 
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gedhetetlen, mert hozzászoktatja a fiatalokat a közös, tár-

gyilagos önértékeléshez. /A gimn—i nevelés és oktatás ter-

ve, 1978/ 
A megkérdezettek másodsorban /61 %—uk/ azért nem szeretik 

tanárukat, mert "tudja, de átadni, megtanítani már alig 

képes a tananyagot" /18/14/,•ami összefügghet azzal, hogy 
sokszor a pedagógus számára a tanultak nem válnak szemé-

lyiségének szerves részévé, hanem különálló, absztrakt éle-

tet élnek, és nem vezérlik a konkrét szituációk sorozatá-

tan folyó munkát. Tudása ellenére kiszolgáltatott a hely-

zetnek, a körülmények uralása helyett a körülmények ural-

ják őt. 

284. sz. személy 

"A tanártól a diákok azt várják el, hogy megkönnyit-
se az otthoni tanulást. Tehát magyarázza el az anya-
got, mert elolvasni mindenki tudja". 

Ugyanakkor a képességek kifejlesztésének nincsen "királyi" 

útja. Egyetlen útja a megfelelő tevékenységek gyakorlása 

lehet /Lénárd Ferenc, 1981/, amiben az órai tanár—diák kö-

zös erőfeszítés a legcélravezetőbb inditás. 

293. sz. személy 

"Szerintem a legnagyobb hiba az, hogy a tanár tudja a 
tananyagot, de sajnos nem tudja leadni, és ez kicsit 
visszahúz a pedagógusi pályától. Én sem fogom tudni 
elmagyarázni az anyagot?" 

Az eredményes oktató—nevelő tevékenység egyik alapvető 

feltétele, hogy a gyermekek az információkat ne csak fel-

fogják, hanem meg is értsék. Ez keltheti fel érdeklődésü-

ket, erősödik az ismeretszerzés motivációja. 

A kiváncsiság kielégitése, a megértés öröme, az önálló 
teljesitménnyel járó megelégedettség szintjén is nagyon 

sok zökkenő és félreértés lehetséges, amely azután meg-

zavarja az ismeretek rendszerezését /Pl.: más jelentés-

tartalmat vehet ki a tanuló az egyes elvont fogalmakból, 

másképp értelmez összefüggéseket, stb./ 
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"Az oktatói interakcióban a jó tanár ezt könnyen észre-

veszi és tisztázhatja. Kialakithatja a megfelelő oktatá-

si légkört, amelyben a kommunikáció kétoldalúvá válhat: 

a tanulók egyrészt merik megkérdezni azt, amit nem ér-

tenek, másrészt gyakorlások és feladatmegoldások során 

feltett kérdésekkel elárulják azt, ami nem tisztázott". 
/Buda Béla, 1980/ 

Nagyon komolyan értékelik a diákok a "jól tanitást, az 

érthető magyarázatot" /48/7/ azt, hogy alapvető eszkö-

zével - azzal, hogy "tud úgy is gondolkodni, ahogyan 

növendékei,... képes beilleszkedni a tanulók gondolat-

menetébe" /Galicza János, 1981/ - helyesen tud élni a 

pedagógus, amit a /18/7/-es válaszra adott 66 %-os és 
a /18/12/-es "követel, de ő maga keveset nyújt tanítvá-
nyainak" válaszra adott 1 %-os "szavazatok" is igazol-
nak. 

A meglévő pedagógiai /kommunikativ, konstruktiv, szer-

vező/ képességek vonzö hatását emelik ki az alábbi ta-

nulói visszaemlékezések is. 

223. sz. személy 

"Szimpatikus egyéniségén kivül követendő tudása, köz-
vetlensége anyag-átadasi képessége és müvészi tehet-
sége vonzott". 

"A müvészi megismerés emberi kifejezésmód is. A felnövek-

vő nemzedéknek iránytüt kell adni ahhoz, hogy a müvészet 
fejlődését -mint alkotók, vagy befogadók- értsék, támogas-
sák" /Koncz János, 1980/ 

271. sz. személy 
"Óráin mindig lelkesedéssel beszélt, sohasem unat-
koztunk vele". 

324. sz. személy 
"Vonzó volt tanáraim elszántsága, önfeláldozó munká-
ja, amivel igyekeztek megértetni az anyagot". 

331. sz. személy 

"Nem csak az ismeretanyagot sajátittatták el kiváló- 
an velünk, hanem kötelességtudásra, kitartásra is 
neveltek". 
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333. sz. személy 

"Mindig kiváló előadásmódja és kedves szokásai ragad-
tak meg". 

109. sz. személy 

"Szerettem tanáromat, mert feladattudattal, köteles-
ségérzettel rendelkezett". 

Az összefüggések felfedezése mind—mind fokozzák a tanulók 

munkakedvét, elősegitik, hogy az igazi tudáshoz jussanak. 

/Lénárd Ferenc, 1981/ 

334. sz. személy 

"A pedagógus feladata az, hogy nevelje, tanitsa a 

tanulókat, nem pedig az, hogy elhadarja az anyagot" 

89. sz. személy 

"Fontosnak tartom, hogy a tanár úgy követelje az anya-
got, hogy meglegyen az erkölcsi alapja erre. Ezalatt 
azt értem, hogy adja le az anyagot. Nem szeretik a di-
ákok azt a pedagógust, akinek az óráját végigbeszél-
getik és azután követeli az anyagot". 

291. sz. személy 
"Egy tanár ne csak tudja a tananyagot, hanem el is 
tudja magyarázni értelmesen, világosan. Ha ezt nem 
teszi, szerintem nincs is joga az adott témát visz-
szakérdezni". 

Ha a tanár "leadja" az órát, akkor a "tanuló munkájának 

egy részét maga a pedagógus végzi el ahelyett, hogy lehe-

tővé tenné a tanulók tevékenységének minél nagyobb mére-

tő kibontakozását; munkájának eredménye nem lesz megfele-

lő minőségü. Az elmaradt sikerélmény egyénileg a pedagó-

gusra is rossz hatású és az oktató—nevelő munka általános 

célkitüzésének megvalósulását is gátolja ezen a területen". 

/Lénárd Ferenc, é.n./ 

A tanulói vélemények is nélkülözhetetlennek tartják a pe-
dagógus konstruktiv képességeinek meglétét, azt, hogy szé-

leskörü tárgyi tudását megfelelően alkalmazva át tudja 

strukturálni a tananyagot úgy, hogy a nehezen érthetőt 

érthetővé, a bonyolultat egyszerübbé varázsolja. /Komoly 

Judit, 1981/ 
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Ugyanakkor a megértés hatásfoka sok egyéb körülményre ve-

zethető vissza. Ezek közül az egyik bizonyosan az, hogy a 

tantárgyak felépitésükben nem  vetnek számot a megértési 

nehézségekkel. Ha figyelmen kivül hagyjuk az érzelmi té-

nyezőket /pl. a tantárgy iránti érdeklődés hiánya, tanu-

lási motivációk elégtelensége, a figyelem összpontosítá-

sát zavaró érzelmi és indulati állapotok!, a kognitiv fo-

lyamatok hatásfoka erősen visszaesik. 

Harmadsorban a "nem szeretem a tanárt" indokaként 54 %-

ban jelölik a tanulók, hogy "hangulatember, egyszer igy, 
máskor úgy követel" /18/7/. 

269. sz. személy 
• 

"A tanárnak a személyes gondjait, hangulatát nem le-
het az osztály elé vinni". 

Ezt az egyöntetű véleményt húzza alá a /18/11/-as kontroll-

válaszra adott 1 tanulói szavazat is, amely szerint rajta 
kivül ezért a tulajdonságáért egyetlen tanuló sem szereti 

tanárát. Ugyanakkor a "szigorú, következetes, mégsem dur-

va" /18/2./ pedagógust 33 %-uk szereti a rangsorban leg-
magasabb "szavazattal" 1. helyen jelölve. Összességében 

azt mondhatjuk, hogy az igazi pedagógus belülről motivált, 

szereti pályáját, nemcsak a szaktárgyában képzett, hanem 

emocionálisan érett, szociábilis, mentálisan egészséges, 

vagy legalábbis kontrollált személyiség, akinek saját 

problémái nem zavarják meg sem tanitási munkáját, sem a 

növendékekkel való barátságos, tárgyias és jóindulatú 

kapcsolatát /G.  Donáth Blanka, 1977/. 

c./ A tanár-diák viszonyról alkotott vélemények értelmezése 

"A tanulói személyiség növekvő autonómiája és emanci-

pálódása arányában át kell alakitani a tanár-diák viszony 

szerkezetét olyképpen, hogy a szakadatlanul növekvő önál-

lóság, a felelősség, az önmüvelési igény és az egyenlőség-

elvü munkatársi-közösségi viszony felé fejlődjék". /Pata-

ki Ferenc, 1972/ Ez fogalmazódik meg a diákok "nem tudja 

megérteni a tanulókat" /18/1./, "bizalmatlan, fenntartásai 
vannak tanitványaival szemben" /17/5/ válaszainak magas 
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71 %-os arányából, ugyanakkor abból, hogy 88 %-tik várja 

tanárától, hogy "együtt tudjon érezni diákjaival" /17/1/, 

"nem prédikál, mégis jól nevel, tud hatni" /17/3/, "bi-

zalmas dolgokkal is felkereshető, segitőkész" /17/4/. 

Érdemes e számadatok nagyságrendjén elgondolkoznunk an-

nál is inkább, mert már 1970-ben és 1977-ben -Pataki Fe-
renc /1970/ "A fővárosi középiskolások társas világa" 

cimü tanulmányának és G. Donáth Blanka /1977/ középis-

kolások körében végzett vizsgálatának egybehangzó ered-

ménye az volt, hogy - a fiatalok bizalmi személyei kö-

zött a pedagógusaik előfordulása igen kismértékü, ami 

meglehetősen nyugtalanitó 63 aggasztó fejlemény. 

"Elsősorban azért, mert arra utal, hogy az iskola túl-

ságosan személytelen, intézményszerü jelleget öltött, s 

a nevelők személyes vonzása, a diákokkal teremtett sok-

oldalú kontaktusa elégtelen. Az olyan iskolarendszer pe- 

dig, amely nélkülözi a nagy hatásü 1 bizalommal övezett ne-

velői személyiségeket, csupán korlátozottan érvényesithe-

ti a maga sajátos, kifejezetten nevelési funkcióit". 

/G. Donáth Blanka, 1977/ 

E tényeket illetően vizsgálatunk fenti számadatait fi-

gyelembe véve -a tanulók igénye ellenére- még 1982-ben 

sem tapasztalható változás. 

Pedig a nevelés alapvető feladata, hogy a fiatalok a 

családi élettel, a magánélettel kapcsolatos kérdéseik-

re is kapjanak választ tőlünk, tanáraiktól. Ehhez azon-

ban egyrészt "készülnünk" kell, másrészt meg kell nyer- 

nünk e területen a fiatalok bizalmát. /Koncz János, 1980/ 

Tudnunk kell ugyanakkor, hogy a fiatal "feltehetően nem-

csak arra reagál amit a pedagógus mond, hanem arra is, 

hogyan mondja. Ebből következik, hogy a viselkedés sza-

bályozásának van egy rejtett metakommunikativ dimenzió-

ja, melyben a személyiség spontánul tájékozódik. 

/Buda Béla, 1980/ 
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Az "emóciókkal bevont" tanár-diák kapcsolatban minden 

interakció fontosabbá válik. Finomabb szabályozás kap-

csolódik be: egy szó, egy fejcsóválás, tekintet vagy 

puszta jelenlét hatékonyabb lesz, mint korábban a sú-

lyos büntetés. /Komoly Judit, 1978/ Mi tehát a tanár-

diák kapcsolat "veleje"? Simon Gyula szavai szerint: 
"a megértés, a bizalom, a szeretet a gyermek iránt, a 

problémával való azonosulás a pedagógus hivatás lénye-
ge". /Hegedűs András, 1976/ 

d./ A tanár személyét jellemző állandó jegyek 

Különös figyelmet érdemel, hogy mily energikusan uta-

sitja el a diákközvélemény a laza, álhumánus, negativ 

értelemben vett liberális nevelői magatartást, a nép-

szerüség és a diákokhoz való közelkerülés olcsó mód- 

jait és formáit, mint amire a 18/6., 18/10., 18/8., 

7., 5. és a 18/13 válaszok utalnak. 

1. 	2. 	3. 	4. 	5. 
Ossz. 

fő 
18/6 	2 	2 	7 	3 	® 	22 	9 

18/10 1 	- 	- 	- 	- 	1 	0 

18/8 	49 	45 	38 	15 	30 	177 	69 

18/7 	23 	38 	25 	32 	22 	140 	54 

18/5 	1 	3 	2 	5 	Q 	17 	7 

18/13 1 	- 	- 	- 	- 	1 	0 

X.l. táblázat 

105. sz. személy 
"Nem  jó, ha a tanár az egyik órán szigorú, a másik 
órán csak beszélget. Ne keverje össze a családi éle-
tét a munkahellyel". 

93. sz. személy 

"Az ember magánéletének nem szabad kihatnia munkájá-
ra". 

Mint a válaszok is igazolják, a tanulók követhető emberi 

mércét, magatartást várnak tanáraiktól. "A tanár-diák kap- 
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csolatnak mintegy modellként kell szolgálnia a tanulók 

szociális viselkedéséhez, közvetlenül kell hatnia a kö-
zösségi életre". /G. Donáth Blanka, 1977/ 
"A szociális tanulás, az egymással való viselkedés kul-

túrája nem azonos semmiféle "illemtannal, hanem az ud-

variasságig és tapintatig bezáróan nagyrészt az igazi 

felelősségtudatra és a minél több területre kiterjedő 

konstruktiv együttmüködésre vonatkozik. E készségek át-

adása elsősorban nem verbális, hanem tapasztalati úton 

áll elő, követésre alkalmas modellt kiván. Ehhez 	az 

kell, hogy maguk a nevelők emeljék saját interperszoná-

lis viselkedésük szinvonalát és tudatossági fokát. 

E korszerü követelmény azonban egyenlőre meghaladja, ha 

nem is a pedagógusok képességét, de mindenesetre a tanár-

képzés jelenlegi szintjét! A kérdés tehát összetett: a 

tanár-diák kapcsolatban megnyilvánuló kölcsönhatásokon 

kivül és még azt megelőzően érinti a pedagógusképzés, il-

letve a pedagóguspályára való kiválasztás, a pályaszelek-

ció kérdését is. /G. Donát Blanka, 1977/ 

A pedagógus szakmai hozzáértésének együtt kell járnia ma-

gas erkölcsiséggel, mély emberséggel. Ugyanakkor ezek a 

normák nem zárják ki a humort, a tréfát és a vidámságot 

/17/6/. Sőt a "humor különböző megnyilvánulásai sajátos 
komplexitások és sajátos értékhierarchiák érzékeltetését, 

a konfliktusok könnyed "vértelen" megoldását teszik le-

hetővé". /Galicza János, 1981/ Mindezt a tanulók talán 

fokozottabban igénylik /vizsgálatunkban 34 %/, mint ahogy 

tanáraik gondolnák. 

Legalább annyira fontos -de ezt inkább a pedagógusok ér-

zik- a "kedvesség és tapintat" /17/8/ a tanulók irányá-
ban. Ennek megyénk gimnáziumi tanárai vagy nem lehetnek 

hiján, mivel a tanulók válaszában -lévén ez természetes 

számukra, mint a tanár iránti szeretet egyik feltétele-, 

csak 3 %-ban jelenik meg igényelt motivumként. Vagy azért 

ilyen alacsony az a számarány, mert a diákok értékhierar- 
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chiájában ez a pedagógus tulajdonság a 14. helyen van. 

Ezt a feltételezést támasztja alá a tanulók 38 %-ának 

az a véleménye, hogy nem szereti a pedagógust, ha "türel-

metlen, mindjárt ideges lesz" /18/2/, amit bizonyára ta-
pasztalataikra épit etten fogalmaztak meg. 

Emlitésre számottartó a pedagógus külső megjelenése is. 

Bár ezt az igényt a diákoknak csak 5 %-a fogalmazta meg 

pozitiv formában /17/7/, de a /18/9/-ban levő egyéb meg-

jegyzéseknél néhány tanuló /3 %/ szintén emliti kifogás-

ként a hanyag tanári külsőt. 

117. sz. személy 

"A tanárnak mindennapi dolgokban pl. az öltözködés-
ben is példát kell mutatnia". 

Ugyanakkor az "engedékeny, mindenre rá lehet venni /18/6/ 

és a/18/20/-as kontroll-választ, továbbá az "önkitárulko-

zó, állandóan magával van elfoglalva" /18/5/ és a "nem 

avatkozik bele dolgainkba, ő nem irányitgat, de leadja 

az anyagot" /18/13/  válaszokat a tanulók főként ötödsor-

ban és pusztán 9-0 %-ban és 7-0 %-ban emlitik, ami a má-

sik két magatartással szemben sokkal kisebb mértékben 

jellemző -a tanulók véleménye szerint- megyénk gimnáziu-

mi tanáraira. 

e./ A személyes kvalitáson alapuló tanári tekintély 

"A diákok egyre inkább csupán a teljesitmény és a 

személyes kvalitások bázisán  nyugvó tekintélyt méltányol-

ják az intézményesitett és deklarált tekintélyek helyett". 

/Pataki Ferenc, 1982/ Hogy ez a megállapitás megyénk diák-

jainak véleménye is, azt a 

"közömbös, nem érdeklődik a társadalmi kérdések 
iránt" /18/3/, 

"általánosan müvelt szakműveltsége mellett" /17/13/ 

"folyamatosan képzi magát, olvasott" /17/14/ 

"tudja, de átadni, megtanitani már alig képes a tan-
anyagot" /18/14/ 
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"csak leadja az óráját, szaktárgyain kivül másról 
nem tud beszélni" /18/15/, 

"érthető a magyarázata, jól tanit" /17/11/, 

"reálisak a követelményei,teljesithetők a kérései" 
/17/16/, 

"felelősséget érez munkája iránt" /17/15/ 

válaszokra magas %-ban adott "szavazatok" is igazolják. 

1. 2. 3. 4. 5. fő  
Ossz 

18/3 1 4 3 8 7 23 9 
17/13 10 8 20 21 21 80 31 
17/14 2 4 8 5 11 30 12 
18/14 55 41 30 21 9 156 61 
18/15 6 8 18 22 34 88 34 
17/11 63 49 2.9 15 14 170 66 
17/16 13 11 17 21 17 79 31 
17/15 39 31 20 12 7 109 42 

1.2. táblázat 

Lényeges -pedagógussal szemben támasztott- követel-

ménynek tartják /40 %-ban jelölték/ továbbá azt, hogy "fel 

lehet rá nézni emberi tulajdonságai miatt" /17/5/. S mint-

egy ebből következik, de a tanulók által sorrendben elő-

rébb állitott /44 %-os/ az a kritérium, hogy a tanár "min-

den tanítványával találja meg a hangnemet" /17/17/. Mint 

ahogy Juhász Gyula irta: A tanárt nem a pápaszem, a notesz 

és a tekintély teszi, hanem a lélek, és az értelem csodá-

latosan egyesült fogékonysága a gyermek álmai és vágyai 

iránt". /Hegedüs András, 1976/ 

Ezek a követelmények teszik lehetővé, hogy a tanulók ne 

csupán a "nevelés tárgyai" hanem mindenkor "élethelyzet" 

részesei legyenek. Ehhez kooperatív munkatársi és egyenlő-

ségelvü közösségi viszonyra van szükség tanár és diák kö-

zött. 

Mi ennek a feltétele? Az, hogy a "pedagógus kétségtelen 

fölénye.... elsősorban a nevelői személyiségben rejlő ha-

talmi forrásokban - a hozzáértésben, a sokoldalú kontak-

tusban, nyiltságban gyökerezzék". /Pataki Ferenc, 1982/ 

Továbbá a fejlett empátia, amely nemcsak jó nevelővé, ha- 
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nem jó oktatóvá is tehet valakit, "hiszen gyakran a tan-

tárgyhoz való viszony ott dől el, hogy mennyire sikerül 

a tárgyat megértetni és elsajátittatni". /Buda Béla, 1980/ 

f./ A tanár kontaktusteremtésének, szervezéseinek, módsze- 
reinek jegyei 

A tanári hozzáértés kritikája fogalmazódott meg a ta-
nulókban a 

"módszerei megcsontosodtak, nem tudja önmagát megúji-
tani" /18/20/, 

"örökösen kicsúszik az időből, az óráit nem tudja meg-
szervezni" /18/19/ 

"nem tudja biztositani a tanuláshoz a kedvező légkört" 
/18/17/,  

és "be tudja osztani az időt, az órát jól szervezi" 
/17/19/,  
válaszokra adott 39 %, 22 %, 34 % és a 16 %-os "sza-
vazatok" formájában is. 

109. sz. személy 

"Sok pedagógus nem foglalkozik a szaktárgyán kivül más 
kérdésekkel. Ez alapvető hiba, mert ezt a tanulóra is 
igen gyakran átviszi. Szereti a dolgoknak a könnyebb 
oldalát megfogni, s igy 20 év múlva is Ugyanigy adja 
le az anyagot". 

224. sz. személy 

"Nem szeretem a kivételezéseket, a skatulyákat, és azt 
hogy az óra 55 percig tart 45 helyett". 

87. sz. személy 

"Nem jó, ha a tanár szakadékot épit maga és diákjai 
közé". 

97. sz. személy 

"A legsérelmesebb a diáknak, ha nem méltányolják az 
igyekezetét és a tanulásra forditott idejét. Bizony-
talan "hát-hát" szóval illetik a feleletet és a vála-
szokat, ez lehangolóan hat". 

A pedagógus csak a tanitási órán mutatott teljesitmény-

re fogékony. Figyclmetlenül megy el a tanulói ambició, 

szándék és törekvés mellett. Nem fordit kellő gondot a 

tanulók egyéni elismerésére, teljesitményük, viselkedé- 
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sük és élményeik figyelemmel kisérésére. 

Hiányzik a tanulókkal szembeni élő, emberi kapcsolata. 

Ezt a megállapitást igazolja Veszprémi László: Értékelés, 

osztályzás, vizsgák cimü munkája is, amelyben szintén kö-

zépiskolások alkotnak véleményt tanáraik értékelő maga-

tartásáról. Tökéletesebb objektivitásra törekvésre van 

szükség; a tanulói érdeklődést és képességeket differen- 

ciáltabban kellene tükröznie az értékeléseknek és osztály-

zatoknak. 

Nem szabadna a feleletet az óra légkörének és egyéb, ta-

nár által produkált lélektani szempontoknak /tanári han-

gulat, bántó, sértő, csípős megjegyzések/ befolyásolni. 

/Veszprémi László, 1975/ 

A pedagógiai célok elérésében nélkülözhetetlen szerepe 

van a tanár fejlett kontaktusteremtő képességének. Ezt 

igazolják a vizsgált tanulói 

"nem méltányolja a tanuló igyekezetét" /18/18/, 

"örül, ha gyengébb tanitványa eredményt ér el" /17/12/ 

és "serkenteni tud a jobb eredmény elérésére" /17/18/ 
válaszok 25 %-os, továbbá /26+21/ % = 47 %-os jelölései 

is. 
Összességében a tanulói válaszokból az derül ki, hogy a 

munkáját hivatásnak érző, megfelelő szaktudású és azt át-

adni képes pedagógust tudnak szeretni megyénk pedagógus-

pályára készülő fiataljai. Ugyanakkor őszinte, megfontolt 

kritikájuk nem hallgatja el a meglevő negativ tanári tu-

lajdonságokat sem. 

230 sz. személy 

"Ha egy tanárt a diákok nem szeretnek, annak oka a 
pedagógus egyéniségében keresendő". 
"Tanáraim pozitiv vonásait elsősorban szakmai felké-
szültségükben, nem pedig egyéniségükben, emberi tu-
laj donságaikban látom". 

124. sz. személy 

"A jó tanár meg tudja tartani a "tisztes távolságot" 
a diákjaitól, de ugyanakkor bizalommal lehet hozzá 
fordulni. Nem csak büntetni, hanem jutalmazni is tud". 
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Kérdés, sikerül-e a tanulóknak e fenti tényezőket önma-

gukba beépiteni, illetve a negativak személyiségükbe 

ágyazódását megakadályozni. Mert a pedagóguspályára ké-

szülésnek mindez igen fontos láncszeme. 

A kérdőiv által sugalmazott gondolatok tovább élnek 

a tanulók kötetlen megjegyzéseiben, melyekre a kérdőiv 

utolsó pontja: "Mi jutott még eszedbe?" adott kellő bá-

toritést. 

Arra kivánta ösztönözni a tanulókat -ami viszonylag ke-

veseknél sikerült-, vessék papirra a téma által kivál-

tott gondolataikat. Akik megtették, úgy tünik, az elkö-

telezettség, az értékelő tenniakarás hangján szóltak. 

A pályaalkalmasság és rátermettség igénye fogalmazódik 

meg az alábbi vélemBnyekben is: 

281. sz. személy 

"Jobban kellene foglalkozni azzal, hogy a pályaal-
kalmasságot megismerjük. Sok, igazán nem pedagógus-
nak való ember lesz pedagógus. Később ennek szerin-
tea, hátrányos hatása lesz". 

304. sz. személy 

"Hasznos  volna a "Hogyan készülsz a pedagóguspályá-
ra"? kérdést már II. III. osztályban feltenni. Igy 
már korábban olvashatnának és figyelemmel kisérhet-
nének pedagógiai témájú irodalmat rádió- és tv mű-
sort a fiatalok". 

297. sz. személy 

"Legtöbben azért mennek pedagógusképző intézménybe, 
mert a tantárgy amiből éppen jók, oda felvételi tan-
tárgyul szolgai". 

288. sz. személy 
"Szerintem jó lenne, ha minél hamarabb, pl. már el-
ső osztályban is tájékoztatnák a diákokat e pálya 
kevésbé látványos oldaláról, óralátogatásokat és bé-
szélgetéseket szerveznének e "szakma" megismerésére". 

233. sz. személy 

"A pedagógus pályára talán nem eléggé készitik fel 
a diákokat, a leendő pedagógusokat. Sokan vannak, 
akik a saját szakjukon kivül nem törödnek mással, 
igy a gyerekekkel sem. A pedagógusban lenni kell egy 
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kis pszichológiai képességnek, ezzel a felmerülő 
problémákat talán könnyebben és reálisabban oldaná 
meg". 

240. sz. személy 

"Nagyon jó az, ha a pedagóguspályára készülőknek 
mélyebben bemutatják a hivatás követelményeit. Sze-
rintem még mielőtt valaki jelentkezne valamilyen pe-
dagógusképző intézetbe, előtte alkalmassági vizsgán 
kellene résztvennie, hogy önmaga még biztosabban 
meggyőződjön a pályaalkalmasságáról". 

274. sz. személy 

"Az adott tantárgyakból való felvételi vizsga mel-
lett igen jónak tartom az óvónőképzőben szokásos un. 
alkalmassági vizsgát". 

84. sz. személy 

"Szükséges volna olyan programokat összeállítani a 
középiskolások számára, amely a pedagóguspályát se-
gitené megismerni. 

A tanulói elszántság, a pálya iránti elkötelezettség ér-

zése és a realitás igénye csendül ki az alábbi mondatok-
ból is: 

97. sz. személy 

"Az biztos, hogy később újrakezdeném, ha nem venné-
nek fel". 

99. sz. személy 

"Kiváncsi vagyok arra, hogy ha pedagógus leszek, meg 
tudom-e majd valósitani azokat az elvarásokat, meg-
felelek-e majd azoknak a követelményeknek, amit e 
kérdőivre beirtam". 

Minden gondolat a pedagógus személyisége köré fonódik, a 

tőle elvárt követelményeket fogalmazza meg. Azt, hogy "a 

pedagógusnak alkalmassá kell magát tennie arra, hogy a 

tanulókban fel tudja kelteni az őket érő tömérdek infor-

máció, kommunikáció integrálására, összeegyeztetésére, 

sőt rendszerezésére való vágyat, a rendteremtés, a lehe-

tőleg mindent helyretevés szükségletét" /idézi Harsányi 
Istvánt Koncz János, 1980/ 
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XI. 

Hogyan készülnek választott pályájukra a vizs- 

gálatban résztvevők 

Sok élethelyzet, momentum van, amely felkeltheti a 

választó fiatal érdeklődését valamely pálya iránt. Még 

több azonban azon lehetőségek száma, amely segit a pálya 

főbb jellemzőinek megismerésében. Felmerült-e ez az igény 

a vizsgált tanulókban? Ha igen, mely módszerek segítségé-

vel készültek tudatosan a pedagóguspályára? Ezt a 20. 

kérdőivi kérdés válaszai alapján rögzitettük. 

A populáció 89 %-a gondolt arra, hogy a középiskolai meg-

felelő helytálláson kivül egyéb, esetleg több módon is 

hasznos volna a pályára készülni. Sok segitséget éreznek 

a tanulók a tv és a rádió pedagógiai jellegü adásaiban. 
88 %-uk emliti meg e két tömegkommunikációs eszköz pozi-

tív hatását. A tanulók fele rendszeresen olvas pedagógi-

ai szaklapot, illetve könyvet. Összességében az előbbiek-

nél kevesebb tanuló /40 %/ emliti -első helyen azonban a 

legmagasabb létszámban /85 f ő/- az ifivezetői, mint peda-

gógiai funkció pályára készitő fontosságát. 

Miben rejlik ezen önmüvelő formák jelentősége? A tanulói 

válaszok szerint a pedagógus személyiségtényezők megisme-

résében, önmaguk személyiségének csiszolásában, abban, 

hogy -a tanulók válaszait idézve- 

82. személy válasza: 
"Megmérhessem önmagam: tudok-e hatni az embertársa-
imra". 

79. sz. személy válasza: 
"Tapasztalatot szerzek a szervezésben, kiállásban 
/KISZ, ifivezetés, úttörőtábor/, lehetőségem van 
megfigyelni, alkalmas vagyok-e ilyen feladatokra". 

98. személy válasza: 

"minél több ismeretet gyüjtök a gyermekek és az em-
berek lelkivilágáról, érzéseiről és gondolatairól, 
hogy megérthessem őket". 



- 127 -  

99. személy válasza: 

"sok olyan cselekedetre, emberi megnyilvánulásra fel- 
figyelek és azt értékelni tudom, ami eddig teljesen 
közömbös volt számomra, vagy észre sem vettem /pszicho-
lógiai szakkór/". 

85. sz. személy válasza: 

"Meismerkedve a pályával, össze tudom hasonlitani 
a latottakat, hallottakat és olvasottakat, összegez-
ni tudom, mi a jó és mi a rossz, ezzel csiszolódom". 

Összességében a felsorolt önmüvelő formák jelentősége a 

nevelői hivatástudat ébredésében, az ezzel kapcsolatos 

kérdéseken való gondolkodásra késztetésben, a nevelő-nö-

vendék pedagógiai viszonyának felelős kapcsolatként való 
értelmezésében, azaz a pályára való érzelmi hangolódás-

ban, majd pedig az azzal való azonosulásban nyilvánul 

meg. Ennek tudatositásában tehetnek sokat középiskoláink, 

amikor az oktató-nevelő munka során "életközelbe" engedik 

tanitványaik számára a pedagógiai hivatást. 

XII.  
A felvételi vizsgák eredményességének elem-

zése a vizsgált tanulók szemszögéből 

Az 1982/83-as tanévben a vizsgálatban részt vett tanu-

lók további életútjának alakulásáról információt gyüjtöt-

tünk volt iskolájukban. 

Eszerint a kérdőivet eredetileg kitöltő 257 Békés megyei 

fiatal közül 140-en /55 %/ tettek sikeres felvételi vizs-

gát a terveik szerinti pedagógusképző intézetben. Ezen túl-

menően 3 tanuló /1 %/ átirányitással került ilyen jellegű 

felsőoktatási intézménybe. 

1./ Milyen a felvételt nyert tanulók nemenkénti bontása a 
pályázókkal összehasonlitva? 

felvettek ará- 
pályázó 
	

felvett 	nya a pályázók 
%-ában  

tanuló  

összesen 257 143 55,6 %  

f:Lú  ebből ~ ~ 15 ;ö 21  15 70 1" 5 5 , 2 5  
leány 219 85 122 85 % 55,7  %  

XII.l. táblázat  
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Az összes pályázó fiú-leány bontása ugyanolyan %-os meg-

oszlást mutat, mint a felvett fiataloké. /*/  

A felvettek aránya a pályázók %-ában 55,6 %. Ettől  

a nemenkénti bontás csak igen piciny eltérést mutat a  
leányok javára. Ez a pálya elnőiesedése megakadályozására  
tett kezdeti törekvésnek is az eredménye lehet, illetve  
a tanulók megfelelése ilyen arányú volt.  

Tehát megállapitható, hogy megyénk viszonylatában a fel-

vételi vizsgán a nemek megkülönböztetése -s ezáltal a pá-

lya "férfiasitása"- nem volt jellemző.  

2./ Kilyen a felvételt nyert fiatalok várható mobilitásá-

nak alakulása?  

Vizsgálódásunkat a II. fejezet elvei szerint végeztük.  

Megállapitásainkat az alábbi kördiagram szemlélteti.  

Ha ezt összehasonlítjuk a terveket

reprezentáló diagrammal /18. oldal/,  
j 	azt tapasztaljuk, hogy mig a hori- 

78 •I
0 	

zontális esély mobilitású 47 főből 

	

--~ 	/ez a vizsgálatban résztvevők 18 %- __ 	a/ 32 /ez a felvettek 22 %-a/ nyert 

	

--_u%= 	felvételt, addig vertikális m.obili- 

	

`_  _ 	tást a 210 /ez az összlétszám 82 %-a/ 

vertikális esély mobilitású tanulóból 
csak 111 fő  /ez a felvett létszám 

vertikális mohi-78 %-a/ mutat. 

horizontális litás 

11I.1. ábra 

Ez azt jelenti, hogy mig a horizontális esély mobilitást 

mutató pályázók 70 %-a, addig a vertikális esély mobili-

tást muátóknak 53 %-a nyert felvételt megyénkből pedagó-

gusképző intézménybe 1982/83. tanévre. Tehát a vertiká-

lis mobilitás továbbra is gondot tükröz. 
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A vertikális mobilitást mutatóknál a várható esély 

mobilitáshoz hasonlóan 

Egylépcsős Kétlépcsős Háromlépcsős  Négylépcsős nem vizsg.  

fő 	% fő 	% fő 	a 	fő 	% 	fő 	% 

30 	21 17 	12 	41 	29 	13 	9 	10 	7 

XII.2. táblázat 

legmagasabb %-ban a háromlépcsős mobilitás figyelhető meg. 

Ők a háromlépcsős esély mobilitású vizsgálati személyek 

51 %-át jelentik. 

Figyelemre méltó a négylépcsős esély mobilitású 21 főből 

a 13 személy sikeres felvétele /62 % közel áll a hcz,zon- 

tális mobilitást mutatók 70 %-os felvételi arányszámához/, 

ami azt tükrözi, hogy a szülő iskolai végzettségétől füg-

getlenül is lehet a jó képességekhez társuló "vasszorga-

lommal" felsőfokú tanintézet hallgatójává válni. Ezen fi-

atalok közül legtöbben /38 %/ tanárképző és tanitóképző 

főiskolán, valamint ővónőképző intézetben /1.5 %/ folytat-

ják tanulmányaikat. 

A 19 oldalon lévő IL,L sz. táblázattal összehasonlitva ez azt 

jelenti, hogy a négylépcsős esély mobilitású pályázók kö-

zül 3-3-an l  illetve 2-en nem nyertek felvételt a fent jel-

zett pedagógusképző intézményekbe. 

Az egyetemre jelentkező tanuló sikeres felvételi vizsgát 

tett. 

A nem vizsgált esély mobilitású fiatalok /15 f ő/ közül 

10-en nyertek felvételt pedagógusképző intézménybe. 

2/a. A felvételt nyert tanulók lakóhely szerinti megoszlá-

sát összehasonlitva b  pályázók megoszlásával 

pályázó 	felvételt nyert  
városi 	namyközs. falusi városi najyközs. 	falusi 

fő 	% fo 	% fő % fő 	% fo 	% 	fő 	% 

98 	38 	74 	29 	85 33 52 	36 33 	23 	58 	41 

XII,3/a. táblázat 
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és a felvételt nyertek megosztását pályázók %-ában  

városi 	nagyközségi i falusi  

 

tanulók  

45 % 	68 %  

 

53%  

 

XIII. 3/b. táblázat  

vizsgálva megállapitható, hogy a faluban élő fiatalok  

számára sikerült legeredményesebben a felvétel a eiagó-

gusképző intézményekbe.  

Megjegyzendő azonban, hogy ez óvónőképző, tanitóképző  

és kisebb mértékben elsősorban főiskolai jelentkezésre  

vonatkozik és legkevésbé egyetemi tanulmAnyok folytatá-

sára.  

Mindezt a lakóhelyi bontásban, mobilitásuk függvényében  

is szemléltetjük.  

fő  

25  

20  

15  

10  

1  

h: horizontális mobilitás  

vl : egylépcsős mobilitás  

v2: kétlépcsős mobilitás  

v3: háromlépcsős mobilitás  

v4: négylépcsős mobilitás  

n: nem vizsgálható mobilitás szemléltetést biztositaná.  

y:  város  
Trk: nagyközség  
F: falu 	 XII.2. ábra  

F  

F ~ 
F   
Nk V  

3 	v4 	a 	mo  
litás  

A függőleges tengelyen a  
tanulók számát tüntettük fel  
a %-os megoszlásuk helyett,  

mert kicsiny abszolut számok  
miatt az utóbbi pontatlanabb  
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Legnagyobb mértékű horizontális és egylépcsős vertikális  

mobilitást a városban lakó tanulók mutatnak /14 fő, ill.  

17 fő/, ugyanakkor érdekes módon mindkét esetben /h, v 1/  

ők et a falusi tanulók követik /10 fő, ill. 9 fő/, míg a  

nagyközségiek;ezáma e két mobilitási csoportban azonosan  

a legalacsonyabb.  

A legnagyobb tanulólétszámot érintő háromlépcsős verti-
kális mobilitást a falusi tanulók érték el, ami azt iga-

zolja, hogy a mezőgazdaságot elhagyók aránya igen erősen  

megnőtt. Ennek okai között Andorka Rudolf megállapításai  

szerint "a magyar mezőgazdasági népesség helyzetének alap-

vető megváltozása, javulása a legdominensebb". /Andorka  

Rudolf,  1982/  
A faluból elkerülő egylépcsős és négylépcsős mobilitást  

mutató tanulók száma azonos. Az egylépcsős kategóriában  

ez a szám közepes mértékünek számít,  ami arra enged kö-

vetkeztetni, hogy a falusi érettségizett -valószinti több-

nyire szellemi dolgozó- szülők gyermekeinek családjuk  

presztizsét tovább emelő pályaválasztása realizálódik a  

felvételükben.  

A négylépcsős csoportban viszont ez a tanulólétszám a  

legmagasabb, ami a fenti megállapítást méginkább alátá-

masztja.  
Hogyan korrelál a felvett tanulók összessége a lakóhe-

lyük szerinti megoszlásukkal, továbbá a településtipuson-

kénti megoszlásuk egymással  

A felvett tanulók mobilitásának  

lakóhely szerinti bontása  

moos-  varos 	nayközse,~ z 	falu 
litás fő 	fo 	io 	fő  

osszesen 
fő 

    

h 14  27  7 22 10 17 31  22  

v1  17  33  7 22 9 15 33  23  

v2  6  12  2 6 7 12 15  10  

v3  12  23  10 31 19 32 41  29  

v4  1  2  4 13 9 15 14  10  

2 3  2 6 5 9 9  6  
.1•1■•/.91 

 

össz. 52 100 32 100 59 100 143 100  

XII. 4. táblázat  
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Korrelációszámitás 

mobili 	me ;,re 	város 	nagyközség falu  

tás 	x/%b/ ~/i~~✓  1L-x dY  y y dy  z 	z dz  f f di  

h 	22 
v 	23 
vl 	10 
v2 	29 
v3 	10 
n4 	6 

össze- 
sen 	100 

17 

5 
6 

-7 
12 
-7 

-11 

27 
33 
12 
23 
2 
3 

100 

17 

10 
16 
-5 
6 

-15 
-14 

22 
22 
6 

31 
13 
6 

100 

5 
5 

17-11 
14 
-4 

-11 

17 
15 
12 
32 
15 
9 

100  

17 

0  
-2  
-5  
15 
-2  
-8  

d2 

25 100 

d2dy 	d z 
25 

f  d 
0  

36 256 25 4  
49 25 121 25  

144 36 196 225  
49 225 16 4  

121 196 121 64  

2: 424 i 838 i: 504 E, 322  

= 9, 2  = 12 , 94 =  8 , 02  sy  = sf  = ~ 
52 

s =11 5 5   = 10, 03 

2: 

r 

dxdz  dxdf  dYdz  dyd  f  dzd  f  dd
~ 

--75—  --Ő-  25  5o  0 
9 6 30 -12 90 -32 -10  
35 77 35 55 25 55  
72 168 180 64 90 210  

105 28 14 60 30 8  
15 4 121 88 154 112 88  

512 6 	449 305 473 225 351  

~d1d2  
/n-1/s1s 2  

r 1]_1/55=  5x9, 2x12 , 94 

6  
d 

i=1~ y 	512  = 0,86  



l 	 
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Tehát a városban lakó felvételt nyert tanulók száma szoro-

san összefügg a megyéből pedagóguspályára felvett összes  
tanuló létszámával.  

449  

rxz = 5:~Q,  2;;10, 03 =  ~~7~  

A nagyközségi tanulólétszám is magasan korrelál a megyei  
ugyanilyen létszámmal.  

305  

~xf ° 5x9,2x8,02 -  01826  

Az előbbi megállapitásunk a faluban élő tanulókra is ugyan-

úgy érvényes.  

A városi és nagyközségi tanuló- 

n 	- 	473 	= 0 728 léts zám korrelaciója közepes • yz = 5x12,94x10,03 	' 	mértekü.  

A városi és falusi felvételt  225  
ryf = 5x12,94x8,02 = 0, 433 nyert tanulók létszáma nem mu- 

tat összefüggést.  

rzf = 5x103, 13-x8,02    - 0 ' 872  
A nagyközségi és falusi tanu-
lók létszáma ugyanakkor szoros  
korrelációt mutat.  

2/b. A felvételt nyert tanulók mobilitásának nemek szerin-

ti bontása  

fiúkra 	 lányokra  
vonatkozóan  

$ :s horizontális mobilitás  
UN  : vertikális mobilitás  

XII .3. ábra  



L  

F + 

L 
F~ L.  

2 	"3 
11I.4. ábra  

F 
n mo•i ás  

P ♦  
F:  fiú  
j.,  : leány  

45  

40  

35  

30  

2 5  

20  

1 5  

10  

5  
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Ha ezt a mobilitást összehasonlitom 26. oldalon lévő esély 

mobilitás ilyen jellegű vizsgálatával, arányaiban hasonló 

képet kapunk, ugyanakkor azt tapasztaljuk, hogy a várható 

horizontális mobilitású felvett fiúk száma emelkedett /2,61-

szeres4  

A vertikális mobilitásúak bontása 

horizon 
tális 1. 

fő % fő % 
fiú 10  
lány22 

47 

18 

4 

26 

19 

21 

0ssz32  30 

vertikális 	nem vizs- össze- 
2. 	3. 	4. 	gált 	sen 

m o b  i  l  i  t  á  s 
fő 	%  fő  %  fő  %  fő  %  fő  %  

- 	- 	524 	1 5 	1 	5 21 15  

17 	14 36 30 12 10 9 	7 122 85  

17 	41 	13 	10 	143  

11I.5. táblázat 

fiúk a felvett fiúk 52 %-át A vertikális mobilitást mutató leányok a " lányok82 %-át 

jelentik. 

A fenti adatokat az alábbi grafikon közvetlenül is szem-

lélteti: 



4  : felvett lányok 
~-  : pályázó lányok 

.f•  : felvett fiúk  
4-  : pályázó fiúk  

4  

t 
t 

~ 

3  

XII.5. ábra 

n 
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A felvételt nyert tanulók közül a fiúk a lányokhoz viszo-

nyitva lényegesen nagyobb horizontális mobilitást mutat-

nak, ami megegyezik -a III. fejezetben- a pályázók ilyen 

irányú vizsgálati eredményével. 

A többi mobilizációs csoportban viszont a felvételt nyert 

lányok számaránya kisebb-nagyobb mértékben, de meghaladja 

a fiúkét.  

A felvett tanulók nemenkénti bontását a pályázók nemen-

kénti bontásával mobilitásukat figyelembe véve az alábbi 

táblázat és grafikon hasonlitja össze. 

horizon ~ 
tális 

vertikallis nem vizs össze- 
gált 	sen 1. 	2. 	. 	4. 

léQcsóq 	m o b i i  t á s  

p á
ly

áz
ó 
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lv

e
tt
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-P 
G) 

r-I 
G) 
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`o  
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`c1:3  

r-I  
`cá  
04  I fe
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e
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fiú 	14 

lány 33 
10 11 4 1 - 	9 
22 44 26 39 17 70 

5 - 	1 	2 	1 38 21 

	

36 20 12 13 	9 219 122  

1: 257 143  
1II.6. táblázat 
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Eszerint a pályázó fiúk közül sokkal kisebb volt az elu-

tasítottak száma, mint a leányok közül, ami a pedagógus-

pálya elnőiesedési folyamata csökkentésének szándékával 

magyarázható, ugyanakkor nem szabad figyelmen kívül hagy-

ni a pályázó fiúk eleve lényegesen alacsonyabb számát sem. 
A fiúk lányokéhoz viszonyitott kisebb mértékü elutasitása, 

mint aztalább látni fogjuk, %-osan is csak a tanárképző 

főiskolák reál szakjain és a tanitóképző főiskolákon fi-

gyelhető meg. 

3./ iíilyen a felvételt nyert tanulók megoszlása a külön-

böző pedagógusképző intézetek között? Hogyan alakul-

nak ezek a számok a pályázók %-ában? 

ped.int. 

óvónők. 21 

tanitóképz.51 

tanárképz. 
humán 37 
reál 18 

tudománye. 
humán 12 
reál 4 

143 

A felvett pályázó felvett tanulók 
a  pályázók 

össz. fiú 	lány össz. fiú 	lány össz. fiú 	lány 
tanuló tanuló %-ában 

- 21 45 45 47 47 

7 44 99 12 87 51 58 50 

3 34 58 9 47 64 33 72 
8 9 27 12 15 66 66 60 

1 11 24 3 21 50 33 52 
2 2 4 2 2 100 100 100 

21 122 257 38 217 
1II.7. táblázat 

A legtöbb Békés megyei fiatal a tanitóképző főiskolára 

nyert felvételt /51 fő/.  Ez az oda pályázók 51 %-át je-

lenti. 
A pedagógusképző intézetek közül a tanárképző főiskolák 

reál szakján volt a legsikeresebb megyénk fiataljainak 

a felvételije, mert 66 %-os sikerrel zárult. E viszony-

szám mögötti konkrét tanulólé+szám alacsony voltát -már 

korábban is megállapitottuk- az magyarázza, hogy a reál 
tantárgyak sikeres elsajátitása esetén más tipusú felső-

fokú intézményekbe orientálódnak megyénk tanulói. 
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Közel hasonló eredmény /64 %/ figyelhető meg a humán 

szakokon is, ami azonban jóval magasabb tanulólétszá-

mot takar. 

A tudományegyetemek reál szakján minden odajelentkező 

tanuló felvételt nyert, 2 fiú és 2 leány személyében. 

4./ Vessük össze a különböző pedagógusképző intézetbe fel-

vett fiatalok létszámát Békés megye alább felsorolt tan-

évekre vonatkozó pedagógus szükségletével! 

Békés megyei felvételt nyert tanu-
pedagógus 	lók száma 	/a/ 

munkakör 	szükséglete. összesen fiú 	lány /b/ 

	

/a/ 	I /b/  
óvónő /1984/85/ 	43 	21 	- 	21 	0,48 

	

tanitónő /1985/86/ 18 	51 	7 	44 	2,83 

	

ál -f. i. tan./1986/87/ 18 	54 	11 	43 	2,83 

gyógyp. /1986/87/ 	2 	- 	- 	- 	0 

középi. /1987/88/ 	24 	17 	3 	14 	0,71 

összesen: 	105 	143 	21 	122 	1,36 

XII.8. táblázat 

Eszerint a "felvételi rosta" a 2,4-szeres szándékot 

/44.old. 1II.2. tábl./ 1,36-szorosra csökkentette, ami 

azonban néhány pedagógus munkakörre vonatkoztatva azt 

jelenti,hogy a tervezett szükségleti létszám felének, 

illetve kétharmadának megfelelő hallgató sem kezdte 

meg tanulmányait az óvónőképző intézetekben, illetve 

a tudományegyetemek tanár szakjain. 

A tanitó és tanárképző főiskolákon 2,83-szoros a megyei 

1. éves hallgatólétszám a leendő megyei szükséglethez 

viszonyitva. Igy itt a legnagyobb a valószinüsége an-

nak, hogy végzést követően a megfelelő pedagóguslétszám 

áll majd a megye rendelkezésére. 

A demográfiai hullámzást a leendő középiskolai tanárok 

létszáma látszik a legkevésbé követni, hiszen eleve ke- 

vesebb hallgató kezdte el ilyen irányú tanulmányait, 



- 138 - 

mint ahány főre majdan szükség lesz. Ezt a képet tovább 

rontja az a tény, hogy a 17 főből csak 5 reál szakos, 

valamint a 17 főből 3 férfi. 

A tanárképző főiskolákra felvett hallgatók között jobb 

a szakok közötti megoszlás, ugyanakkor a nemek aránya 

a tudományegyetemi hallgatók megoszlását követi. 

5./ Vizsgáljuk meg a felvett tanulók létszámát középisko-

lánkénti bontásban: 

Óvó- tanító tanárképző tudomány 
Középiskola 	nőkép-képző  főiskola egyetem 	össze- 

ző i. f őisk.humán reál humán reál sen 

1. Szlovák Gimn. 	1 	2 	2 	- 	2 	- 6+1*  

2. Sebes Gy.szakk. 4 	3 	1 	- 	- 	- 	8 

3. Ady E. Gimn. 	1 	- 	- 	- 	 - 	 - 	 1 

4. Rózsa F. G. 	•2 	5 	2 	4 	2 	1 15+1*  

5. Péter A. G. 	- 	4 	3 	1 	- 	- 	8 

6. Mikes K. G. 	- 	6 	- 	- 	 - 	 2 	8 

7. Szegedi Kis I. 1 	5 	1 	1 	- 	- 	8 

8. Erkel F. G. 	4 	3 	6 	4 	2 	- 	19 

9. Petőfi S. G. 	1 	6 	4 	2 	1 	1 	15 
10. Hunyadi J. G. 	1 	- 	1 	- 	- 	- 	2 

11. Táncsics G. 	1 	3 	7 	4 	2 	- 	17 

12. Vajda P. G. 	3 	4 	4 	2 	1 	- 	14 

13. Román G. 	2 	6 	3 	- 	1 	- 	12 

14, Eü. Szakk. 	- 	2 	- 	- 	- 	- 	2 

15. Kiss L. Gimn. 	- 	2 	3, 	- 	1 	- 5+1g  

Összesen: 	21 	51 	37 	18 	12 	4 140+3*  

* jelzés az átirányitással felvételt nyertek számát jelen-
ti 

XII.9. táblázat 
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Hasonlitsuk össze ezeket az adatokat a pályázók hasonló  

megoszlásával, majd számoljuk ki korrelációjukat.  

Középisk. 
sorszáma 

pályázók 	felvettek  
-x 	d=y-y . d_2 dy d dy  X  x/fő/ x/fő/ y y/fő/dx=x 

1. 12 7 -5 -3 25 	9 15  
2. 13 8 -4 -2 16 	4 8  

3. 5 1 -12 -9 144 81 108  
4. 30 16 13 6 169 36 78  
5. 18 8 1 -2 1 	4 -2  
6. 12 8 -5 -2 25 	4 10  
7. 16 8 -1 -2 1 	4 2  
8. 38 17 19 10 21 9 441 81 189  
9. 21 15 4 5 16 25 20  

10. 5 2 -12 -8 144 64 96  
11. 32 17 15 7 225 49 105  
12. 27 14 10 4 100 16 40  
13. 12 12 -5 2 25 	4 -10  
14. 2 2 -12 -8 144 64 96  
15. 14 6 -3 -4 9 16 12  

összesen  257 143 1485 461 767  

n = 5  

~ ~d2  11485 = 
10 29 '  n -1 x 	14 

sy  = ~ 14 =   

5  
Z: dXdy 	 767 
i =1 0

' 9290,93 
 

rxy = /n- 1/ sx sy 	1 4x10,29x5,73 
=    

  

A pedagógusképző intézetek iránti érdeklődés /44.o.III.2.  
táblázat/ és a sikeres felvételek területi bontásban összes-

ségében szoros összefüggést mutatnak /r = 0,93/, ugyanak-

kor pedagógusképző intézeti tipusonként vizsgálva a kérdést,  

már eltérés tapasztalható.  

Mig az óvónőképző intézet iránt a szarvasi Vajda Péter Gim-

názium tanulói mutatták a legnagyobb érdeklődést, addig a  

legtöbb tanuló /4-4 f ő/ az Erkel Ferenc Gimnáziumból és a  

Sebes György Közgazdasági Szakközépiskolából nyert felvé-

telt.  
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Óvónőképző intézetbe pályázók és felvettek 

korrelációja 

középiskola x x y y dx d
y  dxy  ax 	dy  

1. 2 1 -1 0 0 1 0 
2. 5 4 2 3 6 4 9 
3. 2 1 -1 0 0 1 0 
4. 5 2 2 1 2 4 1 
5. 4 - 1 -1 -1 1 1 
6. - 3 - -3 -1 3 9 1 
7. 3 1 0 0 0 0 0 
8. 5 4' 1 2 3 6 4 9 
9. 1 1 -2 0 0 4 0 

10. 2 1 -1 0 0 1 0 
11. 4 1 1 0 0 1 0 
12. 8 3 5 2 10 25 4 
13. 2 2 -1 1 -1 1 1 
14. - - -3 -1 3 9 1 
15. 2 - -1 -1 1 1 1 

2: 43 2 29 66 28 

66 x:pályázók 

	

sx  = 14  = 2,17 	sv  =iT714  = 1, 41 y:  felvételt 
nyertek 

	

29 	29  
rxy = 14x2,17x1,41 =42,636= ° ' 677 '''.-91.0 

A számitás eredménye is /r = 0,68/ közepes összefüggést mu-
tat az óvónőképző intézet iránt érdeklődő és oda felvett ta-
nulók létszáma között. 

A tanitóképző főiskola iránti érdeklődést legmagasabb szám-
ban a békéscsabai Rózsa Ferenc Gimnázium tanulói mutatták, 

mig a legnagyobb számban /6-6-6 f ő/ a battonyai Mikes  Kelemen 
Gimnázium, a mezőberényi Petőfi Sándor Gimnázium és a gyulai 

Román Gimnázium tanulóinak sikerült felvételt nyerniük. 
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Tanitóképző főiskolára pályázók és felvettek korrelációja 

középiskola x x y y dx dy dxy dx dy 

1. 4 2 -3 -1 3 9 1 
2. 5 3 -2 0 0 4 0 
3. 3 - -4 -3 12 16 9 
4. 11 5 4 2 8 16 4 
5. 8 4 1 1 1 1 1 
6. 10 6 3 3 9 9 9 
7. 9 7 5 3 2 2 4 4 4 
8. 9 3 2 0 0 4 0 
9. 9 6 2 3 6 4 9 

10. 2 - -5 -3 15 25 9 
11. 8 3 1 0 0 1 0 
12. 8 4 1 1 1 1 1 
13. 6 6 -1 3 -3 1 9 
14. 2 2 -5 -1 5 25 1 
15. 5 2 -2 -1 2 4 1 

össz. 99 51 63 124 57 

sx = 1
-14 = 2,976 	sy 

 114   = 
2, 017 

63  
rxy - 14x2,976x2,017 - 0749^10,75  

x: pályázók 
y: felvételt 

nyertek 

Számitásaink szerint /r = 0,75/ létszámuk a pályázók lét-

számával éppen szoros összefüggést mutat. 

A tanárképző főiskola különböző szakaira a gyulai Erkel Fe-

renc Gimnázium és az orosházi Táncsics Mihály Gimnázium ta-

nulói jelentkeztek legnagyobb számban, s felvételt is ezen 

iskolákból nyertek a legtöbben /9, ill. 11 fő/ 

Ez a létszám az emlitett középiskolák vizsgálatukban részt 

vett tanulóinak 47 %- ill. 65 %-át jelenti. 

A tudományegyetemek tanár szakai iránt ugyancsak a gyulai 

Erkel Ferenc Gimnázium diákjai mutatták a legnagyobb von-
zódást /7 fő/. 

A felvételi vizsgán két tanuló nyert felvételt, mig a bé-

késcsabai Rózsa Ferenc Gimnáziumból vették fel a legtöbb 
/3 fő/ tanulót. 

A vizsgálatunkban részt vett fiatalok közül iskolánkénti 

bontásban a legtöbb tanuló a gyulai Román Gimnáziumból 
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nyert felvételt /12 főből 12-t felvettek/, 

Összességében a pedagógus pályára felvett tanulók terüle-

ti megoszlását eredeti érdeklődésük ilyen jellegü megosz-

lásával az alábbi ábra szemlélteti. 
fő , 1  

-  

' 2 
30  

ar  

4  
.--. 

' 1.  27'—'5:4-77."--574-7.   7. 	,.  

L = ~ 

().

4

10. 11.  12 . 13 . 14 . l 5 › 

középiskolák 
--  pályázók  
—  : felvételt nyertek száma  

XII.6. ábra 

A középiskolák sorrendje azonos a XII. 9. sz. táblázatban fel-
tüntetettel. 

Milyen lehetőséggel éltek a sikertelen 

felvételi vizsgát tett fiatalok? 

Az 1982/83. tanév első félévében -az adott középiskolákból-

gyüjtött információink szerint a vizsgálatban részt vett tanu-
lók 44 %-a /'' 117 f ő/ tett sikertelen felvételi vizsgát. Hova 
kerültek, mi történt ezekkel a fiatalokkal? Sikerült e terve-

iknek megfelelően alakitani az életüket? 

Képesités nélkül mentek el tanitani 18-an /ez a fel nem vettek 

15 %-a/. Közülük, a vizsgálat időpontjában 13-an tervezték ezt 

a megoldást, mig a többiek vagy nem gondoltak sikertelen felvé- 
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telre, vagy szakmát akartak tanulni, esetleg dolgozni kiván-

tak valahol. 

Szakmát csupán 3 fiatal tanul jelenleg. Közülük ketten a 

vizsgálat idején képesités nélkül szerettek volna tanitani 

sikertelen felvételi vizsga esetén. 

Jelenleg két fiatal nem dolgozik. Eredeti terveik szerint 
ők is képesités nélküli tanitóként akartak elhelyezkedni. 

A felvételt nem nyert tanulók 32 %-ának /37 f ő/ további élet-

útjáról nem tudnak a középiskolák. Mivel a vizsgálat során 

nem volt szükségünk a tanulók állandó lakóhelyének cimszerü 

ismeretére, ezért őket kiegészitő információink gyüjtésekor 
nem tudtuk felkeresni. 

A további 54 fiatal munkahelyet keresett, és dolgozik. Meg-

jegyzendő azonban, hogy közülük néhányan a munkahely válasz-

tásakor is előtérbe helyezték-eredeti vágyuknak megfelelően-

azokat a lehetőségeket, melyekkel a gyermekkel való kapcso-

latukat biztositani tudják. 

Ennek megfelelően 9-en övódában vagy gyermekotthonban helyez-

kedtek el. Néhányan pedig kontaktusteremtő képességük felhasz-

nálásával a kereskedelem és az egészségügy területén válasz-

tottak maguknak munkahelyet szociabilitási képességüknek meg-
felelően. 

Összegzés 

A felnövekvő generáció társadalmi életre való felkészi-

tését, a mát meghaladni képes dinamikus tudás és képességek 

kialakitását a nevelés hivatott elvégezni, közvetiteni a tár-

sadalom általános értékei és a gyermekek között. 

A nevelőmunka meghatározója a -"komplex látásmód és a telje-

sitményre motiváltság, a közvetitő funkcióból adódó dinamika 

felfogására képes és alakító, konstruktív módon, tevékenyón 

és aktivan problémafelfogó és rá éberen reagáló" /Galicza Já-

nos, 1981/ -pedagógus.  

Hogyan látják az ő munkáját azok a Békés megyei középis-

kolás fiatalok, akik  maguk  is hivatásul kivánják választani a 
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pedagóguspályát? Melyek azok a motivumok, amelyek -elhatá-

rozásuk érlelődése során felülkerekedve- döntésükkor meg-

határozók voltak? Hogyan sikerült tervük valóra váltása? 

Milyen várható mobilizálódást jelent számukra tervezett jö-

vőjük, s mindez hogyan lesz képes befolyásolni megyénk pe-

dagógus-szükségletének alakulását? 

Ezekre a kérdésekre kivánt választ keresni a vizsgálatunk, 

összevetve megállapitásainkat az egyes kérdésekhez kapcso-

lódó szakirodalmi véleményekkel és következtetésekkel. 

Elsőként szociológiai aspektusú áttekintést kívántunk 

adni az 1981/82-ben érettségiző pedagóguspályára készülő 

Békés megyei fiatalokról. 

Megállapitottuk, hogy magas arányú vertikális esély mobili-

tást mutatnak, ami társadalmi szempontból pozitiv jelensé-

get takar, hiszen terveik teljesülésével valószinüleg csök-

kenni fognak megyénk társadalmi csoportjai közötti kultúrá-

lis - társadalmi távolságok. Az egyéni többlépcsős mobili-

tásra törekvés mögött a "nálam többre vigye a gyermekem" 

szülői óhaj is felfedezhető, ami azonban -úgy tünik- nem 

azonos több fiatal esetében a "többet tudjon,mint én" mon-

dat tartalmával.  Inkább a gyermek életkörülményei relatív 
javulásának igényét takarja, ami napjainkban nincs szoros 

összefüggésben a többlettufással a tanulmányi előrelépés 

fontosságával. 

Megvizsgáltuk esély mobilitásukat szüleik iskolai végzett-

ségét figyelembe véve, majd'adatainkat lakhelyük, nevük, 

tartózkodási hélyük és szüleik, foglalkozása alapján elemez-

tük. 
A szempontok különböző csoportositású rétegbe tartozóan 

vizsgálják a tanulókat, s ezáltal több oldalról kivánják 

megvilágitani a jelen pedagóguspálya választásának sarka-

latos pontjait: 

- az e pályát választók legmagasabb %-ban városban élők, 

és főként hclJotontális, továbbá egylépcsős mobilitásúak, 

mig a közel annyi, faluban lakó tanuló többsége három- 

lépcsős mobilitású; 
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- a nemenkénti bontásban a fiúk kétszer olyan %-ban mutat-

nak horizontális esély mobilitást -noha ez alacsony össz-

létszámukat tekintve abszolút értelemben kicsiny létszám-, 

mint a lányok. Aminek oka többnyire a lefelé mobilizáló-

dás -még szükebb formájának is az- elkerülése, ami a "még-

is legyen egy diplomám" óhajban fogalmazódik meg a más 

főiskolába esélytelenül jelentkező fiúk és családjuk ré-

széről; 

- a szülők foglalkozása ma közel sem olyan meghatározó gyer-

mekük pályaválasztásában mint régen, s sokkal kevésbé ér-
vényesül a pedagóguspályán, mint még néhány egyéb pályán 

ma. Amit igazol a pedagógus szülők -feltehetően presztízs, 

illetve anyagi, erkölcsi elismerésbeli okaira visszavezet-

hető- alacsony számaránya is. 

Szintén alacsony tanulóink szülei körében a mezőgazdasági 

szakmunkás, segéd-, valamint betanitott munkások aránya. Az 

ő gyermekeik -többnyire lányaik- már a középiskola elvégzé-

sével is  nagy lépést tettek a felfelé mobilizálódás irányá-

ba. Számukra igényszintjük maximumát jelenti jelenleg falu-

jukban a "pedagógus" státusz elérésére törekvés. 

- a pedagógusképző intézmények iránti érdeklődés fokát vizs-

gálva kiderül, hogy a tanitóképző főiskola népszerüsége 

igen magas -a megye majdani szükségletének 5,5-szerese-

mig a tudományegyetemek szakjainak /főként reálszak/ igen 

alacsony. Az utóbbi tények okai a jelentkezők tanulmányi 

eredményében és a pályapresztizs szintjében keresendők. 

A kérdés középiskolánkénti vizsgálata a pedagóguspálya irán-

ti vonzódást leginkább a gyulai, orosházi, a békéscsabai és 

a szarvasi gimnáziumban igazolta /a vizsgálatban résztvevők 

közel fele volt ezen középiskolák tanulója/. 

Munkánk másik fontos célkitüzése megismerni a pályázók vá-

lasztásában szerepet játszó legfontosabb tényezőket. 

- Ezek szerint kevés tanuló érzi fontosnak magas általános- 

és szakmüveltség megszerzésének igényét. Elképzelhető, 

hogy ennek kifejlődése inkább a felsőfokú tanulmányok idő- 

szakára tehető. 
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- Kiemelkedően sokan tartják igen meghatározónak döntésük 

előkéezitésében a pedagógus-minta szerepét. A pályavá-

lasztás egyetlen foglalkozás választása esetén sem bel-

ső ügye a fiatalnak, hanem az egész környezetéé, igy a 

tanáraié is. Méginkább igy van ez a pedagóguspálya válasz-

tásakor, hiszen ilyemkor a pedagógus a modell szerepét 

tölti be. Tapasztalatunk szerint példájuk 10-14 éves 

korintervallumban alakitja ki leginkább a pálya kivánta 

adekvát motivációt a tanulókban, amire a velük készült 

beszélgetések idézetei is vallanak. 

- A pálya fontos tényezőjének tartják továbbá ön- és pálya-

ismeretük egybevétését. Képességeiket próbálják közvetle-

nül, vagy közvetve, reálisan, vagy irreálisan szemlélni, 

ugyanakkor a pályakövetelményekhez igazítani. Többen ál-

talában irnak pedagógus személyiségjegyekről, ugyanakkor 

önmagukat is mérlegre helyezik e jegyek alapján. Összes-

ségében azonban legfontosabbnak vélik a tanulókkal való 

identifikációt, továbbá a szociális értelemben vett, a 

gyermekszereteten alapuló kapcsolatteremtés képességének 

meglétét minden pedagóguspályára jelentkező fiatalnál. 

- A gyermekszeretet -amit közel 100 %-ban rangsoroltak el-

ső helyen a tanulók-, mint pedagógussal szemben támasz-

tott követelmény boncolgatása során sok, a gyermekszere-

tet nem takaró lényeges tényezőt, mint eszmeiség, mély 

meggyőződés, szuggesztivitás, tekintély, közlőképesség 

emlitenek fiataljaik. 

- Meglepően alacsony a pálya tekintélyére épülő motívum vá-

lasztása, ami igen elgondolkoztató lehet. 

- A pálya fontosságára és megbecsültségére utaló válaszok 

alacsony száma pedig azt a közvéleményt látszik alátá-

masztani, s ezt az esély mobilitás vizsgálata is megerő-

síti, és országos jellegét a munkában említett irodalmak 

is aláhúzzák: "a pedagógus-társadalom nem áll a presztízs-

hierarchia azon szintjén, melyen a jövő társadalmát neve-
lő szerepénél fogva" állnia kellene. 

- A pedagógus-életmódra vonatkozó jegyek szerepe összessé-

gében jelentős, ugyanakkor ezen belül kiemelkedő a "ked- 
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vező foglalkozás nők számára" válasz, amely hüen tükrözi 

az e pályával kapcsolatos közfelfogást. 

- A pedagógusképző intézménybe jutás esélyeire vonatkozó 

tényezőknek kevesen tulajdonitanak e kérdés kapcsán jelen-

tőséget, a valóságban azonban az esélyek szerepe döntően 

megnő közvetlenül a jelentkezés időszakában, ami előre ve-
titi a középiskolák alaposabb, tervezettebb pályaorientá-

ló és önismeretfejlesztő munkájának feltétlen megvalósitá-
sát. 

Külön fejezet elemzi/a környezet véleményét és befolyá-

sát tanulóink döntésében. Összességében a szülők, tanárok, 

és barátok véleménye összecseng. 

Ugyanakkor igen elgondolkoztató, egyben újabb tennivalót fo-

galmaz meg a középiskolák számára az a tény, hogy a tanulók 

több hint negyed részénél tanáraiknak nem volt véleményük 

pályaválasztásukkal kapcsolatban. Ennek a tanári passzivi-

tásnak bizonyára egy-nes következménye, hogy az osztálytár-

sak is kevesebb odafigyelést tanusitanak társuk iránt. 

"A pedagógiai képességek kialakulása már óvodáskortól nyo-
mon követhető. "N.V. Kuzmina megállapitása tanulóink több-

ségének véleményét is tükrözi a "pálya iránti vonzalmuk kez-

dete és tartóssága" kérdésre adott válaszaikban. Mindez szin-

tén lényeges, de nemcsak az iskolára, hanem minden neveli, 
oktató intézményre kiterjedő feladatot, a pályára termett-

ség figyelemmel kisérésének fontosságát fogalmazza meg. Min-

den pályára előkészités sarán nélkülözhetetlen ez a munka, 

de különös tekintettel fontos a pedagóguspályához kedvet ér-

zők körében, hiszen ki más, ha nem a pedagógus a pálya, s 
ugyanakkor tanitványa legjobb ismérője is egyszemélyben. 

Éppen ezért a pedagógusképző intézeteknek építenie kellene 

a jelölteket küldő pedagógusközösség -több éves megfigyelé-

sének gyakorlati pedagógiai konzekvenciáit tartalmazó véle-

ményére. "Mindenképpen szükséges kialakitani a pedagógus-

utánpótlás biztositásának ezt az intézményes szürőrendsze-

rét". 

A pedagógusjelöltek folyamatos kiválasztása, pályára küldé- 
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se is több feladatot állit a középiskolák elé: a pedagógus-

adottságok felszinre kerülésének egyik területén, az ifjú-

sági szervezetben végzett munkát, másrészt a pedagógushiva-

tásról szóló ismeretek biztositását fakultativ tantárgy, 

illetve diákköri formában. 

A vizsgált tanulók végzést követő elhelyezkedésükről igen 
egyoldalú ismereti képet alakitottak ki, amiről azonban ők 

maguk tehetnek a legkevésbé. /Forge Zsuzsa, 1980/ Meghök-

kentő ugyanis az, hogy az óvodán, általános iskolán és gim-

náziumon kivül más oktató-nevelő területen a pályázók vég-

zésüket követően el sem tudják magukat képzelni. Egyetlen 

fiatal sem kiván például szakmunkásképző intézetben elhelyez-

kedni. Hasonlóan meghökkentő az, hogy szakközépiskolában is 

csak 2-en kivánnak majdan dolgozni. Ennek a ténynek a meg-
szüntetésében oktatásügyünknek igen jelentős feladatokat 

kell magára vállalni é3 megoldani. 

Munkánk harmadik fontos célkitüzése megismerni a peda-

góguspályát választani kivánó középiskolások véleményét a 
jó pedagógussá válás feltételeiről, továbbá azokat a tulaj-

donságokat amiért szeretik, illetve nem szeretik a tanulók 

tanáraikat. 

A pedagógussá válás folyamatában a személyiség pszichológi-
ai tulajdonságai közül legfontosabbak a gyermek iránti ér-

telmileg és erkölcsileg mélyen megalapozott őszinte szere-

tet és a szaktárgy iránti érdeklődés. Ez a lat dolog az alap-

ja a fokozatosan kialakuló hivatásszeretetnek, majd később 

a pályavitel során megszilárduló hivatástudatnak. 

T"élkiilözhetetlen as őszinte meggyőződéssé vált értékrend-

szer birtokában a pedagógiai célok, távlatok megjelölése: a 

pedagógus tudása csak úgy életképes, ha mindig kész új is-

mereteket elsajátitani, ha mindig "újítani" tud, ha állandó 

érdeklődést tanusit a világ iránt. 

Ezen tulajdon skokat summázza tanulóink több mint háromne-

gyed részének véleménye is, ami azt igazolja, hogy tudato-

san figyelik tanáraik személyiségének megnyilvánulásait, a 

kifejezőkészséget, a tiszta, szép magyar beszédet, a minden 

helyzetben jó fellépést. 



- 149 - 

A pedagógusok körében végzett országos vizsgálat /Ferge 

Zsuzsa, 1980/ eredményével összehasonlitva tanulóink három-

szor olyan fontos pedagógus személyiségtényezőként értéke-

lik szuggesztivitást, mint tanáraik. Ez a meglepe megál-

lapitás ismét lényeges feladatot ró a ma és holnap pedagó-

gusaira, hiszen a "bátran megnyilatkozó élő emberi átélés" 

nélkül nincs erő, amellyel pedagógiai céljaikat képesek 

lennének tanitványaiknak megjelölni és velük megvalósitani. 

A tanárok iránti szeretet, illetve nem szeretet okaiként 

többnyire a velük szemben elvárt -a fent emlitett pedagó-

gus személyiségjegyek- követelmények meglétét, illetve hi-

ányát fogalmazták meg tanulóink. Rangsorukban kiemelt he-

lye az érthetően magyarázó, reális követelményeket támasz-

tó pedagógusnak van, ugyanakkor legfőképpen az ismereteket 

átadni nem tudás és kivételezés, "beskatulyázás" ellen til-

takoznak. 

Véleményük természetesen tapasztalataik szerinti két véglet 

jellemző jegyeit tükrözi, az utóbbi azonban mégis elgondol-

koztató. Ugyanakkor, hogy e tény nem csak megyénk sajátos-

sága, azt Veszprémi László: Értékelés, osztályzás, vizsgák 

cimü tanulmánya is alátámasztja. 
Az eredményes oktató-nevelő tevékenység alapvető feltétele, 

hogy a gyermekek az információkat megértsék. Csak igy erő-

södhet az ismeretszerzésük motivációja. Ennek hatásfoka a-

zonban indulati állapotuknak, érdeklődésszintjüknek, figye-

lemösszpontositásuknak függvénye. Ezen összetett folyamat 

"vezére" a pedagógus, igy hát szavának hitele, toleranciá-

ja, kontaktusteremtése, metakommunikációja, személyes von-

zása, mint forma, meghatározója a tartalom /a tudásanyag/ 

befogadásának. Tapasztalataink szerint ez iskoláinkban hagy 

kivánni valót magaután. Túlságosan személytelenek, intéz-

ményjellegüek -főként a nagyobb létszámú- középiskoláink. 

Hiányzik a nevelők "személyes vonzása". 

A tanulói vélemények sokaságát 65szubjektivitását is figye-

lembe véve megállapithatjuk, hogy a tanár-diák kapcsolat 

élőbbé tételében vannak még teendőink, amelyek már a peda- 
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gógusképzés, illetve a pedagóguspályára való kiválasztás 

nem könnyű feladatának megoldásával, ezt megelőzően pedig 

a tanár személyes példamutatásával kell, hogy kezdődjenek, 

illetve e körfolyamat magasabb minőségi szinten való mü-

ködtetésével kell a negativ tanári tulajdonságokat vissza-

szoritani, majd megszüntetni. 

Összességében a tanulói válaszokból az derült ki, hogy a 
munkáját hivatásnak érző, megfelelő szaktudású és azt át-

adni képes pedagógust tudnak szeretni megyénk pedagógus-

pályára készülő fiataljai, ugyanakkor őszinte kritikájuk 

nem hallgatja el a meglévő negativ tanári tulajdonságokat 

sem. 

Munkánk utolsó fejezete a pályaválasztási szándék va-

lósággá válását kivánta nyomon követni. Eredményeként meg-

állapitottuk, hogy a pályázók több mint fele ma már a pe-

dagógusképző intézmények 1. éves hallgatója. 

Bizunk benne, hogy vizsgálatunkban való közremüködésük nö-

velte azt az útravalót, mellyel középiskolájuk szárnyukra 

bocsátotta őket, hogy képzett kollegákként térhessenek visz-

sza hajdani iskolájukba. 
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2. sz. melléklet 

KÉRDŐIV  

a 
PEDAGÓGUSPÁLYÁRA KSZÜLŐ IV. OSZTÁLYOS 

KÖZEPISKOLASOKLAK 

Kitöltési ú t m u t a 

Kérünk, figyelmesen gondold át 
ddot_ -az általunk meghatározott 

t ó 

kérdéseinket, majd  véleménye-
módon- rögzitsd! 

Ahol eldöntendő kérdések vannak ott a válaszlehetőség,ket 
meszámoztuk, igy csak a véleményeddel egyező válasz sor-
szamát kell beirnod azadott négyzetbe. 

Ha válaszaidat rangsorolni kell, akkor azokat az általad 
vélt fontosság szerint csoportositsd! A legfontosabbnak tar-
tott válasz kapja az 1-es számot, majd a kevésbé fontos a 
4-5 sorszámot a mellette lévő négyzetben. A számodra közöm-
bös, nem lényeges válaszlehetőségek melletti négyzeteket 
hagyd üresen. 

Adataid: 

Az iskola neve és székhelye: 	 
1./ Nemed: 0 /1/ fiú, /2/ lány 

2./ Az alább feltüntetett iskolai végzettségekhez és fog- 

lalkozásokhoz a következő kódszámokat rendeld, és ezt 
ird a táblázatba! 

Vagyis 
/1/ ha az iskolai végzettség: 

8 ált. iskolánál kevesebb 	1 

8  ált. iskola 	 2 
szakmunkásképző int-i végz. 	3 

Középiskolai végzettség 	4 
/gimnázium, szakközép, techn./ 

főiskola, egyetem 	5 

nem él a szülő, vagy nan tudsz 
róla 	 6 

/2/ ha a szülők foglalkozása: 

Pedagógus 
/óvónő, tanitó, ált.iskolai, 
középfokú isk.tanár/ 

1 
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Szellemi dolgozó 	2 
/pl. szakoktató/ 

Ipari szakmunkás 	3 
Mg-i szakmunkás 	4 

betanitott munkás 	5 
segédmunkás 	 6 

szakképzetlen mg-i munkás 	7 
bedolgozó 	 8 

egyéb /pl. htb., gépkocsiv./ 	9 
nem él a szülő, v. nem tudsz róla 10 

Ha valamelyik szülő nyugdijas, vagy 
az anya GYES-en van, akkor a mostani 
állapotot megelőző foglalkozásának 
kódszámát ird. 

A 4. oszlopba a megfelelő sorszámot ird be! 
/1/ nagyvárosban /60.000 lakos/ 

/2/ városban /30.000-60.000 lakos/ 

/3/ nagyközségben /20.000-30.000 lakos/ 

/4/ faluban /20.000 lakosig/ 

Iskolai /1/ Foglalkozása Kora Hol lakik? 
végzetts. 	/2/ 	13/ 	/4/ 

Édesapád 

Édesanyád 

3./ Te jelenleg hol laksz? 

❑ /1/ kollégiumban 
/2/ albérletben 

/3/ szüleimnél 
/4/ egyéb helyen, mégpedig 

4./ Van-e /szüleiden kivül!/ pedagógus a családban? 

❑ /1/ nagyapám, /2/ nagymamám, /3/ idősebb testvérem, 
/4/ nagyszülők, /5/ mindhárman 

5/a. Ha eldöntötted, hogy melyik pedagógusképző intézetbe 

jelentkezel, akkor értelemszerüen jelöld. Ha még ezt 

nem döntötted el, akkor "0"-t irj a négyzetbe. 
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❑ /1/ a Szarvasi Óvónőképző Intézetbe 
/2/ a Debreceni Tanitóképző Főiskolára 

/3/ a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolára 

 

szakpár 
/4/ a József Attila Tudományegyetemre 

szakpár 
/5/ más pedagógusképző intézetbe 

szakpár 
Mégpedig melyikbe? 	  

5/b. A megadott táblázatba ird be, hogy a felvételi vizsga 

tárgyaiból a folyó tanév első félévében milyen osztály-

zatot kaptál. 

Tantárgy 

Magyar nyelv és iro- 
dalom  

Történelem 

 

IV. osztályos 
érdemjegy 

 

  

Matematika 

Fizika 

Véleményed: 

6./ Milyen tényezők játszanak szerepet abban, hogy pedagó-

guspályára készülsz? 

/A válaszlehetőségek közül öt tényezőt jelölhetsz meg. 
A válaszokat rangsorold 1 -ip, s a rangsor számát a 
kiválasztott tényezők előtti négyzetbe ird. Ha a fel-
sorakoztatott #álaszokon kivül esetedben más is szere-
pet játszik, akkor azt az utolsó négyzet utáni sorba 
ird. 

A./ ❑  /1/ magas általános- és szakmüveltséget lehet sze-
rezni 

❑ /2/ a tantárgy érdekessége vonzott, tanáraim kevés-
bé hatottak rám 

3./ ❑  /3/ képességeimnek megfelel ez a pálya 
/4/ szeretem a gyerekeket nevelni, tanitani 
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C./ 0 /5/ fontos és megbecsült pálya, szeretem, ha az át-
lagnál fontosabb pályán dolgozom 

Q /6/ tekintélye van a pedagógusnak 

❑ /7/ diplomás pályát akarok választani 

D./ 0 /8/ fizikailag nem nehéz a munka 

O /9/ kedvező foglalkozás a nők számára 

O /10/ csábitó a pedagógusok téli, tavaszi és nyári szü-
nete 

O /11/ kevés az óraszáma, kötetlenebb a munkaideje, több 
a szabadideje 

❑ /12/ tiszta munka, elegánsan lehet öltözni 
E./ 0 /13/ a családban lévő pedagógusok hatása 

O /14/ óvó nénim kedvező egyénisége hatott rám 
Q /15/ általános ,iskolai tanárom egyénisége hatott rám 

O /16/ középiskolás tanárom erős hatása 

D /17/ általában tanáraim játszottak szerepet elhatározá-
somban 

F./ O /18/ a képző intézmények nagy számban vesznek fel fiata-
lokat, ezért szerényebb tudással is be lehet jutni 

O /19/ végzés után kedvezőek az elhelyezkedési lehetősé-
gek 

❑ /20/ más felsőfokú szakképző intézetbe tudásom alapján 
nincs esélyem 

O /21/ nem csupán a pedagóguspályán hasznosithatók az ott 
szerzett ismeretek 

O /22/ barátaim tanácsolták, mert alkalmasnak tartanak a 
pedagógus pályára 

❑ /23/ egyéb, mégpedig: 	  

7./ Indokold tömören rangsorolásod: 

8./ Ha elhatározásodban pedagógus/ok/ játszott/ak/ döntő sze-

repet, akkor tömören fogalmazd meg, hogy mi volt benne 

/bennük/ a szimpatikus, a vonzó, a követendő: 
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9./ Környezeted hogyan fogadta döntésedet: pedagógus szeret-

nél lenni? 

D 	 ❑ 	❑ 	❑  
szülők 	tanáraid 	osztálytársaid barátaid' 

/1/ helyeselték elhatározásomat 

/2/ nem volt egyértelmű vélemmnyük. 

/3/ le akartak beszélni róla, mert nincs tekintélye a 
pályának 

10./ Mikor ébredt fel benned a pedagóguspálya iránti vonzal-

mad, érdeklődésed? /Egy választ adj!/ 

O /1/ kisiskoláskorodban, /2/ felső tagozatban, 

/3/ középiskolában /4/ óvódában 

11./ Emlékezz vissza, tartós volt-e érdeklődésed a pedagógus-
pálya iránt? /Egy választ adj!! 

❑ /1/ elhatározásom óta kitartottam mellette 
/2/ rövid ideig más is akartam lenni, de mindig vissza-

tértem eredeti elhatározásomhoz 

/3/ korábban pedagógus akartam lenni, de azután megvál-
tozott elképzelesem, most viszont visszatértem a 
pedagóguspályához 

/4/ csak az utóbbi 1-2 évben gondoltam erre a pályára 

12./ Tanulsz-e nevelési alapismereteket? 

❑ /1/ igen, /2/ nem 
Miben segitette pályaismeretedet? 

13./ Végzés után -pedagógus diplomával- hol, milyen munkakör- 

ben szeretnél elhelyezkedni? /Egy választ várunk!! 

❑ /1/ óvódában, /2/ gyermekotthonban, /3/ alsó tagozatban, 
tanitóként, /4/ felső tagozatban szaktanárként, /5/ kö-
zépiskolai tanárként gimnáziumban, /6/ szakközépiskolá-
ban tanárként, /7/ szakmunkásképző intézetben tanárként, 
/8/ napköziben vagy kollégiumban nevelőtanárként, /9/ 
nem pedagógus pályán 
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Ha a 9. választ adod, akkor válaszolj még: 
Hol kivánsz dolgozni? 	  

Van-e ennek reális alapja? 	  

Mégpedig mi? 	  

14./ Végzés után hol, milyen településen szeretnél dolgoz-

ni? /Egy választ adj!! 

❑ /1/ városban, /2/ községben, falun, /3/ szüleim la-
kóhelyén, /4/ mindegy 

15./ Mit teszel, ha nem nyersz felvételt a megjelölt felső-

fokú pedagógusképző intézetbe? /Két válasz is adható!/ 

❑ /1/ a jelentkezési lapon kérem előzetes átirányitá-
somat más pedagógusképző intézetbe 

/2/ megpróbálok képesités nélkül elhelyezkedni és 
újból megpróbálom a felvételit 

❑ /3/ lemondok a pedagóguspályáról, szakmát tanulok 
/4/ jövőre ismét megpróbálom, addig érettségihez kö-

tött munkát vállalok 

/5/ az újabb felvételi vizsgáig egyénileg és magánó-
rákon felkészülök, szüleim tudják biztositani, 
hogy ne dolgozzam 

/6/ egyéb, mégpedig: 	  

16./ Milyen tényezőket tartasz nélkülözhetetlennek, hogy va-

lakiből jó pedagógus legyen? 

Fontosság szempontjából rangsorold /1-5 között/ vála-

szaidat! 

A./ ❑  /1/ jeles tanuló volt mindig 

❑ /2/ jó tanuló volt, s intellektuális képességei is 
kedvezőek 

❑ /3/ aki választott szaktárgyból kiemelkedő 

B./ ❑  /4/ általános jól művelt, nemcsak szaktárgyaihól 

0 /5/ szeressen, tudjon tanulni, fogékony legyen az 
új dolgok iránt 

O /6/ érdeklődik a neveléssel összefüggő kérdések iránt, 
ilyen jellegü megbizatásainak jól tesz eleg e t 
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C./ ❑  /7/ aki jól tud beszélni, feltalálja magát különbö- 
z6 helyzetekben, más-más közösségben 

❑ /8/ aki kis közösségben oldottan viselkedik 

❑ /9/ kedvező hatást gyakorol másokra, szuggesztiv 

❑ /10/ ne legyen közömbös, érdeklődjön a társadalmi kér-
dések iránt 

❑ /11/ érzéke legyen a szervezéshez 

D./ ❑  /12/ jó idegrendszerü, képes alkalmazkodni másokhoz 
O /13/ szeresse a preciz munkát, ne idegenkedjen az 

irásos feladatok /adninisztráció/ elvégzésétől 

❑ /14/ felelősségérzete fejlett legyen 

E./ ❑  /15/ ápolt, gondozott, jó megjelenésü 
O /16/ Egyéb, mégpedig: ... 	  

Röviden indokold rangsorolásodat! 

17./ Miért szereted tanáraidat? Rangsorold válaszaidat 

1-5-ig. 

A./ ❑  /1/ együtt tud érezni diákjaival 
O /2/ szigorú, következetes, mégsem durva 

❑ /3/ nem prédikál, mégis jól nevel, tud ránk hatni 

❑ /4/ bizalmas dolgainkkal is felkereshetjük, segítő- 
kész 

B./ 0 /5/ fel lehet rá nézni emberi tulajdonságai miatt 

❑ /6/ hangulatos, humoros egyéniség, de nem viszi túl- 
zásba 

❑ /7/ külső megjelenésére is ad 

❑ /8/ kedves, tapintatos 

O /9/ mert közel van életkorban hozzánk 

❑ /10/ eszményi személyiség 

C./ ❑  /11/ érthető a magyarázata, jól tanit 
❑ /12/ örül, ha gyengébb tanítványa eredményt ér el 
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D /13/ általánosan müvelt szakműveltsége mellett 
❑ /14/ folyamatosan képezi magát, olvasott 
O /15/ felelősséget érez munkája iránt 
❑ /16/ reálisak követelményei, teljesithetők kérései 

D./ 0/17/ minden tanitványával megtalálja a hangnemet 
O /18/ serkenteni tud a jobb eredmény elérésére 
❑ /19/ be tudja osztani az időt, az órát jól szervezi 
❑ /20/ egyéb, mégpedig: 	  

Tömören indokold meg válaszaidat: 

18./ Mi  lehet az oka, hogy a diákok sok pedagógust nem sze-

retnek? Az okok súlyossága szerint rangsorold válasza-
idat 1-5-ig. 

A./ ❑  /1/ nem tudja megérteni a tanulókat 

❑ /2/ türelmetlen, mindjárt ideges lesz 
O /3/ bizalmatlan, fenntartásai vannak tanitványaival 
D /4/ állandóan papol, de maga nem ezek szerint él 

B./ D /5/ önkitárulkozó, állandóan magával van elfoglalva 
O /6/ engedékeny, mindenre rá lehet venni 
D /7/ hangulatember, egyszer igy, máskor úgy követel 
❑ /8/ kivételez, osztályzataival beskatulyázza a ta-

nulót 

O /9/ egyéb miatt: 	  

❑ /10/ engedékeny, könnyen  befolyásolhatják a diákok 
D /11/ hangulatember, változtatja követelményeit is 
❑ /12/ követel, de ő maga keveset nyújt tanit7ányainak 
❑ /13/ nem avatkozik bele dolgainkba, ő nem irányitgat, 

de leadja az anyagot 

C./ 0 /14/ tudja, de átadni megtanitani már alig képes a 
tananyagot 

O /15/ csak leadja az óráját, szaktárgyain kivül más-
ról nem tud beszélni 
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❑ /16/ közömbös, nem érdeklődik a társadalmi kérdések 
iránt  

D./ ❑  /17/ nem tudja biztosítani a tanuláshoz a kedvező 
légkört 

❑ /18/ nem méltányolja a tanuló igyekezetét 
❑ /19/ örökösen kicsúszik az időből, az óráit nem tud-

ja megszervezni 

❑ /20/ módszerei megcsontosodtak, nem tudja önmagát 
megújitani 

Tömören indokold meg rangsorodat: 

19./ Milyen élményeket, tapasztalatokat szereztél a pályá-
ról a pályához kapcsolódó tevékenységek során? 

Sorold fel ezeket: 

20./ Hogyan készülsz a pedagóguspályára? 
Rangsorold a leggyakoribb tényezőket 1-3 között. 

❑ /1/ ifivezető vagyok általános iskolában 
❑ /2/ Kilián-kört vezetek első évfolyamosoknál 
❑ /3/ pedagógiai szaklapot, könyvet olvasok rendszere-

sen 

❑ /4/ a tv és a rádió pedagógiai jellegü adásait figye-
lem 

❑ /5/ pedagógiai diákkörre járok az iskolában 
❑ /6/ nem is gondoltam arra, hogy ez hasznos lehet 
❑ /7/ egyéb módon, mégpedig: 	  

miiben látod ezeknek az önmüNelő formáknak a jelentő-

ségét? 	  

21./ Mi jutott még eszedbe? 


