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BEVEZETÉS  

Az általános vagy a középiskola elvégzése után, a fiatalok 

döntés elé kerülnek. Számot kell vetniök hajlamaikkal,.képes- 

ségeikkel, hogy megfelelő életpályát válasszanak, illetve az 

életpályára felkésztő iskolában tanuljanak tovább. . A helyes 

döntés feltétele: a fiatalok pályaválasztási érettsége„ 

Pályaválasztási érettségen a személyiségnek azt az álla-

potát értjlik, amely lehetővé teszi az elhelyezkedési lehető-

ségéknek és a személyiségnek megfelelő pálya választását, 

biztoetja a szakmai képzés legalább minimális sikerét,, és 

tartalmazza a szakmai beilleszkedésre való tartós törekvést. 

/SzUlők kislexikona, 1974./ 

A pálya választásában a társadalmi sztikséglet, az egyéni 

érdeklődés, a hajlanók, az adottságok, a kialakított képes-

ségek éppugy szerepet játszanak, mint á véletlen kürUlméáyek 

/pl.: a szülők foglalközása, egy-egy nevelőről alkotott pozi-

tív vagy negatv kép..,./ /Geréb-Timárné, 1961,./ 

A helyes pályaválasztási döntéshez a fiataloknak tisztában 

kell lenniök a választott.pályán dolgozó emberrel szemben tá-

masztott.pályakövetelményekkel is .  Reális önismeretnek is 

kell társulnia a pályakövetelmény-ismerethez, hogy a döntés. 

megalapozott legyen. /Zakar,..1977./ 

A személyiségstruktúra, az egyes pályák' társadalmi érté 

kelése jelentősen befolyásolja a pályaválasztási döntést. 



Az értékadó szempontok - pl.: fizetés, társadalmi presztizs, 

funkcióöröm - pályánként és személyenként jelentősen eltérnek. 

/Völgyesy, 1976./ 

Amikor egy érettségizett fiatal eldönti, bogy a lehetséges 

pályák közül éppen a tanítóit választja élethivatásul, a szá-

mára választhatók közül jóként a tantóit értékeli. A pálya 

jóként való értékelése magában foglalja azt a követelőst, bogy 

ez a jó meg is valósuljon, normaként funkcionáljon. /Murányi, 

1974./ 

Az ember minden tevékenységének - igy pályaválasztásának 

is - kiindulópontja és energetikai alapja a motiváció. Az a 

motivációelmélet, amely az elmúlt évtizedekben a pszichológiá-

ban általánossá vált, hajlik arra, bogy a mot ívumokat csak mint 

a cselekvés okait fogja fel, a ezzel azembeállitsa, ettől el 

különitse, különválassza a célokat. A pszichikum azonban 

- mint olyan rendszer, amelyben a külső és belső feltételezett-

ség egysége valósul meg - csakis akkor, úgy érthető meg, ha 

a motívumokban a célok és okok egységét vesszük észre. 

/Horváth Gy. , 1978./ 

A pszichológus kutatók szkeptikusan tekintenek a tanulás 

motivációjával kapcsolatos vizsgálatokra, mert ezen a téren 

már mindent megpróbáltak, feldolgoztak. A nevelők véleménye 

szerint viszont a motiváció terén szinte semmilyen eredményt 

sem tud nyájtani számukra a tudományos kutatás„ 

A motiváció pedagógiai, pszichológiai kutatásának fontos-

ságát és nehézségét egyaránt bizonyítja, bogy ez a téma évek 

óta valamennyi neveléssel kapcsolatos intézményünk programjában 
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szerepel. kézzelfogható.,eredményeiről,viszont, ritkén,.olvasr  

hatunk, ;;/Kozáki, 1976,/.A sikeres személyiségformblásboz. ugyan  

akkor legalább. nagy vonalakban ismernünk kell a motívumok és a  

motivált,.viselkedés összefüggéseitl  

A, motivum - .így a pályaválasztási  ; ia legegyazerŰbb for 

májában vágyat. jelent; Olyan eseményre;•dolgokra . irányuló : gon-  

dolatok. képzetek, ,csoportja,. amelyeket az : .egyén: szeretne :  e1-  

érni, megszerezni, . melyekben..réezesülni szeretne. A motívum',  

jelenléte még nem vezet okvetlenül annak megfelelő viselkedés-

re,..tevékenyeégre. A motívumok'a.cselekvésnek.többé.kevésbé  

inplieit ée.tudattalan "tervein, /Horvátb Gy.,..1978./ ;  

.Az a motívumfogalom, amellyel.Leontyevnél•találkozunk..lé..-

nyegeeen. különbözik.,a megszokott "indítóok"-ként való  felfo- . 

gáetól.:.A mot4vum-•Leontyevnél • ok és cél..egysége, "céltárgy".  

/Leontyev, 1974./  

Dolgozatommal arra vállalkoztam, : bogys  

l../ Tájékozódjam a ,Kaposvári ,Tanítóképző Főiskola •  

.1977/78-as..tanévben - I. éves hallgatóinak -

választási  és - az 1978/79-es tanévben - II. éves  

;hallgatóinak;  pályame'valósítási motívumai „ .felöl.::  

Mind a pályaválasztási, mind..a pályamegvalósítási  

• mot'vumokat célok és,.okok egységében. vizsgálo m*. • 

;értelmezem, tehát. azonosulok. ,a Leontyev-féle::"cél•.  

'tárgy"-ként való. értelmezéssel,. 'P lvaválasztási  

,motívumon .a votenciális ösztönzőket: értem. ,  míg.,  

. vályameIvalósításin az. ember aktív ösztönzőit. ,  

.valamilyen külsőkörülmény vagy:.belső. hatás által. • . 

működő motívumokat,  tulajdonképpen a motivációt.  
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2;/ Az I. évei tanit8jéli3ltek pályamotivúmai, yályaktdve- ~ 

te1mény::iiiméréte ö® önismerete birtokában ,aRérl.tet ; 

teswek -'' annak  méRállat►itására: :íélleméz$etők.ei a  

i, z 	ő_ o14so a.ál  c_ _ _ ztá  

3,./ A II, óves tanft6j•láltek Dályamegvalósitáei motivumai-  

nak ismeretében a pályára való tudatos készülés ered-  

ményeire, a hivatástudat mélységére szeretnék követa.  

kasatetni.  

A vizsgált ,jelenségkör megismerésére a késztetést . az á1-  

lami oktatás belyzetével és továbbfejlesztisének,feladataival  

foglalkozó 1972-ee HAW KB -4atározattbl .kaptam,  . mely a: pe-  

dagógiai, kutatás elsőrend' feladatát a közvetlen iskolai ok- ■  

taté•nevelő munka aktuális problémáinak vizsgálatában. é• meg-

oldásuk seg'tésében látta. A dokumentum rögzítette; . "A  tani• 
tők ..• képzési létszámát növelni kell.. Hatékonyabb pályai-  

irány*tóssal, a felvételi módszerek javitáeával, s . pedagógus-  

pálya vonzóbbá tételévei, a pedagógusok anyagi és munkakörül-

ményeinek javitáeával 018 kell s•giteni, bogy a pályára alkal  

may  fiatalok kerüljenek a pedag6gueképz8 intézetekbe, és nö-

vekedjék a fiák aránya."  

?leavzets  

Az állami oktatás helyzete és fejlesztésének feladatai.  
Bp., 1972; Kossuth Könyvkiadó 97-98. 1.  

Dr.Geréb György • Timár Andrásné: A tanárjelöltek pálya-  

választári motívumainak vizsgálata. 4 Pedagógiai Szemle,  

1961. 9. 814. 1.  

i t 



8orv6th Gyargy: , Személyiség-  és. :  Ont.evé.kenység. Bp.,. 1978i.  
Tankönyvkiadó 195. 1., 198, 1.  

Dr.Kozéki Bélat Az iskolai tanulás . motivóoiójának , vizsgá= 
 	. 	..... 	 ..... 	. 	.,. 	....... 

1ata,. rMagyar Pszichológiai Szemle, 1976, 4. 335. 1.  
A.N. 	 e 	

.
nIéontyv:  A tevékenység  Droblémája  a yeziohológiA-  

ban, = A..peziohikum , ée a tevékenység a mai.ezovjet  

psziobológiában../Szerk.t Váriné Szilágyi Ibolya,  /  
Bp., 1974 - GóndálUt ICönyvkiedó  

Murónyi' 	értéká'riéntáoiók -  fé jleeztée®, HD; 

1974.:Tankönyvkiadó 11 . 1.•  

Szülők Kislexikona.-Bp., 1974. Koseuth Könyvkiadó  

3891 1~ /14..Pályai►áleieztáisi éréttiség  oím®zót/ 

Dr. Vü3gyeey ' Pó3 s• A igklyavá3aéztósi' döntés eiőkósz3téaé.  " 

/Psz3.ohálógia•,.,.:nevelí5knek,,/ BP,, 1976, Tankönyv....  

kiadó .18. 1,  

Zakar Andrós: A serdülő tanulók pályaismeretét és önis- 

meretét alakító tényezők, = Magyar Pedagógia, 1977.  

2; 156 1.  
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_AZ  ELSŐ ADATGYÚJTÉS KÖRÜLMÉNYEI  

.
,
/Pályaválasztási motívumok - pályakövetelmény-  

~ ~  iem'eret - öni'smeret/  

A vizagólt jelenségek több Oldalú megközelítése végett az  

írásos ankét módszerét választottam.. A  tanulós motivációjának  

felderítésére használt •• a szakirodalomból ismert - kérdőívek  

egyikét sem adaptáltam. .  Az általam szerkesztett első kérdő-  

ívet 1977. szeptember 13-án, a tanévkezdés második napján  

töltötték ki -.tanulmányi csoportonként /1-44/ - az I.•éves  

tanítójelöltek. A válaszadásra 45 1 -nyi idejük volt.-Szervezett  

formában szerzett pedagógiai, pszichológiai ismeretekkel ekkor  

még nem rendelkeztek, melyek - esetleg — befolyásolhatták  

volna válaszaikat.  

A kérdőívvel nyert adatok megbízhatóságát --feltehetően -  

növelte volna, ha név nélkül kérem azok kitöltését..Elkerül-  

bottom volna a kérdőív fogyatékosságait is,. amennyiben egy  

II, éves csoporttal - a valóságos adatfelvételt megelőzően --  

kitöltettem volna az alább ismertetendő kérdőívet.  

Hogy tanulmányaik folyamán még megismételhető és össze  

hasonlítható legyen az adatfelvétel, névvel ellátva kértem  

vissza a megválaszolt kérdőéveket. Tettem ezt azért, mert a  

személyiség állandóan változik, e így viselkedését mindig az  

akkori t  éppen aktuális motivációja alapján kell megítélnünk..  

/Kozéki,. 1975./  



A KÉRnőÍ4 

Tisztelt Í.. éves hallgat6,1 

Sikeres felvételi vizsga után Ön a ,tartóképző főiskola 
hallgatója lett. 

A felvételi vizsgán arra nem nydlt lehet.őségünk,,bogy. 

alaposan tájékozódjunk afelől, miért éppen a tantói pályát 

választja élethivatásul. Ezért arra kérjük, szdveskedjék az. 

alábbi kérdőiv'valamennyi kérdésére reális választ.adni.i- Ahol„ 

válaszadásra nem elég a megjelölt boly, a lap hátoldalán 

folytathatja válaszát a kérdés számának feltűntetésével.. . 

,Az egyes sorszámok melletti utasiLtásnak megfelelően. járjon 

ell A szaggatott vonalat akkor használja.fel válaszadásra,.ha 

a felsorolt válaszlehetőségek közül nem • ;talál Önre vonatkozóan 

reálisatl 

Válaszait köszönjük„ 

1. Húzza alá  a megfelelő választi , 	. 	 .. 

Nemet 	a/ férfi 	b/ nő  

2, Xraa be  a megfelelő évszámotl. .. ..  

Mely tanévben.érettségizett ?.Az,, 	  

3. Ír.ia be  a megfelelő minősdtéstl 	. 

Milyen eredménnyel érettségizett? 	.  



4, Húzza alá a megfelelő választ!  

A középiskola mely tagozatán érettségizett?  

a/ nappalin b/ estin ,:c/ levelezőn  

5. Hányadszor kérte felvételét a főiskolára? . 

Húzza alá vaj irr:ia be a megfelelő választt  

a/ először 	b/ másodszor c/ 	 

6. Az alábbi szaggatott vonalon röviden válaszolion , a követ-

kező kérdésre!  

Ha nem sikerült volna bekerülnie ebben a tanévben a fő-

iskolára, mit tett volna az értesitéet követően?  

7. Húzza alá a megfelelő választ!  

Szülei legmagasabb iskolai végzettsége:  

121  

a/ 8 általánosnál kevesebb  

b/ 8 általános  

c/ szakmunkásképző  

,d/ gimnáziumi érettségi  

e/ teohnikumi érettségi  

f/ főiskolai államvizsga  

g/ egyetemi államvizsga  

_.__. ~ - -- - -  - - 
 

anya  

a/ 8 általánosnál kevesebb  

b/ 8 általános  

c/ szakmunkásképző  

d/ gimnáziumi érettségi  

e/ technikumi érettségi  

f/ főiskolai államvizsga  

g/ egyetemi államvizsga  

 h/  . 



8. Húzza alá,, vagy iria be, a megfelelő választ! 

Mióta készül tani(tónak? 

a/ óvodáskorom óta 

b/ általános iskolás korom óta 

c/ középiskolás korom óta 

d/ 	 

9. Húzza alá, a megfelelő választ! 

Okozott-e gondot annak eldöntése, mely pálya a legalkal-

másabb Önnek? 

a/ igen 	b/ nem 

10. Válaezollon,  a szaggatott vonalon! 

Ha a 9,, kérdésre az "igen"-t búzta alá,. mely pályák között 

kellett döntenie? 

11. Húzza alá a megfelelő választ! 

Kapott-e valakitől segítséget pályaválasztási döntéshez? 

a/ igen 	b/ nem 

12. Ha igen, kitől? /Válanzadásra a szaggatott vonalat is fel-

basználhatja.-Ha több válasza lesz, sorszámmal rangsoroljat/ 

a/ szüleimtől 

b/ egyik szülőmtől, 	  

0/ nagyszüleimtől 

d/ egyik nagyszülőmtől, 

e/ testvéreimtől 



f/ egyik testvéremtől,  

g/ testvéremtől  

b/ barátomtól  

i/ barátnómtől  

j/ oeztályfőniikdmt8l s 1./ általános  iekólái 
2./  kbzépiskolai 

k/ pályaválasztási tanáoaadó y®ziobológueifitói  
1/  

13.. Miért éppen a tanítói pályát választja élethivatásul? A  

felsorolt "okok" közül rangsorolja fontosságuknak meg••  

felelően azt a. betet.  amelyek befolyásolták Önt is difin_  

télébeni A megfelelő sorszámot /1, t  2. 1  ... 7./ a válasz-

lehetőségek elé  ~rjal 

a/ Mert tanulmányi eredményémmel más főiskolára nem  

nyertem felvételt.  

b/ Mert tanulmányi eredményemmel más faiskolára nem  

nyertem volna felvételt.  

c/ Mert  a  tánitóképző főiskola elvégzése .  titán 	v -' 
szonylág rövid idŐ eiteitéve], -oklevéliel' rendel-  

Mező foglalkozásom lesz.  
d/ Ismerem a • tanítóképző főiékolák :felvételi 'és' lap.  

zéei követelményeit.. Úgy érzem, a zoknak megfelelek.  

OMO - 
 a  

Vonz a tanítói hivatással járó hosszéti szünet is.  

Szüleim kérésének teszek eleget a pálya választásával.  

Könnyebben, kevesebb fizikai erőfeszítéssei szeretnék  

élni szüleimnél.  

- e/  

f/ 

8/  



Tetszik a pálya társadalmi elismertsége, 

i/ Vonz a pályán a'folytonoe tanulás, önképzés köve- 

telménye és . lehetősége. 

j/ Úgy gondólom, melegséggel, személyes figyelemmel ki 

. tudom elégíteni a. kisgyermekek. függőségi igényét. 

k/ Szeretném kedvességgel, barátságossággal felkelteni 
MEMO 

a tanulási érdeklődést a kisgyermekekben,;' 

1/ K'vénosi vagyok,.intellektuálisan , mire képesek a 

6.10 éves tanulók. 

m/ Szeretném a tanulók iakólai szorongását meg-

' szűntetni. 

n/ Úgy'vélem,'önér'tékémet ezen a pályán tudom leginkább 
• 

' basznosdtani. 

o/ Á'legtöbb informáoióval rendelkeztem a pályát 

illetően. 

ö/ Leginkább e pálya követelményeinek felelek meg, 

— p/ Tetszik az alkotó • pedagógiai szabadság . lehetősége. .' 

- r/ Lakóhelyemen a tantó az egyik legfontosabb ember  .- 

/ Korábban végzett ismerőseimtől hallottam, hogy nem 

nehéz a tandtóképző főiskolát elvégezni. 

/ Szüleim anyagilag osak 3 évig tudják vállalni-témo- 

gatásomat. 

• u/ Városi vagyok,.ninos kollégiumi gondom. 
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14; A 13, kárdásreadhatóválaszok közül (rja be a megfelelő  

helyre annak a háromnak ; :a betűjelét, amelyek egyáltalán  

nem, vagy a legkevéebé.befolyásolták pályaválasztási  

döntósót1,
. 

15. Húzza alá  a • megfelelő választl  

Volt-e tanítói, tanárai között olyan, akihez hasonlóvá  

szeretne válni-tanítóként? 	 • 

a/  volt 	'  b/ nem volt  

16. Ha a 15, kérdésre adott válasza a "volt",', kérjük, sorolja  

fel azt a 3 legfontosabb tulajdonságot, amely alapján  

modellnek választotta volt nevelőjét)  

-, -. - --, - . MINI •.- ~ -•-• NMI  -• - r'  ®  

, M+ .  T. - -. - . - . -- _ - . O..IO . IOW  -. W. . -• -. M s ,  

IMO  - 	- -  =MO 	  

17. Sorolja fel azokat, a pályaköveteiményeketi .  amelyekkel egy  

tanítónak rendelkeznie  kell) 

a/ _ 	 

b/ 	  

o/ 	  

d/. 	 

e/ 	  

• I/ — — --  -- --  - - - -- - -  
e/ --  .  

;b~ 	  M.

i ---,-*---- ~-- ---- 
•j/ 	 ~ 	 • 	 - 	MEW
/ 	 IMO - 	- 

k 	  

• 



18. Hr alá a megfelelő választ 1,  

Középiskolai osztályfőnöke javasolta•..e a pályára?  

a/ igen 	b/  nem . 

19. Ha a 18. kérdésre adott válasza a "nem', kérjük )1rja le,  

mi lehetett az oka!:  

- - - - -. . - ~ 	 . 	 . 	 . . 	 . "- - -• -  

20. Húzza alpi a megfelelő választ!  

Általános és középiskolai osztályfőnökei megtettek-a  

mindent - megítélése szerint - azért, bogy tanitvá.►  

nyaikat - 4gy Önt is - a képességeiknek leginkább meg-

felelő pályára irányítsák?  

a/ igen 	b/ nem  

21. Ha a 20. kérdésre "nem"-mel válaszolt, kérjük, röviden  

indokolja válaszát!  

- - .ONO WO VINO OF.. - - 	 -  
	- OMM, - 

 OM' 
 - - - 

 =NO
-  - - 

 - - - 	
-  

- - -
; 
 - - - - - -  O 

el"  .110 -. .- IMO  - - . .-. .- -  
	-

' 
 -  

22. Az alábbiakban felsoroljuk a taaitói pálya legfontosabb  

követelményeit. Kérjük, sorszámmal rangsorolja azt a  

• hetet, amellyel (3n leginkább rendelkezik!  

a/ türelem  

b/ megértés  

0/ a gyermekek világába való könnyed beilleszkedés  

d/ sokoldalú érdeklődés határozott iránnyal  

e/ sokoldalú képességek  

f/fejlett esztétikai érzők  
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. 
g/ ötletgazdag fant6zia 

h/ gyors át&Llt6dási készség . 

1/ j6 szervező készség 

it nendszeres4 pontos munkastilus • 

14 	MED ■■• 	OM MN, .11•11, OM, 	 .1111, 	 IMO 

23. A 22.: kérdésre felsorolt v6laszok közöl annak a 3-nak 

a betajelét irja a megfelelő helyre, amellyel alig, vagy 
egyáltal6n nem rendelkezikl 

1. 	2. 	3* 

Motiv616s ésMottV446. /A PSöagógiaiö8SZerd 
kérdésel 	 105.. TankönyVkiad6 ii. 	 - " 



A KÉRDŐTVVEL'NYERT ADATOK ELEMZÉSE 

A kérdőívet kitöltő I.éves tanítójelölteket olyan - 195 

elemből álló - mintának tekintettem, amely nem reprezentálja 

az egész populációt../Populáción az 1977/78•.as tanövben Magyar-

országon sikeres felvételi vizsgát tett I.éves tanítójelölteket 

értettem„/ Így a mintára vonatkozó megállapítások - az alap-

adatokból nyert következtetések - az egész populációra nem 

általánosithatók. 

A kérdőívet kitöltő I.  éves tanítójelöltek nemek szerinti  

megoszlása:  

A dél-dunántúli fiák esetében a tanítói tevékenység nem 

tartozik a vonzó, divatos foglalkozások közé, tudniillik: 

az I. éves hallgatók összlétszámának /195 fő/ csupán 13,84 %-a 

/27 fő/ férfi. A Központi Statisztikai Hivatal 1976-ban is. 

mertetett adatai is arról tájékoztatnak, hogy a tanítók 88 %-a 

nő„ Nagyon csekély különbséggel volt csak jobb a helyzet az 

országos átlagnál az 1977/78-as tanévbén a Kaposvári Tanító-

képző Főiskolán. 	. 

Elnőiesedik a pálya. Sokszor tesszük szóvá, hogy hiányzik. 

iskoláinkból a férfi pedagógus, pedig a ma iskolájában fiúk 

és leányok együtt ülnek a tantermekben, de a katedrákon - és 

tegyük hozzá, a családokban is - a mindkét nembeli gyermekek 

nevelése inkább a nők, mint a férfiak kezében van. 
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Az álmúlt harminc év gyökeresen megváltozott világában a 

nők több mint kétharmada állt munkába. A leányokat "férfias" 

életre kell felkészíteni, és a fiúknak mivel a nők hagyó. 

mányos feladatai megváltoztak fel kell készülniök az eddig 

nőiesnek tartott feladatokra; Ilyen' körülmények között., fontossá 

válik annak tudatósttása, mit miért tartunk nőiesnek ős fér 

fiasnak /H. Sas, 1978./. És annak beláttatása, bogy a tant 

tói hivatás nem szükségképpen nőies foglalkozás,, feladata kell 

legyen az intézményes és a családi nevelésnek egyaránt! 

A tanitóaelöltek megoszlása az érettséni időnont.ia szerint:  

Közvetlenül az érettségi évében /1977-ben/ kezdhette meg a 

hivatásra való felkészülést az I.éves fiúhallgatók 59,26 í%-a 

/16 f ő/ és a leányhallgatók 79,17 %-a  /133  f ő/. Nekik fő te-

vékenységi formájukban - a tanulásban - biztosított volt a 

kontinuitás.. 

Nem közvetlenül az érettségi évében nyert felvételt a fő- 

iskolára a fiúk 40,74 %-a /11 f ő/, a leányok 20,83 %-a  /35 fő/,. 

Felvételi adatlapjukról és önéletrajzukból értesültem, hogy 

egyéb felsőfokú tanintézetbe nem próbálkoztak felvétellel.ko-

rábban. Egy részük képesdtés nélkül tanított /23 fő/ 4  mások 

pedig admiaisztratty és középiskolai képzettségüknek megfe-

lelő munkakörben dolgoztak. Számdthatunk indulási hátrányra 

esetükben, ugyanis 1.4 éves kiesés következettbe az intéz-

ményes tanulás folytonosságában, 

i 
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A tanitó.ieli3ltek méaoszlása érettséAi • eredményeik szerint:  

kér!Wv :megfelelő kérdésére. 193 hallgató válaszolts  i tett 

cégi eredményük átlaga.3,54..A fiúk az átlagnál Jobb eredménnyel: 

3,7-del4.a leányok alacsonyabbal, 3,51-dal kezdték főiskolai 

tanulmányaikat. A közepes "múlttal" /érettségi eredménnyel/ 

startolók teszik ki az I.évesek 55,96 %-át /108 fŐ/, 

Amikor, az ember elhatározza, bogy tanító lesz, figyelembe 

veszi, hogyan fog megélni, e azt is, milyen munkát tud végezni. 

A pályaválasztók - általában - elég pontosan ismerik megélhetési 

lehetőségeiket, elég pontosan tudják azt is,. milyen munka várja 

majd dket. A tantói válva vonzása ebből a szemvontból nem  

eras ahhoz. bogy a leR:iobbakat is erre a válliéra húzza. ,  .A , túl- 

szabályozottság,' ' á keresetek viszonylag alacsony, színvonala 

elsősorban a férfiak esetében csökkentette a pólya vonzerejét !  

A fizetésemelés nagyot javított a belyzeten.,,.de.:még mindig nem 

oldotta meg, bogy a bérek azonosak legyenek a hasonló szintű 

diplómáeókéval, 

A•níii egyenjogúság viszont nem jelenti.azti,bogy minden . 

pályapontosan egyformán nyílt meg a nők. előtt,,A ,pedagógus.. 

pálya. viszonylag sók nőt tud befogadni.,, móe, ért,elmie,égi .pá-

lyára •viszont ma is gyakran nehezebb :. különösen.közepes érett-

ségi eredménnyel - egy,nónek béjutnia, mint:egy'férfinak..,.. . 

/Férge., ' 1973. / ' 
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A tanitó'ieli3ltek '. megoszlása... 	(Sr et ta 	bizonYitvánY:  me~-  
szérzésének mbdAa ' sáérint  s  

•A fői'skolai . felvételi vizsga• égyik feltételét, áz érett-  

ségi•` bizonyítványt• .-•3•tanitójelö1t: kivét®lével  •' náppali  

tagozaton szerezték 'me'g ' az 'I éves 'hallgatók„ ' A . nem nappali  

tagozatón érettségizett 3'fiúhallgató esétében szükségesnek  

látszik ínajd annak vizsgálata, bogy.pályamégvalóaitásukban. '  

ez .-indulási-hátrány jár-e, valamiféle következményekkel, :": 

A' táríitó i®lölték ̀ megoszlása a tan jCtóképzóbeu tett "f elvételi  -  

vizágák  száma  ' alap.3án  s- .  

A. főiskolás .leányok 4,76' %mának. /8 fő/ .kellett,oeak. a si-

keres felvételi. vizsgáért. másodszor is."erejét próbálnia",  . 

m ig•• a fiúk 29,63 %.. /8 fő/ .másodszorra, ,vagy barmadszorra  

szerezte meg a-felvételbez szükséges , 'pontszámot.: Az - a 8 •fiú-  

hallgató t -aki . nem első felvételi vizsgája után lett főiskolás,  

figyelmet érdemel'abból ' a szempontból, hogy:, pályamegvalósitáauk  

vajon eredményesebb lesz-e,.térsaikénái.,  

'Nevelésszociológiai. szemszögből  ; a. pályaválasztás•,aktusát,  

a. továbbtanulásra' való esélyt.:a. . társadalmi mobilitás. fogalom - 

rendszerében értelmezhetjük. Azt is. vizsgálnunk. kell •;, bogy  

miközben a. fiatalok diplomát szereznek, hogyan alakul társa-  

dalmi'bovatartozásukl Milyen. kapcsolatban áll mindez a,. szülők  

társadalmi rétegbe tartozásával, iskolázottságával? A pálya.  

választás nemcsak része a társadalmi mobilitásnak, hanem  
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eszköze is.  Ugyanakkor tarsadalrnunk nem minden rétegére ór- 

vtnyea a mobilitaeigény. /$ozma, 1977./ 

A osaíad t,$rsadalmi helyzetével függnek össze a gyermek 

jövőjtve1 :kapoeolatos vógyak. ,A Fd3ekoíai, vagy az  egyetemi 

végzettség elengedhetetlen, vagy természetes követelmény azok 

gyermekei szamara, akik ezt a  szintet ©lórtbk, még akkor is, ba 

gyermekiutk nem kiemelkedő  kgpeesiógd. A tovibbt€iuul€ts szintje ós 

irfinya ma még iegalóbb annyira függ  a gyermekek tareadalmi in- 

dulaeat6l, mint kgpess8geiktől. /Pewee, 1973./ 

A kf rdoiv 	kérdése lehetőséget adott annak feltAraaóra, 

bogy mennyire jellemzi az Y. éves tanitőjelölteket ős szüleiket 

a ®obilitós igénye. A kapott adatok elemzése arra a következ-

tetésre juttatott, hogy a.fidhal3gatók 62,96 96-a /17 fő/ 

- ádesap iulc aieNola3 vEikzettsép4t /6s nem Fog]lalkozasfit/ $ta»W;  

v &v© - a 	megval8®itasaval a tarsadalo® mobilitbsi to- 

lyamatat erősiti. /Azokat a tantt6je1831teket soroltam a ao- 

b3:lit6st  erősítők közé, kiknek édesapja a következő iskolni 

vógzettséggel rendelkezik: 8 alta3.ánsasná.i. kevesebb; 8 b3.ta.- 

lónos; szaknuntoaekópz8; gimnaz3umi érettségi; k3zópfoktu ta- 

nit6kápzó./ 	 . 

A vólaezolEi 25 fiúhallgatób6l 19.•n®k /76 %/ az édesanyja 

alaosonyabb iskolai végzettséggel rendelkezik, mint majd 

. gyer®ekiik,, - ha taruitói diplomat szerez. igy édesanyjuk iskolai 

végzetts►ógéh®z viszonyltva 76 %-ukat jellemzi a mob3,litas. 

MI a helyzet a 3.eónyballgatók esetében? 

83,13 y&•.uk /138  t6/  sikeres allam'v.izsga esetén .. édesapjuk 

iskolai végzettségét alapul véve . a tarsadald3. mobilit5et  
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erősítők között lesz található .. /Az apák foglalkozása az 

előzőekben felsoroltakon túl - kiegészült: a mestervizsgával, 

a 4 polgárival és a kereskedelmi érettségivel,/ 

158 tanítójelölt, ha sikerrel fejezi be a főiskolát, majd 

édesanyjáénál magasabb iskolai végzettséggel rendelkezik. 

94,05 %-uk eredményes pályamegvalósítása erősítheti a társa-

dalmi mobilitást. 

Megállapításaimat azért kellett feltételes módban fogal-

maznom, mert a jelölteket - az adatgyajtés időpontjában - a 

diploma megszerzésétől 6 félév választotta el. Feltételezhető, 

hogy valamennyien nem jutnak el a diplomaosztóig. Akár amiatt, 

bogy nem felelnek meg a főiskola követelményeinek, akár a 

létező •. pályakorrekció jelensége miatt. 

A pályamegvalósítás kezdetén az I. éves tanítójelöltek a 

társadalom mobilitási folyamatát erősítők között voltak talál-

hatók. Eredményes pályamegvalósításuk majd az intergenerációs 

mobilitás irányába mutat, 

E potenciálisan létező jelenség ellenére sem szabad el-

felejtenünk, bogy a magyar értelmiségnek az elmúlt évtizedek-

ben végbement gyors átrétegződése közepette a tanító társadal-  

mi presztizse csökkent  más értelmiségi pályákéhoz képest. Kü-

lönösen érzékelhető ez vidéken. Ez megnyilvánul mind az ér-

telmiségen belüli kapcsolatokban, mind a nem értelmiségi ré-

tegek és pedagógusok kapcsolatában. 

A felszabadulás előtt egy közepes faluban 3-4 értelmiségi 

volt: a jegyző, a pap, a tanító és esetleg az orvos. Igaz, 



közülük akkor is a tanító volta  .legkisebb rangú,'do mógis  

beletartozott a falu "Úri társadalmába": Akkor ie;  ha  puraszta  

fiú lett tanítóvá. Abban a világban ugyanisi ahol a paraszt  

gyereke azt kutatta; "hol lehet altiszt% ott a tanautót pálya  

volt am egyik legelérbetőbb útja az értelmiségivé válásrák.  

Többé-kevésbé nyitva volt a tehetséges és tanulni akaró szem  

góny- és középparaszt gyerekek számára. Ezért a falu népe eze-i  

mében tanítóvá lenni igazi felemelkedést jelentett.  

Ma egy közepes méretfaluban van valami többé-kevésbé zárt  

vezető csoport. Ebbe azonban többnyire csak az igazgatói eset-  

leg a helyettese tartozik bele.  

A fizikai dolgozók gyerekei számára ma mór nem a tanítóvá  

válás a felemelkedés, az értelmiségivé válás fő útja. Akik te-  

beteégesek, és akarnak tanulni, választhatnak a legkülönbözőbb,  

n'pszerlfbb, nagyobb anyagi elismerést és társadalmi preeztizet  

bozb pályák között. /nádi P., 1976./  

z _ sa  
mea i eaeniajava~,ja...~,~, 	s.  

A kárdőivon azért kerestem választ arra a kérdésreg bogy  

mióta készülnek tantónak, mert feltételeztem, bogy a pálya  

célgondolatának korai megjelenése esetleg egyfttjár egy  

differenciáltabb pályakövetelmény-ismerettel. Hogy ez iga-

zolható-e, vagy cáfolandó, egy későbbi adatsor elemzését  

teszi szükségessé.  
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A leányhallgatők 47,59 	n&t /79 VS/ a tanítói pálya vá- 

lasztásának célgondolata 14 éves kor előtt jelent meg .  Ezzel 

szemben csak a filék 14,81 %-a /4 fő/ gondolt a középiskola 

megkezdése előtt arra a távlati célra, bogy tantó lesz, 

/Nehezen feltételezbető, bogy a leányok a pálya tartalmi jel• 

lemzői miatt választották olyan morfin a lehetséges pályák közte. 

a tanutóit. Az inkább elképzelhetői bogy külsőségei, valamint 

részfunkolái: pl.: osztályozás, voltak a vonzók ezámukral/. 

,A tanit6 ielöltek menosziása a nálvaválaeatáeil döntés ngkézOae  

szerint: ,. 

A megfelelő pálya választása a hallgatók 37,43 %-ának /73 

okozott gondot. A fiúk esetében magasabb az aróny: 48,15 

/13 fő/• 

A.  bosazabb gondolkodás után döntő leányok /60 f8/ saját 

összlétszámukhoz viszonyítva 35,71 %-ot tesznek ki.. Mintha ez 

az arány, valamint a később felsorolt rivális pályák gondolata 

igazolni látszana 9ölgyesy /1976./ következő véleményét: a 

leányok pályavélasztáai döntésében többször találkozunk kompro- 

miaezummal képességeik, egyéb személyiségtulajdonságaik, illetve 

a konkrét lehetőségeik tekintetében. /A fiát' pályaválasztási 

gondja mögött házódhat az is, bogy számukra több . a választható 

szakma./ 

A 73 nehezen döntő hallgató 27•féle rivális foglalkozást 

sorolt fel, melyekkel szemben előnyben részesítette válaatatás- 



- 23 - 

kor a tanítóit, Akadtak olyan  I.  évesek is, akik  a felvételi 

vizsgát megelőzően kettőnél több foglalkozásra is alkalmasnak 

ítélték önmagukat, /Pl.: az 50  csoportból a 3, tanítónőjelölt 

a következő foglalkozásokkal szemben részes tette.előnyben a 

tantóit: óvónő,,peziobológus, keramikus, dekoratőr ,/ . 

Az.elutasított.pályák , közül a , tanítóival rokonok: a tanári,. . 

az óvónői, a pszichológusi, a' g ►ógypedagógusi, A tanári pálya 

szerepelt.a.legtöbbször riválisként, /22 hallgató kérdőívén 

találtam,/ Ezt követte az óvónői /14 kérdőíven/, a pszichológus 

/3 kérdőíven/, a gyógypedagógus /2 kérdőíven/, Az előbb fel- 

sorolt. foglalkozások előfordulási száma 41, a dönteni nebezeb. 

ben tudó hallgatók számához /73 fő/ viszonyítottan 56,16 %-ot ' 

tesz ki,.. ' 

Említésre.méltó..még a'jogáezpályát jelölő hallgatók száma. 

8 kérdőíven szerepelt riválisként '  4-4 jelölt gondolkodott még 

pályaválasztását megelőzően-azon, bogy•.me v válássza-e élethiva-

tásul. inkább :.a könyvtárom, .vagy , a mérnök f ogialkozást.. /A 

kérdőíveken az előzőekben Felsorolt '.foglalkozásokon':túl még a . 

következőket' találtam:.gyógyezertári asszisztenst műszaki.pálya, 

előadóm(ivéez ,_ , közgazdász, dekoratőr, . Előfordulási: számuk: 2, . 

M(szaki rajzoló,.. irodalomtörténész, vegyész, .számítástechnikus,: 

orvos, 'gyermekgondozó, védőnő,:, keramikus, :repülőgépszerelő.,: . 

kertész,'borász, idegennyelvd levelezó,:kányvterjesztő,;,köny 

velő,. statisztikus, erdőmérnök, képzőmavész, Előfordulási 

számuk': 1. / 
A.yáiyaválaeztás bizonyos értelemben mindi g . egy:kicsit. ... 

sorsválasztás is. A pálya kiválasztásával a fiatalok bosszú 



évekre előre meghatározzák a szakmájuk teljes értékei gyakorlá-

sához szükséges tanulmányi idő mellett életük külső kereteit 

ée .belső tortaimát . is. _/Rókusfalvy,, 1969./ Ha mindezt így gon- 

doljuk végig,_ természetesnek tarthatjuk, hogy az I. éves •tanitó- 

jelöltek ,a pályaválasztást megelőzően több foglalkozást is mér -

legeltek, meg végeges döntéseiket megfogalmazták. 

. 	 > 	• 

A tanit63eiöltek meRoszlása.a pályaválasztási döntéshez kapott  
• 	• 

segitség szerint:. 

A fiúhallgatók 66,67 %..a /18 fő/, a leányhallgatók 70,83 %..a 

/119 fő/ mielőtt elhatározta, hogy a tanítóképző főiskolán ta-

nul tovább, döntéséhez segítséget kapott. Ha - a következőkben - 
c 

megvizsgáljuk a segítségnyújtók rangsorát, továbbfejleszthető 

Zakar András _Magyar Pedagógiában /1977./ tett - megállapítása: 

A család primátusa a pályaismeret fejlesztésében és a pálya- 

irányításban /az utóbbi tőlem, Sz.M./ egyértelmű. 

Miután a hallgatóknak lehetőségük volt több segítségadó 

megjelölésére is, aszerint tudtam rangsorolni segítőiket, hogy 

az 1. helyen megjelöit'`3, a 2. helyen megjelölt 2, a 3. helyen . 

megjelölt 1 pontot kapott: Pl.: Az 1. csoportban döntésében 

segítőnek 7 hallgató 1.. helyen jelölte szüleit, így 7 . 3, azaz 

21 pontot kapott ebben , a rovatban a szülő. Ugyanebben a oso. 

portban 2 hallgató jelölte 2. helyen a szülőket, igy a kapott 

pontszám o2 . 2 = 4. Minden  segítségadó összegyajthetett bizo-

nyos pontszámot, melyből aztán kialakult az alábbi rangsor: 
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A pályaválasz táshoz' segitsége t adók gyakorisági sorrendje .  

A segítségnyújtók 
megnevezése ' 

A helyezések alapján 
kapott pontszámok .' 

szülők 211 pont 

középiskolai 
osztályfőnök 

általános iskolai 
osztályfőnök 

149 pont 

69 pont 

anya 

testvér/-ek/ 

középiskolai 
tanár 

apa 

barát 

I 

!- 

31 pont 

28 pont 

26 pont 

19 pont 

17 pont 

barátnő 16 pont 

pályaválasztási in- 
tézet psziohológusa 6 pont 

ismerős pedagógus és 
volt igazgató 

3 pont 

nagyszülők és 
nagymama 

2 pont 

pártbizottság múv. 
oszt.vezetője és 
férj 

1 pont 

A rangsorból az is kiderül, hogy az első 3 helyet a nevelés- 

ben központi helyet betöltők uralják, s ez - esetleg - a pálya 

helyes választására is biztositék-lehet• 
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A fiúhallgatók: esetében a rangsor, harmádik helye• változott, 

valamint. kevesebb, olyan. személyt jelöltek. meg, . kiktől. segdtséget 

kaptak. Rájuk,vonatkózóan a sorrend .a, következőképpén alakult: 

A fiúk pályaválasztásához segítséget'adók gyakorisáAi'sorrendie:  

	

gítségnyú j 	tók 	A belyézésék 'alapján . A.ee  
megnevezőse.. 	,.. 	...kapo.tt,pontszámok 	.,. 

szülők 	 .24. pont  

.középiskolai 	 '24 pont osztályfőnök 

,középiskolai 	 '6 .pórit 	.., tanár 

barát 
	

5 pont 	
• 

anya és testvár 	 .3 .pont 

nagyszülők 	 2 pont 

.barátnő 	 .1.pont 	 . 

Miután a fentebbi adatok bizonyították az osztályfőnökök 

pályaválasz.tási.döntést..segítő'szerepét, megvizsgáltam,.mi a 

véleménye taní•t6jelöltjeiaknek arr61, bogy megfelelő volt-e 

• n,evelőik,pályairánytó tevékenysége . .. ...... .... ..... 



- 27"- 

A tan(tö.elöltek vllemén ének me oszlása általános és. közé 

iskólai nevelőik .pályára .irányitó .tevékeny.s6, ,6ről: .  

167 hallgató az összlétszám 85,64 %,-a a kőrdődv 20: kér- ' 

dés 'ére "igen"-nel válaszolta A fiúk igenlő válasza 88,89 % 

/24 fő/, a leányoké 85,12 % /143 fő/. 

Ha ezek után azt is elemezzük, bogy középiskolai•osztály-

főnókeik javasolták-e a tanítói pálya választását, ezt az ered-

ményt kapjuk: 

180 hallgató - az összbaligatóság 93,75 %-a - válaszából 

az derült ki, bogy osztályfőnökiek alkalmasnak átélte őket .a 

tanit6i pályára. Pedagógusaik pályairányító tevékenységére 

adott válaszaik és a kérdódv 20. kérdésére adott igenlő vá-

laszaik közeli kapcsolatot mutatnak. Újabb elemzést igényei 

annak a 28 hallgatónak az indoklása, akik nem ítélték megfe- 

lelőnek volt nevelőik pályára irányitó tevékenységét. 

Amikor megfogalmazták osztályfőnökeikkel kapcsolatos el 

marasztaló véleményüket, az alábbi indoklásokat adták: 

a/ nem ismerték eléggé tanítványaikat 

b/ semmiféle pályára nem késztettek fel 

A,/ magukra hagyták a pályaválasztókat 

döntésükben 

/6 fő/ 

/6 fő/. 

/2 f ő/ 

d/ szakközépiskolában "nem j6 szemmel 

nézték" a humán érdeklődést 

e/ más pályát ajánlottak 

f/ nem foglalkoztatta őket a továbbtanulás 

gondolata 	 /1 fő/ 

g/ a jó tanulók önálló döntősét elfogadták 	/1 fő/ 

/2 f ő/ 

/1 f ő/ 
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h/ nem minden tanuló sorsa érdekelte  

egyformán őket 	 /1 £ő/  

L/ osak a tanxtásssa.l foglalkortak, a  

neveléssel nem 	 /1 fő/  

j/  nem konkrétan foglalkortak  a pálya- 

választással 	 /1 tő/  

k/ nem adtak megfelelő tájékoztatást a  

különféle pályákról 	 /1 f  ő/  

1/ new itóltók meg  reálisan taraitvónyaik  

képességeit 	 /1 fő/  

m/ csak tsiádomássul vették pályaválasztásukat 	. /1  26/  

n/  elfogultak /7/ voltak 	 /1 Fő/  

0/ csak pól.y5t tanáossoltak - indoklás  
nólküs3. 	 /1 f ő/  

p/ a tan$tói pálya vól.asztásárá1 az é3.ta-  

1ánoss iskolában le akartak beszélni 	/1 fő/  

összesen: 	28 fő  

A fentebb felsorolt 16-féle indoklás még akkor is oda-

figyelést érdemel, ha csak az 2. óveeek 14,36 %-ának  a véle-

ményét fogja ősssaze t Elkópzalhető, bogy a nem tatatói  p~ily~it 

választó ha.ZlgatótC vólem6nyCvel találkozna egyik-másik meg-  

állapi táss .  

Szegedi tanárjelöltek pályaválasztási ®oavuwainak  

gálata kapcsán bizonyitottá vált, bogy pályaválasztásukban  

nagy  szerepet játszott az a  tény, milyen pozitiv vagy negatkv  

emlékképek öltek bennük volt pedagógusaik munkájáról. /Gerdb-  

Tims<irnó,. 1961./ Az adatgydj téssrca szolgáló kórdőiven arról is  

tájékozódtam, bogy tan$tó;je3.öltjeink korábbi pedagbgusal  

között volt.e követendő modell.  



A- taultiMe101tek me~oszlf3®a aszerintA bogy volt-e pedag6Apsaik  • 

Az 	őves Usszballgatóság 77,32 %..a /150 0/ 'választott 

magának Modöllt pályaválasztását megelazaen. A fiCik 77,04 %-a 

/20 fő/, a leányok 77,84 %...a /130 fq/ készül a pályára - be-

vallásuk szerlat figY, bogy van elkápzeléstik arról, milyennó 

szeretnónek taratókánt válni. 

Melyek  azok a tulajdonságok, amelyek alapján volt soda.. 

gógusaikat wodóllül választották? 

A modellvalasztás alapu3..szolgáló tula.idonsickk ranssora:  

- 
A tulajdonság neve A, választó 

j0101tek száma 

tázuli 	. smeret 49 

as  jó ismeretátadás 	• 
kápossége 

. 	. . 	. 
38 

megártés 
	.......*• 

38 
	. 	„ 

türolem. 	, 
	..........." 	.......,.......................... 

33 
. .....0... 

_ 	28 
,.............„ 

24 

. 	23. 
......................6.....6..... 

,  , . 	3.8 

. 
gyermekszeretet 
	.... 	 

igaz Ago s s 	. ág 
.0, . ..... . -----......"........,...... 	 

szigor .  
: 	 	..- 

kOZVetleuség 	, 

segitftószség 	- 	• 18 	..• . 
-----............................i. •............•.„..... 	......... 
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A tulajdórisitg neve A Tálas;ztó 	. . '. 
jelöltek -száma . . . . 

.bar404gosság 	. . . . . . 	, 	. . 	. 	. 	. , . . . 	.. 	, 	.15 	. 	. 	. 

,emb®rségessbg, 10 	. 	... . 	. 	. 	.. 

kedvesség 	. 	. , 	. 	. 	. : 	. .,, 	: .,, 	. 	10.: 	. 
-....r......F.r, . -... ,,... w„, ...rw...►us....,ar!,-r 

10 . figyelmeeség . 
- .  .... 	 

, 	, 
pontos}, rendszeres 
munkastilus 10 

Az a 150 hallgató, aki pályaválasztásában modellkövető ', 

450 olyan /részben egyező/ tulajdonságot sorolt fel, amelyet 

szeretne pedagógusként majd magáénak mondani. Csak azokat a 

jellemzőket rangsoroltam, amelyeket legal'bb 10 hallgató 

kérdőívén megtaláltam. Ezek száma 14, és éppen 322 esetben 

olvashattam őket. 

Ha  alkalmazzuk a Geréb-Timárné-féle tipizálást /1961./, 

akkor arra a következtetésre jutunk, hogy: 

a/ az Oktatás tartalmi vonatkozásaiból ered: a tárgy-

ismeret névvel jelölt tulajdonság; 

b/ az oktatás módszeres vonatkozásaira utal: 

b1./ a j8 ismeretátadás képessége, 

valamirit a 

b2 ./ .pontos,.-- rendszeres munkastdlue;' 
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o/ a neveléesel kapcsolatos tulajdonságok kt3róböl 

vélasztottakt 

014 az érzelmi sajátosságok, mint követendö erzemélyi- 

ségjealemzók: a megértés, 
a tr'alarelem, 

a gyermekszeretet, 

a közvetlenség, 

a segitökbezséS, 

a barátságossá,, 
az emberségqseég, 

a kedvesség, 
a Figyelmesség. 

02./ az erkölcsi életre vonatkozó nevelöi eaj4te4;®k 
köztil pedig:  az igazsagos► s6g 6e 

a szigor t  

A "mel©g, barátsagos, közvetlen, a diákot is embernek to-

kinta. segite8get adó"  nevelcii tulajdonságokra vonatkoz6 

adatok a példaképvélaesatáenál eggeZést mutatnak a srzegodi 

tanárjelöltektől sz6rmax6 adatokkal. 

A pozitiv erkölcsi tulajdoxcségok, je2lemwonésok aktivan 

igenWtS értékelése elemi  de  nélkülözhetetlen  feltétele minden- 

fajta törekvésnek a tulajdonságok $tvételére, önmagunkban való 

megval8sitóséra. Aturónyi, 19744 Az 	feleoroj,t eze.r 

mélyáelgjellemzők étvétele i.éves tanit&jelöltje9.nkn61 as  

önnevelés 4,23 a nevelés folyamatában a szooialista tanit8képzés 

eredményességét biztooit6 eláFeltéteikónt ért6kelexidö. 
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AZ I. ÉVES TANITÓJELÖLTEB PÁLYAVÁLASZTÁSI 

MOTÍVUMAINAK ELEMZÉSE 

Néhány éves felsőoktatási "múlttal" a hátam mögött, a fel-

vételi vizsgákon folytatott egyéni beszélgetések tapasztalatai 

birtokában jutottam arra a következtetésre, hogy nagyon sok 

fiatalban, aki a tanítói pályát választja élethivatásul, nyel-

vileg nem tudatosultan ée kellően nem differenoiáltan élnek a 

pályaválasztás motívumai. Akárhányszor elhangzott az a kérdés, 

hogy miért éppen tanít6 akar lenni a felvételiző, a válasz 

egyértelműen csak egy volt: "Mert szeretem a gyerekeket." 

Az óvónő, a gyermekorvos, a gyermekápoló, stb. is azért 

választja az óvónői, a gyermekorvosi,. a gyermekápolói pályát, 

mert szereti a gyerekeket. Akkor miért nem lesz pl. a gyermek 

orvosból mégis tanító? Azért, mert a gyermekszeretet mellett 

egyéb - esetleg nyelvileg nem tudatosult - mot(vumok is 

nyítják pályaválasztási cselekvését. 

Ismeretes, hogy a motívumok tanulmányozásakor meg vagyunk 

fosztva annak lehetőségétől, hogy az introspekoió adatait fel- 

használjuk, hiszen a motívumok tudatos ítása nem történik meg 

szükségszerden.. Ezért vizsgálatuk objektív adatok elemzését 

követeli meg. /Leontyev, 1967./ 

Az embert az is jellemzi, hogy motvumai r  hajtóerői a 

szocializálódási folyamatban tanulás révén szerzett másod-

lagos hajtóerők, amelyeket a társadalmi környezet és fel- 

tételek, valamint az ezek által determinált másodlagos meg-

erősítések kontrollálnak. /Vereozkei, 1975./ 
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A pályaválasztáskor,a motívumoknak az .csoportja is jelen 

van, amelyet úgy is nevezhetnénk, hogy elhatározás a tanulásra. 

Ez azt jelenti, bogy a pályát választó elhatározza, bogy  képes 

lesz valamit megtenni, olyan valamit, ami tanulás eredményeként 

érhető osak el. 	. 

Hogy az ötletszerűséget kiküszöböljem a hallgatók válaezai- 

141, á motívumok  "feltérképezését" olyan  zárt kérdéssel végez- 
• 

t®m, amely 21 válaszlehetőség közül 7 - a válaszoló hallgatóra 

legjellemzőbb - megjelölését tette lehetővé. 

A szakirodalomból ismertek azok a motivációs kérdőívek, 

amelyek előre elkészített motivációs sávokba rendezett meg-

állapításokból állnak, s a tanulóknak csupán arra kell vála-

szolniok, bogy ezek melyike mennyire jelentős számukra,.me 

lyiket érzik közülük leginkább tanulásra ösztönzőnek. . 

/Dr.Kozéki, 1976./ Az, általam készített kérdőív "távoli rokon-

ságot" mutat csak az említettekkel. 

Számítottam arra is, hogy a válaszolók nem találnak a 21 

általam.felsorolt - motívum között pályaválasztásukra leg 

jellemzőbbet, ezért "ü" jelzéssel nyitottá is tettem a 13. 

kérdést. 	 . 

.Amikor az I. éves tanítójelöltek a többé-kevésbé hipoteti  

kusnak tekinthető motívumhalmazból választottak, rangsoroltak,  

interiorizált módon, belsőleg cselekvést is haAtottak vére. ,. 

A személyiség állásfoglalásának hívására verbális anyagot 

használtam fel. A vizsgálati személyek kijelentéseit /válasz•, 

tálait/ hiteles önreprezentációnak fogadtam el, nem kerestem  



mögötte a psziobikum rejtett dinamizmusait, mint a klasszikus  

analitikás ezemiéletmóá.  

Ugyanakkor tisztában voltam  azzal is, bogy  a személyiség. 
kutatás ilyen direkt módszerének alkalmazásakor - a reális kép  

kialakulását gátl• tényezőként Jelentkezhet az elvárásoknak  

Való megfelelni akarás.. 	 ., 	.. 

A.statieztikai feldolgozás megkönnyítése végett a gy választott 

motívumokat egy 7 fokú skála mentén rendeztem el. aszerint, 

hogyan alakult sorrendjük. P1.1 Ba egy tanitőjelölt 7 mot-' 

vumót választott, s azt sorszámmal ellátva rangsorolta is, az 

1. balyen jelölt motívum 7a a 2. helyen Jelölt.6, majd mindig 

1-gyel csökkenő sorrendben - a 7. helyen jelölt motívum 1 pontot 

kapott. Így lehetőségem nyílt az egyes motívumok választásának 

gyakorisága alapján - egyszerű szorzással egy íín. "szintsály' 

megállapítására. 

Ezek után - a könnyebb áttekinthetőség végett - nézzük meg 

egy összesítő táblázatban, hogyan alakult a 8 első' éves cso-

port pályaválasztási motívumainak rangsorai- 
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A tanitóilelöltek pályaválasztási moti'vumainak összesité$e:  

.._ 	. 	. 	. 	. 	... 	. 	..  
A rangso- 
roit moti-  
vum beta..  
Jele  

. 	... . 	. 	.., 	,.. 	. _ 	  
Csoportonkénti pontszáma b~si9ze- 

sett  ' 	.  
1. 2 . 3 . 4. 5 . 6. 7. 8.  

k 121 120 139 99 131 97 124 135 966  

i 87 85 51 74 76 67 79 48 567  

n 81 49 98 56 116 76 64 94 634  

j 73 73 63 68 62 49 88. 78 556 	'  

1 49 51 47 37 51 67 
‘  49 351  

P 34 42 44 54 66 47 57 344 

37 37  

m 32 
,. 

48 44 _ 61 62  50 69 
, 	 , 

38 4o4 

8 37 34 
, 

71 

d ..37 33 70  

A fenti tábla adataiból már nagyon könnyút elkésziteni a  

pályaválasztást befolyásoló motívum©k rangsorát. Ez a kbvet-.  

kezőképpen alakult:  

I. helyen áll a "k" jeizésúi mot4vum: "Szeretném kedvesség-  

gel, barátságossággal felkelteni a tanulási érdeklődést  

a kisgyermekekben." /Szintsólya: 966./  

II.. helyen az "n" jelzés(: "Úgy vélem, önértékemet ezen a  

pályán tudom leginkább hasznosítani." /Szintsúlya: 634./  
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III: helyen:az "i" jelzésiis "Vonz a,pályán a:folytonoe °tanulás, 

'önkópzé;s:követelménye`és lehetősóge:",/Szints4lya:,5674•  

., 	 • 	 .,•. 	 ,. 	., •,•., 	.....•...,...•. 	 . 

IV.  helyen a "j" jeizés
.
~: "Ugy

. 
 gondolom, melegséggel, szem  

mélyes • figyeiemmel,ki • tudom • . elégíteni • a • kisgyermekek,. .._.... 

fUggöségi igényét."•/Szintaűlya: 556•/  

V. • helyen • áz , "m",.Jelzésü: ,"Szeretném •a,'tanul'ók„iskólai ;szo-.. 

rongását wegsze t4i," ,/Szints4l:yá: , 404./. , , , • • ..  ,'. • ,  

Vl.. helyen•az "i " °jelzésg:•"Itivánosi vagyok,r•intellektuálisan  

• mire • képesek '  a • 6.•10 éves tanulók." /Szintsú ►1.ya: • 351./  ' 

VII: helyen a "p" jéizésii:' "Tétszik az aikotó pedagógiai  

szabadság lehetősége. " /Szintsúiya:'j44./  

Ha a fenti motívumokra alkalmazzuk Kozéki - Magyar Pszioho-

lógiai Szemlében közölt 'motiváoiós'd&menzióit'/1976:/,'akkor  

úgy találjuk, . bogy: -  

a/ az affektív dimenzióba "másokkal való jó érzelmi kap  

osolat"/ tartoznak az I., a IV. és az V. helyen rang. . 
c  

sorolt motívumok;  

b/ a kognitív dimenzióba /"önáiió, feladatmegközel6  
aktivitásn/ tartoznak a  III. • , a VI. és a VII. helyen  
rangsorolt'motivumok, és  .. 

o/ az effékt v dimenzióbá /"az 'énkép{  megkövetelte ön-

kontroll alapján való nórmátartbsrá törekvés"/•tártozik  

a II. helyen rangsorolt motívum.  
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Jól tudom, I. éves tanítójelöltjeink pályaválasztási mot í-

vumai csak potenciát Jelentenek. Bár rangsorukat, erősségüket 

tekintve úgy tűnik, nem lesz nehéz aktivizálni azokat. Moti- 

vumaik - mint belső faktorok - aktivizálhatják, iránythatják, 

integrálhatják a pályamegvalósJtást célzó viselkedésüket. 

Pályaválasztási motívumaik - hasonlóan egyéb motvumaik-

hoz - hierarchiába szerveződtek. Ez a hierarchia értelmezhető 

optimálisan kit(zött célhierarchiaként is, ugyanis a 6-10 éves 

korosztály sikeres nevelésének és oktatásának zálogain 

a/ a tanító és a tanulók közötti Jó érzelmi kapcsolat /L. az 

I.,. a IV., az V. helyen rangsorolt motIvumokl/; b/ az önálló, 

feladatmegközelítő aktivitás /L. a III., a VI., a VII. helyen 

rangsorolt motofvumok!/; o/ valamint a személyiség értékeinek 

hasznosítása egy bizonyos feladathelyzetben, a személyiség-

formálás /a 6-10 éves személyiség formálása/ feladathelyzetében. 

Hogy működő állapotba hozzuk az I. éves tanítójelöltek 

potenciális ösztönzőit, motiváló ráhatásra van szükség. Erre 

lenne hivatott a 6 féléves szervezett, tervszeri, céltudatos 

főiskolai tanítóképzés. 
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AZ  I. ÉVES TANÍTÓJELÖLTEK PÁLYAVÁLASZTÁSÁBAN 

SZEREPET NEM. JÁTSZÓ MOTÍVUMOK ELEMZÉSE 

Egy fiatal személyiségéről az is tájékoztathat, melyek 

azok a késztetések, amelyek idegenek tőle. Ezért aztán a 

pályaválasztási motívumokat vizsgálva arra is sort kerítettem, 

bogy megismerjem a pályaválasztásban szerépet nem játszó motí-

vumokat is. Ezt szemlélteti majd egy későbbi táblázat. 

Megjegyzés: A.  tanulmányi csoportok száma alatti 1., 2., 3. 

jelzi, hogy hányadik helyen utasították el a hallgatók a vizs- 

gólt motívumot. A statisztikai feldolgozás megkönnyítése végett 

az elutasított motívumokat egy 3 fokozatú rangskála mentén 

rendeztem el. Az 1. helyen elutasított motívumhoz 3 pontot, 

a 3. helyen elutasítotthoz 1 pontot rendeltem. Így p1.: a "b" 

jelzésű motívumot az 1. osoportból 5 hallgató 1. helyen utasí-

totta el, pontszáma 5 . 3 = 15 lett. A 2. csoportból 1. helyen 

2 hallgató /az elutasított motívum pontszáma 2 . 3 = 6/, 2. 

helyen 3 hallgató /az elutasított motívum pontszáma 3 . 2 a 

3. helyen 2 hallgató /az elutasított motívum pontszáma 

2 . 1 = 2/. Az elutasított "b" jelzésig motívum összpontszáma 

- a 2. csoportban - 14 lett. Ezzel az eljárással váltak rang 

sorolhatóvá a pályaválasztásban szerepet nem játszó motívumok. 

6 > 

Rangsoruk a következő: 
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I. laeiyen utasitottits el /204 ponttal/ az  of"  JelzCsd 

motivwmot: 0Szü].e3m kőrésének teezek eleget e pó;lya 

vólasztósdva3,. " 

?3. 

 

helyen /136 ponttal/ a wca  jelzés  motivumots 

"Mert a tanitekópző  főiskola elvégzése utin 

•. 
 

viszonylag  rövid  idő elteltével - oklavéllel . 

rendelkező foglalkozisom lesz. " 

II2. telyes /126 ponttal/  a "b" Jelzéső■ motivumot; 
*Mart  tanulaaayi eredményemmel mis fóiskoldra 

nem nyertem volna felvételt." /Ez utóbbi indokY.$st 

adók  swam  42. Érettségi eredményük csak  valamivel 
Jobb a 3,54-os ittlagnd1./ 

Elkópzelbetg a pólyav ilaezt'si mot{vumok ismeretében -, 

bogy  nem killső lasztetóere  /szőlők/ vdlasztj&k a tanit6-

Je1+61tek a p1i1y+4t, de az a fajta optimizmus, mely rejtve 

a III. helyen elutasított motívumban tal4llaaté ► ,. irre ;lie. 

/ udniillik, a 3,54-os és attól kevés eltéréssel Jobb érett- 

rögi-4t;áag nem biztos,_ bogy mos főiskolai felvételhez elég 

lett volna!/ 
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Ai I.  ÉVES  TANÍTÖJELÖLTEK di. Ls PILYAKOiETELMÉNY. 

ISMERETE 

. A kérdőlv.22.; 	IsArdésévp adott.V4laszok a JOIAltek ön. •, 	••? 	•• 	••• 	, 	•. 	.• 	•• 

ismeretéről tájékortatnak. Ezzel,szomben a 17. kérdésre adott • ,„ 	• 	. 	• 	..•• 	. 

feleleteik elemzése  eljuttat  a piayakövetelményismeret mély. 

aégének megálaaplasáig. 

A ,va16sának megfelelő Önismeret  a pályaválasztásban  new 

csupán elméletileg megalapozott követelmény.  Ha  annak iste-

kintjUk, ennek  alapját  a mindennapi élet .tapasztalatai, a 

pálakudarook.tanulefigai adják. A  pályaválasztóflatalok csak 

akkor  találnak viszonylag optimális kompromisszumot k4vfinságaik 

és a  valósáig lebetőségel, követelései között," ha megfelelő 

információkkal .rendelkeznek mind önmagukra, mind a választandó •• 	_ 	. 	, 

pályára vonatkozóan. 

, ..Egyszerdbbvolt statisztikailag . feldolgozni  a 22. 	a , 

23, kérdésre adott -válaszaikat. A 22. kérdésre adott,Válaszok 

esetében a feldolgozáspetódosa azonos volta pályaMoti'vumok 

feldolgozás4val. A .23. kérdésre adott válaszok feldolgozása 

pedig az elutasított pályamotvumok statisztikai feldolgozá-

sávalegyezett meg.. 

Melyek  azok a,pályakövetelményekt aMelyekkel a,feltéte. 

lezett•Onismeret : birtekában leginkább rendelkeznek az I. 

éves_tand.tójelöltek? . 
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A_tantó1elöltek önismeretének_összesitő táblázata  

/a birtokolt pályakövetelmények/:  

n'sorolt pályakövetelmények  
mányi 
csoportok.  
száma 

I.hely,  II.hely'III..hely IV.hek V.hely . VI.hely VII.h.  

A B A B • A B A B A B A B A  

, 

1.csoport a 134 . 	b 129 0.121 j 60 
, + 
d45 i '39 

:..,. 

g 38  

2. csoport o 131 b 127' a 111 : d 55 f 50 j 46 i 44  

3.osoport o 141 b 134 ~ a 104 d 55 j 53 f' 50 g  40 
,  

4.csoport b 127 0 123 a 113 d 65
.  
i 56 j 43 h  40 

5.osoport o 139 
, 

134 
. 

d 
. 

56 48 i 
. 

44 b 42 
, 

f 32  
. 	 . 

6.osoport b 125 d 119 a 109 d 
. 

66 
, ..,  

b 58 i 54 j 47  
,  

7.osoport 
. 
b 139 o 138 a 117 d 

. 
71 j 

,  
58 

.. 
g 

. 
52 

. 	. • . 
46  

8.osoport b 147 0 139 a 123 d 64 j " 57  h 41 g 40 

/Jeimagyarázata A =a pályakövetelmény betü'jele,  
. B = a rangsorolt választások alapján kapott  

ö®ezpontszám./  

A fenti tábla adatainak rendezésével a következő, rangsorhoz  

jutunkt  

I.-  helyen  birtokolják a hallgatók a "b" jelzési pálya-  

követelményt:- a "megértés" t;  

II. helyén a "o" jeizés(h: "a gyermekek világába való  

könnyed béilleszkédés"-t;  

III. helyen az "a" jelzésíU:;a "türelmet";  

IV. • belyen a "d" jelzésvita Q "sokoldalú érdeklődést,  

~ 11 

~ 

határozott iránnyal";  
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tiOXY44 . 4 !J"...J410000:4“"rP4140?(.4400‚.0914910 münk4- 

-. 	-.4t4104".4;».. ' ... 	.... 

VI..  helyen  az  "i"  jelzée44 a "Jó ezerVezókószság"-et;' 

'711. lleayen a ohnAelz6sdt:"ex "yors ittoillt6ditel . k6szség 

-114 it'fenti - ratigeott'öaszebasonlItjük'azokkA1'a - neve1ői*tu1aj -  

doneitgokk44'0.melyeketwodennek'tekintenek1341yamegval6eltaquk.. 

.bani egYbeesást  tapasztalunk az  árzelmisajátságok . tekintetében. 

A tanitedelöltek-önismeretánsktisszesltő.tdblázata... - . 

/a new'  birtokolt pályakövetelményekh.... ..... 

• • 	...... 	■ 	 ...... 	. 	• 	..... 	I 	 • 	 Is 	• 	 • 	 . . 	 s 	• 	 s 

"i.tanulmány1 
osoportOk 
száma 

. 	 . 
' 	A n.b. pályakötetelm6nY  

I.hely II: hay III. holy 
A B B ,. A 

- 
loosoport 

2. csoport 

3.csoport 

4.csoport 

5.csoport 

6.csoport 
, 	. 

7.csOport 

8. -ceoport 

e_ 

'e 

e 

e 

g . 

d 

e ' 

.,, 
37 

' 	26 

35 

29 
. 

.31 

:10 

35' 

34- ,  : 

. 	' i 

• . 	. 
g 

i 

	

f 	. 

	

e 	. 
, 	- 	__ 
''1, 

	

g 	
. 

	

'. 	h 

. 	. 
' 19 

23 

26 •

21 
.  
23 

, • 
23 

20 

21 

• , 

• 

0 

f 

g 

g 

d 
. 	. . _ 

. 	g 

h 

' 	.g 	. 

15. 

17 

21 

18 
. 

18 
. 	. 	- , 

'22. 

16 
. 	- 

. 19 

./Rbviddtések: n.b. • 	151rtokcilt4: 
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Az ismertetett tábla adatainak rendezésével is rangsorol-

ható a 3 leginkább nem birtokolt pályakövetelmény. Ez a rang-

sor az alábbit 

I. helyen áll az "e" jelzésű pályakövetelményt a "sok-

oldalCi képességek"; 

II. helyen áll a "g" jelzésűt az "ötletgazdag fantázia" 

és 

III. helyen áll az "i" jelzésű: a "jó szervezőkészség". 

Mindhárom tulajdonság megléte a sikeres pedagógiai tevékenység 

feltétele lenne, de fejlesztésökre lehetőség kínálkozik még az 

alatt a 3 év alatt, mely a tanítói diploma megszerzéséig el-

telik. /Annak ellenére, hogy az "i" jelzésű pályakövetelmény 

már szerepelt VI. helyen a birtokolt pályakövetelmények között, 

elképzelhető, hogy a vizsgált I. évfolyam egy másik része még 

nem rendelkezik azzal./ 

Sajnos, a kérdav megszerkesztésekor elkerülte figyelmemet, 

hogy a jelöltek a 17. kérdésre a 22. kérdésen belüli alter-

natívák elolvasása után is vi ].aszolhatnak, s akkor már nem ka-

pok  igazán. reális képet pályakövetelmény-ismeretükről. /A kér-

dőív ezen fogyatékosságát kiköszöbölhettem volna egy próba-

adatfelvétellel a vizsgálatban részt nem vevő II. évesek egy 

osoportjával./ Ezért az adatok feldolgozásakor, ha a kérdő- 

íveken nyelvileg ós a felsorolás sorrendjében a 22. kérdés 

alternatíváival azonos vonásokat fedeztem fel, a "másolt" mi.. 

nős&tért alkalmaztam. 



8a a 8 tanulmányi csoport hallgató3.nak vólaazait /ill.  

azok elhagyósót/ aszerint  i3®HtúegeZzük, bogy bQnyan lemÓsOltake,  
, 	. 	 . 	 . 	 • 	 ., 	: 	 , 	 . 	 • 	 . 

bAnyan nem v+ó1a®zolta ~s, i11®tve pa3.yaíamerete. May  ballgatbnak  
terjed ki  oaak 1-3 tulaJdon046 Feleoroldsóra‚ + akk,or vógered..  

. 	~  

aiényül a 151-et kapjuk: Ez a  aZóm az risazballgatósóg 77•43  ~•.a• 
Ezzel megeróoitmető Zakar Andzóe 1977• - / 	/ Magyar  Pedagógiában  

tett . - kiJelent6ee: differen©3rilatlan, biAnyoe •  e6yoldaia a  

tanulók tó<1l6kozoiteBga a iA.lyákbvetel©6nyeket illetó®n. Ezt  

az 8,llitdat serdülő kora tantilókra vonatkoztatta Zakar. Adataim  
azt bizonyitj6k, bogy a tantói pó7.ydt vilasztó iaeJú ko rúais  
sem mentesek ezen bianyo®eAgtól!  

A leggyakrabban emlitett pA19QkaveteLmónyeks a ©ea6rtóé. .  

agyermekszvetat ós a ttirelém.  Msgi tb2óeem  szerint  a taratea  

póu.yóboz sai4ks6gss tulajdonaAgokról '  a now tantói pdlyfit vd-  
lasztó fiatalok is tudnak ennyit  f  

Mielőtt arra  vóllalko2 nók, bogy a F3©ftezot6sbmn Igdrt jel.  

1omz6st elv8gezzom a Kapoavóri TanitókópzZ Főiskola vizsgdilt  
I. 6ves ballgatóirbl, a tanitóvA lenni sBónd6kanak erőssbgére  

ta1+á►n nem baszontalan elemezni egy utolsó tóblózatot:  
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A tábla oimében azért került idézőjelbe a sikertelen fel- 

vételi vizsgát követő szószerkezet, mert az adatokat szolgál-

tató I. évesek valamennyien sikeres felvételi vizsga után töl-

tötték ki a kérdővet. Ha a tábla 1-7. sorának adatait össze-

gezzük /benne a pályamegvalósitás célgondolata húzódik/, arra 

a következtetésre jutunk, hogy 153 hallgatót, a válaszolók 

/193 fő/ 79,27 %-át következetesen foglalkoztatta a pedagógus- 

tevékenységre való felkészülés gondolata, noha nem diff erenoiál-

tan ismerik a pálya követelményeit. 

sTesxzet :-  

Zakar András: A serdülő tanulók pfilyaismeretét és önismeretét 

alakító tényezők.- = Magyar Pedagógia,- 1977. 2. 155. 1. 
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"'AZ ELSÓ VIZSGÁLAT EREDMÉNYEINEK ÖSSZEGEZÉSE 

Dolgozatommal először arra vállalkoztam..bogy  a Kaposvári 

Tanítóképző Főiskola - 1977/78-as tanévben - I. éves hallgatói 

pályaválasztási motívumainak, pályakövetelmény-ismeretének és 

önismeretének "feltérképezésével" megkísére1.iem.megállapltani. ,. 

jellemezhetők-e a vizsgált főiskolások a .pályaválasztási érett  

séggel. 	 . 

A motívumismeret birtokában bátran állítható, bogy a viza 

gólt I. éves ballgatókat nem partikuláris.hanem nembeli  

/Lukáos Gy., 1971./ motívumok késztették  - bevallásuk szerint -

a_.•pálya választására....Hierarehiába szerveződött pályaválasztási 

motívumaik az elképzelt jövő képét, életcéljaikat, élettervüket 

is megrajzolják.. Élettervükből meeismerbe,tő,,,bogy a pálya „ 

választást követő'6'féléves tanulmányi idő alatt,. valamint 

gyakorló tanítóként is mire akarják maid  erejeiket összpontosí- 

tani. 	' 

Motívumaikból az is kiderül, bogy választott - majdani - 

munkájukban szeretnék megtalálni önmagukat, tudásuk, emberi 

habitusuk legjavát adni a gondjaikra bízott korosztálynak. Ez 

a tény társadalmilag hihetetlened, nagy jelentőségfia% gazdasági, 

szociológiai,- mentálhigiéniai szempontból egyaránt. Csak a 

megfelelő helyen lévő megfelelő ember nyújt optimális munka-

teljesítményt. Az ilyen emberekben megy végbe a munka humani-

záoiója.'Ezekre jellemző az ember és a munka harmóniája, s 

nem jellemző az idegrendszeri miiködés zavara. 

/Dr. Rókusfalvy, .1969./ 
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Rangsorolt motívumaik tartalmuknál fogva a pályaválasztási 

érettség irányába mutató tényezők, még akkor is, ba számolunk 

a sugallt mot‘umok létóvel. /L. kérdőív 13. kérdésének alter 

natvái t/ 

Nem ismeretlen az a gy jelenség, bogy a tanítói pályára kó 

szülők, s még inkább a tanítói pályán kitartók között egyre 

inkább csak egy megszállott kisebbség az, amely noha képes-

ségei és képzettsége alapján más területen is könnyen e1- 

helyezkédbetne tanító marad; mert azt érzi egyetlen igazi 

bivatásának: Azok, akikben ez a különleges hivatástudat nincs 

meg, de jó képességűek, önálló kezdeményezésre képesek és 

készeké és merik vállalni a másokkal való versenyt, inkább 

más, népszerabb pályát választanak: A vizsgált I. Eves ball 

gatók pályaválasztási motívumai az adatfelvételkor sejtették 

bivatástudatukat is. . 

Az önismeretük végeredményeként kapott kép biztosítéka 

lehet - tudatos, tervezett személyiségfejlesztés. esetén. - 

az eredményes pályamegvalósításnak. 

A döntéshez szükséges érettség nem mondható el a pálya.. 

követelmény-ismeret vonatkozásában. Csak egy tudatosabb, 

differenoiáltabb pályakövetelmény-ismeret segíthetné az ered- 

ményes pályamegvalóstást! As ennek előzményei a döntés előtt-

re, a  felelősséggel teli középiskolai pályaválasztási tanács-

adásra kell, bogy visszanyúljanak! 

Gyökeres megoldást ugyan csak az igényes profilaxis 

/Rókuefalvy, 1969./ jelenthet, azaz az ember -,pályamegfelelés 

gyermekkortól történő kialakítása. 
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Az iskolik e.oik leQá'ontoeabb tbareadalmi fur►koióJa, a. páhra,. :  

vá2aazté►s profilaktikua ®lblc6szitésóben . radians.  A  közópisko-  

lai oazt6lyFönökök tanitváayaik • szem6lyietóg6nek, elhivatott-  

eSgdnak'iemeretében adjanak olyan konkrét, 	6rt6ke1bet8  

feladatokat, amelyekben egy-egy speciális tan ~.~tó1 szembly16óg-  

jegy 16te tudatoaitbatb, megerősitb®tŐ: Tudatosan irányitsák  

a pedagógiai fakultáció adta  lebetv"ségekot kibaezra,tva a ta-  

nit63 pályára k6ezüló fiatalokat! Vallom, bogy egka,t_ tehetne  

a kí3zópiskola a tanit6ál kul.lyak' rigpezexiraitee66rt,, ha a..tobet-  

a&ps .  fiata.lokat  köztük naGyobb számban fidtsat is  .. tudat.  

tosán iványitan0 a tanitólit6mp kpe l  

A pályaválasztás 	olak6satt6e6t vfgm8 p©dag6gusok  

munkal6loktani esaempontd Felvii4Goadt6 tev6kenyeóg6sr, is  azuk-  

e6g lenn®, bogy a pályát v6].aezt6 fiatalok jól lswerjCL a vili►-  

las2tott pálya ezemólyi fol.tóteloit le.  

Seavzet :  

Lukáoe György: utam Marxhoz. Bp., 1971. Magvető Hönyv-  
kiadó 599.  1.  

Dr.Rókuefalvy Pál .r Palyava]l.asztas, pályavála®ztási  
6rettsóg. .  Bp. , 1969. Tankönyvkiad6 46-47. 1:  
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A MÁSODIK ADATGYŰJTÉS ELŐZMÉNYEI 

A Kaposvári Tanítóképző Főiskolára felvett valamennyi'I. 

éves hallgató csoportpatronáló tanárával való első találko- 

zásakor /még 1977, szeptemberében,. az első csoportfilésen/ 

kézbe kapta - a pályára való tudatos készülés végett - az 

alább ismertetendő sokszoros ított szöveget. A szöveg tanul-

mányaik idején saját tulajdonuk marad, hogy seg ítse tudatos 

önképzésüket, önnevelésüket. 

A SZOCIALISTA TANTÓ SZEMÉLYISÉGE 

1. A tanítóképzés célja  

Társadalmi fejlődésünk előrehaladása, a szocializmus ma-

gasabb szinten való építése, a korunkban kibontakozó tudo-

mányos-technikai forradalom egy emberibb élet új távlatait 

nyitja meg. E fejlődés emberi és társadalmi összefüggései a 

nevelés társadalmi szerepének növekedését vonják maguk után.  

Az iskolával szemben támasztott követelmények növekedése 

pedig - természetszerűen - a tanítóképzés felelősséfét i s .  

fokozza. 	az emberek sorsának és boldogulásának jövőbeni 

alakulása nem kismértékben a tanítókéin, a  pedagógusokon múlik. 

Azokon a tanítókon is, akik ma és holnap főiskoláinkon készül-

nek fel leendő hivatásukra. 
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A szocialista társadalom felépltés6hez szakmájukat magas 

szintén művélő,_ önállóán gondolkodó, magukat'is továbbképző, 

'a feladatókat feggelmezétteü megoldó szooialista elkötelézett- 

" aégíi tánítékra'ván szükség. 'Áldozátkészségük, jó munkájuk nél-

kül nem lehet a neveléssel AS  oktatással szemben támasztótt  

társadalmi elvárásokat eredmgnyesen•kielégiteni.  Ebből kiindul-

va az•1973-ban megjelent új Tanterv /117/1973.'MM sz . 'utasitás/ 

a következő tömör megfogalmazásban adja az általános iskolai 

pedagógusképzés'- s ezen belül a ' tánitóképzés - célját:' 

"Kommuniáta világnézetii"és erkölcsű, hivatásukat őrtő és ' sze-

rető általéxíos iskolai tanítók képzése, akik eredményesen al- 

kalmazhat6 szaktudományi és pedagógiai műveltség birtokában 

vannak, és az állandóan növekvő ismeretek önálló megszerzésé- 

nek képességével rendelkeznek." 

2.. A szocialista tanft6 személyisége  

A tant6képzés fentebb megfogalmazott célja, valamint tár-

sadalmi eszméink és igényeink ismerete alapján plasztikusan 

rajzolódik ki előttünk a szocialista tanító emberi karaktere 

és nevelői egyéniségének profilja. Nevelési feladataink konk-

rétabb meghatározása és a programszerfai nevelés azonban a ta- 

nit6i egyéniség részletesebb elemzését is igényli.  , A  szocialista 

tanktó személyiségjegyei, amelyeket a nevelési programban a 

tanítóképző intézeti nevelőmunka távlataként jelöltünk meg, 

az élő-eleven tant6 tulajdonságainak rendezett egységét ké-

pezik. Az egyes jegyek tudományos megismerése, különösen a 

tervszer( gyakorlati nevelőmunka megkívánja azonban, hogy ezek 

külön-külön is számba vehetők, leírhatók legyenek. 
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Ilyen szemléletmóddal kdzelitve - nagy által6netaaseigban  .. 
............. . 	 ... 	 . 	 . . 	 . 	.. 	. .. 	 . 	 . 	 . 

~t ~t~t~ts, ~t~g~r a  szees~~~.eta _  ~i  ®zemélyai.eégbena se-  

Stoean dtvd2ddnoI: /egy'ee3g;et képemnek/ a szoeE?liolilSttel embereket  

d,1ltalanebQran .jellemző tenlajd .onskvk ás a ttáirae,e3a.  33omban konkrét  

€tBnkeieE► t . beti3ltő •. a  6-.10 éves gyermekeket e2ki3telegzeP tt®4ggel  

é e szakértelemmel nevelő *•  tan#fié ege0441n'!l.e 'szenólyiaFgvonA0 64,  

aábel,yek rendszerbe szedve a kdwetkCazőkt  

 t  

poearélvieOm4earei  5,  

A szem4).yisséea$jogyeket progr4meze : 	egy0í~.~0zt a part $£ji.••  

®égpemllaks9. ha ►tirozata /eme3y a  40rabbi pArt ó6 4' 1aml  dlo- 
ku®entsaalcqok tttegrogalmem4Salt ezix3tetisaéljap 11l. a X. 6e XI .  

Sougresazcae, vaiamint a  KB  vLctat4sp011t110:41 iatGrozQtéa.9.usk  

vltnÉitkep08 'kőveteerám6nyi•éait kósraitt . si10/, m44iir6Ozt: s 'o214sra61*144g-  

pBa~~.Q>~aoló~ia tanit40a1 ' 04apain- 1i$t4v4240Llk  !ti®g. 1414deáek  

alap,iaa fó$dikeb1%3n'kozr itioqiOlkédc3'.404016 t:i.ut4.1l0i0  olyan  ta»  

zitókk4 kell s.tekitanunk, $01104te043%, 0044014 .  ... 

•~. azoSoktista ó.luto6U4A  trannAtsl: sk,lEncak. a • Vild,sné2et6t  

€® ®rk51oe6t a marslzmue .•ler.a►lni'omue elmélyült linmeretee  
; 	 :•, 	

. 	, 	. 	. 	 , 	. 

6s moggyOzeddses eitb 	
.

~4 , 113a0mozza Meg  e, ak~.bC t~~eD®3a•. 

~.atQ m64t3aR 	434,: g434olt04nt 	edolge~on3:; 	. 

•,. k~. ~mea 	iak-intea eaoio 	 $. eFk$.ileRte3€3 ~neé~ , tE1St,~~ik 
„ 	, 	,, 	, 

	. 	, 	
,. 	 • 	, 	• 	. 	. 

, . 
,®3rdwzt c  ami e1 .  x.  e  Idea.a bn3ad4S, eMooializmus fgy6tt  

. 	 . 
E$e qx►4Oletie teleDi1®k te100.4t4.k P4ra ►44z.t, 4111a gAteQlja a . n4p®k  

. gezu4R0., . politi444.,. telezabadA4St,., e:. k6azek  
bazé3ut,ea..t meKvódeni;  
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általánosan miiveltek  és szakmailag képzettek,  lelkesed- 

nek és harcolnak a haladást szolgáló 6j tudományos,  

technikai, társadalmi ©szmék,•elvek,megvalós(fosáért,.  

ép ezt a harcot egyes tik az emberiség történetének év-

ezredei alatt felhalmozott anyagi  és szellemi értékek  

továbbfejlesztésével és terjesztésével;  

• optimista  ós barcos emberek,..  kezdeményezőek és. példát  

:mutatóan élen járóak., , minden képességcikkel küzdenek a  

társadalmi gondok és problémák megoldásáért;  ' 

- közéletig  közösségi emberek c  vállapák osztályuk, hazá-

juk örömét és gondját, vállalják a bivatésukkal együtt-  

járó küzdelmet és nehézségeket, s készek a, szocialista  

közösségek védelmére; 	. 

-. szeretik az életeti  tisztelik szüleiket,, az idősebbeket  

és embertársaikat;  

.• élvezik  és szeretika szépet, a, 71ót,  a természetben,  a 
la 

társadalomban, a tudományban és 'a mi vészetben;  

- életük értelmének tartják,  bogy maradandót alkossanak.;  

- készek az önálló továb'iifeilődésré ,  s folyamatos ' önkép-  

zéssel, valamint 'önnéveléssél .► beleértve' az Idegen  

nyelvtanulás igényét is -. a jövő fejlődő 16nyeinek  

kielégitésére készülnek fel.  

b/ A tanítói munkához szükséges  személyiségyyoa~ás_,ok:_  

,Iskolareform-törvényünk a következőkben foglalja össze a  

szocialista pedagógus személyiségének a hivatás gyakorlásával  
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kapcsolatos társadalmi kritériumait. . 

*,Az oktatisi intézményekben olyan megfelelő k8peeitésti ok-  

tatók mdködbetnek, akik  vilAgn6zeti, ArkO3.osi, politikwi .,  

p®dagbgial ós szakmai gyakorlat  szempontjából egyarint alkal-

masak. e,rrab:  bogy az ifju°►eógat szooitallata ezel.lemben nEavelj6k,  

óa elakósqzitsók a Gyakorlati életre." ,/19ó1. évi IÍI. törvóny  

27. §./  

Szocialista tarsradalresuaakbsin am iskola, a pedagógusok ha-  

tásk8i=e máris jeloa►tőssn. tdlnő Az. iskola  be kiterjed  

szinte az sgbsz. társadalmi életre. Ez fogalmazódott meg ktr•»  

ribban az NSW  VIII. Nongsessizusiu9 *Az tYj ember fQSma:aa&  

ban a taait6k, a tanirok a legfontosabb táreaclalmil ;tEnyezak  

6s a psárt. legjobb harcOetársai. " ' 
Pórtcink legutóbbi,, XI. kongreeszus ~uak batározata peicYig  a  

kővetkező követelményeket  tárja  elénk: *Fejlődnie kell a  

neV®l'tk  eszmei  ; fr'e3k8szifl.te6gbn®k, re ►lelaseógórZetfe3®k i.e,  

bogy kella®n betöltbessék hivatásukat a2 ifjúság szeolélotú-  

nek al$káL#itsában, munkára, gelelgss6,gtudatra, önzetlenségre  

ós Aldozatkószeógre nevelésében, a uemeo  emberi  tulajdoxasógok  

kifejle®ztósében 6s erősitéseóben. n /`V. raj.  33. pont./  

~ Miázponti. Bizottság 1972. j+Ctnl.us 15-►i oktatáspolitikai  

határozata djb6Y aregerős iEti a  p®d~ógi~e~ok feutos ~ tá'irsadalaa9t  

szerepét; *A köznevelés döntő tényezője a  pedag6s•.,us." /II/7.  

pont./ Aeazél Győrgy elvtárs mármzctvábau pedig  r6dzl®teaeobben  
. 	 . 

szól  a pedagógueokrfil. *Pártunk, társadalmunk bisaalosnial van  

irántuk, ós épf  t  munkájukra a Ova nagy feladatainak wag-.  
  . 

oldásában.' 	
. 
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Szocialista társadalmunknak a pedagógusokkal szemben tá-

masztott ezen igényeit a pedagógusmunka etikai normáira vo- .. 

natkozó elképzeléseink kiindulópontjának is.tekintjük.,A • hi-

vatásszerd tevékenység nyelvén konkrétabban ', megfogalmazva e 

normák a következők: 

• a tandt6 korunk  és társadalmunk idényeit képviseli, ' . 

.mért csak igy lehet a társadalom megbízottja, a tár-

sadalmi értékek átadója; 	. 

- marxista világnézete szilárd, mely a mikroközösség 

gondolkodásának és cselekvésének meghatározója, moti- 

válója, mert csak dgy tud nevetni másokat; 

- széles körű társadalmi aktivitás jellemzi, autonóm 

erkölcsi személyiség, felelősséget érez az emberek 

/elsősorban tandtványainak/ világnézeti-erkölcsi 

fejlődéséért; 

tantói munkájának nemossak egyézer4en ismerője t  hanem 

4:irateremtő4e..ellensége a sablonos munkának,,sztinte 

lentid keresi a jobb és eredményesebb pedagógiai gya- 

korlat dtjait; 	' 

tudatosan törekszik általános és szakmai m&eltsége  

gazdagítására, életvitelében és kultúrális tevékeny-

ségében a szocialista ideológiának megfelelő viselke-.• 

dést tandsit; 	 ' 

- fejlett pszichológiai-pedagógiai tapintattal és kul-

turáltsággal rendelkezik, és képes megoldani  a bongo- 

lult'emberi  és pedagógiai szituációkat. 



Ezen etikai normákkal szerves összefüggésben vannak a pe-  

dagóguá mesterségbeli tudas&val J aposólatos sz.emél4issógiei yek , 

amelyeknek közön alapja a rátermettség,,  a pedagógiai §rdek- 

l"ó~s és a ~ermekszeretet,  továbbá az elmélyiil.t szakmai tudfil,  

az elméleti és a gyakorlati felkészültség,. 	 . 

A pedagógiai beállitottsóg  megnyilvánulási formái:  

- a gyermekekkel szívesen találkozik és foglalkozik;  
- szépnek és felemelőnek tartja munkáját;  

- lelkileg kiegyens4lyozott;  

- kötelességérzettel, felelősségtudattal, igényességgel  
rendelkezik;  

- áliandb pedagógiai aktivitása, tervsszerii önképzése;  

- bizalom és pedagógiai optimizmus _;  

- a tapasztalatok kritikus sutvétele ós felhasználása;  

- helyes követelés és a gyermekek egyéniségének  

tiszteletben tartása;  

- pedagógiai tapintat /a nevelési módszerek megválasz- . 

tála ir4nti érzék/.  

A pedagkiai :képeaséek . megnyilvánuláai formái;  

- a  

- a  

- a  

megfigyelőképesség /éles szemi/4  

képzelet /előrelátás/;  

megosztott figyelem /körültekintő/;  

.• szervezési képesség /mobiiitáss/;  
- kezdeményező képesség /aktivitás/.;  

1 
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• a pedagógiai'alkotó munka végzésének igénye,.kreat ív 

képesség-;...... 	. 	......... 

józan megfóntoltsrag é's igazságos` 3/..télőkéPességv - 

- helyes önértékelő ós .  kritikai képesség "a pedagógiái.  . . . ` 

munkában' és a közéletben; 

- az indulatokon való uralkodás képessége /tud uralkodni 

hangján, arojátékán, bangulatán/; 

- képes magatartásával, mozdulataival nevelni, a gyer-

mekekkei.tréfálkozni, vidulni. 	' 

A tanítói munka mindezeken túl speciális személyisé 1eRvek 

kifejlesztését is igényli, hiszen a kisiskolás gyermekkel való 
• 

foglalkozás különleges adpttsagot•és képességeket kávén, 

amelyeknek alapja a.6-10 éves korú gyermekek fiziológiai és 

pszichikai fejlődéstörvényeinek, a gyermek szociális kapcsolat- 

teremtő képességének, valamint a gyermekközösségek mozgástör-

vényeinek ismerete. Ezen a bázison fejlődnek  ki a tanítóban 

azok a tulajdonságok, és jut azoknak az eszközöknek a birto-

kába, amelyek segítségével a kisiskoláskorú gyermek tevékeny-

ségét és a gyermek fejlődéséhez szükséges naté.srendszert 

szabályozni tudja. Ezek a következők: 

- fejlett kommunikatív képesség; tcülönösebb erőfeszítés 

nélkül képes gondolatait, mond ivalóját úgy megfogai-' 

mazni /informélni/, hogy a kisisiolások mindig meg- 

értsék;  

kiejtése tiszta /tökéletes artiku áoió/; 



• íráskészsége mintaszerű; 

, egyszerű, , , gyors rájzi kifejezőkészséggel rendelkezik; , 

-' , jó rögtönző képeas6g ; 

,':rendelkezik azokkal a képéssógékkel,, amelyek 'a gyermek 

és gyermekközösségek közvetlen 6s közvetett irányitá 

sához'szükségesek; 

potenoié.lisan rendelkezik a kisebb gyermekek neveléséhez 

szükséges fokozottabb odaadással, tapintattal, türelem-

mel és gyengédebb szeretettel; 

- képes részt venni a gyermekek játékaiban, 6s tud a 

gyermekekkel együtt énekelni, menetelni. 

A tanIt6 speciális személyiségjegyei csakis .az egész  

személyiséget érő pedagógiai.hatásrendszerbon  fejlődhetnek ki. 

Az  egyes , jegyek ,tételes felsorolása csupán azt a célt , szolg4l-

ja,,bogy..a hallgatókra gyakorolt filtalános hatásokkal együtt 

mindig gondolunk  és törekszünk a speciális személyiségjegyek . 

kialakításának lehetőségőre. 

A.tani .tó közéleti szerepe ,,  szükségszerűen differenciált 

iskolán kívüli tevékenysége szintén jó néhányfontos személyi-

ségvonás kialakátását igényli. Ilyennek tekintjük a követ-

kezőket: 

-' intenzív érdeklődés szociális közössége és a dolgozók ' 

egyéni problómái'iránt; 	 •' 

- közéleti tevékenységét pedagógiai ihletettség és tar-

talom, igényesség és szerénység jellemzi; . 
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- nagy. gonddal és odaadással fáradozik az iskola és a 

szülői ház nevelő munkája harmóniájának.megteremté-. 

séért; 

- tiszteli és becsüli szociális közössége lakóit, veze 

tőit, osztozik örömükben és gondjaikban,  a  . önzetlenül 

közremúiködik a helyi politikai-közéleti feladatok 

megoldásában; 

- jártas a közműívelődés valamelyik ágában. 

A felsorolt személyiségjegyek és normák természetesen nem 

merítik ki a tanítóval szemben joggal feláll ított valamennyi 

társadalmi követelményt. sőt:. ezek a tulajdonságok sem lehetnek 

meg minden•tanitóban egyforma minőségben, még kevésbé lehet  

kialak. tósuk. teljes és befejezett a képzés végére. A. főiskolai 

nevelés során azonban meg lehet és meg is kell oldani ezek ki- 

álaktását olyan mértékben, hogy céltudatos, következetes ön  . 
művelés, önnevelés útján minden egészséges tantóban kifej-  

lődbessenek azok. az  általános emberi és speciális tantói  

személyiségjegyek, amelyek az eredményes nevelő-oktató munka,  

nélkülözhetetlen feltételei.  

/Megjegyzés:. A so,ks,zorositott, szöveg kivonat , nA tanítóképző 

főiskolák nevelési programján-ból. = Az általános iskolai és 

az óvodai pedagógusképzés nevelési programjai.  Kecskemét, 

1976. 140 14 	' 

Hogy•a főiskolán folyó oktatás-nevelés-k6p,zés sor n•a. 

vizsgált I.. éves tanitójelöltek,pályav4lasztási motívumait 

muködő állapotba hozzuk, a motiváló ráhatás egységes tervezése 



végett, a t4u4t4képző főiekóla Szakss.zervQzeti bizóttsága kez- 

démény®zésérá még 1978 .4ri3.ia4ban önszoktatói értékez3ét  

t6miLjá vólt jólón dolg'ozát egyik fejezetei «Az I. évéli tánitó-  

jelöltek pitlyavsáiaszti.Si mótivtamainak, önismer'éténelsi - páiyá=  

követéimény .:ismeretének elemzése« oimén. Az é.rtekezlétén  

ugyan batórozati  Javaslat  nem  -szüil.etett"a v1zsgalati ered-

mények pedag6giai baszuósdtásárói, dm  aZ I: 6v34 casopórtpat-  

róná,i6 tánsaróFs'  égy' 'része `  á  'osoportjukba'tartozó llallgatók' ~ála-  

póssább pedagógiái megismerése végett elkértó félbááznAld.srá a  

vizeigalati anyagot.  
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A  MÁSODIK ADATGYÚrJTÉ S SÖR 

1979 februárjáig éppen három féléve telt el a Kaposvári 

Tanítóképző Főiskolán azoknak a tanítójelölteknek, akiknek 

pályaválasztási motívumait a pályára készülés első napján, 

1977 szeptemberében próbáltam feltérképezni. Annak  felderí-

tésére, hogy pályaválasztási motívumaik közül melyek váltak  

működőképessé,  1979 februárjában egy újabb kérdő ív megvála-

szolására kértem az akkor már II. éves tanítójelölteket. 

Kíváncsi voltam arra, bog az egyes tanult havi tóerők, illetve  

az általuk motivált magatartás tartósan fennáll-e, valamint  

arra is, hogy mely motívumok voltak az elmúlt másfél év alatt  

kiolthatók..  . 

Az alább ismertetendő kérdőív kitöltésére tanulmányi cso-

portonként /1-8./ a hallgatói csoportvezetők közvetítésével 

kértem meg a II. éveseket. A kérdések megválaszolását nem a 

főiskolán, nem is tanári felügyelet mellett vártam. A válasz-

adás befejezésére, illetve a kérdő vek összeg34jtésére két 

hetet kértem a hallgatóktól. 

A MÁSODIG KÉRDŐIV 

Tisztelt II. éves,hallgatóI 

Sikeres felvételi vizsga és a főiskolán eltöltött sikeres 

3 félév után Önben feltételezzük erősen él a tartóvá 

lenni szándéka. Az elmúlt tanév kezdetén már arról tájókozód- 



Wok, hogy  p&lyavA3aakztiskor , miért éppen a  tenitői pélyitt v6-  

azeoitette aalönybarrao  . 

tu  
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h9 ds  sá.1!! 	
. if: . . e 	 . 	 . 	 . 

Ezért arra kbrjük; ~ ~ .. itv  , tamo1ijs6_óre •. szives.  

keciljék /AWL  vilaassat adni t  

Yitlae2ait köszönjük.  

Kérdáv  

Név~ 	  Ceoport: 	 

1. Bize:ilyé~.*a érd,ekli, hogy  az  1977 szeptemberében kitöltött  

kés'dőie 13. kérdésére - ► aMléx►t éppen a.tanited DAlv‘t  

vAlaeiztAft, óleathivAtAdu1?m «. adott valaszok etatiemtikai  

á`el,fle ►lgozasa otin milyen következtetésre Jutottunk. Az Al.  

talunk felsorolt okok közül €ontessititaaknak aaleefelelSea , 

akkor as .alábbiakat rapgsora7ltlik: 	 . . 

Z. Szeretném kedvsa:séggeli taas°ataaigceségga3.  

kelteni a tanulasi  érdeklődést  a  EarieFgyermekekbeni  

U.  tfgy vélaam  a, bnértókemet omen a  p4lyAn tudom  

leginktibb haazrzuositan3..  . 	 . 

/XI.  qoa'2) a -pélytul a folytonos tanulés,. Onképz6a  

követelménye é® 3.eh®tőiróge.  
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tD'E;y goadolon. Eaologe6GGo1,*  szemage© figyelemmel  

ta. tuc3ou e3.6atoai to Wi®gyeravkei: ragCŐsr6g3. 406ny6t.  

~ . Smoratn6m a taxxuibk iasko'3ei o :oromgasat  Moge3diztetni 9  

VI. - Eiwanesi vragiok, izatQllektnaiera mire kőpoeek a  

6.•10 6ve® ' tana3ft.  
.. . 	_ 

VYI. Tetszik az a3.kOt6 Pe4agOgiai szabads6g iehet8e6ge.  

szoretraóak, ba őszintén vAlasGolna arm, moa az 1977o ezep-  

temberbben rangsorolt k4ssztet6sak meuYayire segitift Ont azóta  

is a. payQ megval6sitasában! A vfila®zad{st a kügetkezúk6ppen  

d4geZz® :  
.  

at ha ~on se iti
,. 
 'wa~.ac~®3.yik, akkor payee, ,  irjon a m©g-  

2e1a1ű róma:°. 8Sm_ £j16 M 	 . 

b/ }via eenIti9,  ak.:Qr  ttettaáto  

c/ ha  nem per4ti,  at•.tor , ~,~,,,,,~,g4,1 . 

2. Az eltelt mis261 	ii$att jolentkezett-►o Vnlamai.főle AMU  

is6sztetőe  Onben a sikeres .p6~if.yasáegvalóst6ora?  

a/  icon. 	 b/ nem  

3. Ha vitt.lásza az i,g;~,n v+olt, a vonalon fogalmazza meg azt,  

o vagy azot:rrt  t/Ha vilaoezadisra nem előg az itt mogjela3.t  

hely, a lap b€itoldaalőui folytathatja vitlasző.t./  

4. Foglalkozott.e főiskolai olai tan aám.nyai alatt azzal. a Can-  

dolattal, bogy  p#1i4. módps42 , 	 . 

ái/ ig®n  b/ nem  
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5. Ha válasza az igen volt, mi volt az oka a pályamódosítás 

gondolatának? Amennyiben talál Önre vonatkozóan reálisat 

az alább felsorolt állitásokban, karikázza be annak bet(- 

jelét!  Ha többet is talál, rangsorolja azokat! 

a/ Nagyon nehezen felelek meg a tanűóképző főiskola 

tanulmányi követelményeinek.  

b/ Nagyon nehezen felelek meg a tan1tóképző főiskola 

gyakorlati képzési követelményeinek.  

o/ Úgy találtam, nem vagyok alkalmas  a pályára, mert 

d/ Egyéb, mégpedig
... 

6. Melyek azok a pályakövetelmények,  amelyekkel már rendel-

kezik, és segtik'sikeres pályamegvalótását? 

	

I,  	IV. 	
. 

II. V. 	 
III. 	  VI.. 	 

VII .- . . 

7. Van-e évfolyamtársai között ólyan, akiré nem szívesen 

bízná majd saját gyermeke nevelését? 	. . 

.a/ van 	b/ nines 

8. Ha válasza a van volt, sorolja fel évfolyamtársának azokat 

a tulajdonságait, amelyek miatt nem tartja alkalmasnak a 

tanit6i pályára! 
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9. Mi a' 'vé' .émé'nyé,' 'á ' jél'enlégi' 'II'.' 'évesek 'többs'é,ét  ' jellemzik- 

e a kővétkéző 'm'égállapatásók? 'Ha 'a többségét -  ' jellemzik, J 

be tűt;' há 'nőm j élléWzik,' ' NJ-t r j'on 'a 'vonalra ! ' Ha több J 

betilt is ir, rangsorolja azokat! 

- a/.,Azért, akarnak tanítók lenni, mert a tanárképző 

főiskolákon eséllyel nem tanulhatnának.. 	• .. 

-- b/ Azért akarnak tanítók lenni, mert rövid időn belül 

•okleveles foglalkozással szeretnének rendelkezni. 

:..; mert ezen .a pályán lehetnek majd a leghasz-

nosabb tagjai a társadalomnak.. 

,mért úgy gondolják, hogy étéri '.a pályán lesz a 

leggyorsabb egyéni érvényesülésük. 

mert ezen .a apályán lesz •a 'leghosszabb .a ,fize-

tett szabadság. 

..., mert az oklevél megszerzése után a szakkollé-

giumi tárgyukból tanárképző főiskolán szakosodhat- 

nak, és tanárként dolgozhatnak majd tovább. 

10. Van-e az Ön családjában pedagógus? 

Hav4lasza'a  van,  húzza alá a megfelelő nevet! 

a/ nincs 	b/ van: szüleim, nagyszüleim, oaak az 

édesanyám' csak az édesapám, 

csak a nagyanyám, csak a nagy- 

apám, testvéreim, egyik testvérem, 

férjem, feleségein; 	 

11. Az eltelt három félév sikerei, kudarcai alapján hogyan . 

látja, középiskolai osztályfőnöke megtett-e  mindent annak 

érdekében, hogy Ön a legmegfelelőbb  pályát válassza? 
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Há válasza a new lesz, búzza alá a felsorolt válaszok közül 

azt, vagy azokat, ame lyek volt oáztályfőnike . pályaválasztást 

megelőző munkáját jellemezték! 

a,'igen 

1b/ nem, mert: 

I. Nem ismérte eléggé tanítványai képésségeit. 

II. Semmiféle . pályára sem készített ,fel. 

III. Magunkra hagyott pályaválasztási döntésünkben. 

IV. Más pályát ajánlott, ... 

V. Nem minden tanuló sorsa érdekelte. 

VI. Csak a tanitássai foglalkozott, a pályára neveléssel 

nem... 

VII. A pályaválasztással nem konkrétan foglalkozott. 

VIII. Nem: adott megfelelő tájékoztatást a különféle pályák 

követelményeiről. 	. 

.IX. Csak pályát tanácsolt, indoklás nélkül.  . 

12., A tanítói pályára készülés másfél éve alatt különböző 

tárgyakban alapozták meg szaktudományi és pedagógiai mü 

veitségüket..Ön hogyan látja, a pálya sikeres megvalósí-

tásához mely tárgyak adták a legtöbbet? 

a/ politikai gazdaságtón 	g/ fejlődéspszichológia 

b/ filozófia 	.b/ pedagógiai pszichológia 

o/ logika 
	 i/ irodalom 

d/ oktatáselmélet /didaktika/ j/ nyelvtan - nyelvmiivelés 

e/ neveléselmélet 	k/ beszédm'úve1ós. e _ 	,. . 

f/ általános pszichológia. 	1/ orosz nyelv 
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m/ matematika. 	, 

n/ természetismeret • 

ot oktatásteohnQlógia 

ö/.anyanyely-tantárgypedagógia 

p/ matematika-tan tárgypedagógia 

r/ gyakorlati képzés 

s/ szakkollégiumi tárgyaim: 

. t/ ....................,...... 

A válaszadást a következőképpen végezze:,az alábbi állítások 

vízszintes egyenesére orja azoknak a tárgyaknak a betú(jelét, 

amelyek Önre nézve az állítást igazzá teszik! 

1. A pálya sikeres megvalósításához eddig•a legtöbbet adta 

2. Szeretéem a 

más tantárgyak mellett.. 

3. Közömbös voltam 'a 	 

iránt. 

4. Nem szerettem a 	  

5. Legkevésbé a 	  

szerettem eddig. 

A pályamegvalósítási motívumokkal kapcsolatos adatgyúíjtés 

időpontját azért a 3. félév zárása utánra terveztem, mert a 

vizsgáit tanítójelöltek nemcsak a pedagógiai műveltségüket 

megalapozó tárgyakból - oktatáselmélet, nevéléselmélet, ál-

talános pszichológia, fejlődéspszichológia, pedagógiai pszicho-

lógia, anyanyelv- és matematika-tantárgypedagógia - rendelkez-

tek intézményes keretek között szerzett körülhatárolható mif-

veltséggel, hanem dialektikus materialista világnézetlik meg-

szerzésében is bejárták már a főiskolán a "fél utat". 
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/p®11tikai gazdaságtanból kollokviummal zirtáts a 2. rólévet,  

tilozófiiáb8l pedig a 4. 161Ev vEg s £ogják tudfsukat W,I.Qk••  

viumi érdemjeggyel értékelni. / Az ada .tgyüjtóe időpontjának  

megv$a.l.asztésibaan még az  is berolyásolt, hogy a  U. éves  ta~ 

atójelbltek a 3. félév alatt az aLeb tagozatban ro3:yó tar.  

talmi munkába  hoeepitalások és comport előtti tamitieok kere-  

t8bem bele is "kbetolbattak. °  

!~ MINT1BAN' HElcÖVE"i`ICE°e'ETT VÁLTOZÁSOK  
AZ  1977-as - =wink ~ wi Tk  iazApvmoz .. VISZt1íAY :.LTPA  

1977 szeptemberében 195 elsőéves tanktójelögt pálya-  

va3.a®ztési mot9Lvumait sikerült megismesnees• 1979 ret,roArjéd.g  

.. a második adst&Aj tée időpontjáig .- 27-tie1 • kevesebb lett a  
nappali tagozaton tanuló II.  évesek  száma. 3.1 hallgató a  II.  

Evet levelező tagozaton Polytatja, belőlük l.• riidhaa.3gat8.  

1 Fátd2alll,gat5 pedig a htspoaviri TanlCtókEpző Főiskoia szekszárdl  
Kihelyezett 3'+ag+ozatia tanul tovibb. 1 djabb £idl uallgatő egy  
tanév kihagyása utAn kezdi majd a iI. évet aróilekolin. 3  
leányhallgató was - nem pedag+8guakdpzó «. intézményben kezdte  

el tanulmányait. X. éves korukban kitöltött kérd'óivi;ik Atte«  

k3.ntéseker relt&t,. bogy misadhó3rman biAnyosan töltötték ki a  

pá,tYamotivamokk'al  kapcsolatos  kEardéet, egyetlen válaSzt jel0l-  

teks wTaaereee a tanttl3►k+6pző railskoa.dk re.lvételi és kQpzdal kő« ►  

vetelmEnyei.t.  .,tJgy észem+ azoknak eaegFelel:ek. * I+Iindhérom eset- 

ben a szülők egyetemet vEgeztek, relt£ telezhet8, hogy  az 1 6v®s  

nk6rsy®zerpélyms Qaak arra ezos.gált, hogy  készül  Jenek  a azllők  
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elvárásának és saját vágyaiknak megfelelő felsőoktatási in-

tézményekben való felvételire. Ez a jelenség is felhívja a 

figyelmet felvételi rendszerünk egyik fogyatékosságára: csak 

intellektuális felkészültség szempontjából vizsgálja a fel-

vételt kérő fiatalokat. 4 hallgató /2 fiú - 2 leány/ tanul-

mányi okokból kimaradt, munkába állt. Sorsukról nem tudunk. 

7 hallgató viszont újból I. éves lett - ismételnek -, belőlük 

2 fiú. Valamennyi ismétlő nem közvetlenül az érettségi évében 

kezdte főiskolai tanulmányait, indulási hátrányuk valóság lett. 

Optimális esetben 168 másodéves tanítójelölt pályamegvaló-

sítási 'motevumait ismerhettem volna meg, mivel a nappali tago-

zat létszáma - 168-ra 'csökkent. Hogy ezzel szemben á'jélleméz-

bető II.• éves minta céák' 133 hállgatóból áll '/14 fiú- és 119 

leányhallgató/ - ez  a nappali tagozaton tanuló II. évfolyam 

79 %-a . -y  árnak ' oka' abban is kereshétő, hogy az írásos ankét 

nem szervezett keretek  közt, nem tanári felügyelet mellett 

folyt, igy aztán a  "kötelező  jelleg" kiiktatásával az értékel-

hető'kérdőivek száma is csökkent. 

TANÚIMÁNYI EREDMÉNYEK 

A TANITÓI HIVATÁST MEGALAPOZÓ  TARGYAKBAN 

A . .választott .életpálya, iránti mély érdeklődés,. felkeltését, 

..valamint a választott hivatáshoz szükséges értelmi, .gyakorlati, 

erkölcsi jegyek kialakítását •• elsősorban ,. az•oktatáselmélet, . 

az általános pszichológia, a. fejlődéspszichológia .a pedagógiai 

.pszichológia, a neveléselmélet, az anyanyelvem  és a matematika-

tantárgypedagógia oktatóinak kellett az első három félévben 
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szervezett keretek  között elvésgeznitik. A 133 válaezo16 Ii. .. 

Ewes  tanit6Jelölt érdemjeggyel Je:llemezbető teljeeitmEnye az  

alé►bbiak szerint elakult, .az emlitett tárgyakban:  . 	. 

I . . félév :  

A try  ne-  
- Vet,  

jeles j6 köze- 
pee  

elégd. övez. átlag  

. el®él® t +  
 ~ 	 . 	 ... . ..Í  

36  
~ . 	 . ~ .. 	 .. 	1w  

51  

35 

32 

42 

....-*U.M*w..sM...►...M........U..M...♦M.T........L.r..s....r  
14 

30 

133 	' 

133 

3440 

2,53  általános 
psLdieb.  ••a  26 

€élévs,  

A  tirgy ne- 
ve : 

jeles j6 köze- 
Pee  

elbge. örsaz. á.tiag  

oktatés- 
elmélet  

47 72 13 1 133 4,24  

III. félév:  

A tá►rgy  ne* 
ves 

Jeles  J6 köze*
pee  

el8ge. öeez. á►tlag  

nevelés. 
elmélet  

fejlődés* é® 
ped. petz.  

.anyanyelv 	.. 
tanté.rgyp. 

- .u...... ..j.....►...$. . -  

matematika -  
tant€~rgyp. 

25  

24 

. 	
13 

11 

54 

37 

51 

39  

... 	...M....l....rrrMw.,.wrr...w..►..►ll+..T••rr............rr,í.,.w  

.rw.-.w..a.-.r..r,TS...o...ari.rr.w....+iw.r...+..M...}rr+..G..... . 	  

44 

44 

•48 	• 

45 

. d►  M.... w ..........................................  

10 

28 

.21 	. 

38 

133 

133 

.133 
...  

133 , 

3,71  

3,43  
. 	 . 	 .. 	 .  

	

. 3,42 	-  

3,17 
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A pedagógiai és pszichológiai tárgyakban elért eredmények 

alap pián,  a tárgyak rangsora a következő: 

1. oktatáselmélet /II. félévi eredmények alapján/; 

2. neveléselmélet; 

3.. fejlődés- és pedagógiai pszichológia; 

4. anyanyelv- tantárgypedagógia; 

5. oktatáselmélet /az I.félévi eredmények alapján/; 

6. matematika- tantárgypedagógia; 

7. általános pszichológia. 

Ha az egyes tárgyakban elért eredmények alapján felállított 

rangsort összehasonl1tjuk a hallgatók értékelő attitadjeivel 

/L. kérdőív 12. kérdései/, akkor ezt a csökkenő nagyságú sor-

rendet kapjuk:. 

A tanítói pályára készülés közben a legtöbb késztetést kap-

ták a pálya megvalós1tására ) és ezért a legértékesebb tárgynak 

tekintették: 

a/ az általános pszichológiát, majd sorrendben a követ-

kező tárgyakat: 

b/ gyakorlati képzést; 

o/ neveléselméletet és fejlődéspszichológiát; 

d/ oktatáselméletet; 

e/ anyanyelv- tantárgypedagógiát; 

f/ pedagógiai pszichológiát; 

g/ matematika- tantárgypedagógiát. 

Az egyes tárgyakban elért jó, vagy rossz eredményeik nem 

befolyásolták értékelő magatartásukat. /Ugyanez nem mondható 

el az egyes tárgyakat oktatókkal kialakult kaposolatukról./ 
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A PÁI:YAMEGVALóSÍTÁST TOVÁBBRA IS" SEGITŐ ' 

'MOTÍVUM08 

A 3. félév befejezése után kitöltött kérdőaty' 1.-kérdésére 

adott válaszok statisztikai feldolgozásának.megkönnyítése 

végett a választott mot ívumokat egy!3 fokú skála mentén ren-

deztem el aszerint,..bogyan alakult sorrendOk. A.ballgatók 

. által arab 1-sel ellátott motívum, vagy mot ívumok..3'pontot, 

az arab 2-eel ellátottak 2 pontot és az arab,  3-sal  ellátott 

motívumok 1. pontot kaptak.•/Ez utóbbiak voltak:az elutasított 

motívumok./ 

Csoportonként melyek is voltak azok a motívumok, amelyek 
• 

a pályamegvalósítást továbbra is segítik? /Megjegyzés: a 

táblázatok fejlécében a nagy ABC betliinek jelentése az alábbi: 

A'= Az I. évben rangsorolt motívumok betúijelei. 

B = A 3. félév utáni választások száma a "nagyon segíti" 

kategóriában. 

C = A választások alapján kapott pontszám. 

D = A 3. félév utáni választások száma-a "segíti" 

kategóriában.. 

E = A választások alapján kapott.poutszám.. .. 

F = A "B" alatti választások. összege., 

G = A "C" alatti pontszámok összege.. 	, 

H = A."D" alatti választások összege . . 	. 

I = Az "E" alatti pontszámok összege./ 
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Na a fénti táblák C + E jelzési: soraiban található pont-

számokat összegezzük, a pályaválasztási motívumok rangsorától 

eltérő rangsorhoz jutunk. Három vonatkozásban fedezhető csak  

fel azonosság a pályaválasztási és pályamegiralósftási motí-

vumok között: a "k" és az "n" jelzésű motívumok az eltelt  

.másfél év,alatt is megtartották primátusukat,  ugyanis a pálya-, 

'megvalósításnak is vezérmotívumai maradtak, valamint megőrizte  

V, helyét az "m" jelzés( motívum.  

A pályamegvalósítást továbbra is segítő motívumok rangsora 

,a következőképpen alakult: 

:I. helyen maradt a "k" jelzésű motívum: 

"Szeretném kedvességgel,- barátságossággal felkelteni 

a tanulási érdeklődést a kisgyermekekben." /Pontszáma: 

360./ 

II. helyen maradt az "n" jelzésű: "Úgy vélem, önértékemet 

ezen a pályán tudom leginkább hasznosítani."./Pont-

száma: 287./ 

III. helyre felkerült a "p" jelzésű: "Tetszik az alkotó 

pedagógiai szabadság lehetősége." /Pontszáma: 251./ 

IV. helyre "csúszott" /a pályaválasztási motívumok rang-

sorához viszonyítottan eggyel lejjebbi az "i" jelzésű: 

"Vonz a pályán a folytonos tanulása, önképzés lehetősége 

és követelménye." /Pontszáma: 241./ 

V. helyen maradt az "m" jelzésű: "Szeretném a tanulók 

iskolai szorongását megszintetni(u /Pontszáma: 240./ 
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VI. helyre "csúszott" a "j" jelzésű: "Úgy gondolom, 

melegséggel, személyes figyelemmel ki tudom elé-

gíteni a kisgyermekek függőségi igényét." /Pont-

széna: 235./ 

VII. helyre "csúszott" az "i" jelzésű: "Kíváncsi vagyok, 

intellektuálisan mire képesek a 6-10 éves tanulók.« 

/Pontszáma: 229./ 

A 133 válaszoló II. éves pályaválasztási döntését első 

három helyen befolyásoló motívumok és a pályamegvalósítást  

továbbra is nagyon segítő és segítő motívumok tekintetében  

87 %-os az egybeesés.  /116 hallgató kérdőívén található ada-

tokra vonatkozik ez .a megállapítás./ 

A PÁLYAMEGVAL' SITÁST NEM SEGITŐ MOTÍVUMOK 

A válaszoló hallgatók 20 %-a /27 fő/ vallotta, hogy pálya-

megvalósításában közömbös motkvum az "i" /Vonz a pályán a 

folytonos tanui4s, önképzés lehetősége és követelménye."/, 

a "j" /"Úgy gondolom, melegséggel, személyes figyelemmel ki 

tudom elégíteni a kisgyermekek függőségi igényét."/ és az 

"m" jelzésű /"Szeretném a tanulók iskolai szorongását meg- 

sz 'Lintetni i "/. 
Másik 19 % /25 fő/ úgy nyilatkozott, hogy az "1" jelzésű 

motívum Pldvánosi vagyok, intellektuálisan mire képesek a 

6-10 éves tanulók."/ eddig nem vált életcéljává. 
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15 %-ukra' /20 fő/ vónatkozik az a megállapítás, hogy = a 

"pn jelzésű motívum /"Tetszik az alkotó pedagógiai-szabadság 

lehetősége.q nem alakult át a pályamegvalósítást'ösztönző 

hajtóerővé . ' 

A. II. évesek 11 %-a. /15 fő/ • pedig dgy jellemezte önmagát,' 

bogy az "n° jeizésűi'motivummai szemben /"Úgy, vélem, önértéke-

met ezen .á pályája tudom léginkább basznosítani. "/ közömbös. 

AZ  elutasított motívumok nagyság szerinti emelkedő sor-

rendje /n, p, 1, i, j, m/ és a pályamegvalósítást továbbra 

is segítő motívumok csökkenő rangsora /n,' p, i, m,.'j,'l/ között 

az 1-2., valamint az 5. hely tekintetében egybeesés figyelhető 

meg. A pályaválasztás és a pályamegvalósítás vezérmotívumát, ' 

a "k" jelzésűit /"Szeretném kedvességgel, barátságossággal 

felkelteni a tanulási érdeklődést a kisgyermekekben!"/ egyet-

len hallgató sem utasította el. Ez az adat is bizonyítja, bogy 

a pályamegvalósításban autonommá váltom  életcélként funkcionál  

a rangsor első.motivuma.  

A PÁLYAMEGYALÓSITAST SEGÍTŐ ÚJABB MOTIV .UMOK 

ELEMZÉSE, 

A tanítóképző főiskolán eltelt másfél év alatt' a. hallgatók 

42 %-ának /56 fő/ pályamegvalósítását újabb motívumok is 

irányítják. A legnépésebb azok tábora, ;  akik úgy válaszoltak, 

bogy 'a.2'hetes ciklusos:tanitás és a  csoport előtti.tanitás  

adta az újabb késztetést arra, bogy a tanítói oklevél meg  

szerzéséért még több erőfeszítést tegyenek. Éppen 31-en 



- 80 - 

válaszoltak az említett indoklással a kérdőelv 3. kérdésére, 

ez a 2. kérdésre igenlő választ adók 55 %-a. Elsősorban a 

hivatás gyakorlásából eredő funkcióöröm vált íijabb késztetés-

sé esetükben. Indoklásaikból néhány álljon itt példaként; 

"A 2 hetes tanirtási gyakorlat alatt nagyon jól éreztem , 

magam a gyerekek között. K.ér,, bogy II ,. éves koromban 

nincs "'több lehetőségem a folyamatos . tani(tésra." /A II/1- 

es csoport egyik hallgatónője adta a választ./ 

"Á hospitálások és a tanítási gyakorlatok tapasztalatai  

árra késztetnek, . bogy  a tanulókkalwajd jó közösséget 

alakítsak ki, de nem felülről irányítva." /A II/1-es 

csoport egyik hallgatónőjének válasza./ 

"Megszerettek a tanítási gyakorlaton a gyerekek." /A II/2-

es csoport egyik hallgatónőjének válasza./ 

"A 2 hetes tandtási gyakorlaton jó kapcsolatom alakult 

ki a gyerekekkel. Megszdirt a gátlásosságom." /Á II/3-as 

csoport egyik hallgatónőjének válasza./ 

"A 2 hetes tanítási gyakorlat alatt nagy ragaszkodást, 

szeretetet tapasztaltam a gyerekek részéről." /A II/5-

ös csoport egyik hallgatónőjének válasza./ 

A 31 válasz tartalmában közel azonos, csak nyelvi formá-

jában tér el. Valamennyi a tantási gyakorlatok.előkelő  

helyét bizonydtja a hivatásra nevelősben. A motivumok. tar-

talmazzák a jelöltek igényét a tanittványoktól érkező szere-

tetre,, valamint a gondjaikra bdzott tanulócsoportért érzett 

felelősséget is. 
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A pályawegvalósítást segítő újabb motívumok a  tantárgy-

pedagógiák tanulása közben alakultak ki a hallgatók 21 %-ánál 

/12 fő/. Indoklásaik közül néhány legjellemzőbb a következő 

tartalmakat hordozta: 

"A tantárgypedagógiák tanulása közben megismertük az 

új reformtanterv érdeklődést kielégítő tananyagát, a 

kreativitást serkentő módszereit: Jó i- dolog lesz ilyen 

tantervből tanitanii" /A II/1-es csoport egyik hallgató-

nője válaszolta./ 

"A tantárgypedagógiák oktatása közben értettem meg az 

elmélet és gyakorlat egységét. Az ott megismert tudatos-

sággal szeretném majd végezni tanítói munkámat." /A II/6-

os csoport egyik hallgatónője válaszolta./ 

"A tantárgypedagógiák oktatása konkrét útmutatással 

szolgált a gyermekek megtanítására, tanulásuk segítésére." 

/A II/6-os csoport egyik hallgatónője válaszolta./ 

A pálya társadalmi fontosságának beláttatását a pedagógiai 

és pszichológiai tárgyak'oktatái elvégezték, ugyanis a pálya-

megvalósítást segítő újabb motívumok nyelvi formája erre enged 

következtetni. A hallgatók 23 %.:a /13 fő/ újabb motívumai 

ismertetésekor a következőket írtas 

"A pedagógiai és pszichológiai tárgyak tanulása közben 

bebizonyosódótt,'hogy legnagyobb részt a pedagógusokon 

múlik, milyen lesz a következő nemzedék, és ez a nemzedék 

mennyit fog tenni társadalmunkért, a haladásért. Azt is 

bebizonyította a tárgyak ismeretanyaga, milyen izgalmas, 

I 	i 
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érdekes a kisgyermeki személyiség, s milyen jelentősen 

változtatja meg a nevelés a kisgyermekeket.° /A II/1-es 

csoport egyik nőhallgatója válaszolta./ 

nSzeretném minél alaposabban megismerni a gyermeki eze- 

mélyiséget, felismerni minél több lehetőségét, amellyel 

sokoldalúvá fejleszthető,_ nevelhető." /A II/1-es csoport 

egyik hallgatónője válaszolta./ 

A fentiekhez hasonlóan válaszoló 13 hallgató pálvamegva  

lósitási motívuma mélyón .a nevelés személyiséget fejlesztő, 

változtató. alakító szerepének felismerése húzódik. A  hall-

gatók szemléletében az oktatás és nevelés még nem egységben 

jelentkezik. Magyarázza ezt az a tény is, hogy a tanktói 

munka  napi gyakorlatura felkészítő főiskolai tárgy is a tani- 

té.si gyakorlat nevet viseli. Valamint még az a jelenség is, 

hogy a 3•félévben elkezdődő tanítási gyakorlatokon még abban 

próbálják elsősorban erejüket, hogy sikerül-e a tanulók is-

meretszerzési folyamatát helyesen tervezniök, helyesen ima 

nyitaniok ., ellenőrizniök, valamint képesek-e a kisiskolások 

meglévő ismereteinek alkalmaztatását is helyesen tervezni, 

irónyitani. Abban még nem eléggé felkészültek, hogy az ok-

tatás tartalmi vonatkozásain tálmutató nevelési helyzetekben 

is feltalálják magukat. 

Az eltelt másfél év alatt - ha hinni lehet a kérdőíveken 

található válaszoknak - nem jelentkezett újabb késztetés a  

pálya megvalbsitására a hallgatók 58 %-ának /57 fő/. Magas 

ez a száma Esetükben teljesen nyomtalanul máit el a 3 félév? 
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A megszerzett ismeretanyag tartalmánál fogva csak a pálya-
, 

válásztáskor,már.meglévő motivumaika t. erősitette' Vagy. elő- 

állhato .tt.az  ahelyzet, hogy egyfajta szellemi restség miatt 

hagyták üresen a kérdőív 3. kérdéséti A könnyebbellenállás 
irónyábá mentek él, amikor a 2". kérdésre nemleges választ . 

adtak? Azt hiszem, ez utóbbi kérdősre nem merész az "igen 

válasz. Félévzárás után , fáradtan, láttak hozzá a kérdőívek 

mégváln ielásához. Egyszérú'bb volt egy vonalat húzni, mint 

szabatosan megfogalmazni a kérdésre adható tartalmaikat. 

Á MINTÁ JELLEMZÉSE A PÁLYAMÓDOSÍTÁS GONDOLATA 

SZEMPONTJÁBÓL 

A helyes pályaválasztási döntés nagyon erősnek bizonyult 

a vizsgált II. évesek esetében,..mert a válaszoló hallgatók  

nak csupán 8 %-a /10 fő/ foglalkozott .a . 3' félév alatt 'a  

pályamódosítás gondolatával.,  Milyen okok•is húzódnak.á pálya-

módositás gondolata mögött? 

a/ a tanítóképző főiskolá'gyakorlati képzési követel- 

ményeinek való nehéz megfeleléis /1 fő/i .  

'b/ a' pályára való alkalmatlanság: 

b1/ a Hírelem és a gyermekszeretet hiánya miatt 

/i f ő/; 	
. 

• 

a határozottság és a  dönteni tudás hiánya miatt . 

/1 f ő/ 

I, éves korukban a pályakövetelményekkel végzett ön 

jellemzéskor a 7. helyre /tehát utolsóra/ tették a 
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türelmet, a szervező Ecószsóget pedig a nem birtokolt pálya-

követelmények közé sorolták. Feltehető, bogy a tandtási gya- 

korlatokon hivbatták fel figyelmüket az indoklásukban emldtett 

pályakövetelmények hiányára.  

0/ egyéb: 

01/ a 16-14'éves korosztállyal könnyedebben tudna 

kapcsolatot teremteni. /1 fő/; 
• 

02/ perspektivikusan középiskolai-tanárnak készül 

/1 f ő/ • , 

03/ korábban zongoratanárnak készült, de lemondott 

erről a tervéről /1 fő/; 

04/ .majd az  oklevél megszerzése után tanárképző fő 

iskolán szeretne szakosodni /2,fő/; 

05/ a szakvezetővel kialakult nem optimális kaposo-

lat /2 fő/. 

A SIKERES PÁLYAMEGVALÓSÍTÁST SEGITŐ PALYAm.  

"KÖVETELMÉNYEK 	. 

A hallgatók 74 %-a /99 fő/ vallotta, hogy rendelkezik a 

hivatáshoz nélkülözhetetlen, feltétel jellegű követelmónnyel, 

a gyermekszeretettel. Előfordulhat. bogy  a gyermekszeretetről  

számot nem adó II. övesek evidenciának veszik e követelményt, 

ezért meg sem emldtik. 

A türelem - mint pályakövetelmény - a jelöltek 29 %-ának 

/39 fő/ sajátja. A könnyed kapcsolatteremtő képesség 18 %-

ukat /24 fő/ jellemzi. A megbdzbató elméleti tudás ' 17 %-ukat 
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/22 fő/. A hivatástudattal és az önm'úvelés igényével mind-

össze 11 %-uk /15 fő/ rendelkezik. 

A jelöltek által a továbbiakban felsorolt - birtokolt - 

pályakövetelmények 15-nél kevesebb hallgatót érintenek csak. 

A teljesség kedvéért ismertetve ezek a következők: /A záró- 

jelben lévő szám azt jelenti, hány hallgató tartja saját-

jának/ szervezőképesség /14/; kiegyensúlyozottság /14/; meg-

osztott figyelem /10/; pedagógiai tapintat /10/; dialektikus 

materialista világnézet /10/; pályaszeretet /10/; pedagógiai 

optimizmus /9/; objektivitás /7/; pedagógiai problémamegoldó 

képesség /6/; sokoldalú érdeklődés /5/; fejlett kommunikációs 

képesség /5/; igényesség /5/; pedagógiai feladattudat /4/; 

a gyermeki személyiség ismerete /3/; a gyermeki személyiség 

tisztelete /2/. 

Ha  arra gondolunk, hogy pedagógiai pszichológiából szer-

vezett keretek közt meg kellett ismerkedniök a hivatás gyakor- 

lásához szükséges speciális követelményekkel, valamint a pá-

lyára készülés tudatosságának biztosítása végett a tanítói 

személyiséggel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat sokszo-

rosítva - még I. éves koru45ban - kézbe kapták, a 6. kérdés  

kapcsán megismert ielenség okainak keresésekor nagy a való- , 

színiásóge a pályakövetelmények tételes ismerete hiányának.  

Ez ut6,bbi állítás igazságát bizonyítja az az adat is, amely 

a hallgatók 11 %-ára /15 fő/ vonatkozik: egyetlen pálya- 

követelményt sem soroltak fel a 6. kérdés kapcsán. Az is igaz, 

bogy sokkal megbízhatóbb adatokat szerezhettem volna, ha 

minden II. éves tanítójelöltet pedagógiai tevékenység végzése 

közben figyelek meg, mert akkora pálya gyakorlásához szük- 
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Béges és meglévő szemólyiségjegyeket természetes közegükben, 

tanítós közben gyiijtbettem volna össze. Nem biztos, hogy  a 

pályakövetelmények tételes ismeretének hiánya valóságos 

hiányként van  jelen  a  vizsgált II. éveseknéit 

A . pÁLyA  s r. Xer MATLANSAGOT  EREDMÉNYEZŐ . SZEi+SÉLYISÉG- 

TULAJDONSÁG08 

A kérdőív 7-8. kérdésére amiatt kerestem a választ, ?Hogy 

megismerjem, mely tulajdonságok megléte esetén kérdőjelezik 

meg társaik pólyára való alkalmasságát a II. éves jelöltek. 

/Az adatok feldolgozósakor egy`i`.brdekes jelenségre figyeltem 

fel. A 8. kérdés utástósában a hallgatók jelentős része 

.javí°tott. Áthúzta,az egyes'számú'Vann igealakot, és fölé 

itta a nvannaku-ot./ 

A jelzett kérdésre . 92. hallgató, a. válaszolók 69, %-a adta 

az "igen« választ. A pályára való alkalmatlansálban első  

helyre került a következő indoklási emberileg nem lehet a 

6-10 évesek  modellje  /46 hallgató válaszolta/. 

Előfordulási gyakorisága alapján második helyen szerepelt: 

az elméleti és a gyakorlati felkészültség hiánya /42 hall-

gatóválaszolta/. A harmadik hel re került a türelmetlen -6 

6s az agresszivitás /18-18 hallgató válaszoltat.  

Az a tény,. hogy 92 hallgató'' ismer saját évfolyamtársai . 

között a tanítói pályára alkálmatlant, felhívja a figyelmet  

felvételi rendszerünk egy hiáayossá4ára, az alkalmassági  

vizsgálatok eltörlésére. A t 
I
sitói hivatás egy  sor általános 
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és egy sor speciális tulajdonság létét tételezi már a pálya-

választás pillanatában. Az égető tanitóbiány ellenére is szük-

ség lenne a pályára való alkalmasság vizsgálatárat  

Jól tudom, ezzel esetleg csökkenne az egyes évfolyamok lét-

száma, de a szocializálódási folyamat iskolai irányítói akkor  . 

inkább lehetnének a 6-10 éves tanulók viselkedés- és.szeróp  

modell ell  

A II. ÉVES TANÍT6JELÖLTEK ATTITÚDJEINEK  

ELEMZÉSE  

A kérdőív 9. kérdése kapcsán arra kerestem a választ, hogy  

az 1975 szeptemberétől bevezetett szakkollégiumi rendszer  

perspektivikusan nem jár-e majd együtt a tanitók6pző főiskola  

• elvégzőse után egy olyan jelleg( pályamódositáesal, melynek  

végeredménye a tanárképző főiskolai oklevél .  megszerzése. /A  

hallgatókkal folytatott egyéni beszélgetések adták az ötletet  

a jelenségkör vizsgálatára, ugyanis azok a hallgatók, akik  

ének-zene, testnevelés, rajz, orosz, pedagógia speciális  

kollégium keretében elmélyültebb képzésben részesülnek, táv-

lati terveik közt szerepeltetik a tanárképző főiskolán való  

szakosodást./  

Amikor a hallgatók' 76 %-a /101 fő/ úgy jellemezte sa9át  

évfolyamtársai többségét. hogy: ."Azért akarnak tanit6kj.enni,  

mert az oklevél megszerzése után a szakkollégiumi tárgyukból  

szakosodhatnak. és tanárként dolgozhatnak maiid tovább."  -, 

egy nem k4{vánatos jelenségre hívta fel a figyelmet: elő_._  fok-  
dulhat a szakkollégiumi képzés következtében perspektivikusan  

úiabb tan3.t6hiány. 
	

~ 
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A  tanitóv€i. lenni  szándéka mögött •" húz6d6' leggyorsabb egyéni 

érvényesülés motivumot •  a 'ballgát6k 80'%-a ' /I06 f8/ elutasitót- 

tártótta a • 'II. évfoi:yaui többségére .jellemzőnek. 

kérdésen belüli alteraiativák ' közül ' az'' "e`"  jelzésúit A 9. 

/"... ezen 'a 'pály€an lesz `a ' legbósszabb :a 'fizetett .szabadcég., "/ 

á jelölték '58 "%.a /77 f6/ 'tartja °még az 'évfóly.am . 'többségére 

jellemzőnek, de nem élsősorban jellemzőnek. 

Amikor I. éves korukban, friss faiskolásként volt peda-

gógusaik pályairáúyit6 tevékenységét minősítették a hallgatók, 

mindössze 28 ítélte nem megfelelőnek azt. Ezzel szemben a 3. 

félév utén _ feltehetően a főiskolán elszenvedett, kudarook 

hatására - 60 tant6jelölt *agy talől.ta, bogy volt osztőly 

főnök ik páiyairényit6 .tevékenysége hagy klvánnival6kat. /A 

tcorabbi 28 blógedetlen' hallgató mellé még 32. csatlakozott./ 

A kérdőív 11. kérdésére nnemn-mel válaszolók a vizsgált 

II. évfolyam 45 , %-fit teszik ki. Osztályfőnökük pályára ne-

vetésének nem.kielég.tő voltát az alébbiakkal indokolták: 

a/ Nem minden tanuló sorsa érdekelte .. /26-an  vé4laszoi- 

ták./ 

b/ Nem ismerte eléggé tantvőnyai,kópességeit. Magunkra 

hagyott pályav'blasztási döntésünkben. /20-an vála-

szoltők./. 

A.pőlyavvilasztással nem konkrétan foglalkozott. Nem 

adott megfelelő tájékoztatást a különféle pályők 

követelményeiről. /18-an válaszolták./ 

Az utóbbi indoklős azért is érdemel nagyobb figyelmet,• 

mert a pólyakövetelményeit ismerete mindkét évfolyam neural- 

gikus pontja! 
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A VIZSGÁLAT ÖSSZEGEZÉSE 

Amikor  1977-ben és 19í9-ben arra vóllalkortam, bogy,ta-

nítóképző főiskolások pályaválasztási és pályamegvalóstási 

motivumait.ismerjem meg .uralkodó módszerként a szooiológiai • 

szerep kutatásában •s z̀it'uin •hasznúlt öizértékelés módszerét al.• 
• 

.kaimaztam. Vizsgálati módszerem középpontjában a pedagógus-

szereppel való azonosulás mértékének feltárása állt,, melyre 

a megismert motívumokból következtettem. A pedagógusszerep-

nek való megfelelést három fő faktor határozza meg: a képes-

ségek. az  érdeklődés és az értékrendszer.. A főiskolai ball- 

gatók feltárt motívumai az utóbbi kettőre is engedtek követ-

keztetni. 

A pedagógus-személyiség kutatói egyetértenek abban,, bogy .  

egy adott iskolai osztályban kialakult•nevelési stílus nagy-

mértékben függ az ott tanítók szemólyiségjegyeitől.:Ez a. . 

stílus kihat a tantó..tanuló kapcsolataira, elősegíti,, vagy 

gátolja a pedagógiai hatás eredményességét. A didaktogén., 

ártalmak, . iskolai neurózisok kialakulásában is jelentős sze-

rep jut a rossz: tanúóknak. Valamennyi tanuló közül éppen a 

kisiskolások a szenvedő alanyai a pedagógiai autokráoiának, 

az agresszivitásnak, az elárult  nevelési módszereknek. Az  

előbbiek miatt tartottam fontosnak annak vizsgálatit • is, '. 

hogy ismerike a tan(tójeiöltek a tanítói pálya legfontosabb 

követelményeit, valamint mely követelmények híján tartanak 

a pályára ;  alkalmatlannak valakit, illetve melyek azok a.pá-

lyakövetelmények, amelyek a másfél éves főiskolai nevelő- 



munka hatására kiálákulták,'és a sikeres páiyámégvái6stás 

ségitáivé váltak. 

A vizsgálat eredményei azt mutatják,' hogy az I. éves hali- 

hatók pályaválasztási mótivumainak egy' része 	II. éves' korukra 

működővé vált.  ' Tanult hajtóerőik, ilietvé' az áltáluk motivált 

magatártás tartósán fennáll. Pályaválasztási ' motívumaikböz ` 

hasonlóan pályamegvaló 'sítási ' mo'tívuma 'ik 'is' hierarchiába szer- ; 

vez 'ő'dtek,  é 's' a másfél éves oktató..nevelá ' munka hatásáré á t i_s 

struktúrálódtak. A hierarchia osáosán a 6-10 Eves korosztály 

fő tevékenységi formájával kapcsolatos késztetés, életcél áll. 

Pályamegvalósítási motívumaik egy másik fajtájához azok 

tartoznak, amelyek  a főiskolán tanulással eltöltött időszak 

következményei, megismerési érdeklődés eredményei. Sajnálatos, ' 

hogy csak a vizsgált II. évfolyam kisebb hányadára ' igaz, 	a 

megállapítás.. Az új /I. éven még meg nem lévő/ mot fvumojs ki-

alakulása a pedagógiai hatásfolyamatok megszervezősétől függ, 

attól, hogy  a  főiskolai oktatók mennyire tudják felkelteni 

az érdóklád6st az elvégzendő munka iránt. Fontos szerepet 

játszanak ebben az oktatók személyes tulajdonságai, pedagógiai 

lendületük. A vizsgálat eredményei a pályamegvalósítási moti-

vumok esetében inkább azt bizonyítják, hogy' a' főiskolai ok-

tató-nevelő munka hatására'csak a már meglévő hajtóerők erő- 

södtek mmeg, és ú:iabbak nem alakultak ki. Ez a feltételezés . 

viszont az oktató-nevelő munkának részleges eredményességét 

bizonyítja csaki /Azt hiszem, e feltételezést igazolják a 

mellékletben közölt interjúk szövegei isi/ 
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•.A megismert.motuvumok arról is tájékoztatnak, hogy a•ta-

nitójelöltek egyéni törekvéseiket össze tudják hangolni a 

társadalom 'céljaival, felelősséget éreznek azért,a.közösségért, 

amelyet majd irányítani, fejleszteni fognak. Motívumaikban  

rejlő életcéljuk a Jövő boldogságképét. az  órtelmes_életet  

tárja.elénk. Életcéljuk megvalósításának ooeratuv terveként  
motívumaikban.megtalálhatjuk az élethivatásra való felkészülés- 

ne az abban való bel tállásnak elkó'zelhető lebetsé:es mód-

,isit., 	 , 

Pályaválasztási és pályamegvalósítási motívumaik életcéllá 

alakulása segítheti majd beválásukat. Am beválásukról csak 

hosszabb idő után győződhetünk meg. 

A főiskolán folyó oktató-nevelő munka központi feladata 

kell legyen a hivatástudat differenciált kialakítása!,Tartal- 

maznia kell a hivatástudatnak a személyiség ideológiailag 

megalapozott állásfoglalását abban . a kérdésben, hogy mi köti 

őt környezetéhez, a társadalomhoz, bogy mi az ő feladata az 

adott viszonyok között. .A hivatástudat. kialakításában  a.  fő-

iskolai nevelő munka neuralgikus pontja a pályakövetelmények  

nem Megfelelő tudatosítása. A vizsgálat adatainak birtokában 

fogalmazható meg ez a megállapítás. E hiányosságon csak úgy  

lehetne segíteni; hogy a gyakori hospitálásokkor a ,csoport  

előtti tanításokkor olyan megfigyelósi.szempontokkal kellene  

irányítani a hallgatók elemző tevékenységét. melyek az álta-

lános pedagógiai képességek /kommunikációs. konstruktív. szer- 

vező/ és specifikus pedagógiai képességek /Pedagógiai ' fantázia,  

pedagógiai feladatmegoldó képessóg/;meglétét, vary hiányét  

segi'tenék feltárni. A tanutói pályára való tudatos felkészítés 
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és felkészülés eredménytelensége igy korrigálhatóvá válna. ,  

Egészen biztos, bogy  a hivatástudat differenciáltabb kiala  

kitásáért mát' a középiskolai osztályfőnökök ' is ' sokat  tehet. 

nének, ha ̀ tanítványaik egyéni képességei, felkészültsége ,; is- 

méretében ismertetnék meg a tanítói pálya társadalmi:basznos-

ságá.t, szépségét, . várható fejlődését, valamint 'a tanítói, munka 

eredményes végzéséhez szükséges • általános. és specifikus képes-

ségeket. Kevesebb bírálat érné a. pályára nevelés: terén„ ekkor ; 

a középiskolai osztályfőnököket. A pedagógusutánpitlás mennyi-

ségi és minőségi javítása mellett talán a profilaktikus pálya-

irányítást is megoldja majd /benne a tudatos pályaválasztást 

is/ az 1977-től bevezetett gimnáziumi pedagógiai fakultáció. 

Kivánatós lenne , . hogy  a tanítóképző főiskolák tájékoztassák 

a középiskolákat a tőlük jött tanulók teljesítményeiről az ' 

első és utolsó tanulmányi év végén. A visszajelzéseknek ne az 

legyen á főtartalma, bogy milyenek a főiskolások osztály- 

sétai, hanem  bogy  a középiskola által a tanuló személyiségé-

ről, képességeiről, erkölcsi tulajdonságairól adott  jelzések 

mennyire 'bizonyultak belytállóknak, mennyire biztositó .tták . 

tanítóvá válásukat.' Ezzel is segíthetnék a középiskolai pálya-

irányítás tartalmasabbá; eredményesebbé tételét. . 

Azt' hiszem, a hivatástudat` gyorsabb kialakulásához ,."á .ta-

nítói pálya megbecsüléséhez vezethetne, ha egyre több  :olyan .' 

főiskolás lenne, kiknek családjában haladó hagyományként .örök-

lődik a pálya vállalása. 'A Kaposvári Tanítóképző Főiskola .II: ' 

éves hallgatói közül min dössze 37 mondhatja  el, bogy  hagyomány-

őrzőn vállalta a hivatás /Pedagógus-dinasztiák,ugyán'.nem 

találhatók a vizsgált T . évfolyam esetében. '/ Az említett 
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II. éves tanitójelöltek mar I. éves korukban azzal váltak ki 

társaik közül, hogy a tanítói pálya választásának célgondolata  

14 éves koruk előtt jelent meg. mert volt családjukban köve-

tendő modell. Egyetlen jelöltnek sem okozott gondot a pálya-

választás, mivel rivális pályáról nem adtak számot. 28-an mar 

I. éves korukban nem ítélték megfelelőnek volt nevelőik pályá-

ra irányító tevékenységét. Mindössze hárman nyilatkoztak úgy, 

hogy nem tanítóként /hanem tanárként/ szeretnének majd nyug-

díjba vonulni. 

Társadalmi fejlődésünk a nevelésügytől alkotó szellemi és 

szuverén jellemii, a szocialista világnézetet nem egyszerdén 

csak szavakban hirdető, hanem tevékenységében is megnyilvánító 

tanítók tömegének nevelését követeli. Az említett nevelési el-

várást csak megalapozott, szilárd hivatástudattal rendelkező 

ifjakkal lehet megközelíteni, elérni. A tanítói pálya presz-

tízsének helyreállítását eredményezné, ha tehetséges fiúk és 

lányok kerülnének a tanítóképző főiskolákra, ha ezáltal meg- 

A/ 	a pedagóguspálya nem kellő megbecsülését jelző kontra- 

szelekció. A kívánt eredményért mind a középiskoláknak, mind 

a tanítóképző •főiskoláknak van még tennivalójukf 
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A ' VIZSGÁLAT FOLYTATÁSÁNAK LEHETSÉGES  

 	 ÚTJA: ', ' 

A főiskolán' folyó oktató-nevélő. munka legfontósább féla 

datát' ékkór tel jesIti ',' :ha= eléri, ,  bogy  az' okievéliel rendel- 

kező'tanitők munkájának fá hajtóereje á'hivatástudat lesz. 

Mindez ósak a főiskolások aktig"közremviködésével alákitható" 

kii"s állkór válik majd hivatásuk gyakorlásakor beválásukat 

segltő'rangos tényezővé. 

'Vizsgálátomat kb. két és fél év Után széretném . folytátni, 
hogy mégiámerjem, milyen éredményes'az'1977 -ben"és 1979=ben 

vizsgált"korosztály'beválása, ménnyire'barmonikus és'éred- ' 

m®nyes tanítói munkavégzése. Mótívumáikból megismert élet-

céljukból mit sikerült' reálizá.lniok,'mire new készülhették 

fel 'a 6' félévés' főiskolai' nevelés' alatt? 
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MELLÉKL'E'T 

A főiskolán eltöltött 3: félév után agyóni interjúkat ké- 

ézítá ttém á hallgatókkal: Véleményüket négy vonatkozásban 

kértem; ' 

1. Elégedett embernek  tartják-e magukat, ha megkapják 

majd a tanítói oklevelet? 

2. A főiskolán eltöltött másfél 6v alatt mely tárgyak 

tanulása közben erősödött meg az a gondolatuk, hogy, 

helyes pályát választottak? 

3. El tudják-e képzelni, hogy nyugdíjba is tanítóként 

fognak vonulni? 

4. A hivatásra nevelés területén főiskolánknak melyek a 

fehér foltjai? 

A jegyzőkönyvezett interjúkon nem változtattam, csak a 

stilizálást végeztem el. A legjellemzőbbek álljanak itt 

illusztráláskóppeni 

A/ "1. Nem tartom magam majd elégedett embernek. Nagyon 

szeretem a történelmet, majd szakosodni szeretnék, s 

azt szeretném tanítani! 

2. A pszichológia és a neveléselmélet lebilincselő anya-

gának tanulása közben erősödött meg, hogy jó pályát vá-

lasztottam. 

3. Nem tudom elképzelni, hogy tanítóként vonuljak 

.'nyugdijba. 
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4. Az előadások színvonaltalansága, színtelensége a 

hivatásra nevelés fehér foltja." 

/A válaszoló: a II/6=os csoport fiúhallgatója. ' 

Tanulmányi eredménye a pedagógiai és pszicholőgiai  alapozó 

tárgyakban 2,12./ 

B/ "1.,Elégedett leszek,,amikor megkapom a tanitói oklevelet. 

Most fejeztem be a 2 hetes.tanitélst. Ezalatt erősödött meg 

bennem apálya szeretete. Nem a tanítás szerzett örömet, 

hanem a gyerekekkel való foglalkozás. Nagyon szeretem ókét. 

Most éreztem át, milyen nagyszerú, bogy hozzám jönnek apró 

panaszaikkal, tőlem várják a •"megoldást, a segitséget. Más 

munkát, hivatást él sem tudnék képzelni, amit  hasonlóan  

szívesen vállalnék. 

2. A neveléselmélet és a pszichológia tanulása közben gon-

doltam arra, hogy jö pályát' válásztottam. • Rengetég 'nevelési 

helyzet«elemzésével'szereztet gyakorlati tapasztalótokat. 

..A tantárgypedagógiák tanulása közben tanultam meg,. hogyan 

kell tanátaui. 

3. El tudom képzelni,•hogy nyugdíjba tanitók'ént vonulok. 

Néha azt'érzem,. nehéz lesz sok-sok éven át egy ilyen - komoly 

munkát végezni,. Idegileg hamar.ki fogok készülni, mert.most 

is vannak , már problémáim.. Ha nem bírnám a tanitást.,;,nap-. 

köziben,r,nevelőotthonban, diákotthonban is szívesen dolgoz-

nék. A gyerekek iránti, szeretet nagyon mély bennem. 

4. Még több gyakorlati  tanács kellene! Kifogásolom, hogy a 

főiskolai oktatók elmondanak egy nevelési helyzetet, majd 
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néha :gwny'osán ,  azt .is, , hogyan oldotta .meg : egy hallgató, de 

hogy.hogyan. kellene, megoldani.,, amire igazán kíváncsiak 

lennénk, azt -már nem fejtik ki. Sokkal többidőt kellene 

tőltenünk a gyakorlóiskolában+!,Felesleges félévekót foglal- 

kóznunk az úttörővezetés pedagógiájával, mert amit meg 

tanultunk, magunktól is tudtuk már.." 

/A - válaszoló a 11/3-as csoport leáhyhallgatója.'Tanulmányi 

eredményé 'áz alapozó pedagógiai=psziobológiai'tárgyakból: 

2,75./ 

C/ 01...Részben elégedett leszek, mert gyerekek között.dolgoz • 

hatok, velük. valósíthatom -meg nevelési, elképzeléseme t . 

/Eredetileg nem. tanítónőnek készültem./. . 

2. 'A legjobbaü a pszichológia erősített meg a helyes pálya-

választásban. Az  ott tanult ismeretek nélkülözhetetlenek._ 

a tanítói pályán! 

3.' Nem 'tartóm kizártnak, bogy esetlég szakosodom'tes'tneve- 

lésből. Akkor testnevelőként'/tanárként/ vonulok•majd 

nyugdíjba. 	' 

4: Nem lehetne-e a főiskolán a tanítói munkával járó 'ad= 

minisztrációra' i's . felkészíteni b'ennünket?" '  

/A 	 á válaszoló : a 11/5-ös csoport leányhallgatója . Tanulmányi 

eredménye az alapozó tárgyakból: 2,87. A nágynénje péda-

gógus. 
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D/ "1. Elégedett leszek, ha megkapom az oklevelem. Hitütött  

célom valósul meg vele.  

2. A pályaválasztás helyességében a pszichológia, a neve-

léselmélet, az oktatáselmélet és a tantárgypedagógiák  

erősítettek meg.  

3. A nyugdíjig még sok évi munka van hátra! Elképzelhető-

nek tartom, hogy kitartok a tanítói hivatás móllett.  

4. Az elméleti és gyakorlati képzés összhangját hiányolom.  

A tantárgypedagógiák egyedül nem oldhatják meg a tanítás  

megtanítását!"  

/A válaszoló: a II/7-es csoport leánybállgatőja. Tanul-

mányi eredménye az alapozó tárgyakból:  

E/ "1. A tanítói oklevél megszerzésével elégedett ember leszek.  

Szakmám lesz,;  ha elvégeztem a főiskolát. Szeretem is ezt a  

hivatást, nem kényszerből tanulok. Ez az elégedettség nerc  

~igg► marad meg,, bogy: végeztom, ezután ,  eltanítgatók,' más  

dolgom nincs.. Az ilyen fajtájú elégedettségnék még az ál-

lamvizsga utáni nyáron el kell' málpia! 	 . 

2. A neveléselmélet és a pszichológia megerősített abban,  

bogy  helyesen választottam.  

3. Ha nem ér az életben nagyobb pofon a pályán, tanítóként  

vonulok nyugdíjba. 	 . 

4. Sok a hiányosság a tantárgypedagógiák oktatása terén.  

Diáknyelven:. matiné-tárgyak. Ideiglenesen örülünk nekik.,  

de később ezt meg fogjuk bánna.!"  
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/A válaszoló: a ; lI/57ös . csoport,fiúballgatbja. Tanulmányi 
eredménye az. alapozó• tárgyakból: 3,12. Nagyszülei és szü-

lei  pedagógusok./ 

F/ 01. Kisgyér' mókkorömt6l ' tanító' akartwn 'Lenni,  ez 'á"óélom 

nem hal''' ult,'nem adta át helyét újabbnak, hanem erősö-
dött. Elégédétt leszek, ha bizony tani tudóm, . hógy-óklé. 

velem takar is valamit.-Szeretném mihamarabb látni munkám 

eredményét, gyerekek, fejlődéséti. 

2.-Leginkább a neveléselmélet tanulása-közben erősödött" 

meg'bennetm, bögy jól választottam'pályát. . 

3. Na nem 6r T  olyan kesergi kudarc, amelyen nem tudom 'magam. 

túltenni, akkor tanítóként fogok nyugdíjba'vonulni. 

4. - 

/A véalaszolós a II/7-es. csoport leányhailgatója..,Tanulmányi 

eredménye az ,alapozó tárgyakból:  

G/ "1. Életem egyik legfőbb vágya teljesül a tanítói oklevél 

megszerzésével. Általános iskolás korom óta készülök ta-

nítónak. A tanítói hivatás betölti egész életemet. 

2. Hogy,helyes pályát vblasztottam, abban a pszichológia, 

a neveléselmélet és a 2 hetes tanítási gyakorlat erősített 

meg. A tanítási gyakorlaton közel kerültem a gyerekekhez. 

Átéltem, milyen szép és nehéz a gyerekeket nevelni, ok- 

tatai, megtanitani'arra, amit'még nem\tudnak. 

3. Nyugdíjasként is folytatom a tanítóm. munká t. 

10\ 
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4. Több tanítási gyakorlatra lenne szükség, hogy a tanító-

képzés sikeres, eredményes legyen!" 

/A válaszoló: a II/4-es csoport leányhallgatója. Tanul-

mányi eredménye az alapozó tárgyakból: 3,37./ 

H/ "1. Azért fogok örülni, mert az oklevél birtokában azt osi-

nálhatom majd, amihez kedvet,tehetséget érzek. 

2. A pályaválasztás helyességében néha elbizonytalanodtam, 

néha megerősödtem. A 2 hetes tanítás után végleg meg-

erősödtem. Néha pszichológia-órákon is azt éreztem, hogy 

jó pályára készülök. 

3. Nyugdíjba tanítóként szeretnék vonulni! 

4. Első évben csak távolról láttunk gyerekeket. Szívesen 

vállalnánk gyerekekkel kapcsolatos feladatokat: őrsveze-

tőit, rajvezetőit. Még a gyakorló-iskolától távolabb is!" 

/Válaszoló: a II/6-os csoport leányhallgatója. Tanulmányi 

eredménye az alapozó tárgyakból: 3,50./ 

I/ "1. Csak részben leszek elégedett az oklevél megszerzése 

után, mert a főiskolán megszerzett tudást kevésnek, néha 

felszínesnek tartom. A végzés után mélyebb tudásra szeret-

nék szert tenni! 

2. A pályaválasztás helyességéről a neveléselmélet és a 

pszichológia tanulása győzött meg. Színesen, érdekesen 

kaptam segítséget, a legtöbbet arról, hogy milyen is a 
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kisiskolás, melyek a hivatást feltételező szeméiyiség- 

jegyek. 

3. Ha jói érzem magam a pályán, látom a munkám értelmét, 

ki tudok bontakozni, maradok a pályán. A jövőmet még el 

tudom gyógypedagógusként is képzelni. 

k. A..példamutatás terén , látom a legnagyobb fehér foltokat. 

A főiskolán, a gyakorlóiskolában néhány nevelő nem Niva- ' 

tósból, főleg nem a legnagyobb lelkiismerettel végzi mun-

káját. hiányolom az I. évről a hallgatók és kisiskolások 

személyes kapcsolatát is. Nem lenne szabad ennyire mereven 

szétválasztani az elméletet a gyakorlattól! Akkor nem 

t(̀ínnének furcsának a gyerekek az első tanítósunkkor, ha 

az elméleti tudás megszerzésével párhuzamosan, már a'2. 

hónaptól 615 kapcsolat lenne a hallgatók és a kisiskolások 

között."  

/A'válaszoló: a II/3••as csoport leányhallgatója. Tanulmányi 

eredménye az alapozó tárgyakból: 3,85./ 

d/ "l. Elégedett ember•leszek a diploma megszerzésével.' Ki-

tiűzött célomat érem el. Nem átmeneti megoldásnak szánom 

a tanítóképzőben való tanulást. A 6-10.évesekkel szeretnék 

foglalkozni!-Alig várom, hogy  önállóan taníthassak! 

2. A neveléselmélet, az.anyanye'ly- tantárgypédagógia és a 

gyakorlati képzés győzött meg a pályavólasztós helyessé-

géről. 

3. A pálya esetleges buktatói ellenére is a pályán ma- 

radok. 
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4. A tantárgypedagógiák tanulása és a tanítási gyakorlat 

végzése párhuzamosan is történbetnel" 

/A válaszol6: a II/4-es. csoport leányhallgatója. Tanul-' 

mányi eredménye az alapozó'tárgyakb6l: 4,00./ 	• 

K/ "1. Az oklevél megszerzése után nem leszek elégedett, mert 

minden vágyam,.. bogy tanárképzőn, vagy egyetemen tanultas-

sak tovább. A tanítód hivatástól azonban nem akarok el 

szakadni! 

2.• A. neveléselmélet, a didaktika, a pszichológia, a tan- 

tárgypedagógiák tanulása közben megerősödött az'a' gondo-

latom, bogy . helyes pályát választottam,• •alkalmas vágyok 

rá. 

3. Tan tóként szeretnék nyugdíjba vonulni úgy, bogy azért 

rendelkezzem tanári oklevéllel is,  és órákat adhatnék a 

felső tagozaton, vagy középiskolában. 

4. Az elméleti képzés jobban megoldott, mint a gyakorlati. 

Nincs megfelelő összhang a főiskola és a gyakorlóiskola 

közötti A tantárgypedagógiákat senki sem veszi komolyan. 

Mindenből egy keveset kapunk. Friss diplomásként pedig 

tőlünk várnak újat a kollegák. Mi pedig az, induláshoz is 

segítségre szorulunk. Amit kellene már főiskolásként is 

tudnunk, majd sajáterőnkből tanuljuk meg á pályán." 

/A válaszoló: á 11/4-es csoport leányhallgatója. Tanul-

mányi eredménye  az alapozó tárgyakból: 4./ 
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L/ "1. Nem tartom végcélomnak a tanitói hivatást! Minimu m . 

középiskolai, tanár szeretnék lenni ,! 

2. A pszichológia 45s talán /?/. a nevólóselmólet.győzött 

meg, hogy jó pályát választottam. 

3. Nem tanítóként akarok nyugdijba vónulni! 	. 

4. A hazafias nevelés, a hazaszeretetre nevelés a főisko-

lai ' nevelés fehér foltja." 

/A válaszoló: a 11/2-es csoport fiúhallgatója. Tanulmányi 

eredménye az alapozó tárgyakból: 4. Az édesanyja peda-

gógus./ 

M/ "1. Elégedett leszek, ha addigra az elméleti ismereteimhez 

kellő tapasztalatot is szerzek. 

2. A pszichológia és a neveléselmélet tanulása győzött 

meg pályaválasztásom helyességéről. A főiskola megkezdése 

előtt képestés' nélkül dolgoztam.'Sok problémát fedeztem 

fel, ,melyekre e két tárgy adta meg a ,választ., 	. 

3. A tanítói pályán tudnék igazán hasznos munkát végezni, 

mert érdekel amit osinálhatok. Ezért szeretnék nyugdíjba . 

tanítóként vonulni. 

4. A 2 hetes tanitások inkább szolgálnák a pályára neve-

lést, ha szöveges értékelés zárná a gyakorlati jegy helyett." 

/A.válaszoló: a II/5-ös csoport leányhallgatója. Tanulmányi 

eredménye az alapozó tárgyakból: 4,15./ 
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N/ R1. Nem leszek elégedett az  oklevél megszerzése után, mert 

egyetemen szeretnék továbbtanulnia s majd középiskolában 

tanítani. Kb. 5-6 évig maradnék a tanítói pályán. 

2. A helyes pályaválasztásról a 3. félévben belépő taní-

tási gyakorlat győzött meg. Itt is főként a 2 hetes ta-

ni tás . 

3. Szeretném, ha nem tanítóként vonulnék nyugdíjba) Ha 

nem sikerül elvégeznem az egyetemet, akkor tanító maradok. 

4. Több hospitálásra lenne szükség! Közelebb kellene az 

elméletet vinni az iskolához, a,valóságos kis'iakolásokhozl 

Az úttörővezetős pedagógiája teljesen elszakadta gyakor- 

. lattól. Csak azért csináljuk .- de inkább nem is csináljuk -, 

mert különben nem kapunk aláírást." 

/A válaszoló: a II/1-es osoport hallgatója. Tanulmányi •  

eredménye az alapozó tárgyakból: 4,25. Az édesapja unoka-

testvérei között sok a pedagógus./ 	. 

0/ "1. Nem Teszek elégedett az oklevél megszerzésével. Szeret-

nék továbbtanulni ' tanárképzőn, Vagy égyétemen. De azért 

alsó tágozatban szeretnék tanítani°! 	' 

2. Elsősorban'a neveléselmélet és a pszichológia erősitett 

'meg abban; hogy jó'pfilyát választottam. 

3. El tudom képzelni., bogy nyugdíjba 'tanitók6nt vónulok. 

Úgy érzem, ezen apályán tudom'önmagamat megvalósítani 

4. A 
3. • 

 félévben már későn kezdődik a gygyakorlati képzés. 

Addig csak madártávlatból szemléljük a gyerekeket, igy 
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későn alakul ki az érzelmi kötődés. Az elmélet és gyakor 

lat egységéről csak beszélünk,.mert nincs alkalmunk. az 

elméletet a gyakorlatba ültetni. Az•előadók"egy része nem 

fordít,gondot a szinvonalral" 

/A  válaszolós ,a I1/6-os csoport leányhallgatója'. Tanul- 

mányi eredménye az alapozó tárgyakból: 4,25./ 

P/ "1. Ha megkapom a tanit6i oklevelet, nagyon elégedett le- 

szek. iletoélom teljestíl vele. Családomban én leszek az 

első értelmiségi. Apám fizikai dolgozó, anyám is mézőgáz- 

dasági munkás. 

2. A gyakorlati képzés erőeltett meg a helyes pályaválasz- 

tásban. 

3. Csak azt tudom elképzelni, bogy tanítóként vonulok 

nyugdijba. 

4. A hivatásra nevelés főiskolánkon egyáltalán nem valósul 

megl" 

/A válaszoló: a I1/7-es osopert leányhallgatója. Tanai-. 

Mányi eredménye az alapozó tárgyakból:'4,75•/ .  

R/ "1. Csak részben leszek elégedett, ,ha okleveles tanítóvá 

válok, mert nem biztos, hogy tanítói.állást kapok lakó 

helyem közelében. Ha lakóhelyemet nem akarom elhagyni, 

akkor szakosodnom kell a speciális kollégiumi tárgyamból: 

oroszból. 

2. Főleg a tantárgypedagógiák erősítették meg bennem a 

helyes pályaválasztás gondolatát. Emellett a;tanitási 
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gyakorlatsikeres végzése alkalmasságomról is,meggyőzött. 

3. Csak akkor  vonulok 'tanítóként nyugdíjba, ha 'lakóhelye-

men, vagy környékén kapok tanítói állást. Ha nem, tanár-

ként /orosztanárként/ fognak nyugdíjazni.. . . 

4. Ha  az elméletet wegközelstő hangsúlyt kapna  a  gyakorlat 

is a főiskolán, eredményesebb lenne a'hivatáéra nevelés." 

/A válaszoló: a II/4-®s csoport fiúhallgatója. Tanulmányi 

eredménye az alapozó tárgyakból:. 4, 75 . Az édesanyja peda- 

gógus ,/ 

	 .. . 

    . 	 . 

S/ "1. A diploma csak a kezdet lesz, mert szeretném elvégezni 

az egyetemet. Elégedett leszek, mért nagyon szeretem a 

gyerekeket. 

2. A pszichológia és a tantárgypedagógiák erősi'tették meg 

bennem a helyes pályaválasztás gondolatát. 

3: Nem hagyom el 'a' tanítói• pályát, ha egyetemi, vógzettség- 

gel is fogok rendelkezni. 

4. Sok olyan' előadást, szemináriumot- hallgattunk végig, 

amelyek csak arra voltak jók, bogy akikben nem elég erős 

a hivatástudat, pályát módosítsanak. Csak olyan oktatóink 

legyenek, akik meggyőzően tudják az elméletek mögötti 

gyakorlatot is! Személyes példamutatásukat, a nevelésbez 

való hozzáállásukat is hiányólom. ." 

/A válaszoló: a II/i-es csoport leányhallgatója. Tanulmányi 

eredménye az alapozó tárgyakból: 4,87./ 	.. 
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