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I. 

BEVEZETÉS 

Az x;SZ:.3P VIII. kongresszusa megállapította, hogy a 

"pedagógusok hatóköre ma 	messze túlnő az iskola 

falain, kiterjed szinte az egész társadalmi életre".

dint tudjuk a pedagóguspálya rangja változott az el-

múlt tiz évben. Változtatott rajta az időről időre 

fellépő pedagógus hiány, ami ráébresztette a közvéle-

ményt, valamint a közvéleményt formáló intézményeket, 

hogy a pedagógusképzés nem a társadalom luxusa, hanem 

elsőrendü szükséglete. E rangemelkedés ellenére a szel-

lemi, értelmiségi foglalkozások között a pedagóguspá- 

lya sajnos kevésbé vonzó, mivel az oktató-nevelő munka 

nem tűnik eléggé alkotó tevékenységnek, eredménye ne-

hezen és általában csak jóval később mérhető. A neve-

lők idegi terhelése az átlagosnál nagyobb, a pedagógus 

gyakran kiszolgálta tott közvetlen környezetének, nem 

utolsó sorban pedig anyagi okok is szer epet játszanak 

abban, hogy alacsony a pálya presztizse. 

Bár az 1977-es bérrendezés után a pedagógusi fizetés ma 

már nem kiegészitő jövedelem, hanem egy átlagos megél-

hetési forrás, de a pedagógusok az értelmiségi életvi-

telhez szükséges anyagi feltételeket csak jelentős 

többletmunkával tudják maguknak biztositani. Ezáltal 

túlterheltté válnak, mely akadályozza nevelőmunkájuk 

eredményességét. 

1970. februárjában a KB. ifjúságpolitikai á1lásPoglalá- 



sónak megalkotásakor sor került a pedagógusok tevékeny-

ségének mélyreható értékelésére is, helynek során meg-

állapitották, hogy az iskolai nevelőmunka fejlődése 

nem kielégitő. ginek okát részben a pedagógusok túl-

terhelésében látták és emellett megállapitották azt is, 

hogy az utóbbi években romlott a pedagóguspálya tekin-

télye. Tapasztalhatjuk, ho;y ennek ellenére a pedagó-

gushivatás társadalmi rangja, a pedagógus személye, a 

pedagóguspálya utánpótlása, a pedagógusképzés a polé-

miák középpontjában áll. S ez természetes, hogy i gy  van, 

hiszen a szocialista nevelés döntő tényezője a pedagó-

gus. 

A magyar értelmiségen belül számszerűleg a legnépesebb 

csoportot is /130 ezer/ a pedagógusok alkotják. Érthe-

tő, hogy utánpótlásuk mennyisége és minősége egyaránt 

befolyásolja egész értelmiségünk szellemi arculatát. 

Ezen túlmenően egész népünk általános képzettségi szint-

je mindig szorosan összefügg a pedagógustársadalom ál-

talános műveltségével és szakmai képzettségének szinvo-

nal íval. 

Köztudott, hogy az elmúlt években megkezdődött a közne-

velési rendszer távlati fejlesztési koncepciójának ki-

dolgozása; realizálása várhatóan 2000 köriil válik ese-

dékessé. Közoktatásunk egész rendszerében pedig tartal-

mi korszexüsitést célzó tantervi reform lépett életbe, 

melynek átfutása kb.  10 évet igényel. Aindez egyidőben 

zajlik a tudományos-technikai forradalom kibontakozásá-

val.  



A  kozoktatás tárgyi feltételeinek jelentősebb bővité-

sére általában a nagyobb társadalmi nyomás /óvoda, nap-

közi-igény/ 1  illetve a növekvő gyermeklétszám /demog-

ráfiai csúcsok/ hatására, rendszerint a szükségletek 

jelentkezése után, tehát megkésve került sor. 

A közoktatás személyi feltételei sem megnyugtatóak, 

bár az 1972-es oktatás politikai határozat óta valame-

lyest javultak. Növekedett pl. a képesitett óvónők 

száma, /10 óv alatt 12.481 ezerről 29.437 ezerre/ 

/Forge, 1980./ és szükségképpen csökkent az 1975-ös 

csúcs után a képesítés nélküliek aránya, sőt várhatóan 

a nyolcvanas évek elején alkalmazásukkal már nem kell 

számolni. 

Paint minden más pályán, a pedagógusok között is vannak 

kiválóak ós nem eléggé felkészültek a pályára. A szin-

vonalkülönbségek természetszerűleg a nevelő-oktató és 

oktató-nevelő intézményekben nagyobb feszültséget okoz-

nak, mint más értelmiségi pályákon. 

A pedagógusi pálya elsősorban a nők körében népsze rü, 

a nehézségek ellenére szÉuukra az egyik legkedvezőbb 

ás széles körnek helyet adó foglalkozási lehetőség. Ezt 

tiikrözik a legfrissebb statisztikai adatok is, /Forge, 

1980./ mely szerint a nők aránya az alső tagozaton 90 % 

felé, felső tagozaton 70 % felé, a különböző középisko-

lákban 50-55 % felé tendál. 

iTinden 

 

kisebb-nagyobb probléma, gond ellenére, sokunk 

számára vonzó, szines, tartalmas munkát biztositó hiva- 



t. Akik ma itt dolgozunk, ezt pontosan tudjuk, s 

ezért ragaszkodunk munkánkhoz, s többségünk nemcsak ma 

nem gondol pályakorrekciöra, de eredeti választását 

sem  bánta meg. 



1. Az óvoda: lépcsb az iskolához?  

Két oldala is van annak, hogy az utóbbi másfél évti-

zedben az óvodai nevelés a társadalmi érdeklődés 

homlokterébe került. Az első ok szociális jellegű: a 

nők tömeges munkavállalása elodázhatatlanná tette a 

kisgyerekekről való intézményes gondoskodás kiter-

jesztését. A második inditék pedagógiai és oktatáspo-

litikai: a tanköteles korba lépő gyerekek módszeres 

felkészitése az iskolai életre. 

Napjainkban Európa- szerte nagy elismerést vált ki a 

magyar  óvodai ellátás fejlődése. Kevés ossz Ag bass--

kélkedhet agyanis azzal, ho gy  a 3-6 éves gyerekek kb. 

90 %-a óvodába járhat. 

Magyarországon ez a nagy változás 15 év alatt ment 

végbe. 1938-ban, a II. világháború előtti utolsó béke-

évben, az óvodáskorú gyere kek 23 ;ja-át fogadták be az 

óvodák, de még 20 év múlva is csupán 30 %-os ellátott-

ságot tükröz a statisztika. Aztán egy lendületes év-

tized következik, 1968-ra már elérjük az 50 %-ot. Az 

utolsó 13-12 év fejlődése ugrásszerü, hisz az eredmény 

/1970-ben 227 ezer az óvodások száma, 1980-ban 478 

ezerre emelkedett/ /Forge, 1980./. Igaz, egy tavalyi 

statisztika szerint óvodáink 124 %u-os helykihasznált-

sággal dolgiznak. A ltvelődésügyi Minisztérium közok-

tatási főosztályán úgy itélik meg, hagy óvodáink fe-

lében jók az elhelyezési körülmények, a másik felé-

ben viszont nagy a zsúfoltság. 



Az egész országra kiterjedő óvodai hálózat kiépitésé-

vel párhuzamosan megújult az óvodai nevelőmunka is.  

Tiz évvel ezelőtt a minisztérium új nevelési program  

bevezetését irta elő, /1971./ amely szerint az óvodai  

tevékenység alapvető célja az iskolára való felkészi-

tés, természetesen figyelembe véve a kisgyerekek élet-

kori sajátosságait. A mai napig ennek a dokumentumnak  

az alapján folyik óvodáink pedagógiai munkája. A haj-

dani "gye~•mekmegőrzó" intézmény ma már fontos lépcső-

fok az általános iskolához. Természetesen ez nem azt  

jelenti, hogy gyermekeimk  életéből hiányzik a játék.  

Az óvoda továbbra sem vállalja magára az iskola feladat-

krének egy részét, ellenben úgy elégiti ki a gyerekek  

érdeklődését, úgy nyújt számukra tapasztalatszerzési  

lehetőségeket, úgy fejleszti közösségi szokásaikat,  ér-

telmi képességüket, vagyis egész személyiségüket, hogy  

majd zökkenő nélkül indulhassanak az iskolai életbe. Ez  

a korszerüsités lényege. Végeredményben az óvodai ne-

velésben a játék, a munka, az oktatás oly módon alkot  

egységet, hogy nem sorul háttérbe a játék elsődlegessé-

ge.  

Ezedmégyvizsgálatok, jelentések, jegyzekönyvek is tanu-

sitják, hogy az óvoda sikeresen megoldja a rá háruló  

új feladatokat, de leginkább az első osztályban tanitók  

a megmondhatói, hogy a mai óvodások - kivéve az alig-

alig iskolaérett gyerekeket - mennyivel többet hoznak  

magukkal az iskolába, mint a régiek. Főleg akkor,  ha 



rétermett nevelőjük volt. Tudjuk, hogy a pedagó-

giának ezen a területén is elsősorban a személyi 

feltételek a meghatározók, nem a tárgyi viszo-

nyok. 

i?r nemcsak a szakemberek és a kutatók előtt, de 

a köznapi emberek előtt is világos az a tény, 

hogy mennyire lényeges, mennyire meghatározó a 

korai gyermekkor.  Ha  ez ilyen fontos, akkor az sem 

mindegy, hogy kik foglalkoznak a gyerekekkel. 

A pedagógus a gyermekkel, mint fejlődő személyi- 

séggel foglalkozik. Nem lehet tehát közömbös, 

hogy milyen tulajdonságokkal, értékekkel rendel-

kezik az a fiatal, aki vagy akik több nemzedék 

nevelését-oktatását végzi/k/ az elkövetkezendő év-

tizedekben. 

:dint tudjuk, a közoktatés legalsó láncszemében 

- az óvodában - a legkorábbi életkorral közvetle- 

nül az óvónők, óvodapedagógusok foglalkoznak. 

1. 2. A téma indoklása 

Óvónőképzőben dolgozó intézeti adjunktus lévén a 

jövendő felsőfokú képzettséggel rendelkező óvoda-

pedagógusokat oktatom, nevelem. 

A hallgatólpól nagyon sok információt szerezhetek 

az előadásokon, szemináriumokon, a vizsgákon, a 

diákkörös és a kollégiumban is, mint nevelőtanár. 

Mint pszichológia szakos tudom azonban, hogy ezek 



a benyomások csak "felszini jegyeket" /surface-

-traits,  Cattell 1965./ tárnak fel.A pályaválasz-

tásnak, a magatartásnak, a teljesitménynek, fő-

leg pedig az egész életvitelnek az igazi  motivu-

matt,  a személyiségben mélyebben meghúzódó voná-

sait /scurce-traits, Cattell 1965/ nem ismerhet-

jük meg pusztán spontán benyomásaink segitségével. 

miivel a személyiség vizsgálata pedagógiai és 

pszichológiai szempontból egyike a legidőszerűbb 

s leginkább vitatott k rdéseknek, behatóbb szemé-

lyiségvizsgálatnak vetettük alá hallgatóinkat. 

Vajon milyenek a 3-6 éves gyerekeket nevelő -okta-

tó emberek? .Mennyire ismerik önmagukat? iáit tarta-

nak értéknek? 

Célunk az,  hogy az aktuális személyiségnek olyan 

vonásait tárjuk fel, amelyek a tanulmányi idő a-

latt és a későbbi óvónői gyakorlat idején a szemé-

lyiség fejlődésének, alakulásának irányát befolyá- 

solják, mivel az értékorientáció a fejlődés lehe-

tőségeit jelzi. 

A különféle információforrásoknak egybeellő és elté-

rő adatai azt is jelzik, hogy mennyire siketült 

megragadni a személyiség későbbi  alakulásának tő 

erővonalait. Jellemzőnek és fontosnak é.rezzúk azt 

a hangsúlyeltolódást, ami a különböző vizsgálati 

időpontokban és a különböző intézmények által kia-

lakitot;t személyiségképben jelentkezik. 



Kutatási feladataink 

- Hallgatóink értékorientációja a középiskolai 

jellemzések tikrében 

- Az  értékválasztás sajátoseagai, jellemzői a fő-

iskolai tanulmányok kezdetén 

- Az értékválasztás dinamikája, vált -zásának irá-' 

nya, jellemzői a tanulmányok be fejező szakaszán. 

1. 3. Kiinduló iipotéziseink:  

a/ Feltételezzük, hogy a kétéves képzés a pedagógus-

jeluitek személyiségfejlődésében alapvetőnek te-

kinthető önismeret fejlesztését elósegiti, illetve 

azt szorgalmazza. rogy milyen változasok mennek 

végbe a két év alatt  a személyiségben, ezt csak 

vizsgálatokkal lehet tisztázni. 

b/ dásik feltevésünk, uogy a pedagógus pályára jelent-

kező fiatalok eleve szociábilis személyiségek és 

ezt a szociabilitást a képzés méginkább fejleszti. 

0/ Feltevésünk szerint a szociabilitás együtt jár a 

magasabb közösségi beáliitódással. 

d/ Nlvárásaink szerint a tudományok iránti érdeklődés 

és a tanulási kedv a képzési idő alatt növekszik. 

A vizsgálat során megválaszolandó kérdésként merült 

fel előttünk, vajon mennyiben Befolyásolja a tanu-

lás, a tudatosítás 	a szakképzettség a kora-gyer`- 

mekkori viselkedési mintákat. 

Feltevésünk szerint a pedagógus családbó]. származó 
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hallgatókat gyerekkorukban szigorubban, a telje-

sitm6nyekre orientáltabban nevelték. Vajon megma- 

rad—e ez a oeállitotwságuk, vagy a uaugszerzett 

pszicizológiai ás pedagógiai  ismeretek alapján mó-

dositani tudják attitüdjükett 

e/ Liinden felső szintű oktatásnak és nevelésnek fontos 
feladata, hogy az életértékek között eligazitsa 

a fiatalokat. 

Fel tételeztük, ho6-.r a képzési idő végén az életé 

tékek választásának strukturájában lényeges és 

kedvező eltolódások lesznek. 

f/ Az önjellemzésnek a mondásválasztással való össze-

vetéséből olyan útmutatást reméltünk, amely hozzá-

s©githet a fiatalok oktatásának, nevelésenek rea-

lisztikusabb és korazerUbb megtervezéséhez. 

1. 4. Alkalmazott módszereink: 

I. Feltáró módszerek: 

A/ Dokumentumelemzés 

1. A középiskolai jellemzésekben azt vizsgáltuk, 

hogy tartalmaznak—e olyan megállapitá.sokat, me-

lyek az értékrendre vonatkoznak. Ha igen, mi-

lyen tartalom:,al és gyakorisággal. 

2. Az önjellemzésekkel a hallgatók önismeretének 

szinvonalát kivántuk felderiteni. 

3. Dolgozatiratissal képet kivántank kapni: 
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a/ a képzés hatására végbement személyiség-

fe jlődésükről 

b/ az ideális óvónő személyiségjegyeiről 

c/ további pályaelképzelésükről. 

B/ mondásválasztással az egyes személyek irányul 

sát, értékrendszerét, értékorientációját 

vizsgáltuk. 

C/ megfigyelést a többi feltáró módszer kontrollja-

ként alkalmaztuk. 

D/ Egyéni és csoportos beszélgetéssel /mondásválasz- 

tás értelmezése, kollégium, diákköri fog- 

lalkozAsok, vetités stb ./ valamennyi mód- 

szert kiegészitettük, teljesebbé tettük. 

P/ Tantárgy—preferencia vizsgálattal a leginkább von- 

zó, népszerű tantárgyakra voltunk kiváncsiak. 

idegjegyezni kívánjuk, hogy az x/1, 2, 3/b, B, C jelzé-

sű módszereink évfolyamszintűek, az A/3/a, 3/e, D és 

E jelzésű módszereink pedig kollégiumi, diákkőri, Il-

letve szemináriumi csoport-keretek között folytak. 

II. Feldolgozó módszerek: 

A/ Minőségi értékelés — a tartalmi sajátosságok vizs-

gálatához alkalmaztuk /a kapott eredmények 

pontos és rendszeres rögzitésekor, az eredmé-

nyek kategorizálásakor, elemzésekor és össze-

hasonlitásakor/. 

B/ iMennyiségi értékelés — az adatok számszer_ü feldolgo- 
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zásakor használtuk /%- szánvitásnál, átlag-

számitásnál, szóródásszámitásnál, illetve 

gépi adatfeldolgozásnál.! 

A mondásválasztásokat FÉLIX 0-256 tipusú 

számitógéppel dolgoztuk fel. A feladathoz 

a COBOL programnyelvet választottuk. Az ada-

tok bevitelére 80 oszlopos lyukkártyát hasz-

náltunk. Ezen feltételek határozták meg a 

feladat megoldási menetét. 

A feldolgozási folyamat összefoglaló folya-

matábrája látható az l.sz. mellékletben.  

Mondásválasztások kódolása 

A hallgatók azonositására használt kódszám kialaki-

tásánál figyelembe vettük, hogy a kimutatásokat mi-

lyen csoportositásban kivánjuk előállitani: 

Ezek a következők: 

— Pedagógus szülők gyermeke vagy sem. 

Figyelembe véve a várható arányokat az azonositó 

első pozicióján 0—val jelöltük, ha a szülő pedagó-

gus és lel vagy 2—vel jelöltük, ha a szülő nem pe-

dagógus. 

— Következő két pozición ezen belül az egyedi azono-

sitást biztositó sowsz mot adtuk meg. 

— Negyedik pozición azt az iskolatipust jelöltük, 

amelyikbe a tanuló járt a következő kódokkal: 

1: Gimnázium 

2:}vónői szakközépiskola 
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3. Közgazdasági szakközépiskola  

4. Kereskedelmi szakközépiskola  

5. Egészségügyi szakközépiskola  

6. ílezőgazdasági szakközépiskola  

7. A&ivészeti szakközépiskola  

8. Gépipari szakközépiskola  

9. tlelmiszeripari szakközépiskola  

Adatrögzités  

A kódolt adatokat 80 oszlopos lyukkártyára rögzitet-

tük. A lyukkártyák a nemzetközileg elfogadott  

L BCDIIC lyukkártya kombinációval készültek, igy  

minden lyukkártya elolvasására alkalmas számitógépen  

feldolgozhatók./ 1d. 2 .sZ. 911 ~ k1et/  
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1. 5. Rövid szakirodalmi áttekintés  

Napjainkban az értékorientáció kérdésének felvető-

dése aktuális, de korántsem új probléma. Nemzetkö-

zi és hazai viszonylatban egyaránt 10-15 éve fo-

lyamatosan jelennek meg azok a monográfiák, melyek 

- mint az emberrel foglalkozó tudományok - közvet- 

lenül érdekeltek az érték-probléma kutatásában. 

R tudományok egész sora /filozófia, etika, szocio-

lógia, általános pszichológia, szociálpszichológia, 

pályapszichológia/ küzd az értékorientáció definiá-

lásnak gondjával. 

hnnek következtében a fogalom tartalmi jegyeinek 

értelmezésében vannak ugyan közös elemek, de való-

jában-éppen az egyes tudományágak sajátos megköze-

litési szempontjai miatt - az eltérő vélemények do- 

minálnak. Különösen megoszlanak a vélemények az 

értékek természete és az értékelő magatartás, az 

értékek és az értékelés, az ember értékorientációi 

kérdésének megitélésében. 

A fogalom tartalmi összetevőinek vitatott jellege 

kétségtelenül összefügg azzal, hogy az értékorien-

táció a személyiség ideológiai szférájához tartozó 

bonyolult képződmény. 

Az értékorientáció komplex kategória, amelynek filo-

zófiai, pszichológiai, pedagógiai, szociológiai vo- 

natkozásai vannak. Ebből következően Zotova és 

Bobnyeva /19?5/ véleménye szerint az értékorientáció 
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fogalmát nem le he t alkalmazni anélkül, hogy ne 

kapcsolnánk be egyik vagy másik "filozófiai-

-szociológiai" rendszerbe. 

Az értékorientáció kutatásával foglalkozó pszicho-

lógusok számára mindenekelőtt azért fontos a té-

mára vonatkozó filozófiai-szociológiai tájékozó-

dás, mert ezen tudományok fő feladata a normák és 

értékek, a szociális viselkedés normativ-értókelő 

rendszeleinek, összef éseinek kutatása. 

Az érték fogalma először az általános pszicholó-

giában, majd a az >ciálpszichológiába.n és a szemé-

lyiségpszichológiában elterjedt  beállitódás, atti-

tűd fogalmához kapcsolódik. Allport /1979/ az 

attitűdfogalom központivá válását az amerikai szo-

ciológiában és pszichológiában Thomas és Znaniecki 

érdemének tulajdonitja. 3 szerzők úgy vélték, hogy 

"az attitűd az  egyének  valamilyen értékre irányuló 

lelkiállapota". 

A nemzetközi szakirodalom jelzi,  hogy az attitüdku-

tatás - ami napjainkban elsősorban szociálpszicho-

lógiai jellegű - az Egyesült Államokban a legelter-

jedtebb. A kilönböző szakmai orientációjú szerzők 

fogalomértelmezése nem egységes. E nem egységes fo-

galomértelmezés közös; jegyeként Halász - Hunyadi és 

i"arton /1979/ elemző tanilmánya az értékelő viszonyu-

lást emeli ki. Ugy vélik, hogy "a beállitódás szo-

ciálpszichológiai megközelitésében minden esetben 

értékelő viszonyulásról van szó." 
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A Szovjetunióban az 1920-as évek közepétől Uznadze 

/a grúz iskola megalapitója/ dolgozta ki a beálli-

tóaás általános pszichológiai elméletét, mely az 

attitüd fogalmával összefüggő jelenségkör tanulmá-

nyozási előzményének tekinthető. Uznadze hanged-

lyozta, hogy a beállitódás a környezet hatására 

jön létre, segitségévelaz ember a környezetéhez 

alkalmazkodik. 

A grúz pszichológiai iskola e témában kiterjedt 

vizsgálatai ős eredményei nagy hatással voltak az 

1960-as években fellendülő szociálpszichológia 

kutatásaira. 

Jól példázza ezt néhány koncepoióalakitó munka. 

I.Sz. Kon a személyiség szociológiájáról irt monog-

ráfiájában /1969/ igy ir: "Az orientáció a beállí-

tódások egész rendszere, amelyek alapján az egyén 

/a csoport/ a helyzetet felfogja és megválasztja 

a megfelelő cselekvési módot." A társadalmi érté-

kekre irányuló orientációkat értékorientációnak ne-

vezi. Tehát szociológiai aspektusból a társadalmi 

értékek jelentik az értékorientáció lényeges ismér-

vét. Ez a  magyarázata  annak, hogy az értékorientá-

ció a szociológia ecy ik "kulcsfogalma" lett. 

Olsanszkij az értékeket sajátos világitótornyoknat 

nevezi /1971/. Jadov a "Személyiség és értékorientáció" 

/1969/ cimü művében kisérleti vizsgálatot mutat be. 

Zdravomiszlov ős Vodzinszkaja szociológiai munkáik- 
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ban megkisérlik az értékorientáció fogalmának de-

finiálását, s a főbb tartalmi jegyek differenciá-

lását. 

Az értékorientáció pszichológiai tartalmának fel-

tárására különösen Zdravomiszlov és Jadov /1965/ 

forditott megkülunböztetett figyelmet. "iErtékori-

entáción értjük a személyiségnek a társadalom va-

lamilyen anyagi és szellemi, kulturális értékére 

való beállitódását. Az értékorientációk a szemé-

lyiség szerkezetének legfontosabb összetevői, ben-

nük mintegy összegződik a személyiség individuális 

fejlődése folyamán szerzett élettapasztalatának tel-

jessége. Az értékorientáció rendszere a személyi-

ség szerkezetének azon összetevője, amelyet a tu-

dat tengelyének tekinthetünk; körülötte forognak 

az ember gondolatai és érzelmei, amelynek szempont-

jaitól függően sok életfontosságú kérdés dől el." 

Természetesen ezek az értékorientációra vonatkozó 

szociológiai munkák és kisérletek nem maradtak  ha-

tástalanok a pszichológiára sem. 

Ailport /1979/ értékorientációnak az emberi vonások 

különösen sokat mondó szintjét nevezi. 

Aa6 arorsz ágon is egyre többen foglalkoznak az ér-

té9orientáció kérdésével, ezért néhány év múlva 

gazdagabb irodalom áll majd rendelkezésünkre. 

Az e témával való foglalkozás társadalmi szükségle-

tet elégit ki, mert fontos vizsgálati proglémát érint. 
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Gáspárné dr. Zauner Éva /1965/ sajátos módszert 

dolgozott ki az értékek választására - mondásvá-

lasztás cimmel. Fő erénye, ho` ;y a személyiség pe-

dagógiai - pszichológiai megismerésének egyik le-

hetséges módszertani eszközét nyújtja. A módszer 

egyúttal diagnosztikai eszköz a pályaválasztásban, 

szaktanácsadásban, de egyik lehetséges variánsa az 

önismeret- és a személyiségfejlesztésnek is. 

iJuurányi i ihály t Az értékorientációk fejlesztése 

/1974/ cimü süve szociálpszichológiai ihletésű, 

de erősen pedagógiai pszichológiai munka. Rámuta-t 

arra, hogy "az értékkel mindig együtt jár az érté-

kelés, ami lényegében preferencia, vagyis bizonyos 

dolgok /tárgyak, tulajdonságok/ tudatos előnyben 

részesitése - más dolgok elutasitása. Az értékek 

mindig polárisan, hierarchikusan jelennek meg." 

Viszonylag önálló md a pályaválasztási értékorien-

táció vizsgálatáról Gazsó - Pataki - Sántha — 

Várhegyi /1970/ munkája, melyben a szerzők főaá-

rosi általános- és középiskolai tanulók pályairá-

nyulását és értékorientációját vizsgálják a szocio-

lógiai tényezők sokoldalú összegLiggés-rendszerében. 

i'degállapitják, hogy a várható társadalmi magatartás 

elúrejelzó$e kizárólag az értékorientáció tartalmának 

és szerkezetének ismerete alapján lehetséges. 

Szerintük: "Az értékorientáció társadalmi tevékeny-

ség azon elemeire vonatkozó rögzitődött törekvések 
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rendszere, amelyek az egyén számára különös jel-

leggel bírnak, s ezáltal magatartását szabályozzák." 

Pataki Ferenc  /19f7/ szerint az érték nem más, 

mint társadalmilag érvényes preferencia rendszer, 

mely interiorizálódik ős úgy hat. 

Lukács G  by •rév szemléletes formulájára hivatkozik, 

miszerint: Az ember válaszoló lény. 

Danes István  /1960/ Pályaválasztás c. lapban igy 

definiálja az értékorientációt: "az egyén viszo-

nyulása a társadalmilag érvényes vagy környezeté-

ben lévő értékekhez saját értékű és a környezeti ér-

tékek közti viszony". 

dollar Á.  /19691 szerint: "édennél több fajta érték 

realizálódik egy választásban, mennél gazdagabb a 

lehetőségudvar, annál értékesebb - a maga totalitá-

sában - maga a választás." 

Duró L.  /1967/ Agyra hívja fel a figyelmet, hogy a 

személyiség megismerése, hivatástudat-alakitó ha-

tásának vizsgálata mennyire lényeges. Ez erősitette 

azon elhatározásunkat, hogy hallgatóink személyi-

ségének behatóbb, mélyebb megismerése által fogal-

mat alkossunk az értékorientáció fejlettségi szint-

jérőh, fejlődéséről a két éves képzés alatt. 

Az emlitett szerzők az értékorientációt egyaránt 

nagyon lényeges szerkezeti összetevőnek  minősitik. 

Jgyanakkor rámatatnak az értékorientáció nagyfokú 

regulativ  szerepére is. Nem kevésbé fontosnak tart- 
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ják a fejlődés elvét, mivel az értékorientáció nem 

öröklött , hanem szerzett, tehát a környezet által 

közvetitett mechanizmusok által alakul ki. 

Jól láthatjuk az értékorientációs kutatások tudo-

mányos és gyakorlati jelentáíségét s egyben szüksé-

gességét. Az utóbbi években e vizsgálatok kiterjed-

nek a serdülőkorúak, /Duró és Zakár/ a pszicholó-

giai szaktanácsadásban résztvevő különböző kor-

osztályok /Rito'ókné/ a pályakezdő értelmiségiek, 

/Váriné/ a középiskolások, /Zakar, Czinege/ a szak-

munkástanulók /Danes/ pályaválasztási értékorien-

tációjának tanulmányozására. 

Megállapithatjuk tehát, hogy az értékorientáció 

több tudományág /filozófia, szociológia, pszicholó-

gia/ találkozási pontjain alakult és fejlődik nap-

jainkban is. Éppen ez az intradiszciplináris jel- 

leg alakitotte, formálta az eddigi kutatások koncep-

cióltt, irányait. Továbbra is fontos a tudományközi 

orientáció fenntartása, de nem hanyagolható el a 

pszicb.ikue szféra mochanizmusainak, sajátosságai-

nak, törvényszerűségeinek sokoldalú feltárása sem. 

liiután az értékorientáció körében eddig főleg szo-

ciálpszichológiai szempontú vizsgálatok folytak, 

emellett szükséges lenne az értékorientációt fej-

lesztő pedagógiai-pszichológiai vizsgálatok szor-

galmazása /Duró, 1980/. 
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1T, 

2. A hallgatók személyiségképe a középiskolai jellem-

zések tükrében 

A peda.gógnskénző intézetbe való felvételkor messze-

menően figyelembe kel l  venni a jelelteket küldő pe-

dagógusközösség véleményét, amelynek tartalmaznia 

kell a több éves megfigyelés gyakorlati, pedagógiai 

konzekvenciáit, azokat a jegyeket, amelyek a peda-

góguspályán saj ítos követelmények, és a fiatal fe j-

lődé:ének különböző szakaszaiban megfigyelhetők. A 

pedagógus-utánpótlás biztositán6nak ezt az intézmé- 

nyes irányitó és szürőrendszerét mindenképpen szüksé-

ges ki.alakitani. A szocialista pedagógusképzős kere-

tében, amely általában felvételi vizslához kötötten 

épült ki, ez biztositható. - f rja Koncz János /1980/. 

Láthattuk, milyei fontos feladata van a jellemzés-

nek. Sokéves tapasztalatunk azt mutatja, boogy többnyi-

re gyengék, általánosat ezrek a jelöltekről készült 

dokumentumok. linden  intézmény készit jellemzést, de 

szin1ronalukat tekintve ezek nem egységesek. Rendkivül 

jól érzékelteti ezt a Droblémát még egy hetilapunk 

is. 

A középiskolai jellemzések, minősitések legtöbbször 

formálisak, sahionosak. Egyik  a másikkal összekever-

hető, hisz túlAgomó többségük általánosságokból áll, 

és rosszul értelmezett jóindulatot takar: "rajtunk ne 
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milljor a gyerek tcv6brt€n.lése". 	kivételtől  

elt e kintve nem derül k$ . , hogy kivel áll szemben a  

felvételi biz: ttsát , s erre s rövid, személyes be-

szélgetés, a sóbeli felvételi sem ad e yértelmü vá-

zészt. e  Felvételiztetők - amikor pedig társadalommal  

és ng~-ér.ne7. :;zeniben At_yforma felel5sségáel kellene  

döngeni k - sötétben i-apo atóznRk. ase!ibetalálják ma-

gukat a mesterségesen felpumpált tudással, nem isme-

rik r fel rét"li_zők jeliemét, képességeit, pályaalkal-

masságét, s ennek ki. iArkósz?séhen a kiizépiskola sem  

Bogit.  

A fcntY. negállapi_tás lényege évent? elhangzik a felső-

oktatási intAzmén ek felvételiztető tanárainak szjá-

ból. iintegy ennek icatoitsak' nt 1931-ben  egyik me- 

g ón's nzpi.a.apja iy foGla? koz •tt A témával, s a követ-

kezöket írta: "l felvételi bizottatg elnöke, mielőtt  

besaá?.j ttr ni a t':rjet'kező vizsgázót, előveszi a je-

lölt dossziéját és felolvassa a középiskolából bekül-

dött ;jel  lerWst e hiIo'ctsági; tagjainak.  

"Szüle . . . másodikos korában határozta el, azóta  

tudatosan . . . tudom•'irsyos műveket, folyóiratokat,  

napilapokat . . . emlékezőtebetséae fejlett, memóriája  

megb izha tó . . . eho y látókőre szélesedett, egyre in-

kább'::tivizálódott . . . rendkiviil értékes emberi  

tulajdon^á~~ i 	.x  dozatAszaég . . . szilárd aka-

rat  . . . önálló, marxista nézetek ismeretén alapuló  

megöyűződése, eab 5~ ,~.rnez fügődő példamutató viszonya  

emlitendő. . . jellemes, távlatokban gondolkodó 
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élénken foglalkoztatják müvészeti, szociológiai, vi-

lágnézeti kérdések . . . tisztelettudó, udvarias, 

társaival törődő . . . pályaválasztásával egyetértünk, 

kérelmét támogatjuk. . ." 

A jellemzés felolvasása élénk derültséget kelt. "Ki 

ez a szuperember? dinek jön az egj-etemre, mit fog itt 

csinálni? ár megint egy sablonos jellemzés." A bi-

zottság felbolydul. Kiv áncsian várják a jelöltet. 

Vékony, magas lány lép be  az ajtón. Ideges, fáradt az 

arca. Ahogy leül a bizottság elé, látszik, táncol a 

kezében a ceruza. - Olvastuk a jellemzésében, hogy 

sokat foglalkozik a szakirodalommal - érdeklődik az 

elnök. - űymlitene néhány művet? 

A lány erősen gondolkodik, aztán nagy nehezen megem-

lit egy könyvet. Az elnök tovább kiváncsiskodik. Ha-

sonló eredménnyel. A bizottság összenéz. A magyar 

tanár veszi át a kérdező szerepét. A bizottság tag-

jai ismét összenéznek. Minden világos. A jellemzés 

és a jellemző tanárok is tisztán állnak előttük." 

Ha nemcsak egyoldalúan a felsőoktatási intézmények 

szempontjából közelitjük meg e problematikát, hanem  

megkérdezzük az érintett, jellemzéseket elkészitő 

középiskolai osztályfőnököket is tapasztalataikról, 

akkor a következő megállapitást rögzithetjük: a tanu-

lókról irt zárójelleuizést nem veszik figyelembe a 

felsőoktatási intézmények! 

Vajon miért? 
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Az előzményekről  

minden pedagógus tisztában van azzal, hogy a szemé-

lyiség, a tanulócsoport, a közösség permanens megisme-

rése, eredmbnyes pedagógiai munkájának elengedhetet-

len feltétele. Mivel a nevelés aktív folyamat, a pe-

dagógusnak nyitottnak, sőt kreativnak kell lennie a 

tanulóiról érkező valamennyi információ befogadására, 

feldolgozására. 

Az utóbbi időben előtérbe keliiltek a közvetett meg-

ismerés módszerei /kérdőiv, dolgozatirás, önjellemzés, 

különböző mérések, statisztikai módszerek stb./ és 

háttérbe szorultak a közvetlen megismerési módszerek, 

mint pl. a megfigyelés - ami a  megismerés  elsődleges 

módszere - ugyanigy a beszélgetés, interjú, szociomet-

ria stb. A direkt eljárásokat gyakoroljuk inkább. 

Fontos lenne, hogy több módszert alkalmazzunk a meg-

ismeréshez, tehát módszer-rendszert. Olyan módszere-

ket célszerű kombinálni, amelyek kiegészítik e,ymást. 

Az adatok folyamatos gyüjtése is lén.-yeges szempont. 

Alapvető követelmény, hogy mi nevelők legyünk aktuá-

lisan tájékozottak a neveltekről, s a velük kapcsola-

tos információink mindig megbizhatóak, reálisak és 

fejlesztő jellegüek legyenek. 

A középiskolai rendtartás előirja, hogy a jellemzést 

az un. "nevelői feljegyzések" alapján kell elkészi-

teni. A gyakorlat azt mutatja, hogy sokan azonositják 

a kettőt, holott a feljegyzések mozaikszernek, emlé- 
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keztető jellegűek, folyamatosak és több évre szól-

nak. 

Természetesen könnyebb a jellemzést elkészíteni a 

rendszeres, folyamatos, 61ő kontaktuson alapuló fel-

jegyzések birtokában. 

Az aktualitás, az élő tapasztalat azért lényeges, 

mert a tan.lók évről-évre változnak, fejlődnek. 

A folyamatos, élő dinamizmust pedig a tanuló fejlő-

désében figyelemmel kell kisérni. 

Mi a jellemzés, mi célt szolgál, milyen elvárások tá-

maszthatók elkészitésével szemben? 

A jellemzés tulajdonképp a nevelőmunka eredményének 

egyénre lebontott összegezése /Duró, 19130/. 

A jellemzés a fejlődés, a változás fő iránya, a sze-

mélyiségre jellemző jegyek összességére. szelektiv fel-

dolgozás, adott személyiség hiteles karakterisztiká-

jának bemutatása. Andenki számára konkrét, közérthe-

tő, egyértelműen jellemző személyiségvonásost összes-

sége. A jellemzés alkalomszerit /nisz pl. csak akkor 

készitjdk, ha középiskolában osztályfőnökváltozás van, 

illetve iskola változás esetén/. 

Célja: elősegiteni a folyamatos pedagógiai munkát. 

Az emberi érték mérésére nincsenek finom paraméterek 

még, de bizonyos tényezók segitenek ebben /pl.valaki 

munkaszeretó, kötelességtudó stb.Y. A jellemzés sajá-

tos értékelési forma annyiban, hogy nem felelet vagy 



- 26 - 

szorgalom értékelése, hanem a tanuló összképének, va-

lósághü tükre. Utat nyit a fejlődés irányába. Nemcsak 

diagnózist ad, hanem prognózist is /a fogadó felső-

oktatási intézménynek/. BgyetérthetUnk Kovaljov /1972/ 

véleményével abban, hogy az "eredményekben nemcsak 

konstatálni kell valamit a képességekről, a tempera-

mentumról, vagy akár az egész személyiségről, hanem 

meg kell határozni a változtatás lehetőségeit a vizs-

gált személyiség vagy a kollektíva fejlődése érdeké-

ben." 

Éppen ezért elkészitése nagy pedagógiai tapintatot, 

felkészültséget igényel az azt készitő tanártól. A 

jellemzés készitésében szerepük van a tanulóknak is: 

a szorgalom, a magatartás elbirálása, a kollektiv ér-

tékitélet fejlesztése érdekében. 

A továbbtanulóknál fontos figyelembe venni a szülői 

kapcsolatot is, hisz a szülő számára sem közömbös, 

hogy milyen véleményt ad az iskola a gyerekéről. A 

rendtartás - nagyon helyesen - lehetővé is teszi, 

hogy a szülő is láthassa a továbbküldendő zárójellem-

zést. Ez  azért is lényeges, mert sok szülő azt hiszi, 

hogy elsősorban az abban leirtaktól függ gyermeke fel-

vételije. 

2. 1. A vizsgált minta bemutatása és jellemzésük pedagógiai-

-pszichológiai elemzése  

Vizsgálódásainkat a Kecskeméti Óvónőképző Intézet 

I. évfolyamos hallgatói 
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körében kezdtük az 1979/80-as tanévben /n - 195 fő/ 

és longitudinális úton az 1980/81-es tanévben fejez-

tük be /n =: 134 fő/. 

Az alábbiakban az értékek gyakoriság szerinti sor -

rendjét közöljük: 
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Érték ol.óforc1ulás vekori2 ága.  

Lelkiismeretes 	 1. 39 
8z orcal mas 	 113 

Gyermekszerető 	 111 

Készséges 	 109 

Kedves 	 97 

Őszinte 	 64 

Vidám 	 66 

Csendes 	 66 

Jó kbzösségi ember 	 61 

Kiegyensúlyqzott 	 60 

Érdeklődése sokoldalú 	 58 

Gyors felfogóképességű 	 56 

Jó szervező 	 54 

Fejlett kritikai érzék 	 52 

Kitartó 	 49 

H t- trozott 	 48 

Tisztelettudó 	 37 

Kbnnyen beilleszkedő 	 30 

Gyors emlékezés 	 27 

Jó hallású 	 24 

Olvasott 	 23 

. rzelerdús 	 20 

Kezdeményező 	 19 

Feg;; elmezett 	 19 

Véleménynyilvánitó 	 16 

3tletes 	 16 
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apor.tkeei7e16 	 14 

Jó peda€;6 g 1 ai érzékiz 	 12 

Jó k_zü yesságü 	 11 

Tartós 	 11 

Igényes 	 10 

felelősségtudattal rendelkező 10 

Jóindulatú 	 7 

Optimista 	 7 

Ragaszkodó 	 7 

Rendszerető 	 6 

Reális 	 6 

Iozgékony 	 6 

Somoly 	 5 
Önálló 	 4 

Jó meg; jelenésű 	 4 

Néptáncos 	 4 

Fejlett probléma megoldó 

gondolkodással rendelkező 	4 

Társadalmi munkában példamuta- 

tó 	 4 

Kifejezetten vezetőegyéniség 3 
Erős idegrerdszerii 	 3 

J8 nyelvérzékű 	 3 

Önzetlen 	 2 

Tekintélye van 	 2 

Játékot 	 2 

Politikailag tájékozott 	2 



Gyöngéd 	 2 

Természetkedvelő 	 2 

Alkotó 	 2 

s elme: 	 1 

Lexikális tudása rneg- 

b i z ha tó 	 1 

Szuggesztiv egyéniség 	i 

Képesség + tanulási ered- 

mény összhangban van 	1 

Példamutató magFnéletü 	1 

Fgedelmes 	 1 

Alegjeejezni kiv,tnjuk, hogy több esetben végeztünk 

összevonást ott, ahol egyértelműen, szinonimával fe-

jeztek ki valamilyen értéket pl. tisztelettudó, udva-

rias, jó modorú; vagy magabiztos, jó fellépésü, bátor 

kiállású stb. Még igy is szembeötlő a felsorolt érté-

kek sokasága, sokarcúsága, azok  nem  egy alapon törté-

nő felcsztása. 

Ugy véltük, ho gy  ezen értékeknél rendező elvként leg-

cólszerübb a pályaspecifikus jegyeket alapul venni. 

jelivel 

 

egységes pélyattikör nincs, s a személyiség sok-

fajta felosztása ismeretes, jelen vizsgálatnál a 

Kuzmina-féle felosztást tartottuk célszerünek elsősor-

ban azért, mert pedagógus-jelöltekről van szó. 

N.V. Kuzmina /1963/ igy vélekedik: "Aki a gyermekeket 

taritoni és nevelni akarja, annak sokoldalú tudásra 

van szüksége . . . rendelkeznie kell bizonyos jártas-

ságokkal és készségekkel, valamint pedagógiai képes- 



ségekksl. „  Tehát a p€dagógiai képességeket az eredményes 

rodagóg4.aí tevékenység individuális pszichológiai 

előfrl.t-ételének tekinti. Általános pedagógiai kéFes-

séőknt tartja számon a kouuuunikativ, a konstruktív 

és a szervező képességet, specifikus képességként a pe-

dagógiai fantáziát jelöli. Tt2rmés3etesen a jellemzé-

sekben feltüntetett értékeket csak az általános peda-

E;6giFi képességek valamelyikébe soroltuk, a specifi-

kus képess ég életre hivása jórészt az óvónőképző fel-

adata. 

i.nt Ismeretes a kommunikati y kénesség a kapcsolatte-

remtés, a közlés kópessége. A pedagógusok különböz-

nek egymástól abbén, ?hogyan kapcsolatot tudnak terem-

teni a gyermekkel, ahogy egy óvodai gyermekcsoport 

összetételét, 4letkori sajátosságait, érzelmi áll.apo-

t'-t figyelembe veszik, ahogy megtalálják a legmegfe-

lelőbb hangnemet és közlési stilust. Óridei szerep 

jut a metakommunikációnak is,  vagyis a direkt közlé-

sek kiséretében men jelenő, nem nyelvi közléseknek, 

mint pl. a hangsúly, a mimika, a tekintet, a pantomi-

mike.. lr?Ai'  az óvodás gyermek is érzékenyen reagál nsm-

csak arra, amit mond a pedagógus, hanem hogy  mondja. 

A konstruktiY képesym a gyermekcsoport értelmi fejlett-

ségi sui_nt: jéuek figyelembe vétel6 tjeler!ti, s az ok-

tetni tudást. A pedagógusok k %.l örbö znek egymástól ab- 

ban,  hogyan  tudnak motiválni, aktivizálni a foglal- 
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koz=.'fisokon, mennyire fejlesztik a gyerekek figyelmét, 

emlékezetét, logikus gondolkodását, milyen érzelme-

ket ébresztenek az elsajátitandó ismeretek iránt, s 

mennyiben adnak lehetőséget az önálló alkotó tevékeny-

ség kibontakoztatására, elősegitve ezzel az ismere-

tek, képességek és tulajdonságok kifejlődését. 

A szervező kénesség  lehetővé teszi a pedagógiai munka 

helyes megszervezését és az önellenőrzést, vagyis 

segitségével meghatározJtt pedagógiai célok érdeké-

ben aktivizálni tudjuk a gyermekcsoportot, illetve 

saját pedagógiai tevékenységünk célsor r6 szabályc , zá-

sára nyilik mód. 

Természetesen ezek a pedagógiai képességek nem stan-

dard jellegűek, hanem dinamikusak, a személyiség fej-

lődésével a különböző alkotóelemek egymást felváltva 

játszanak vezető szerepet a pedagógus munkájában. 

Az értékek sorát áttekintve láthatjuk, hogy igen n'gy 

a heterogenitás a hallgatói összetétel szempontjából, 

hisz mindez a jellemzésekben, illetve a bennük pre-

ferált értékekben elég differenciáltan jelentkezik. 

I tekintetben bizonyos szóródás figyelhető meg az 

általunk áttanulmányozott jellemzésekben, ugyanis ta-

lálkoztunk néhány minősitéseel, melyben mindössze egy 

mondatos az értékre vonatkozó utalás, ellentétben a 

terjedelmes értékfelsorolást tartalmazókkal. 
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Sőt nem egy olyan jelentkezési lappal is találkoz-

tunk, ahol a jellemzés helyén egyetlen szó állt: java-

soljuk. Parsze ez elsősorban azoknál a hallgatóknál 

fordult elő, akik nem a felvételi évében érettségiz-

tek igy a "régi" középiskola már nem tartotta aktuális-

nak a jellemzést, az új munkahely pedig még nem is-

merte annyira dolgozóját, hogy felelősséggel nyilat-

kozzon róla. Mint emlitettük ezek ellenkezőjéze is 

találtunk nem egy példát, ahol inkább a bőség zavará-

val küszködtünk. 

IIgy véljük, hogy az általunk vizsgált populáció do-

kur entumainak 40-45 %-a felel meg általában a jellem-

zéskészitás, szempontjainak. 

Az az arány érzékelteti, hogy intézetünkben a felvó-

teliztető tanárok nem támaszkodhatnak kellő mérték-

ben a zárójellemzésekre. Ugyanakkor tudjuk, hogy nem 

szabad elvetni a jellemzést, mint nevelési eszközt, 

ami tulajdonképp helyzetképet rögzit. 

A jellemzésre vonatkozó központi útmutató hiányában az 

osztályfclnökök eltérő elméleti és gyakorlati felké-

szültségükre támaszkodva készitik el tanulóikról a 

dokumentumot s igy nem csoda, ha a közel 200 jellem-

zésben alig találtunk két hasonló szerkezeti felépi-

tésü, megfelelő információs jelleggel bird helyzet-

képet. 

A fogalmak használata, az értékek kiemelése is nagyon 
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heterogén. Nem túlozunk akkor, ha azt mondjuk: 

ahány iskola, ahány osztályfőnök, -ennyi jellemzés. 

Ehnek okát az eltérő nevelésszociológiai feltételek-

ben próbáltuk keresni. 

Intézetünk felvételi körzete 6 megyéből áll /Bács, 

Baranya, Fejér, Nógrád, Pest és Tolna megye/. :.livel 

szerb-horvát szakos nemzetiségi képzéssel is foglal-

kozunk, szórt az óvónői pályára jelentkező ezen hall-

gatóknál a területi elvet figyelmen kívül hagyjuk. 

/la. térkép/. Felvételi keretszámunk: 200 fő. 

Az 19?9/80-as tanév I. évfolyamának nappali tagoza-

tára felvételt is nyert a 200 fő, azonban 3 fő év-

halasztást kért /családi okok miatt, 1 fő levelező 

tagozatra átlépett /anyagi okok miatt, 1 fő önként 

kilépett /egészségügyi okok miatt/ már az első na-

pokban. 
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A 195 hallgató  az ország 51  kiilönböző városában és  

nagyközségében érettséEizett /ld. térkép/ t  s ez az  

51 középiskolai székhely összesen 86 oktatási intéz-

ményt érintett az alábbiak szerint.  

A középiskola székhelye  

városban volt 32 esetben /158 fő/ t  ez 	81 %  

nagyközségben 1_9 esetben /  37  fő/, ez 	19 % 

Összesen: 	51 iskola 195 fő 	100 %  

Az érettségiStető középiskola tipusa  

57 esetben gimnázium /154 fő/ 	ez 	78 %  

29 esetben szakközép./ 41 fő/ 	~z 	22  %  

Összesen: 86 iskola 195 fő 	100 %  

Érdemes a szakközépiskolák altipusait is megvizsgál-

ni, eszerint:  

óvónői szakközépiskolából jött 	14 fő  

közgazdasági 	" 	8 fő  

egészségagyi 	" 	6 fő  

kereskedelmi 	" 	 3 fő  

mezőgazdasági 	 " 

művészeti 	 " 

gó i:ipari 	 M 

és élelmiszeripari szakközépiskolából jött 1-2 fő.  

Fenti adatokból jól érzékelhető a nagy heterogenitás,  
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s a statisztika alátámasztja azt a tényt, hogy az is-

kolák tekintetében is vannak eltérések. kinek elle-

nére nagyon fontosnak tartjuk, hogy a jellemzések-

ben a pedagógus, illetve a pedagógus közösség több 

éves pedagógiai gyakorlatában szerzett tapasztalatai 

összegeződjenek. Jgy pedagógusközösségnek ugyanis ren-

delkeznie kell azokkal a tapasztalati tehetségmérő 

normákkal, amelyek alapján mag tudja itélni, hogy 

a pedagógusképző intézetbe pialyázó jelölt egyesiti-e 

magában azon pályaalkalmassági ismérveket, amelyeket 

egy leendő pedagógusnak 18 éves koráig már el kell 

sajátitani, amit magában már egyesiteni kell. 

A  pályaorientációban több tényezőnek volt  szerepe:  

- 24 %-nál a szülők, vagy a szak rokoni, baráti köe-

ben pedagógus valaki 

- 27 %-nál a pálya ismerete volt vonzó, hisz ezen 

hallgatóink 1-2 vagy 3 évig képesités nélkül dolgoz-

tak, rendszerint sikertelen felvételik birtokában 

- a rövid ideig tartó / 2 éves / képzés sok hallgató-

nál döntő szerepet játszott, elsősorban az anyagiak 

miatt 

- felsőfokú végzettséget ad ez a képzési forma s ez  

a tény nem közömbös elsősorban a kisebb községOk-

bál, településekből, falvakból jött hallgatóknak. 

/Lakhely szerint városból jött 	57 % 

községből, faluból jött 	43 % / 



- az óvodapedagógusi pálya elsősorban női hivatás.  

ezt tükrözik az arányok is. A vizsgált populáció 

99 %-a nő, 1 %-a férfi /2 fő/. FF két férfi erede-

ti elképzelése nem ez a pálya volt, hisz egyikük a 

Szinwüvészeti Főiskolára jelentkezett többedszer 

sikertelenul, másikuk Gépipari Szakközépiskola 

után fizikai munkásként dolgozott 2 évig. Gyermek-

könyvtáros lett ezután, s az itt megélt élményei, 

valamint nálunk végzett óvónő névére hatására kezd-

te meg tanulmányait a képzőben. 

- lényeges nevelésszociológiai feltételként kezeltük 

az emberekkel való foglalkoz!Isra vonatkozó előkép-

zettséget is, tehát azt, hogy milyen mértékben igé-

nyelnek emberi kapcsolatot. Ilyen tipusu iskolában 

/gimnázium, óvónői szakközépiskola, kereskedelmi 

ős egészségügyi szakközépiskola/ végzett hallgatóink 

90 %-a. 

- középiskolai végzettségük átlagágy; sajnos neji tudtuk 

felmérni, mivel jó néhányukat - a végzés évétől 

függően - "megfelelt" minósitéssel bocsátotta ki az 

iskolájuk. 

- felvételi pontszámuknál meglehetősen nagy a szóró-

dás. Van  20 pontot elért hk7tlgatónk, /1 főt / de 

10,5 ponttal bekerülő is /12 fő/. Az évfolyamátlag 

13,5 pont. 

iIiután évek ót;a /6-7 év/ ekörül mozog a felvételi 

pontszámok átlaga, az á tapasztalatunk, hogy a ki- 
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magasló pontszámú hallgatók elsősoroan nem ezen a 

pályán akarna: elhelyezkedni, náluak többségében 

a szerény, átla,;os kéiességü hallgatók kivánnak ta-

nulni. 

Tudjuk, hogy sok esetben neon a tel je sitmény-motivá-

eió irányában hat a felvételi vizsga, éppen ellen-

kezőleg, zavaró köxülménykónt. tppen ezért fontos-

nak i tél jük a középiskolából hozott pontok összes-

ségét, mart ez javíthat a  jelölt bekerülési esé-

lyein akkor is, ha a felvételi vizsgán nem tudja 

tudása maximumát nyújtani: /legalábbis mig a jelen-

legi felvételi rendszer van érvényben/. 

Tapasztalataink a zárójellemzÁsekről; illetve a bennük  

előforduló legáltalánosabb hibákról  

Mint emlitettük, a jellemzések 40-45 fa-a szolgálta-

tott hasznos adatokat a hallgatók pályaválasztására vo-

natkozóan. :zen jellemzések szerzői komolyan vették 

a pályaspecifikus ismérveket, preferálták azokat az 

értékeket, melyek elengedhete tlendl szükségesek a pe-

dagú us pályán, különösen a 3-6 éves gyerekkel foglal-

kozóknál. 3gyszóvalt megerősitették a tanulók orientá-

cióit. Ciemelték a tudatos pályára készülést, de fal-

tüntették azt is, ha valamelyik jelölt eredeti elkép-

zelése nem ez a pálya volt, tehát azért jelentkezett 

ide, mert ahova Jelentkezett nem vették fel. 

A kiváncsiság kedvéért - a jelleaz é sekhan leirtak 
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alapján - provizórikusan csoportba .osztottuk a 

hallgatókat, s a következő eredményt kaptuk 

- minimális  azok száma /8 fő/ akik nem késziiltek erre 

a pályára, jelentkezésük "ad hoc" jellegii 

volt; 

- kevés azok száma, /13 fű/ akik máshol tett siker-

telőn felvételi miatt jelentkeztek hoz- 

zánk; 

- több abba a csoportba tartozók száma, /26 fő/ akik 

valakinek a hatására nemrégen /1-2 éve/ 

döntötték el pályaválesűtásukat; 

- legtöbb  a pályára régóta készülő, kitartó hallgatók 

száma /148 fő/. 

Már csap ezek alapján is elgondolkodlatá az a tény, 

hogy csupán egyetlen esetben nem javasolja a közép-

iskola tanulója felvételét intézetünkbe, a többi 194 

fő mindegyikét alkalmasnak tartják  a  pedagógus pá-

lyára, néhol a "feltétlen:il" vagy "kiemeiten" java-

soljuk jelzőkkel nyomatékositva /még akkor is, ha a 

hallgató pl. élelmezési vagy mezőgazdasági szakközép-

iskolából jött, de akkor is ha a gimnáziumból mind- 

össze 3-4-5 pontot hozott . . . /. 

Véleménydnk szerint a középiskolai jellemzéstik - kevés 

kivételtől eltekintve - az alábbi hiányosságok miatt 

nem uyújtaaak kellő infoiin siót az azokat átvizsgáló 

személyeknek: 
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- túl általánosak. sablonosak, G felLor-alt jelnők több 

személyre jellemzőek cs z 'ltal nem mon-

danak semmit a konkrét személyről 

- nem szakmaspecifikus,ak, vagyis  nem  emelik  ki  az 

adott pályára készülő fiatalak pályasa- 

játosságait; 

- mozaikszecüek, tehá.t részletekbe merülnek, nincs 

összefüggés, logikai kapocs az egyes ré-

szek közl:tt, gyakraa jelentéktelen dol-

gokra utalnak;  

- elvontak. vagyis eg,y-egy g,yüjtófogalom tartalma ne at  

világos. -l. jó képességű vagy érdeklődő 

- irják valakiről. Nem utalnak arra, hogy 

miben  nyilvánul meg ez a jó képesség konk-

rétan, vagy mi iránt érdeklődik a jelölt; 

- egyoldalúak valamilyen irányban /legtöboször pozitív 

irányba í ölódnak el, rendszerint magasfo-

kú ainósitő jelzókkel/ kiváló, kimagasló, 

kiemelkedő sok jelölt. Uváteles esetben 

a negativ tulajdonságok vannak túlsúlyban; 

- mal:iózik az értékelő megállgpitásokat. Jtalnak arra, 

hogy valaki alapszervi KISZ-titké.:, kul-

túrfelelős, stb., amely önmagában csak 

hales" inforiaácibt jelent, mivel nem tájé-

koztat arról, ilogyan látta el az illető 

a feladatát, milyen eredménnyel teljesitet-

te a megb itatást; 
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61° rt """  

tiliLm2waak a !ldTe~.~ii 4s?revételek, fi; 'r' ~:5o?~ y  vagyis ,  

konkrétan az,  'iogy a jelölt het_ilitódá^a,  

felkbsrAltsóge, elszá.ntsága, alkalmas—e a  

WI1a..sztott p6lyára.  

Ez utóbbi azért i s lényeges lenne, mert pedagóguskép-

ző intézményeinkben jelenleg nincs pályaalkalmassági  

vizsga, s mert az egyénenként kb. 1/2 óráig tartó szó-

beli vizsga, beszélgetés nem elegendő másra, mint té-

teles tudás mérésére és pillanatnyi benyomások szer-

zésére. Gyakorlatból tudjuk, hogy azok alapján könnyel-

műség lenne dönteni. ! reélisabb, körU1tek:ntőbb, na-

gyobb információs jelleggel biró középiskolai  jellem-

zések mindenképp wegkönnyitenék a felvételi b i.zo tts 4-

gok munkáját és csökkentenék a sokat emlegetett szub-

jektivizmust is.  

Természetesen a fent ©mlitett hibák nem együttesen tdk-

röződnek minden jellemzésben.  

Több mint tiz éves tapasztalatunk  /kell égi.umi nevelő-

tanári, igazgatói hivmtal vezetői, felvételi vizsgáztatói,  

patronáló tanári s legutóbb tudományos munkákkal kap-

csolatos/ azt tar asitja, hozy az általunk átvizsgált  

többezer — jelen esetben 195 — jellemzésben ezek for-

dultak elő leggyakrabban. 
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"Az ember akkor lesz ember, 

ha átvilágitja önmagát 

s a belső világosságból 

a külső világba, sugarat bocsát" 

/tFeörös S./ 

2. 2. A neveltséd szint felmérésének kiindulási 

alapja: az önismeret  

A megújuló pedagógiai munkánkban nemcsak az okta-

tási-tanulási folyamat eredményeit, az elsajjtitott, 

feldolgzott ismea:etek terjedelmét, mélységét mér-

jö.k, hanem kiváncsiak vagyunk hallgatóink személyi- 

ségének fejlődésére, a nevelés eredményeire is, 

amint ezt Radnai Béla /1963/ igy fejezlki: "Nem-

csak figyeljük, nemcsak várjuk, hogy milyenek lesz-

nek hallgatóink az egyetemi évek során, hanem ala-

kitásukban a magunk hozzáértésével részt is akarunk 

venni." 

Az oktatási folyamat eredményességének mérésére 

viszonylag objektiv módszerek vannak, ezek közül 

is a legkézenfekvőbb a jól kidolgozott követelmény-

rendszer. 

a'.ás a helyzet a nevelési folyamat eredményeinek mé-

résekor. Mint tudjuk, a mérés valamihez való vi-

szonyitást jelent, s ez a pedagógiában nehezen  konk-

retizálható. 



A viszonyitási alapot itt a nevelési alapelvekben meg-

fogalmazott igényrendszer alkothatja. 

Könnyebb a helyzetünk, ha a hallgatók tevékenység-

rendszerét, személyi kapcsolatait, beállítódását vizs-

gáljuk, sokkal nehezebbé válik viszont az olyan belső 

tartalmak vizsgálata, mint a cselekvések inditékai, 

szokásai, erkölcsi, politikai, világnézeti meggyőző-

désrendszere. 

A pedagógiai eredményvizsgálatok hagyományos módsze-

reivel együtt /megfigyelés, beszélgetés, kérdőív stb./ 

ma gyakrabban alkalmazzuk a pszichológiából és a szo-

ciálpszichológiából átvett vizsgálati módszereket, 

mint pl. az önjellemzést, az attitüdvizsgá,atot, a 

szociabilitás vizsgálatát stb. 

Pontosnak véltük az általunk kiválsztott minta önis-

mereti szintjének felmérését több szempontból is. 

Részben azért, mert az megközelitheti a nevelési fo-

lyamat szabályozását, az egyén és a közösség fejlő-

désének eredményen befolyásolását, részben pedig a-

zért, mert a pedagógus önismerete rendkivüli jellegü, 

hisz elsősorban önmagát kell 	ismerje ahhoz, hogy 

a rábizott gyerekeket is jól megismerhesse, beleélje 

saját magát az ő helyzetikbe, gondolkodásmódjukba, 

problémáikba, érzésvilágukba. 

De mit értünk önismereten? Lényegében a személyiség 

megnyilvánulásait, tetteit, szavait és azok háttere 

közötti összefüggések felismerését. 
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Hallgatóink önismereti szintjének megállapitására /di-

agnosztizáló értékelés - Ujszászi Jánosné 1982./ az 

önjellemzés módszerét választottuk. 

Mint tudjuk, az önjellemzős nem azonos az énképpel, de 

minden bizonnyal feltételekhető, hogy a hallgatói ön-

jellemzések - mint projekciók - tartalmaznak énképre 

vonatkozó megállapitásokat, észrevételeket, melyek 

pozitiv vagy negativ értékként kategóriákba sorolhatók. 

Ezek alapján általános képet kaphatunk arról, hogy 

hallgatóink milyen énképet alakitattak ki eddigi ta-

pasztalataik alapján önmagukról, milyen pszichikus 

jellemzőket mondanak el magukról, mennyire ismerik 

önmagukat. 

A vizsgálat leirása, elemzése előtt tekintsük át as 

énkép fogalmát ós fejlődését. 
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2. 3. Az ónkép fogalma és fejlődéslélektani áttekintése  

linden emberben ól valamilyen kép önmagáról. Is-

meri, vagy ismerni véli jó és rossz tulajdonságait. 

Környezetünk is véleményt alkot rólunk, értékeli, 

minősiti egész lénycinket. E minősités szabja meg 

az iskolában vagy a munkahelyen elfoglalt helyün-

ket. Szerencsés eset, amikor a környezet és a sa-

ját véleménycink önmagunkról - legalább a lényeges 

kérdésekben - hasonló.  De a nagyon fiatalok - 

éppen a kellő önismeret hiánya miatt - sokszor ér- 

zik úgy, hogy a felnőttek világa egyszerüen nem 

érti meg, vagy ami rosszabb, félreérti őket. 

Énkép 

Legel3ször a pszichológiában honosodott meg ez a 

fogalom. éppen a pszichoanalizis illetve a belőle 

kinövő neofreudista, majd az átalakult humanista 

pszichológiai irányzatok helyezték középpontjukba 

e kérdést. Azt a különös pszichológiai jelenséget 

próbálták megnevezni vele, hogy az ember eg.edi 

fejlődése során folyton keresi önmagát, melynek 

során kialakit magáról ea képet, majd eszményrend-

szert, amelynek a lényege: kicsoda ő? - az őt kö-

rülvevő emberi, társadalmi, kulturális tényezőkhöz, 

rendszerekhez viszonyitva? Tehát kinek a fia?, 

milyen csoportnak a tagja? , melyik nemzet polgára?, 

milyen vallás hive? stb. 
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"Az énkép lényegében a személyiség önmagáról val-

lett, elgondolt /esetleg csak részben tudatosult/ 

tudattartalmainak az együttese." /i{bhás, 1978/. 

/A pszichológiában self-concept, self-image néven 

tartják nyilván az énképet. les pszichológusok 

énre vonatkozó attitüdök rendszeréről beszélnek 

/self-re-gaza ing attitudes/t a modern analitiku-

sok pedig identitásról /identity/. 

A fejlódóspszichológiai megközelítés is - mint a 

fejlilés - nem más, mint biológiai éréssel össze-

fonódó szocializáció. Tehát az énkép a szocializá-

ció eredménye, amely fejlődik 8, mint ilyen fejlő-

dóspszichológiai tényező is lehet. 

Az énkép fejlődés• szorosan összefügg az ént.'dat 

alakulásával, pontosabban az énkép kialakulásához 

elengedhetetlen a tudat megjelenése, az éntudat,  

majd az öntudat kialakulása, valamint másoknak az 

egy énről alkotott és az egyén által megismert vé-

leménye, tehát a tulajdonitott kép,  továbbá a sa-

ját tapasztalatokon nyugvó önismereti kép.  

Ezért a továbbiakban felvillantjuk ezen fogalmak 

fejlődését is. 

Az ember öndefiniciója nagymértékben függ meggyő-

ződésrendszerétől, amelyhez sokféle érzelem kötő-

dik és aminek minden egyes eleme egy bizonyos szo-

ciálpszichológiai kölcsönösséget is tartalmaz olyan 



értelemben, hogy ahova az ember identitása szól,  

oda ragaszkodik, annak a szabályait átvenni igyek-

szik, azért az eszméért, dologért, csoportért  

küzd.  

De vajon hogyan jut el az egyén idáig?  

a,~int tudjuk az újszülött, a csecsemő jó ideig kao-
tikus világban él, terít számira nincs "én" és  

nem én".  

H.  Tlallon, Zazzo és Gesell megfigyelései  1 /1971/  

kutatásai mutatnak rá arra, hogy a fokozatosan  

alakuló feltételes reflexek, az elemi szintű meg-

ismerési folyamatok, a szociális érzelmek, az  utánzás  

stb. eegitik a csecsemőt abban, hogy kb. a 12. hó-

naptól saját személyét önálló lénynek ismerhesse  

fel. Az egyéves gyermek már kialakult testsémával  

rendelkezik és a tükörben is felismeri önmagát.  

Feltételezhető, hagy a testséma kialakulása és ön-

magunk felismerése az éntudat genezisének egyik ál-

lomása /:karton, 1970/.  

Az önálló helyvált.ztatásra képes, járni, beszélni  

tudó, a szituativ gondolkodás fokán álló kisgyer-

meknél a szerepjáték megjelenése nagy előrelépést  

jelent az énkép kialakulásának útján. Hiszen a gye-

rek a szerepben nemcsak azonosul a mintával, ha-

nem a modell jellemző magatartásformáit utánozza,  

v akorol ja és ezáltal magáévá teszi, sőt  később  

már magáénak is tekintheti, énképe vonásaiként is-

merheti fel.  
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Az identitás, a szerep, az énkép fogalma nehezen 

választható el. A szociológiában közh©lyként hasz-

náljuk a szerep fogalmat, hisz .szituációról, hely-

zetről helyzetre változik az a szerep, amit éppen 

betöltünk. Ha ennek mélyén nincs identitás, akkor 

num j& a szerep, mert felaprózódik, elvász. 

Az identitás kicsit gazdagabb, dinamikusabb fogalom  

az énképpel szemben. 

Az ónkép stabilabb, statikusabb, de kapcsolat van 

köztük szükségszerűen. 

Az embezi környezetben érzelmileg igazodunk cl, ér-

vényes orientációs támpontrendszerink igen lassan 

alakul ki. A kisóvodás rengeteget tud környezetének 

dolgairól, de ha környezetének tagjairól van szó, 

akkor érzelmi dimenziók mentén tájékozódik. 

rokon - vagy  ellenszenvként megél, azt a másik abszo-

lut tulajdonságának fogja fel. Akit szeret, azt 

szépnek, jónak, kedvesnek tekinti olyan természe-

tesen, mint ahogy az építőkockája kék, vagy piros. 

Akihez nem kötődik, mert pl. :gél tőle, azt ijesztő-

nek, szörnyetegnek tekinti. 

Tapasztalatból tudjuk, hogy amit a gyerek önmagá-

ról mond, az sokáig nem sajá-t tapasztalata, hanem 

a felnőttek megállapitásainak verbális maradványa. 

Pl.  az óvodás gy e re k általában azt mondja magáról: 

ugye én jó, ügyes, szófogadó stb. vagyok? Ezek a 

jelzők a környezet vele szemben támasztott elvárá-

sai, követelményei. 



űz is bizonyiték arra, hogy "önismeretünk kezdete 

nerc ismereti, hanem indalati, nem önmagunk mérle-

gelFse, hanem a rönk vonatkozó követelmények és a 

rólunk készült képnek a tükrözése". /Bérei, 1976/ 

A kisgyermeknél kialakulatlan az énk4. Lassan éb-

red rá arra, hogy a zzülei szeretnők, ha ő ja gyer-

mek lenne. Rájön, hogy néha: "rossz gyerek." Az 

interakciós folt' ,inatok révén lassan megismeri, 

mii varnak cl tőle a szülők és ezt az elvárást ösz-

szohasonlitja saját viselkedésével. Azonban még 

nem olyan iejlett az önmagór l alkotott képe, hogy 

azt kifejezné, hog,;  felnőttként milyen emberré sze-

retne válni. Csupán az alapjai bontakoznak azoknak 

a szándókoknak, célokuk, erkölcsi felelősségórzet-

nek ós önismeretnek, amelyek  későbbi személyisé-

gében nagy  szerepet fognak játszani. Gyermekkorban 

még csak csirásában létezik az a képességünk, hogy 

önmagunkat a valóságnak megfelelően lássu __k, hogy 

elgoiidoljuk milyenek akarunk lenni és milyennek kell 

lennünk, vagyis mit várnak el tőlünk. /Allport, 1980/ 

:géb a kLsiskolás gyerek önismeretét is "fantáziaszö-

vés" jellemzi. Csak  annyit tud 'önmagáról, amennyit 

móctól hallott, illetve amennyit vágytel jesitéí fan-

táziája diktált neki. r=.3. f ad szerint mindenki 

úgy reagál önmagára, ahogyan környezete reagál rá, 
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s amennyiben a gyerek több szociális kör tagja 

/iskola, család, stb./9  esetleg több énképet ala-

kit ki magáról. /1973/. 

Az emberismeret ., az önismeret fejlődésében figye-

lemre méltó a 11-12 éves kor. Ugyanis e korban 

változik az é_rtékrends7er, az itéleti dimenziók, 

s a hozzá kapcsolódó emlékanyag is. Erőteljes fej-

lődésnek indul a gyerek énképe az iskolai közösség-

ben. Itt ugyanis sok olyan hatás éri őt, mely mag--

erősiti, megszilárdit ja én-azonosságát, elősegiti 

önismeretét, önértékelését, a újabb vonásokkal. 

gazdagitja énképét. A r,edagógus közvetiti a társada-

lom közösségi életének normáit, az együttélés sza-

bályait, ni.nősi.ti a gyerekek e normához viszonyi-

tott magatartását, tiadatosit ja viselkedési jellem-

zőit. Rövidesen, az időközben interiorizálódott 

követelményrendszer alapján, a gyerekek itélik meg, 

minősitik csoporttársaikat, vagyis megjelenik a 

csoportkontroll. /Kiss T. 1978/. Ezek a minősitő 

jelzések fontos tényezői lesznek az énkép további 

alakulásának. 

G.K. Aead szerint: "Az én fe;jlődiks nem létezik a 

kezdet kezdetétől, a születéstől fogva, hanem a 

társadalmi tapasztalás ég tevékenység folyamata so-

rán jön létre, vagyis az adott egyénben a folyamat 

egészéhez és a folyamatban részt vevő többi egyénhez 

való viszonya eredményeképpen follődik". 



3'ól látható, hogy/ a társas kruyezet a legfontosabb 

tényező az énkép alakulásában, /H. `fiahon 1971, 

G.H. .lead  1973, ViGotszkij 1971, Mohás 1975/ mi-

vel az énkép kialakulásának alarvető sajátossága, 

hogy a cn sokkal való kölcsönhatásban, a másokhoz 

való viszonyitásoan születik és fejlődik. 

A prepubertás-kori fejlődés során /Horváth 1978/ 

a gyerek valóságérzéke mar nem engedi, hogy eddigi 

eszményképeivel azonositza magát. Ez teljes "cnis-

mereti zárlat"-ot /Mézei, 1976/ idéz elő nála, 

aaikoris semmit nem tud - és nem is akar - mondani 

önmagáról. 

A serdülőkort elérve aegszznik az önismereti zár-

lat és egyre eröteijesebten jelentkezik az önmagá-

ról való tudás, kerasézének az igénye. 4iindezt elő-

segiti a képzelet erőteljes volta. 

Az önismereti igény sebjelenésének origója az érés 

sajátos üteme, amely-ben a serdülés gyors és ennek 

következtében egyenlőtlen változást hoz. A morfo-

lógiai változást maga a testséma is nehezen köve- 

i,  de  méginkább elmarad az önmagunkról alkotott 

kép. ívhát a serdülés gyors változásai révén az 

én-azonosság válságba kerül, mert az önina_ unkró1 

való tudás lassan követi a valós _gos változást. 

Olyan  új igények, feszültségek jelennek meg, ame- 
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lyek nincsenek a személyiség szintjén integrálva. 

óriási erőfeszitóst követe l  a serdü.lőktők o vál-

ság leküzdéseként önismereti próbálkozása. Kevés 

ilyen irányú ismerettel, még kevesebb pszicholó-

giai szókinccsel rendelkezik ahhoz, hogy benyomá-

sait wegfogalrnszza, legfőképp ha ezek önmagával 

kapcsolatosak.  

Mint láttuk, a kisgyerek még gondolkodás nélkül 

elfogadta a szülők, tanárok minősitő jelzőit. A 

serdülés korától a külvilág jelzéseire már sokkal 

érzékenyebben reagál a fiatal, korántsem fogad el 

mindent kritika nélkül, sőt sokszor egyenesen 

visszautasitja a "vádat". S mégis szinte sürgetően, 

de töprengve várja ezeket a megnyilatkozsokat, 

azt mérlegelve, hogy  "ilyen  vagyok én?" "Vagy amo-

lyan?" "És egyáltalán milyen?" 

Ez a serdülők egyetlen és legfontosabb önismereti 

kérdése tehát, melyre gyakran szeretik a sablcnt, 

az abszolut tulajdonságok felsorolását hallani. 

Csakhogy ez félrevezető korszak, mive', a tényleges 

önismereti probléma igy rejtve marad.  

A serdülők szeretnek külsejükben, szokásaikban ha-

sonlitani társaikhoz. Ez az uniformizáltság azonban 

lényeges belső különbségeket takar. 

Az azonosság keresése gyakran úgy nyilvÁn_ll meg, 

hogy a serdülő különféle  álarcokat próbál ki önma- 

gén. 



Utánozza egy számára imponáló személy stilusát, 

egy másik előadásmódját, egy harmadik külső meg-

jelenését /frizura, öltözék/ stb. Keresi a neki 

megfelelő stilust, az egyéniségét leginkább kife-

jező viselkedést. ss ez az a kor is, amikor a fia-

tal felfedezi  a  világot: töméntelen ismeretet sziv 

magába. éveltsége javát ezekben az években gyűj-

ti össze. A képességek megitélésében is nagy a 

sörzavar a fiatal fejében. Képes lesz—e helytáll- 

ni az életben? Alkalmas—e a rá kirótt feladatok el-

végzésére? A bizonyosságot — önmagáról csak sokéves 

tapasztalat után szerzi meg. 

Aint látjuk, a serdülők nagyfokú érdeklődése áttö-

ri a sablonokat és az énazonosság válsága önismere-

ti érzékenységet eredményez, melyben fontos lesz 

saját viselkedésüknek, megnyilvánulásaiknak reális, 

sablonmentes elo'ése. Kezdenek kialakulni az állan-

dó személyiség-tulajdonságok, mind jobban fejlődik 

önismeretük, kiteljesedik énképük. 

A személyiségalakulás ezen szakaszában igen élénk 

érdeklődés és igény mutatkozik az önmegfogalmazás-

ra, méghozzú új szemszögből vizsgálja önmagát, ad-

digi énjéről szerzett ismereteit, tapasztalatainak 

mozaikjait összegysjti, rendezi, feldolgozza. 

1Jlegteremti személyiségének, törekvéseinek, tulajdon-

ságainak tudatositását, sőt szavakban történő meg- 



- 55 - 

fogalmazását, tehát az önirányitás alapját. Az 

önismeret és az önmegfogalmazás nem csupán önmaguk 

verbális szintű újrafogalmazása, hanem egyben 

személyiséggé válásuknak fontos eleme. "Nemcsak 

az egyénnek saját magáról vallott /nem mindig tu-

datosult/ elképzelései integrálódnak a saját tu-

lajdonságoknak a más emberek sajátosságaival való 

összevetése következtében, hanem vonzalmai, önmeg-

valósitásáról alkotott terve is. 

Az önértékelésben a személyiség a más emberekkel 

való érintkezési tapasztalatára támaszkodva, nem-

csak tükrözi, hanem tervezi is magát. Prognosztikai 

funkciója következtében az önértékelés befolyásol-

ja a személyiség elképzelését saját jövőjéről, az 

életben várható perspektiváiról, az adott pillanat-

ban mdködő, aktuális viselkedési determinánsokban." 

/Jarosevszkij 1972./ 

Az önismeretben a legfontosabb elem az, hogy a 

fiatal hogy viszonyul önmagához? Ezen viszony tar-

talmát és attitűdjét alapvetően a környezettel, 

a számára jelentős emberekkel, közösségekkel, a 

kortárscsoport tagjaival — ahogy ezt a szociálpszi-

chológia nevezi: referencia—csoportokkal — való 

kapcsolattartás folyamatában alakitja ki. Népsze-

rdségre törekszik a csoportban, retteg a kiközösí-

téstől. Épp ezért ritkán szegül ellen a csoport 

szokásainak, erkölcsének, hisz énképe, azonosság- 
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érzése még nem elég szilárd ahhoz, hogy  nélküle 

boldoguljon. Sőt az életében nagy jelentőséggel 

biró referencia-csoportok értékei és perspekti-

vái közül választja ki és integrálja azokat az 

elemeket, melyek éhfejlődését támogatják, melyek 

megvalősitására magát alkalmasnak tartja. 

4aga az önismeret szerves része az önálló szemé-

lyiséggé válásnak, az éntudat fejlődésének. 

Forrását - különböző pszichológiai - elméleti rend-

szerben gondolkodó szerzők közel azonos módon - 

szociális eredetisnek, természetünek tartják. 

/G.H. dead, H.Wallon, Vigotazkij stb./ "A személyi-

ség azon keresztül válik a saját maga számára is 

azzá, ami önmagában véve, amit mások számára je-

lent." /Pigotszkij 1971/. 

Az önismeret tehát meghatározott vonatkozási rend-

szerben megfogalmazott és értékelt én, mely vonat-

kozási rendszert az egyén számára releváns közös-

ség, csoport, személyek normái, értékei alkotják. 

Ezek a normák, értékek mind az egyén önértékelé-

sét, mind önmagára vonatkoztatott elképzeléseit is 

irányitják, formáljk. 

A stabil személyiség, s az ennek megfelelő kitel-

je södett énkép, a reális, stabil éntudat csak ifjú-

korban, sőt sokaknál csak az érett felnőttkorban 

alakul ki. 
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Nemcsak egyéneknél, hanem makroképződményeknél 

is beszélhetünk identitás problémáral, identités-

kereeésről. Tehát osztályok, rétegek is keresik 

az énazonosságot egy történelmileg rohanó időben, 

kutatják az azonosságot, az állandóságot múltban 

és jövőben. 

A történelemben is, de a pszichológiában is akkor 

vált problematikussá ez a kérdés, amikor egy gyoi 

san változó korszak emberének öndefiniciója vált 

vizsgálat tárgyává. 

rrtelmezni kellet azt, hogy sokféle lehetőség kö-

zül választhat az ember, sokféle körülményhez mér-

heti önmagát. 

Természetesen az az ember,  aki  meghatározott ha-

gyományok rendszerében nő fel és nagyon statikusak 

az azonosulási mintái, az kevésbé éli át az iden-

titáskeresés problémáit, mert az már adott a szá-

mára. T.i. az  identitáshoz hozzátartozik a szemé-

lyiség egyik legfontosabb szociális tanulási fo-

lyamata, az, hogy leképez modelleket az ember, ma-

gát azonositja azokkal. Itt kapcsolódik a szerep-

hal ez a kérdés, hisz az identifikációs tanulás 

főleg szereptamlás. Nzeknek a tanulásoknak egy-

fajta lecsapódása,esszenciája az, ami azután boliil 

stabillá válik és aminek az idő változásait ki kell 

állnia, ami az ember életútjában és viselkedésrend-

szerében valami állandós¢got kell biztositson. 



Néha a társadalmi fejlődés gyorsan változó kor-

szakaiban nagyon nehéz megtalálni az azonosságot a 

múlt és jelen kőzött. 

Felmerülhet a kérdés, hogy az identitáskeresés ma 

divatjelenség lenne? Semmiképpen sem. Pusztán a--

ról van szó, hogy a mi korszakunk - az elmúlt 10 

év viszonylatában - az altész világon egy gyors 

értékromboló folyamatot hozott felszinre. táj érté-

kek keletkeznek, a régiek leépülnek, rombadőlnek 

és az eLyén, a csoport, a rétegek, az osztályok 

keresik azonosságukat, identitásukat ebben a gyor-

san változó korszakban. 

:da már köbhely, hogy teljesitmény-orientált világ-

ban élünk. /Et jellemző az európai és az amerikai 

civilizációra is/. Ez a tény is neheziti az azonos-

ságkeresést, hisz a nagy rohanás közben kevés idő 

jut az azon való meditálásra, hogy ki vagyok én?, 

ki az ember? 

Súlyosabb az identitás probléma, ha előáll az un. 

"kettős kötés" /Buda 1978/. Pld. a társadalom va-

lamilyen igényt támaszt felénk, de a társadalmi 

mechanizmasok nem igazol j_k ezt vissza, nem hono-

rálják ezt. 

Az identitás gondjai, nehézségei elsősorban a szemé-

lyes magánéleti és az intim társkapcsolati szere-

pek területén jelentkeznek. Ugyanitt jelentkeznek 
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a mobilis ember dilemmái is. Pl. Hallgatóink 43 %-
a faluról, kisebb településről került hozzánk. Az 

eddig eltelt 18 év alatt bizonyos szinten kiala-

kult az énképük, azonosulási mintájuk. A hirtelen 

környezeti változás, a városi élet saokatlansága 

új és új viselkedési módok, szabályok jelentkezé-

sévei járt, új és új értékeket sajátitottak el. 

fJj csoporthatások alá kerültek. Mindezek  eredmé-

nyeként többségük viselkedésében óriási változás 

állt elő, olyan mértékü, hogy azt előre el sem tud-

ták képzelni. Néhányuk egész életperspektivája meg-

változott. 

Természetesen sok belső feszültséget éltek át a 

hallgatók ezalatt a két év alatt. Sokszor el kellett 

számolni új dolgaikkal a régi viszonyitási csoport-

nak, referencia személynek, vagy a régi dolgaikkal 

az új barátaiknak, kapcsolataiknak. fis ez nem k:s 

gondot, feszültséget okozhatott. 

Az identitáskeresés — bár nem életkori sajátosság —  

a fiatalokra nehezedik nagyobb részt, mert nekik 

amágyis jellemző*ik a keresés. A serdülőkor tipiku-

san muta-t je az identitáskeresés válságjegyeit, 

konfliktustipusait. 

viég ifjúkorban is sokan nehézségekkel küzdenek e 

téren. Jól tükrözi ezt néhány önvallomás—részlet. 

Arra e kérdésre, hogy ttnegitélésiik szerint történt—e 

változás a személyiségükben a 2 éves képzés hatására?" 
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az alábbiakat irták hallgatóink közvetlenül a ne-

gyedik félév zárása előtt: 

"Rengeteget köszönhetek a képzőnek, a kollégiumnak. 

Elmondhatatlanul sok tekintetben kinyitotta a sze-

nemet a világ dolgai iránt. Ha otthon maradok a 

falumban, talán soha nem jut el hozzám annak a sok 

újnak a szele, amit itt Kecskeméten átéltem, ta-

pasztaltam. De egyúttal újabb gond előtt állok: nem 

akaro k hazamenni államvizsga után, mert félek az 

elszürküléstől, attól, hogy újra visszaesek a ma-

gányba. Sajnálom a szüleimet, mert szeretem őket, 

de egyre jobban erősödik bennem a döntés, hogy más- 

hol kell egzisztenciét teremtened, Pl. Kecskeméten."/39/ 

"Nagyon tisztelem a szüleimet, de az itt eltöltött 

2 év erősebb hatást gyakorolt rám, mint ók a 20 óv 

alatt. Maradian neveltek engem, amit én el is fogad-

tam mindaddig, mig be nem kerültem a kollégiumba. 

Sokkal szimpatikusabb nekem ez a bizalmon alapuló 

szabadabb nevelés, amit itt tapasztaltam. De sajnos 

mór vége s  újra hazakerülök, otthon fogok dolgozni. 

Nem is tudom mi lesz velem, most érzem csak igazán 

mi az a "nemzedéki ellentét". /78/ 

"Olyan kettősség van bennem. Vőlegényem falubeli s  

s ha hazamegyek gyakran veszekszünk. Elmondtam neki, 



hogy  iisosaeméton találtam egy olyan fiát, uk vel  

aljárok szórakozni, filmklub után vitatkozni, né-

ha egy kólát cnoginni. 6szerinte ez nem illik, ha az  

á e rr k gyUrüs vőlegénye van. Ln viszont ez"el ü  

fiúval óczem jól maga ► , mart  az élűt hátközn,4jui-

ban v..412 valem, a gondjaimban, az örömeimban. Vi-

szont a vőlegényem is rendes, gyakorlatias érzékU  

fiú, de nagyon féltékeny. Ujacsuan türalme tisn, ud-

variatlan és ő sose visa al angem szórakozni. Itt  

a lányok azt  mondják, liagyjaz a válegénycm, adjam  

vissza a gyürűt neki, auert nea vagyunk egymá  hr~ z  

valók. .n is úgy érzem." /131/  

-- 

 

"PAn alig várom, hogy vége 1egy an a félóvnek•- már-

is megyek haza Y.aosskamét°ről. Jó volt, szép volt, de  

elég volt. b se észtem magara itt jói, hian,yozcak  

a szeleim, a fiúd, a baj:ataia. iiem szeretek aika1-

maskudai, padig a k.;lléglumban kellett. Megszoktam,  

hogy :,tt uon i inu ig azt e tiinálok, arait ak:,u'e . 	s  

meg ,yóződé_dm - az a-: igazi." /7/  

Lint tudjuk, az  étiképbe dúntc$u belejátszik a külső  

mEgjelenós is. 4iei:agágusnál - külünusen a kis'yer-

oeLekkei foglaikoLúkx 	- ez nagyon forrton, hisz  

a sozanélyes példa, a megjelenés is navel. Isrcerva  

az úvudás gy.'ekeL életbori sajátr,ssa nit /afiektiv  

lény, ut azásra hajlamos,  érzelmei nem üiffer' nciál-

tak stb./ nem közömbös, hogy a velük foglalkozó  
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pedagógusok milyen érzelmeket váltanak ki belőlük,  

milyen mintául szolgálnak nekik?  

éppen ezét: egyébirányú vizsgálódásaink során i-

lyen szempontból is véleményt alkottunk nappali  

tagozatos hallgatóinkról. Három kategóriát állítot-

tunk fel:  

1. liartonikus, kellemes  

2. Átlagos  

3. Diszharmonikus, kellemetlen.  

Az objektivebb döntés miatt olyan férfi kollegák  

segitségét kértük a kategóriákba való besorolásnál,  

akik az egész évfolyamot tanitották, tehát gyakran  

találkoztak a hallgatókkal.  

Az alábbi eredmény született:  

harmonikus, kellemes megjelenésű 48 fő /24,6 %/  

átlagos reg jelenésű 	136 fő /69,7 %/  

diszharmonikus, kellemetlen " 	11 fő / 5,7 %/  

19S íó100%  

1Ja~J' véljük elégedettek lehetünk ezzel az eredménnyel,  

klisz csupán 11 olyan személyt találtunk, aki meg-

jelenésével nem olyan vonzó /pi. az igen erős diopt-

riás szemüveg, erősen pattanásos arc, állandó mo-

rózus tekintet, ápolatlanság stb. miatt/.  

A külső megjelenésen túl, fontosnak itéltük az öl-

tözködési szinvonalat is, különösen a nőknél.  
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lzárt e  vonatkozásban is kategóriakar állitot-  

tunk fell  

1. izlésus, ma6as sz invunr,ilú  

2. átlagot  

3. s4egényds, elhanyagolt  

4. wlrivó, izléstelen  

Fent; emlltott férfi kolle ;;áínk voltak segitségünk-  

ra áál.lgatóine öltözködési szix,vonaiá.nak megitélé-  

sében is.  

.szerint t  

izi. é;ads, wa6a„ 5z).rrvúnaI.ís úli;özköüés  

jelle;asz 	42 főt /21,5 %/  

átlagosan öltözködik 	129 fő /66,1 9b/  

azebéu,yea s  elhaayagolt az  

.il'tÖdábal 	21 fú /1.Ü,r; fo/  

k1~~► u, ].1216stei6i1 Llt öaicödÉs  

jelletaez 	3 fut / 1,6 %/  

195 fő 100,  

Bár ez az eredmény sem rossz,  de  azért elgondol-

koztató. 42 fá mindig csinosan, netten, ápoltan,  

"nőiesen" jár, 129 fő leginkább a farmert tartja  

kényelmesnek, praktikusnak és elnyűhetetlennek, 

wig 21 leendő pedagógus nem törodik öltözékével 

külunösebben, nem ad cipője tisztaságára, haja á-

poltságára stb. Feltűnő, kirivó, izléstelen jelző  

illeti 3 pedagógusjelölt öltözködését a vizsgált 

195-b6l. .esetükben a képzés hátralevő ideje alatt 

sok tennivalója lesz a közösségnek. 



3sszességében kedvezv a kép a nálunk vizsgált lb-25  

ov Kbaritti pedagógus jeA.bit jeinki ii. néhány fontos  

űeveláei feladatra fenti szubjektiv véleményalko-

tas, kategoriaba való besorolás azonban még időben  

feic1'lvja a ii.g,jjeluet  

— feu. kell ébreszteni a saját személyükkel kaposo-

latos igényességet az arra rászoruló hallgatókban  

anékül, hogy e'yéniSiogüket "fjladnáks'  

~- feltótlenul segitoni kell azokat a haUeatókat,  

akik savját hibájukon kivül álló okokból kelthet- 

nek megjelenésükkel kellemetlen benyomást.  

A.nde re azért lenre szükség, mert a 3-6 éves gye-

rek kegyetlenul ósz inte és a legnagyobb naivitással  

tud rákérúesni sokszor az ember legfájóbb pontjára.  

1Yz-re pedig fel Kell késziteni a hallgatókat.  
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2. 4. Az önjellemzések feldolgozása, elemzése 

Az önjellemzés adatainak felvételére 1979. szep-

temberben, az első tanitási héten, a legelső pszi-

chológia szemináriumokon került sor, 22-25 fős cso-

portokban. A hallgatók azt az instrukciót kapták, 

hogy 45 perc alatt készitsenek önjellemzést, ter-

mészetesen névtelenül. Uj városba, új környezetbe 

kerültek, ahol nemigen ismeri őket senki, /legfel-

jebb egy-egy volt osztálytárs/ mutatkozzanak hát 

bel Elsősorban azokat a tulajdonságaikat emeljék 

ki, amelyeket jellemzőnek tartanak magukra vonatko- 

zóan. A vizsgálat kiterjedt valamennyi /e tanévre be-

iratkozott/ első éves hallgatónkra /195 fő/. Intéze-

tünk viszonylatában ez a szám hallgatóink 55 %-át 

jelenti, tehát a mintavételi arány reprezantativ-

nak tekinthető. 

Az önjellemzés-készitéshez mi célszereinek tartottuk 

az azonos feltételek biztositását - ellentétben 

iohás /1978/ javaslataival - objektiv és szubjektiv 

okok miatt. Az objektiv okot az jelenti, hogy hall-

gatóink 87 %r-ban azonos épületben lakó kollégisták, 

igy az un.  "otthoni  feladatok" izoláltabb megoldása 

nehézségekbe útközik. 

A szubjektiv ok pedig kettős: 

- 18-20 éves óvónőjelöltekről feltételezhető egyfaj-

ta tudatosság e munkához a rendelkezésre álló 45 

perc alatt is; 



- az eddigi gyakorlat azt mutatta, hogy az "otthoni 

feladatokat" más esetekben összecsapták, elna-

gyolták, lemásolták, "elfelejtették", nem szíve-

sen végezték "szabadidejükből" hallgatóink. 

Fzen túl épitettünk még az első órák motttló ha-

tására, amiko ris a hallgatók együttműködési szán-

déka feltételezhetően nagyobb mértékű a szokásos-

nál, hisz jobban meg akarnak felelni az elvárásoknak, 

másrészt pedig úgy véltük, feltétlen szimpatikusabb 

számukra egy  ilyen feladat, mint a szűk értelem- 

ben vett tananyag. Nem beszélve arról a tényről, 

hogy a minta-létszámát tekintve - az első alkalmak-

kor szinte mindig teljes, hisz nincs még óvodai 

hospitálás és rendszerint hiányzás sem. 

Számoltunk azzal a lehetőséggel is, hogy lesznek 

olyan hallgatóink, akik éppen az új környezet 

miatt szerényebben, vagy éppen bátrabban jellemzik 

majd önmagukat a reálisnál. 

Tudjuk, hogy az önjellemzésben leirtak tartalma rész-

ben attól függ, hogy a fiatal öndefiniálása, önis-

mereti tudatossága milyen szintű, másrészt pedig 

az adott vizsgálati helyzetben való együttmüködé-

si szándékától.  Ez  utóbbival kapcsolatban az a 

tapasztalatunk, hogy a hallgatók nagy többsége szí-

vesen vállalta ezt a feladatot, sokan hangot is ad-

va ennek. Pl. "de jó, hagy ilyet is kell itt csi- 
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hálni, legalább megoszthatom valakivel belső to-

sziiltségemet." /19/ A zárójelbe tett szám az ön-

jellemzés sorszámát jelöli. 

"Nem is gondoltam, hogy egy főiskolán ezt is meg-

kérdezik tőlünk, azt hittem, — mert azt mondták — 

hogy itt sokkal szigorúbbak a tanárok, de kiderül, 

hogy közvetlenebbek." /3/ 

"Sokat gondolkodtam rajta a nyáron, hogy milyen is 

vagyok, s most örömet szerzett vele a Tanárnő, 

hogy leirhatom." /193/ 

Az irásos feladattal  szemben  egyetlen esetben sem 

mutatkozott ellenállás. 

Ainthogy bennünket az előforduló értékek izgattak 

elsősorban, ezért az önjellemzéseket tartalomelem-

zéssel — sajátos módon — dolgoztuk fel. 

Kigyűjtöttük a pozitiv és negativ értékeket e mun-

kákból és ugyanúgy, mint a középiskolai jellemzé-

seknél gyakoriságuk szerint rangsoroltuk azokat. 

Itt is tapasztaltuk, hogy a hallgatók által hasz-

nált terminológiák nem egységesek, érződik hogy 

azok kdlönböző egyénektől származnak. Nem is vál-

toztattuli meg ezeket, pasztán a szinonim fogalmakat 

próbáltuk egy csoportba sorolni. 

A+ int tudjuk, a tartalomelemzés szerint bármilyen 

közlés jellemzi az azt kibocsátó embert, reprezen- 



tálja annak belső állapotát. Bármit mond, ir ön-

magáról, benne személyisége orientáltsága, aspirá-

ciói, tulajdonságai lelhetők fel. /íbhás L. 1978/ 

Azt is lényegesnek tartjuk megemliteni, hogy az 

önjellemzéseket ugyanakkor nem azonosithatjuk 

teljes mértékben a fiatal önismeretével, annak csupán 

egy meghatározott elemeként foghatjuk fel. Bár lezá-

rult fejlődéstanilag a serdülőkor, érettségükről 

bizonyitványt kaptak fiataljaink, többen még min- 

dig önmagukat keresik, reális önértékelésüket ku-

tatják. 

Néhányan ezt meg is fogalmazták: "Talány vagyok, 

mind a magam, mind a mások számára." /20/ 

"Olyan vagyok mint mások, összetett, ellentétekkel 

vivódó, érző emberi lény". /47/ 

"Embertársaimhoz hasonlóan én is kutató-kereső hu-

mánus ember vagyok". /117./ 

"Segpróbáltam reálisan látni magam a világban, azt 

hiszem ebből tükröződnek a negativ és pozitiv tu-

lajdonságaim is. Lehet, ho;y némely helyen túl jól, 

illetve túl rosszul ité/keztem magamról. Ebből követ-

kezik az, hogy bizony sokszor még saját magát sem 

tudja az ember objektive jellemezni." /175/ 

"Nem tudom mikor leszek már kialakult egyéniség, 

egyelőre tele vagyok ellentmondásokkal, bizony ta- 
/181/ 

lapsággal állandóan. Lehet, hogy igy öregszem meg?" 
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Az ön ellemzásekben előforduló pozitiv értékek  

akorisé.g szerint az első vizsgálat során /n=195/ 

- barátkozó, kapcsolatteremtése könnyű 	141 

- ember- és gyerekszerető 	139 

- segitőkész 	 131 

- vidám, jókedvű 	 120 

- alkalmazkodó 	 107 

- igazságszerető 	 107 

- sokoldalú érdeklődéssel bir6 	105 

- ragaszkodó 	 105 

- őszinte, nyilt 	 105 

- érzelmei mélyek, tartósak 	101 

- tisztelettudó, udvarias 	99 

- mozgékony 	 99 

- őszinteséget szerető 	 99 
- optimista 	 99 

- szülőtisztelő 	 99 
- kiegyensúlyozott 	 93 

- türelmes, nyugodt 	 89 

- igényes 	 89 

- kitartó, szívós 	 89 

- ambiciózus 	 89 

- barátságos, kedves 	 87 

- ötletes 	 83 

- rendszerető 	 83 

- jószivü 	 79 
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- közvetlen 	 78 

- rugalmas 	 78 

- közösségszerető 	 78 

- alapos, lelkiismeretes 	74 

- emberekben bitó 	 74 
- muakaszerető 	 73 

- becsületes 	 73 

- komoly gondolkodású 	 77 

- feladatot szivesen vállaló 	73 

- le3.kes 	 59 

- szentimentális 	 53 

- aktív 	 52 

- nem haragtartö 	 47 

- fiatalok társaságát kedvelő 	31 

- önkritikus 	 29 

- pontos 	 26 

- fegyelemszerető 	 25 

- kritikus 	 21 

- szeret a központban lenni 	 13 

- kezdeményezó 	 11 

- gyakorlati érzékkel bíró 	 7 

- élénk fantáziával rendelkezik 	6 

- humánus 	 5 

- jó szervező 	 4 

K11önösen  szereti: 

- az irodalmat 	89 1 ezek voltak a 

- történelmet 	 74 , 	felvételi tárgyak 



- nyelveket 	43 

- sportot 	41 

- zenét 	37 
- táncot 	 33 
- kirándulást 	 31 
- népmüvészetet 	 19 

- kézimunkát 	 15 

- filmet 	 13 

- társaségot 	 8 

- virágokat 	 7 

- beszélgetést 	 5 
- sakkozást 	 2 

Ha a pozitiv értékek rangsorát áttekintjük, lát-

hatjuk, hogy sok, a pedagóguspálya szemOontjából 

releváns értéket preferáltak hallratóink, de sokat 

nem 3.s emlitenek. Tulajdonképpen ez nem is róható 

fel nekik, hiszen a legelső órán készültek az ön-

jellemzések, amikor még nem sok szó esett a jöven-

dő hivatásukkal_ kapcsolatos elvárásokról. dindenkép- 

pen megnyugtató, hogy a rangsor 	első helyein olyan 

értékek él.lnak, mint: 

- barátkozó, kapcsolatteremtése könnyű 

- ember- és gyerekszerető 

- sat; it 5kész 

- vidám, jókedvű stb. 
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::ezek ugyanis  a szociabilitás fokmérői, melyek elen-

gedhetetlenek az emberi kapcsolatokra épülő pályákon. 

Pellelhatőkaz óvónői hivatással való azonosulás 

jegyei az olycn értékekben, mint érzelmi gazdag-

ság, őszinteség, optimizmus, vidámság, kiegyensú-

lyozottsAg, barátságosság, segitőkészség stb. 

További lényeges értékek preferálódtak a pálya szem-

pontjából, igy a: - sokoldalú érdeklődéssel biró, 

- igazságszerető, kitartó, ambiciózus, ötletes, 

igényes, stb. Viszonylag kevés értéket találtunk 

pl. közvetlenül a pályAval kapcsolatos szervező-

képességre vonatkozóan, ami teljességgel érthető, 

hisz a képzés feladata, hogy- kiaknázza az olyan fon-

tos értókeket, mint pl. jó tervező, célratörő, ru-
galmas, határozott, bátor, vezetőtipus, jó munka-

bírású, fegyelmezett stb. 

Valószinünek tartottuk, hogy a képzés hatására az 

elméleti és gyakorlati ismeretek gyarapodásával 

mind több általános és speciális személyiségjegyet, 

pszichés jellemzőt, értéket fedeznek fel hallga-

tóink önmagukban, ezért a  wópzési folyamat végén 

megismételtük az önjellemzés íratást egyetlen sze-

mináriumi csoporttal /n = 23/. ?eltételeztük, hogy 

hallgatóink figyelmének előterébe még gazdagabb 

gondolati tartalmak kerültek a képzés hatására. 
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A második önjellemzés készités pozitiv értékeinek 

gyakorisági sora /n = 23/.  

- 9 Terekszereto 	 12 

- jó közösségi ember 	 11 

-- kitartó 	 11 

- könnyen oldódik 	 10 

- vidám 	 10 

- segi,tőkész 	 10 

- lelkiismeretes 	 9 
--  terdtészetbarát 

könnyen barátkozik, szociábilis 	 8 

- önnevelésre igényt tart  

- kieTensú.lylzott 	 7 
- erős akarattal rendelkező 	 7 
- materialista világnézetii 	 7 
- fogékony a szép iránt 	 7 
- nem haragtartó 	 7 
- emberszerető 	 7 
- m'ankaszerető 	 7 
- szereti a kézimunktt 	 7 

- szeret olvasni 	 7 
- fejlett hivatástudattal rendelkezik 	6 

- elképzeléseit megvalósi.tó 	 6 

- pantos 	 6 

- szereti az irodalmat 	 6 

- mozgékony 	 5 
- önkritikus 	 5 
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- türelmes 	 5 

- emnátiával rendelkező 	5 

- nem sértődékeny 	 5 

- szereti  a zenét 	5 

- lelkiismeretes 	 5 

- van önbizalma 	 5 

- s zines érzelmi életü 	4 

- ;eret vitatkozni 	4 

- játékos 	 4 

- 6szinte 	 4 

romantikus 	 4 

- fejlett az igazságérzete 	4 

- fejlett önismerettel rendelkezik 	3 

- érdeklődő 	 3 

-

 

jó memóriája van 	 3 

- mdvés,et iránt érdeklődő 	3 

- igényes 	 3 

,► önérzetes 	 3 

- kedves 	 3 

- határozott 	 3 

- nyitott 	 2 

- szeret verset irni 	2 

- megbecs:tlik 	 2 

- alkalmazkodó 	 2 

- ̂ nA116 	 2 

- kifinomult 	 1 

- szeret újitani 	 1 

- lényeglátó 	 1 
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Ha áttekintjük a gyakorisági sort, még a kis elem- 

számú m;nt€irk is bizonyitja, hogy érnyaltabbak let- 

tek az értékek, pályaspecifikusabbak és újabb rele-

váns tulajdonságok k?ptek helyet a sorban /önneve- 

lésre igényt tertó, materialista vilé.gnézetü, fej-

lett hivatástudattal rende7kező, önismerettel ren- 

delkező stb. / 

tpi en, az  alacsony elemszám miatt messzemenő követ-

keztetés levonésa kockázatos lenne, de örvendetes, 

hogy a nagyfokú t;yerekszeretet továbbra is preferált 

maradt, sőt helyzete erősödött. A szociabilitás fok-

mérői utó1hg kiemelkednek, egyedül uraljak a gya-

korisági sor élmezőoyét. /gyerAkszerető, jó közös-

ségi ember, könnyer oldódik, vidát, segitőkész, 

könnyen bArétkozit ;t;b./ 



A4 ön 311 omŰésekben található ne itiv értékek 

abs olnt sora az első vizsgálat során /n=195/ 

- kisebbéi érzéssel küzdő, kIshitü 	139 

- gátlé.sos 	 135 
- tartózkodó 	 125 
- lobbanékony természetü 	 124 

zd.rkózott, félénk, szorongó, 

vi'lszahúzódó, bátortalan 	 93 
- w ;ryondolatlan 	 81 

- ide-es, drukkos, izgulós, kapkodó 	81 

- nrm kitartó, nem szorgalmas 	 75 
- könnyen siró 	 74 

- na yon sértődékeny, durcás 	 74 

- nac,yon félős, 	 ?3 

- cinikus 	 70 
- őszintétlen 	 69 

- határozatlan, btzonytalan, befolyásolható 69 

- h.angnlatember 	 69 

- egoista 	 67 

lusta 	 66 

- makacs, dacos, akaratos, csökönyös, 

önfe jü 	 65 

- haragtartó 	 63 

- rendszertelen 	 61 

- rossz időbeosztású 	 61 

- nem eléggé megfontolt 	 59 
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— lekezel3 modora, td? zottan magabiztos 53 

- b es ú z Iv éGyó 	 51 

• flegmatikus, közönyös, 	50  

- unatkozó 	 43 

— bizalmatlan 	 41 

-- piszkalodó 	 39 

— kritikát nehezen viselő 	39 

— nahEZen beilleszkedő 	39 

— pesszimista 	 34 

• abszclú.t rPfeléforduló 	34 

— irroólis :l képzslés ►i 	34 

Őnó.]..lótla.n 	 33 

— eavoldHlíi 	 33 

— €rz6wein urelkodni nem  tudó 	33 

— kevés tadá::an,ya6ga3. rende]. k ező, 	31 

— lezser 	 28 

— nines  felelősségt:zdata 	27 

— szeleburdi 	 27 

— tízlzuttan kivómcsi 	27 

— E:iszámithatatlan, szOlz3séges, 

T663.eteket szerető 	25 

— feltznnivró.g;ió 	 25 

— kapkec?L, szertelen 	24 

•. éi'LéawA,f idegrendszer: 	22 

— allaacá :re szomorkodó 	21 

— analwds 	 21 

— ua64-on naiv 	 21  
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- kevés szókinccsel rtindelkező 	21 

- csak a magányt szerető 	 21 

- előitélet alapján döntő 	21 

- utálatos 	 20 

- érzelmei nem stabilak 	20 

- indulatos 	 20 

- szétszórt figyelmű 	20 

- pontatlan 	 20 

- baráti kapcsolatban nem kezdeményező 	19 

- tüskés teí'mészetü 	14 

- levert, tétovázó 	13 

- nyugtalan 	 13 

- türelmetlen 	 11 

- figyelemmegosztása rossz 	8 

- viszolyog önállóan beszélni 	7 

- nyafogós 	 6 

- neurotikus 	 5 
- nem takarékos 	 5 
- nem szereti a pontosságot, precizséget 	3 

- hisztis 	 2 

A negatív értékek abszolut sorát követve az tűnik 

ki, hogy sok információt szolgáltattak hallgatóink 

gyengeségeikről, hibáikról is. Feltételezzek, hogy 

minden közvetlen környezetük /család, iskola, ba-

.Láti kör/ negáló beállitottságának eddigi eredmé-

nye. 



Tehát énképükről adott önjellemzéseikben bizonyos 

negációs tendencia is fellelhety még akkor is, ha 

adott esetben nayon talpraesettnek, önállónak 

itéljük őket, de a látszat mögött bizonytalanság, 

gyengeség lappang. 

.-1inden bizonnyal a$ is oka volt a negativ érté- 

kek hosszú sorának, hogy hallgatóink új környezetbe 

kerültek, Leás városba, más iakolatipusba. Többsé-

gük először szakadt el a családtól hosszabb időre 

és ez a tény  kicsit pesszimistábbá, önkritikusabbá 

tette őket, Jam  lehet véletlen, hogy olyan hegativ 

értékek preferálódtak mint a 

- kisebbségi érzéssel kezdő, kishiui 

- gátlásos 

- tartózkodó 

lobbanékony termószetii 

- zárkózott, félénk 

- meggoíadolatlan 

- ideges, drukkos 

- nem kita.rtó 

- könnyen siró 

- nagyon sértődékeny stb. 

Természetesnek tartjuk, h' y ezek foglalkoztatták 

őket leginkább az első napokban, hiss szociális 

státuszuk megváltozott, különösen a kollégiumba 

való beilleszkedési, alkalmazkodási nehézségek mi-

att. 
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A második alkalommal készült önjellemzésekben  

előfordult neiativ értékek abszolut sora /n=23/ 

- nehezen oldódik 

- nagyon  érzékeny 

- a kudarcot nehezen viseli 

- zárkózott  

- határozatlan 

- önbizalma változó 

- néha magányos 

 -nenikitartó 

- gyenge akaratú 

- tál csendes 

- tirelmetlen 

- szélsőségezi 

- figyelme szétszórt 

- nincs önbizalma 

- öLiállótlan 

- hangulatember 

- szalmaláng tipusú 

- erőszakos 

- ideges 

Érdekes, ho gy  a második alkalommal készült ön-

jellemzésekben lényegesen kevesebb negativ érté-

ket találtunk. A jelek szerint hallgatóink önbi-

zalma erősödött, reálisabban itélték meg  magukat 

8 

7 

7 

5 

5 
4 

4 

4 

3 

3 

3 

3 
2 

2 

2 

1 

1 
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közvetlenül a kétéves tanulmányi idő befejezése 

előtt, mint tanulmányuk kezdetén. Megszokták az 

akkor még új környezetet ós jobban magukra talál-

tak. Bár ezúttal is javarészt a kommunikativ ké-

pességgel kapcsolatos negativ értékek preferálód-

tak. Ha ezek arányát összevetjük a pozitiv érté-

kek arányával, kedvezőbb a kép. Ugy véljük, hogy 

hallgatóink többsége leküzdötte kisebbségi érzé-

sét éppen azáltal, hogy az Intézet elvárásait, 

követeléseit teljesiteni tudta, s az önmagukról ki-

alakitott énképük reálisabb, hitelesebb lett. 

Ha elfogadjuk Abhás L. /1978/ e tárgyban gimnazis-

tákkal végzett vizsgálati eredményeit, miszerint: 

"ha a fiataloktól önmagukról alkotott képük megis-

merése érdekében adatokat kérünk, ezek az elbi-

zonytalanodásra utaló pszichikus jellemzőkről fog-

nak beszámolni: A fiatalok önragukról bizonyos ne-

gációs beállitottsággal írnak: hibáikat, 8  engesé-

geiket bővebben sorolják fel, mint ezek ellenkező-

jét" - akkor az általunk átvizsgált 195 önjellem-

zésből a következőket szűrhetjük la, - mivel: 

- a pozitív és negatív értékek kb. azonos mér- 

tékben fordultak elő, ez arra enged következ- 

tetni, hogy által'b,ín ifjúkor elejére /19-20 év/ 

kerül egyensúlyba a személyiségnek önmagáról 

vallott pozitív és negativ megnyilvánulása. 
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- Hallgatóink többsége /79 %/ önértékelésében 

értékeire, kompetenciájára épitve keresi, 

illetve véli felfedezni helyét a világban, 

egyre reálisabban mérlegelve a negativ én-

-kifejezést is. 

- 12 % azt irta, hogy még igy sosem kellett val-

lania magáról, épp ezért nagyon nehéz volt 

összeszedni gondolatait. Feltételezzük, hogy 

nem minden középiskolában irtak osztályfőnö-

ki órán önjellemzést, továbbá, hogy ezek a 

hallgatók személyes kapcsolataikban sem"gya-

korolták" az önvallomást, magatartásuk, visel-

kedésük, személyiségük társas elemzését. 

- A minta 9 %-a összetévesztette az önjellem-

zést az önéletrajzzal, többen cimnek is az utób-

bit jelölték. Ez részint gyakorlatlanságból fa-

kad, másrészt pedig az önismeret meglehetősen 

szegényes, hi ányos voltából, mely miatt anya-

gukat érdembelileg használni nem tudtuk. 

Ezek az észrevételek is megerősitettek bennünket 

abban,4 régi pedagógiai igazságban, hogy a nevelt-

ség értékelését mindig össze kell kötnünk a hall-

gatók önértékelésével. 

Az önjellemzéssel történő diagnosztizáló értékelés 
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elsősorban hallgatóink önismeretét gyarapitja, a 

mi szempontunkból pedig az á megismerésüket szol-

gálja. Feltárja az azonos felvételi pontszámok 

mögött rejlő valóságos tartalmi különbségeket, 

rámutathat arra, hogy pl. egy alacsonyabb pont-

számmal bekerült hallató tudása valóban hiányos, 

de a hallgató értelmes, logikus gondolkodású. 

Ugyanakkor egy magas pontszámot produkáló növendék 

lezserségére is fény derülhet. Term4szetesen ilyen 

esetekben további vizsgálódásra van szükség az 

okok kiderítésére. 

Jegmutatja azokat a feladatokat, amelyeket a két 

éves képzés alatt el kell végeznünk ahhoz, hogy 

hallgatóink jó óvodapedagógusokká váljanak. 
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3. Az értékrendszer ,  értékorientáció vizsgálata 

mond ásvála s zt ás Sal  

Az értékrendszer kialakulása és megszilárdulása bo-

nyolult folyamat. A személyiség alapvetően a tevékeny-

ségek révén fejlődik, az egén komplex tevékenység-

rendszerek alapján sajátitja el az ismereteket, a 

cselekvésformákat, az érzelmi kapcsolatokat. Tehát 

szubjektiválja a társadalmi tapasztalatokat, bennük 

a szoci."lis kapcsolatokat is. 

Ezekből épül ki fokozatosan a személyiség értékrend-

szere és ennek előfeltételeként jelentkeznek az ér-

tékorientációk, amelyek az egyén személyes értékelő 

viszonyát fejezik ki kürnye ,etének tárgyaihoz, sze-

mélyeihez. Az értékorientációk révén szabályozódik 

a viselkedés, mely meghatározott társadalmi körülmé-

nyek közU tt lezajló, tudatosult cselekvés. Ehhez ter-

mészetesen az szükséges, hogy a fiatalok értékminták-

kal ismerkedjenek meg. 

A szabad értékválasztásig, majd az annak megfelelő te-

vékenységig a személyiség hosszú utat tesz meg. Sze-

repet játszik ebben a veleszületett adottságok rend-

szere, /egészség, harmonikus működés, testi erő/ de 

a szokás - és a kényszertevékenységek rendszere is, 

melyek főleg a követelésre épülnek. A kül;nböző tevé- 



kendségekkel te a  berluük rejlő értékekkel való azono— 

sulás a`ir eközben ie folyik. Az e"yón megismeri a kü— 

lönSüzŰ viselkedési., magatartási módok jelentpségét, 

értol:nét és ogdre potitivabb érzeimi t áraitásai ala— 

kulna %  ki vel.ilk kf F c 9olatban / vozi tiv intellektuális, 

vilégr€zeti., 	eszVtikai érzelmek/. Ezt eive— 

ti a bels"tpé válás, az i.nteriorizáció a belső szük-

ségletek kialakulása, s ilyen módon születik meg az 

érl,Akorientáció. Ez 	fejlődés sarán lehet a sz:zksé— 

ges4g belitása, majd  az érdekek tisztázása, később 

tudOos értékvflawLtás, majd a sajátos értékhierarchia 

kia1lco]_ {,.sa. 3 folyamatban alakulnak  ki az egyén egyre 

fejlettebb itél.ete.i, következta t6sei, magL;;; őződQsei, 

ma  jl  e Tind maga.sabb.rendü értékek választása, elsajá.— 

titáss ;  vézil a n,indynne,pi viselkedést,  magatartást 

szabályozó `rték,1ndo7er. 

Az érték fo lma 

Az ir_ték-kategórl_n a szemét yiséglélektannak egyik igen 

fontos komponense. 

A filonófiai értök fog almától meg kell különböztetnünk 

a pszichológiai értök fogalmát. 

Egyes szerzők, /T,otzw 1387, Gásrárné 1978/ visszaveze-

tik a pszicholbgs ai érték fogalmAt az indoeurópai nyel-

vekb<.:n raszn_tlatcs r, zó ti:;-erére, 	szanszkrit »vala" 

szóra, ami erőt jelent. Ezek k sze _•int az érték erőt je-

lent, mely vonzást gyakorol a személyiségre. 



A pszichológiai érték a filozófiai értékhez hasonló-

an társadalmi eredetü viszonyfogalom. Relatív kate-

gória, ennek ellenére mó_s relatív fogalmakkal szem-

ben mint p1. motivum, cél stb. vannak állandfinak te-

kinthető viszonylag abszolut jegyei. 

Pszichológiai szempontból az érték viszonyfogalom 

jellege és érzelmi töltöttsége azt mutatja, hogy ér-

ték mindaz, ami az érzelmeket mozgásitja és a szemé-

lyiséget éllósfo'lalásra készteti. rz utóbbi jegyet 

kü1önöcen hangsúlyoznunk kell, mert ez különbözteti 

meg az érzelmektől. Még az un. "magasabbrendü" /er-- 

kölcsi, esztétikai, intellektuális/ érzelmek sem tar- 

talmazzák feltétlenül az állásfoglalást és a cselekvésre 

késztetést. Mindezekkel szemben a pszichológiai érték 

mindaz az eszmei vagy tárgyi valóség, ami a személyi-

ség érdeklődésének, vágyainak, félelmeinek, törekvé-

seinek a homlokterébe kegyült, és amely beállítódásá- 

ban és tevékenységében állásaoglalásra készteti. Te-

hát érték az is, ami az erkölcsi személyiséget felhó-

boritja, sérti, vagy undoritja, csak ez negativ érték. 

/Gásptrné 1978/. Szemben Gáspárné régebbi álláspont-

jával ráz előnyben részesités — preferencia — mind ne-

gatív, mind pozitiv Qlőjelü lehet, tehAt p1. az is 

"érték", amit mindenképj.en el akarunk kerülni, csupán 

az ne ;ativ érték. 

A filozófiai érték fogalmának néhány jegye már közel 

All  a pszichológiai érték fogalmához. Igy i!árkus /1966/ 

szerint érték mindaz, "ami bármely szférában a minden- 



kori jelen állapothoz képest gazdagítja a lényegkom-

ponenseket". 

A  pszichológiai  érték a vizsgálatok szerint erótelje-

seboen érzelmi  szinezetü, minden értékélménynek sa-

játos emocionális állapotot kölcsönöz. Szoros kapcso-

latban áll a személyiség motivációs  és célrendszerével.  

A pszichoiogiai érték állandobb, mint más pszicholó-

giai kategoriák. 

Fontos kézpiés az értékek oszcalyozása. 1'ilozóiiai és 

pedagógiai  szerzők  igy Meszely /1927/ az értékeket ab-

szolút és relativ, természeti és kultúrértékek, objek-

tiv és szubjektiv ertékek, reális és ida•ális értékek 

osztályaira ooncja. Szempontunkból figyelemre méltó 

a reális és ideális csoportokra való osztás. A reális 

érték Meszely szerint a szükséges, a hasznos és az 

élvezetes, ezek egy része biológiai, mas részük tár-

sadalmi ereüetü. 

Ideális értékek az igaz, a Jo és a szép, amelyek sze-

rinte az abszoiutummal függnek össze. 

Pszicholügusok, igy iubinstein /1962/ és L'onath /1964/ 

megkülönböztetnek objektiv értékeket, amelyeket a  tár-

sadalom egésze érteknek ismer ei. Szubjektív értéknek 

viszont az egyes ember sajátos élményvilágának megfe-

lelO értések tekinthetek. 

Lényeges ismernünk az értékeknek a személyiség fejlődé-

sében betöltött funkcióját  is. A hibás értékrendszer 

éppugy visszatarthatja a sze mélyiség fejlődését, ill. 



hibás irányba terelheti, mint ahogy az ob jektivs és 

szubjektive helyes értékrendszer hozzájárulhat a sze-

móly fiság gazdagodósához és integrálódásához. Az érték-

rendssor s szt vesz a motívumok felerősitésében, vagy 

gátlásában, a személyiség céljainak kialakitásában és 

me ; szil«yditásában. 

A pszichológiai értékrendszert újszerű szempontok sze-

rint osztotta két nagy csoportra .'aiargenau alapján 

/1955/ Gáspárné /1;78/. 

Az árfémeknek funkciójuk szerint két tipusát külvnböz-

tetée megt 

1. tényleges vagy  .taktikus értékek 

2. szabayozó vagy regulativ értékek. 

A tényleges, faktikus értékek vesznek részt a személyi-

mig tartalmi gazdagodásában, mi i; a regulativ ércékek 

a személyiség integrálódását segitik elő. A kétféle 

érték aránya jellemző a személyiségre. 

Az értékrendszer vizsg:larata nem lehetséges teljesen 

egzakt laboratóriumi módszerekkel, minthogy az érté-

kek a tózsadalui tudat termékei. Az értékeket a tudat-

ból minthogy "elő kell hivnunis", ezért az értékrendszer 

vizsgálatára evokativ módszerek lehetnek alkalmasak. 

Az evokativ módszegi,  mintegy feliiivja a személyiséget 

lllüs:'oglalásrü. Az evokativ módszereken` beliil is meg-

különbliztothetjük az un. "binomialis" kérdőivekkol 

készölt eljárásokat, ahol csupán kétféle választási 
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lehetőség van.  Ilyen  pl. az MAPI kérdőív. A többtagú 

vslaszt '+.ei lehetőségek előre megfogalmazott válaszok 

közit,ti vál.nszta t tes .nak lehetővé. Ilyenek pl. a tel-

jesitménytesztek. 

Az émtékrer..dszer vizsgálatára nem el.éggi differenciál-

tak a direkt kórdőives módszerek. A tér.sadalrai fej-

lődésnek spontán vagy művészi taraékei viszont kife-

jezik az értéktudat alakulását. 

Ilyen spontán termékek a szállóigék, a közmondások, 

mücészi termékek a közismert idézetek. 

A v61 asztott közmondások, szállóigák és idézetek a 

személyiség szélesebb diaezióit mozgatják meg, mint 

az eleve racionélís és matematikai szempont szerint 

szerkesztett ké_rdőivek. Ugyanakkor ezeknek az értók- 

v6laszt f_soknak a kategorizálása és matematikai  kiérté-

kelése bonyolultabb feladat. 

Az 6:1?-t-ékrendszer vizsgálatára sajátos módszert dolgo-

zott trt G6Gpérné nr.Zeuner tba, /196/ a mondásválasz-

tás jellegzetesen pedagógiai—pszichológiai módszerét, 

melynek specióli s tel jesitménye a személyiség :rté'k-

rendszerének te1611.itása, rendezése és megfelelő esz-

mények alá rendelése. F  módszer segitr üével elsősor-

ban a személzriség cb1jFit, a bernUk Kilő értékeket 

és ezen keresztül a ozemélyiség erkölcsi arculatát 

lehet kidomboritani, hisz evotativ jellegénél fogva 

nyelvi anyagból szimpátiaválasztásokat kíván meg, va- 



An 

lamint verbális úton a választások €értelmezését. 

Éppen azirt, mert a mondá sn► álasztás lehetővé teszi, 

hcg;y a személyiséget magát eligazitsuk különféle vá-

gyyai, törekvései., céljai és eszményei között és ez-

áltai előseaitsük értékrendszerének és egész szemé-

lyiségérek az integrálódását, szükségesnek véltük e-

zen módszer alkalmazását hallgatóinknál is. 

Célunk pedagógiai—Pszichológiai volt, tehát nem csu-

pán adatokat  akartunk kapni a hsllc►atók pszichológiai 

"status quo"—járót, hanem belső élményvilágukat is kö-

zelebbről meg akartuk ismerni és egyúttal nevelésüket 

is elcsegtteni. Ezért döntöttünk az egzaktabb, ponto-

sabban értékelhető módszerekkel szemben a személyiség 

fejlődésének dinamikáját és értékorientációjának ki-

bontakozÁsát tükröző, hár nehezebben értékelhető mon-

dásválasztás módszer mállett. Döntésünket befol:rásolta 

az a tény is, hagy fenti módszer kidolgozásának céljai 

és köriilmébyei jelentős mértékben me4eg„yeztek a mi 

vizsgálatunk céljaival és  körülményeivel. 

A vize 6.1a0 káriilményei 

Az önjellemzés—készítéshez hasonlóan Azt a feladatot 

is szeminériumi foglalkozások keretében oldottuk meg 

első izhen 1979. októberében /ekkor n=195/ majd másod-

szor 1981. áprilisában /n=134/. Sajnos árnyalja a min-

tát, ho»y a második vizsgálatban El fővel kevesebben 

vettek részt, de az i.ntézet fellegéből adódik, hogy 



kIlöntisen a II. félév WOW  Nagytokú kiváláa van. 
31aőeorban a helyenként még mindig  jolent3s sivónó- 

hiány - tehát társadalmi ®siiksbgsseritaii - as aka a 
leveleN:J ta3ozatrs ► való trimego® átlépíallek• Alailait 
terméazetoaen s :.ociklis közúlm:Inyek is indokolták  * 
lagozatwódositáet. Pl. Vannak hallgatók, akiknél a 
sulód  /térj%simMs aziilók  anyagi  helyzetének köny- 
nyitiN/ stint Astik elsődleges e  sáaoknni. as Alortérté- 

flotivsílók /tehdtt as életpá].;;a mielőbbi r®a3.izá- 

lódáea/. 

31.nt  tudjuk a felvótelis.Űk különféle 413ate,lámikuvel 

léptek a intézetbe. A vizsGálatkor  as egész populfieiót 

befogtuk, nem  le±ietett disakrimindlni. 

/::rriow! lenne fig,yelenmel 	la•rlle* MyPso 

zatra étlépett hallgatóink  6rtékoriáutftióját is, es 
akár k11ün vizsgálati téma 1 ehrtne/. 

A ezemólyiségvizsgálat sorén a 120 mondásból aló so-

rozatból mindenki egyénileg vúlaeztott tiz tezzz .vt óa 

tiz nee tetezút, N1r itlaeztáz as értelmi tipue és 

jella#g1s 

 

"irsedeleilag positiv e  vagy segativ 

nyuiáa/ 110011apitisfit tette lehetővé. 3ellessdnok 68 

fontosnak `leltük yet a hangsiílyelt,.lód'st, Mál, a két 

vizegálatt időpontban jelentkezett. A végső értékelés-

nél k itünt a hallgatók éle*telfogása, értéke je, 

pályára vonatkosó eitaipmalles, Oveltsége. keillómégi 

helyzete. 
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A  mondásválasztás választás felép ,t ése  

Az első úárom tartalmi kategória, /A,B,C/ a személyi-

ség érzelmi életével legszorosabb vonatkozásban álló 

interperszonálisa kapcsolatokkal foglalkozik. ? szüle-

tési család, /szociológiailag "elsó családnak" is ne-

vezik/ a másik namhez való viszony /szociológiailag 

"aaaodik család"/ Altport /1979/ ás a magas hőfokú 

baráts ...,g viszonylaai tartoznakebbe a csoportba. 

A második h=!rmas kör a társadalmi valóság tudati tiik-

rózését jelzi, a nagy közösséghez való viszony /I/, a 
munka /!f és a tudomány, tudom, tanulás vonatkozásai-

ban /1/ jelentkező értékAllásfoglalá okat hivja. 

A harmadik csoport a társadalmi erkelcsnek két fontos 

arculatát vizsc .ija, igy a becsületesség, őszinteség 

/G/ és az önbizalom, önértékelés /A/ körét. 

Végin pedig, az utolsó két kategória az átfogóbb élet-

értékekre vonatkozó közmondásokat tartalmazza /I, K/ 

::inthogy a mondásválasztás módszerében 120 lehetőségből 

csupán b#szat kell a vizsgálati személynak vál.:asztania, 

lehetősége van arra, óogy egyes kategóriákból többet, 

mAsokból pedig kevesebbet, vagy esetleg egyet se vó•-

lsazon. 
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3. 1. A mondásválasztás eredményeinek feldolgozása az  

első vizsgálat  alkalmával  

Az  első  választásnál az abszolut számok szerinti  

sorrend /ásszesen/ a következő:  

1. G = ± 381  

2. 0 _ - 3~3  

. 	 _± 316  

y . B = -  305  

5. A = ± 292  

6. D = ± 246  

7. z = ± 245  

8. I =± 232  

9. ri•t 188  

10. F = ± 152 /1d. 1. sz. diagram/  

1 pozitiv /tetszőnek választott/ mondások abszolut  

sorrendje igy alakult:  

1. 0 = 237  

2. E  = 184  
3. G =154  

4. A = 132  

5. D = 121  

6. I3 = 119  

7. I = 111  

8. F = 106  

9• K = 89  

10. 11 = 87 	/ld. 2.sz. diagram/  



-94 - 

Végiil a negativ /elutasitott/ mondások abszolut 

sorrendje: 

1. G = 227 

2. n =166 

3. A  = 160 
4. = 143 
5. I = 134 

6. y = 132 

7. D = 125 

S . x =101 

9. C  = 86 

10. F = 46 	/ld. 2. sz. diagram/ 
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A választások összességét tekintve, sőt a negativ vá-

lasztásokban is /1d. 1. számú illetve 2. számú diagram/ 

első helyen áll a becsület, az erkölcsi igényesség ér-

tékelése /G/. Ebből is a leggyakrabban tetszőnek vá-

lasztott mondás a  "Követelek tőled, mert tisztellek" 

tehát a hires jakarenko — jelmondat. :ezt természetes-

nek és megnyugtatónak ereztük, hiszen pedagógusjelöl-

tekről van szó, akik a jövő generációját nevelik majd 

és akiknél nem mindegy, hogy milyen erkölcsi igényes-

séggel lépnek fel a 3-6 éves gyerekekkel szemben. Igy 

indokolt egy óvónő—jelölt: "Az ember minél többre be-

csül valakit, annál többet vár el tőle" /28/. 

Higy másik indoklás: "linden nevelő célja, hogy nevelt-

jéből minr.l fejlettebb,  jobb tudású ember váljék, s 

ezáltal az életre jobban felkészüljön. linden ember- 

ből ki kell hozni mindazt, amire maximálisan képes."/ 31/ 

Ez az értékitélet egyben hitvallást is tartalmaz, egy 

jövendő óvónő hitvallását. 

Az indoklások megfogalmazása sokszL:r tankönyv—izgi. Fel-

tehetően az elvárásoknak akartak megfelsini a választók, 

az is lehetséges azonban, hogy személyes meggyőződé-

süket még nem tudták, vagy nem merték egyéni módon ki-

fejteni. 

A pozitiv ós negativ választásokat összevetve 

/ 4. 154 és — L27 = — 73/ /ld. 3. számú di&gram/ ambiva-

lenciát tapasztaltunk. A "Mondd meg az igazgt és betö-

rik a fejed" mondás elég preferált e korosztálynál. 
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?.keseredetten ir az egyik kísérleti személy eddigi  

tapasztalatairól.: "Felesleges olyan embereknek meg-

mondani az igazat, akiktől függhetünk, mert sokan 

nem birják elviselni az igazságot és bosszút állnak"./79/  

Ugyanezen hallgató tetszőnek nyilvánitja a "Vesszen az  

élet, ha a becsület marad" mondást. Jói érződik a fe-

szültség, e kiforratlanság ebből a választásból, az 

elmélet és a gyakorlat harca. 

Elgondolkodtató dolog, hogy e mondást választók 8 %-a  

vélekedik úgy, hogy "inkább ne", "felesleges", "nem  

szabad", "mi értelme; "hülyeség" stb. megmondani az  

igazat, mert al rendszerint retorzióval jár.  

Ezekkel a hallgatókkal folytatott egyéni beszélg©tésiink  

során fény derült arra, hogy egyiküknél pl. középis-

kolában előfordult a jegylerontás azért, mert az osz-

tály véleményét Ő tolmácsolta az osztályfőnöknek, aki  

semmiképpen nem akarta elismerni tanulói igazát.  

sikuk azzal érvelt, hogy a tanár "elvesztette" az  

ő beadott dolgozatát, mivel Ő merte csak megmondani, 

hogy elavult nézetet vannak a ta.n :r úrnak, amivel  

nem fog boldogulni a mai fiataloknál . . .  

. gint más hallgatónkat "lázitó"—nak bélyegezték, mart  

a társadalmi munka negatív tapasztalatait — társai 

kérésére — kifejtet-te a Tsz—elnöknek.  

A többiek nem :zemólyes, harem jobbára közvetlen kör-

nyezetük által megélt gondokra, tapasztalatokra hi-

vatkozva látták jobbn '~ k az igazság elhallgatását.  
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Szerencsére a hallgatók nagy többsége nem tetsőnek 

választotta a fenti mondást. Indoklásukat röviden, 

tömören úgy lehet kifejezni, hogy mindig, mindenki-

nek mindent meg lehet és meg is kell mondani, de fon-

tos a megfelelő hangnem. 

A másik két mondás, melynél erős értékingadozást ta-

pasztaltunk: "Akinek a szekerén ülsz, annak a nótá-

ját fújja€]" ill. "()rizzük Teg mindig legalább a lát— 

sz , tot". 

Természetesen az ezeket választók többsége elutasitot-

ta mindkét mondást, de találkoztunk olyan véleménnyel 

is, hogy "jobban boldogul az az életben, aki köiiönyog-

forgató" /1/, sőt "helyezkedni tudni kell" /104/ irta 

egy  másik személy. 

Az utóbbi mondással kapcsolatban néháry észrevétel: 

"Az embe r  soha ne csapja be t ársait és önmagát, mert 

ennek csalódás lesz a vége, megvetés" /5/. 
"sajnos sokan csak a látszatnak hisznek. `.bből i..télni 

meg; valakit embertelenség"  /9/. 

"A pedagóguson — legalábbis kis helyeken — mindig rajta 

a világ szeme, ezért ügyelnie kell legalább a látszat-

ra" /79/. 
"Aivel sokan pusztán a látszat alapján pján i.t lik meg  az em-* 

bent, adni_ kell arra is"  /38/. 

Az interjúkból kiderült, hogy az intézetbe lépésük 

előtti viszonylag röfiid munkaviszony után egy—egy  vezető 
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óvónő helytelen vezetési stilusa miatt ezek a fiaal-

jaink /79 és 38—an vélemény/ Agy vélik, — annak elle-

nére, hog r tisztában vannakafenti mondások negativ ér' 

tékáv11 — hogy az életben való boldogulás, előrejutás 

csakis ügyeskedés útján lehetséges. 

Reméljük, hogy sok ellenkező példával is találkoznak majd 

hallgatóink e fontos regulativ érték területén.  

A barótsá,g, emberség köre ,/C/ pczitivebb irópet ad a min—

tá.ó1. Az  Összes választás alapján a má ,odik helyen 

áll, /?d. 1. sz. diagram/ mig a pozi .tiv választások 

sorát jelentős elsőséggel vezeti: /1d. 2. sz. diagram/. 

Az arányok is  jobbak /+ 237:--85= + 151/ ad .3. sz. 

diagram/ melyekből kiolvasható, hogy a minta embersze-

rető, barátkozó, egyszóval szociá3 pozitív. 

A 120 mondásbál az első 10 leggyakrabban választott 

mondás egyike is  e kategóriából '.:e riilt ki: "Igaz barát 

hibás ddal együtt szeret". 

Néhány erre vonatkozó indoklás: "Hibáinkkal ep:y itt kell 

élnünk, egy embert teljességében kell elfogadni. Egy 

igaz barát nem hátrál meg barátja hibái elől" /139/. 

"Akit barátomnak fogedok, vállalom esetleges negativ 

tulajdonságait is  ás próbálom segiteni, javitani, ala-

kiteni." /17/ 

"ITeh4'z ilyet tat . :? n;, de nekem sikerült" /3 .75/. 

Tudjuk, hogy nem lehet véletlen ebben a korban ez a 

preferált mondás. A ,eerdüiőkoron túl, néhány csalódás 
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után az ember érzékennyé válik az igaz barát kere-

sésére. Jrvendetes, hogy a pedagóguspályára készülő 

fiatalok emberszeretők, igénylik a barátságot, igénye-

sek a baráti kapcsolatora és józanul mérlegeik annak 

sulyát is. Fz az eredményünk korrelál az önjellemzé-

sek elemzésekor kapott eredményekkel, mely szerint 

else haljen áll a ''barátkozó, kapcsolatteremtése köny-

nyü", megjelölés, közvetlen utána pedig az "ember- és 

gyerekszerető" tulajdonság. 

A u sik nagyon preferált mondás az "inmagunkon ural-

kodni a legnagyobb uralom." igy óvónői szakközépisko-

lát végzett Hallgatónk indoklásul Jakarenkót idézi, 

miszerintt "sohase britese, ha felindult vagy - ez 

minden óvónő személyiségjegye kell, hogy legyen" /13/. 

.agy másik indoklást "Az önuralom nagy és nehéz dolog. 

Aki képes önmagán uralkodni, az könnyebben átjut az 

akadály' kon" 4&7/. 

"Az önuralom a legnagyobb kincs az  ember  életében" /37/ 

- irta az egyik fiú hallgatónk. 

Kicsit szabadosabb stilusban fogalmazott az alábbi 

ávónőjelümt: "Akármi is van, fontos, ioj ne öntse el 

az agyamat a vár, mert annak nem lesz jó vége. Jobban 

tudok dönteni, megfontoltabb tudok maradni, ha nem 

esek pánikba". /149/. 

"Mis magamon uralkodni nem tudok, addig mást sem ne-

velhetek önuralomra" /29/ - vallotta egy olyan hallga- 
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tónk, aki óvónyi szakközépiskolából jött hozzánk. 

Jól ráéreztek hallgatóink az önuralom fontosságára, 

a ha nyiltsn nem is fogalmazták meg mindannyian, de 

indoklásukban ott rejtőzik az igazság: a pedagógusnál 

különösen nagy erénynek számit ez a tulajdonság. 

Érdekes, hogy következetesen pontatlanul idézték a 

mondást és-Önmsgamon uralkodni a legnagyobb urslcmt-

- i y módositották sokan az eredetit. Jellegzetes 

elvétés. ragukénak érezték a mondás tartalmát, ami 

belső meggyőződésükkel egyezik - ez lehetett  a nagy-

számú választás mélyebb oka. 

A továbbiakban a tiz mondásk :$ rből csak három é al, illet-

ve néggyel kivánwk részletesebben foglalkozni, részben 

társadalmi jelentőségüknél fogva, részben azért, mert 

mtíndhá r mat illetve négyet relevánsnak itéltük a pe-

dagóguspálya szempontjából. 

Ezek: a D /közösség/ 

F /tudas, tudomány, vagyis általában a kultúra/ 

és I, K /ületértékek/ mondáskörök. 

Az 1. számú diagramról is láthatjuk, hogy aránylag nem 

nagyon preferált a D kategória. /hatodik helyen áll/. 

Felmerült bennünk a kérdés, hogy ebben e. mondáskörben 

szereplő mondásoknak talán nem elég nagy az evokativ 

jellege? U ,7 véltük, hogy  ez mindig a populációtól 

függ, tehát az adott minta dönti el,  hogy egy  mondás-

kör mennyire hivő jellegü számára, mennyire mozgatja 
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meg eddig megá1t á1 ényeit. ."nek a populációnak az 

eddigi közösségi élmegfei minimálisak, ez tűnik ki 

a D kategóriából ás ezt alátámasztják az in;,er6dk is. 

A családok szerkezete is nagymértékben befolyásolta 

ez az eredményt, hisz a vizsgált minták 67 -a egye-

düli 6a eruk, akluek még testvérekhez sem kellett al-

kalmazkodniuk, érthetően nehezen illeszkedtek be a 

22-24 fős kollégiumi alapközösségekbe. 

Hallgatóink Abbsége /81 %%/ először került ki a csa-

ládi környezetből, annak ellenére, hoa életkorukat 

tekintve elég vegyes a kép, 18-25 öves óvodapedagógus 

jelöltekről révén szó. 

Ebben amondáskörben szereplő 12 mondásból legtöbben 

a "2zivet cseréljen az, aki hazát cserél" mondást vá- 

lasztották. Hazafias érzelmekre utalnak az indotdások 

is;  

"Aki hazáját elhauyja megérdemli, hogy boldogtalan 

legyen" /53/ 

"i ítélem a disszidált állampolgárokat, nem tartom 

igazán magyaroknak őket" /174/ 

"Hazádhoz rendiiletlenül légy  hit  Mindenki ott lsg;ien 

igaz ember, ahol született". /35/ 

Érezhető, hogy az indoklások a tankönyveken tál feltű-

nően hasonlítanak az ünnepélyek hangvételéhez is. 

Nemes dolog a hazaszeretet, s hogy inkább erre esett 
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a hallgatók 19 %-ának választása ez is azt bizonyítja, 

hagy közvetlen közösségi élményiek kevés. Elenyészően 

kevesen /9 %/ választották U. Lenin ismert jelszavát: 

"Egy mindenkiért, mindenki egyért". 

Rétpadig közősségben enélkül nehezen lehet boldogulni. 

Összesen 4 % vélte foltosnak, tetszőnek "A társas élet 

az élet-erő forrésa" mondást, mely nagyon eyérteimüen 

fejezi ki azt, ho gy  "egységben az erő". 

Arany Jánosnak Széchenyiről írott yönyörü mondata, 

a "Nem hal meg; ez, ki c i lliókre költi dús élte kincsét" 

is  a  hallgatók 10 i,-ánál volt csup&n hivő jeli egii. Pe-

dig  az önzetlenség, a nagylelküség, a maradandó érték 

teveintése fontos  lenne  mindenkor. Tudjuk azonban, hogy 

éppen az életkori sajátosság miatt - idősebb kori 

bölcsesség szükséges fenti mondás értékének felisme-

réséhez. Csakis  közösségi élményeken alapulhat az "amit 

nem kivénsz magadnak, ne cselekedd másnak" mondás is. 

S hogy ezt is csak mindössze 9 % választotta, azt erő-

sitette leg bennünk, hor mélyebben felrkell ébreszteni 

hallgatóinkban a közösségi érzést, hisz óvodáinkban 

közösségi nevelés is folyik s egész társadalmunk léte 

a  közösségen  alapszik. 

Hasonlóak az eredmények, sőt még kicsit halványabbak, 

ha külön vizsgáljuk a pedagógus és nem pedagógus gye-

rekek választásait. A pedagógus szülők gyerekei a minta 

15 %-át alkotják. Esetükben a közösség kategória a 
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nyolcadik helyen áll. 

3 mosd nskirön be].iil a választott mondások sorrendje 

eg; ezik az előzőekben fel;3oroltakkal, :'z arányok is 

ugyanazok, csupán az érdemel emlitést, ho,T két mon-

dást nem választottak agyát talán ezek a hallgatók: 

a "Csak az önzőnk nincs vi ;asztalága" s a "Társas 

élet a_, életen forrása!' mondást. 

"z 

 

egyéni beszélgatóskor az egyik hallgató igy indo-

kolt: az 3lóbbi mondással kapcsolatban: "nagyon el-

avultnak tartom és ridegnek észem, nem tetszik, ezért 

nin foglalkoztam vele" /74/. 

"Ez olyan természetes és ;okkal fontosabbat találtam 

ennél " -- mondta ugyancsak 5 az utóbbiza. 

Jó lenne, ha tényleg olyan természetes lonn3 mindenki 

számár.:, de leginkábba pedagógusjelölte's sz mára. 

Kíváncsiak voltunk az iskolatipus szerinti eredmények-

re is, ezért külön megvizsgáltuk azoknak a hallgató-

inknak a választását, akik emJerekkel foglalkozó pá-

l.,y6.ra készültek már a középiskolában. /gimnázium, óvó-

női a  zakközépiskoa, kereskedelmi és egészségügyi szak-

középiskola/. 

Az eredmény itt is korrelál az eddigiekkel, itt sem 

preferált a D kategória, a választások abszolut sorrend-

jében a hatodik helyen á11. 

A pozitiv ós negativ választások arányai is eg,;eznek 
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/ f112: -11? : -5/ g teljes populáció ezen választási  

a.xán,} aival / +121: -125 = -4/.  

E riond ásk r. ön beli.:l a választott mondások sorrendjé-

ben  Lérw -egbeli eltolódá.> nincs a nagy átlaghoz  vis~ o-  

1i7 í va.  

Hkallgatóink,na?; nincs filozófáló tgónvük, ezért ala-  

c0,0ny a választás az I és K . kategóriákban. /E k?t  

mondáskert egütt viz:,,gó.l juk, g!ivel. az I. kategória  

az i13tcaok, aX. kategória a l  óletelvek k5.rét jel- 

zi a a ke"t:} e;y itt hitelesebb k5pet ad a személyiség-

ről, az ólatértékekrő1/.  

Ug,y véljük, ho gy  hsl' ,atbink er5s fUg;3ségben vannak  

az eddig tai,!:ltaktól,  no  mernek önállóan, egyénien  

fogal!liazni - bizon..yitj:1 ezt . az indoklások sematizmu-

sa.  

Az  összeaitett dia,.ra.tzc;a. /id. 1. ;:,a-mu/ jól látható,  

hogy ú k5 t mondáskör a. hetedik illetve a nyolcadik  

helyet fugza.l ja A l a tizből, e tekintetben is kevés  

éi•t6kválaszt t̀u3 jellemzi a mintft. Urry tUnik, hogy  

kevéssA elaClyed5,  talán inkább gyakorlatias attitűd  

je?l,;razi. hallgatóinkat.  

A pozi•t-.iv és a negativ v ál .aszt ~ sok arányai mindkét  

kte6úriiban a neG3t;iv oldalra billennek, tehát a nP-  

gativ 	mondások voltak inkább hive jellQgüek  

számukra. /1 ,2. 2. c3 ZáG111 ;: iaEraII/  

IegtUboen az I- kategóriából "Az órvónyesülés titka a  
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jó összeköttet S" mondást vál9 sztetták. 7litélik a 

protokciót, az i yesk?dé st, 3z indokolatlan előnyhöz 

;jutást. T +_o az életkorra kll önösen jellemző a kri-

tikusság, az igazság keresése - ezt tiikrözik az indok- 
: .i37k is. 

"A protekció csak átmeneti megoldás, az embornok helyt 

kell  állnia, e feladatokat önmacának kell meol.dania, 

hoFy ember maradhasson önmaga előtt is." /63/ 

"Hiába van j^ összeköttetés, ha nincs tudás. HIa van is, 

3z illetőn ott a bélyeg: protekciós." /151/ 

"kz érvéayeatilós mindig nnnagétől f1gg és ne74 attól, 

hcnr ki 1l mögötte". /43./ 

Sokak nyilvónitott?k vé? em_áriyt az "Élvezd a Inát, a 

holnap bizonytalan" mondással kapcsolatban is, termé-

szetesen neaativ előjellel. 

Jövendő óvónőink erkölcsi arculatáról kedvező képet 

cd az a tény, hogy  elvetik a pillanat öröméért való élést, 

helyette -- nagyon rvá fisan - távlati perspektivát je- 

1r 1nek mcg,utalva a nevelés folyamat jellegére. 

Feltételezhető, hogy általában a főiskclni szinten to-

vábbtanuló fiatalok életülTet na ,jobb perspektivában 

képzelik el. Mindez persze tudatosságot, erős akarat-

erőt, kitartást feltételez és vár col  ezt  az elvet val-

lóktól. 

Néh6s _indcl lós : 

"Wról holnapra nem élhetfink, hisz igy nem tudnánk o1 --

re hal. 1dni - c ' ltok nél kül". /57/ 
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"Nem igaz mondás, hisz a holnapnak, a jövőnek neve-

lünk, a holnapért élünk, dolgozunk. la kell úgy dol-

goznunk, hogy a holnap ne lejen bizonytalan" /93/. 

"A holnapért kell dolgozni, élni, mert aki a máért 

él, nem látja a távlati célt, nincsenek előtte pars-

pektivák. A holnap bizonytalan ugyan, de  aki tudja 

mit akar, az tudatosan t3rekszik a holnap igazáért"./9/ 

A mélyebb gondolkodás fejletlenségére enged következ-

tetni, hogy a mi hallgatóinkkal életkorilag azonos 

és rokon pályára készülő tanitójelöltek választásai-

ban olyan nagy helyet kapott mondások, mint pl. Albert 

'chweitzer hires jelmondata a: "Tiszteld mindenben az 

életet", valamint e gy  Schubert dal szövegéből átala-

kított szép kijelentés, a: "Wivészet az emberiség 

vigasztalója" a mi mintánkban csak 11-11 választóra 

tál élt az első választás összesitett anyagában. 

A tudás megszerzésével kapcsolatos nézetek nagyon 

jelentsek a főiskolai hallgatóknál. Bár ők egy meg-

határozott pálya érdekében tamilnak, mégsem közömbös, 

hogyan viszonyulnak az ismeretekhez. A tudással fog-

lalkozó F kategória a választások utolsó helyére 

került /id. l.sz. diagram/. rtékelni nem olyan köny-

nyü ezt a tényt, valószinüleg a hallgatóknak nagyon 

is utilitarisztikus i  hasznosságra törekvő szemléletével 

függ össze. 
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A negativ választásokban élen jár a régi magyar köz-

mondás: "iivatallal jön meg az ész". A hozzáfazött  

magyarázatok voltaképpen nem annyira a tudás, az  é~ 

telem, az intelligencia vonatkozásában figyelemre  

méltóak, hanem inkább kapcsolódnak az opportunizmus  

elleni küzdelemnek a már máskor is érintett jelensé-

&Shes.  

"Csak annak szabadna hivatalhoz jutnia, aki rendelke-

zik az ahhoz való tudással, ésszel." /74/  

"I11ég baj, ezért van annyi kiskirály" /31/ - igy véle-

kedtek ketten is hallgatóink közül erről a mondásról.  

A "Tévedni emberi dolog" - usi latin közmondás, 15  

hal1'atúnál talált tetszésre. Az indoklások részben  

általános emberi tapasztalatot tükröznek, részben  

pedig örvendetes módon az övónőnek a gyerekhez való  

helyes,korszerü, becsületes viszonyát tükrözik.  

"minden ember tévedhet, de helyre is tudja hozni, és  

ha helyrehozta tévedését, ugyanolyan ember marad, mint  

annak előtte volt". /13/  

"Na szégyellje magát az óvónő, ha a gyerek előtt téved.  

Vallja be tévedését, s javitsa ki azt, ahogy a F7_  e-

rektől is megköveteli". /7/  

A negativ választásoknak második hegyét tartja a kö-

vetkező kijelentés: "Linden ember annyit ér, amennyit  

tud'. A hallgatók felismerték, hogy hamis ez a szem-

lélet és indoklásuk meg is magyarázza, hogy más érté-

kekre is gigyelem;el kell lennink embertársaink megité-

lésénél.  



I,zt a ma;yaiázatot érett, intelligens, önálló gon-

dolkodású ember felfogásának értékelhetjük. 

"Szerintem necc csak a tudás kell az alapja legyen az 

ember értékének" /187/ 

"Jó dolog, ha okos, művelt valaki, de az mén nem  min-

den!"  /88/ 

Foltünő hiányosságnak könyvelhetjük el, hogy Seneca 

nagy mélysógü gondolatát: "Boldog, ki megismerheti 

a dolgok okait" az első választáskor összesen 8 hall-

gaté választotta tetszőnek. Információink szerint pl. 

egyetemistáknál ez a választás sokkal nagyobb prefe-

renciának örvend. Tükröződik ebien az alacsony vá-

lasztasi számban az J vÚilőkópzősöknek az önzetlen tu-

dás iránti kisebb érdeklődése és motiváltsága. 

érdemes megjegyezni, hagy a kételkedésnek a tudással 

való összefüggését az óvónőképzős hallgatók nem na-

gyon látják. 

Mindössze négyen választották negativ előjellel "A  

tudás kezdete és vége a kétely." kijelentést. , tani-

tóképzős mintában a felvételi utáni második vizsgá-

latnál. jelentősen megugrott az e választásra kapott 

szavazatok száma, ami arra engedett következtetni, 

ho j a tanító jelölten a többféle ismeret szerzése köz-

ben többféle problematikus  gondolattal is  találkoz-

tak. 
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3. Z . A monuóvválazztús eiedmÉ:zeingk ield lgozása a  

második vizsgálat alaal:aával, illetve a két v "a-  

lasztás U:iSGehasol2litó elemzése  

A diploma megszerzése előtt egy hónappal készitet-

tük a caásodik felvételt, amellyel egyben az ovónó-

képző nevelői hatékonyságát is vizsgáltuk. trdekes 

módon az abszolút összesitett választások számé-  

ban az elsó két kategória változatlan maradt. 

A wásodik választásnál az abszolút számok  szerinti 

sorrend összesen a következő:  

	

 = ± 	_. (= _ 	?xz c: 

2. C = ± 320  

T. A 	 30~, = _ ± 	,  

4. B = ±  297  

5. T=±292  

F. F = 277  

7. I = ± 261.  

8. D =± 206  

9. H = ± 192  

10. F = ± ?44  /1d. 4.  számú diagram/  
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A pozi.ti.v /tetszőnek  választott/ mondások abszolut  

sorrendje igy alaku7.tt  

1. C = 2Z5  

2.G-154  

3. ==150  

4. B = 136  

J. A=125  

6. S_123  

7. I - 11ó  

&. L = 107  

9. H = 95  

10. F = 69 /1d. 5.  számú diagram/  

Végül a negativ /elutasitott/ mondások abszolut  

sorrendje:  

L!24   .a.. 	= T  

2. A = 175  

3. K = 169  

4. IS = 161  

5. I = 143  

~ . ~ _iiy  

7• D= 99  

C:. H = 97 

9• C = 95 

1C. F = 55 	/id. 5. számú diagram/  
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A második választás abszolút számok  

szerinti  sorrendje  / + /  
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A pozitiv és negativ mondások abszolút 
számok szerinti sorrendje a második 
választáskor 
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A pozitív és negatív választusok mondás-
k5rök szerinti sorrendje a második v álasz-
t ás kor  

ABCDEFGHI K  
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164-  

136  ~ 
423  

ff8  
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169  
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Jól látható a 4. sz. diagramon, hogy a legmagasabb 

választást kapta a G kategiria ismét, a becsület, az 

őszinteség kategóriája, a második helyre újra a C ke-

riilt, az emberség, barátság kategóriája. 

Sz arra utal, hogy a hallgatók alapvető problémája, 

életérzése per a felvételi vizsga időpontjára megszit  

lárdult, ezen az óvónőképző nevelése nagyon sokat nem 

változtatott. Finomabb strukturális különbségek azon-

ban mutatkoztak. Az abszolut sz ámok tükrében a G ka-

tegória negatív választásai csökkentek, -73-ról -60-ra. 

A C kategóriánál viszont enyhe eltolódás történik 

csak, az értékek inkább kis visszaesést mutatnak 

j +151-ról +130-ra/. Rendkivül sokan választottak e 

Mondúskör-ökből gondolatokat hallgatóink és mindkét 

alkalommal változatlan elsőséget élvez a barátság, em-

berség köre a pozitív választások abszolut sorrendjé-

ben. /d. 5. számú diagram/ /első vizsgálatkor +0=237; 

második viz sgálat +0=225/. 

Ugyanakkor mindkét esetben a kilencedik helyen áll a 

negativ választások abszolut sorában, első vizsgálat-

kor -0=66; második vizsgálatkor -0=95. 

Nagyon pozitív jelnek vehetjük, hogy ennyire preferált 

ez a mondáskör, hogy ennyire evokativ volt hallgatóink 

számára. A kapott eredmények késztetnek arra bennün-

ket, hogy ha nem is a teljesség igényével, de illemez-

zük ezeket a választásokat. 

Figyelemre méltó, hogy a barátság köréből került ki az 
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a két mondás is, mely a 120 mondást tartalmazó sorozat 

lehetséges választásából az első tiz leggyakrabban elő-

forduló mondásai közt szerepel. Mindkét vizsgálatban ve-

zet a többi előtt az "Igaz barát hibáiddal együtt szeret" 

mondás. Első alkalommal 73-an választották tetszőnek, 

második alkalommal 71-en. 

Az indoklások is tartalmasak, érezhetően saját tapasz-

talaton nyugszanak. 

"Mindenkinek vannak hibái. Ha ezt nem nézné el egy igaz 

barát, már nem lehet igaz." /171/ 

"Ne  akarjanak belőlem mást, vagy tökélyt faragni, olyan 

vagyok amilyen tudok lenni és szeressenek olyannak, 

amilyenezek megismertek" /156/ 

"Aki csak a szépet és a ját értékeli, a hibákat figyel-

men kivül hagyja illetve az, aki észreveszi a hibákat, 

de erre nem őszinteséggel és seigitő szándékkal reagál, 

az nem szeret. Aki pedig nem szeret, az nem lehet igaz 

barát" /78/ 

Kellő biztonsággal itélik meg hallgatóink az emberi 

kapcsolatok nem is egyszerű jellemzőit. 

A másik preferált mondás - hasonlóan az első válasz-

táshoz - az "önmagunkon uralkodni a legnagyobb uralom". 

Első esetben 47 pozitiv szavazatot kapott, második eset- 

ben 44-et.  

Igy nyilatkozik egy hallgatónk erről a mondásról: 

"Tapasztalatból és önmegfigyelés útján tartom igaznak" 
/156./ 
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"Ha ez sikerül, u véna minden sokkal könnyebb" /72/ 

- vélekedik egy másik óvónőjelölt. 

„önmagunkat a legnehezebb legyőzni" /54/ - vallja be 

tapasztalatait egy szakközépiskolát végzett hallga-

tónk. 

Az öniralom igénye azért került a barátság kategóriájába, 

mert ez implikálja a tapintat, a rn sokkal szembeni 

türelem magatartását is. Éppen ezért pedagógusjelöl-

teknél e választás jelentősége igen hangsúlyos. 

Étdekes, hogy hasonlóan az első választáshoz, másodszor-

ra is szinte kivétel nélkül következetesen helytelenül, 

pontatlanul irták le a Mondást, "önmagamon utalkodni 

a lapnagyobb uralom." 

A barátság mondáskör választási arányai második alka-

lommal is jók / +225: -95 = +130/ /1d. 6. számú diag-

ram/. z az eredmény azt mutatja, hogy a reprezentativ 

vizsálatunkban résztvevő fiatalok emberszeretők, ba-

rátkozóak, tehát szociálpozitivak továbbra is. 

'.!4egvizsgáltak az eredményeket iskolatipusok szerint is. 
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Iskolatipus szerinti választfasok abszolút sorrendje 

íösszesen/ 

első vizsgálat alkalmával második vizsgálat alkalmával 

1. G  = 337 1. G = ± 353 

2. E = + 295 2. C = ± 292 

3. C =± 294 	 3. A=±275 
4. B = ± 281 
	

4. B =± 274 

5. A = ± 261 
	

5 . g=±263 

6.D= ±229 	 6. E=f 259 
7. I = ± 223 
	

7.  I = + 239 

8. K = ± 209 	 8 . D :t 187 

9. H = + 170 
	

9. H = + 173 

10. F =+ 141 	10. F = 40 125 

Pozitív választások abszolút sorrendje: 

első vizsgálat alkalmával 	második vizsgálat alkalmával 

1. C = 220 	 1. C=204 
2. Ez170 	 2. G z 150 

3.  G=137 3. E=147 

4. A = 120 4. B = 125 

5.  D = 112 5. A s 117 

6. B=107 6. I = 108 
7. I = 102 7 . K= 106 

8.  F = 100  8. D = 	96 

9. H-K = 76-76 9. H * 	88 

10. 10. F = 	79 



— 121 — 

Negativ választások abszolút sorrendje 

első vizsgálat alkalmával 

1.G=200 
2. B = 174 

második vizsgálat alkalmával 

1. G = 203 

2. A = 158 

3. A = 141 3.  g = 157 

4.K=133 4. B=149 

5. E m125 5. I = 131 

6. I :121 6. F = 112 

7. D = 117 7• D = 	91 

8. C—H = 94-94 8. C = 	88 

9.  9 • H = 	85 

10. F m 	41 10. F= 	46 

Azok a hallgatók, akik már középiskolás korukban em-

berekkel foglalkozó pályára készültek /gimnázium, 

óvónői—, kereskedelmi—, egészségügyi szakközépiskola/ 

választásaikban bizonyitották, hogy ezek az iskolák 

jobban elősegitették a szociabilitás alakulását. Ezek 

hallgatók mintánk 90 %-át alkotják. 

Az első választás alkalmával a C kategória az iskola-

t;pus szerinti abszolút sorrendben a harmadik helyen 

áll. Egyetlen szavazattal került elé a második helyre 

az B kategória, a munka. Az élan — hasonlóan a nagy 

átlaghoz — a G kategória áll. Viszont a pozitiv szava-

zatok abszolút sorrendjét nagy fölénnyel vezeti a ba-

rátság köre, 220 szavazattal. 
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A második választás alkalmával másképp alakult a rang-

sor. Tovébbra is a G kategória vezet a Plusz-minusz 

választások abszolút sorában és második helyre került 

a C kategória. Ez talán az óvónőképző pozitív nevelési 

eredményének könjvelhető el. A kétéves képzés egyik 

fő feladata az általános személyiségformálás, a hiva-

tásra való felkészités, melynek feltételei közé tar-

tozik a nyilt, barátságos, humánus légkör s az érzel-

mi gazdagság. Ezek megléte mogerősiti és fokozza hall-

gatóinkban az ember- és gyerekszeretetet, a humánumot 

és a barátság iránti érzékenységet. 

A pedagógus  szülők gyerekeinél nem találtunk különösebb 

eltérést, választásaik aránya megegyezik a nagy átla- 

g éval . 

iádig az első választáskor az E kategória /munka foglal-

ta el a választások abszolút sorrendjében a harmadik 

helyet, másfél évvel későbbi vizsgálatunkkor e helyre 

az A kategória /család/ került. /ld. 4. számú diagram/. 

Bár e kategőria elemzésével külön nem kivánunk foglal-

kozni, néhány gondolat mégis ide kivánkozik. 

Az otthonról való leválás nagyobb igénye mutatkozik a 

végzős hallgytókn 1. Aig a negativ választások száma 

a pozitivval összehasonlitvs-28 volt az első válasz- 

tásban /+132: -116= -284 a második választásban -53-ra 

emelkedett /+125: -178= -53/ id. 2. és 5. számú diagram. 
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A tartalmi e1amz5s azt mutatja, ho gy  m :ig az első vizs-

gálatnál jobban kötődtek az otthonhoz és nehezen szok-

tak be a kollégiumba - hiszen mint emlitettük, több-

ségüknek nem voltak közösségi tapasztalataik - a má-

sodik vizsgálatnál már összes,oktak a társakkal és 

az otthon bizonyos biztonságot nyújtott, ugyanakkor 

az önálló otthonalapitás igénye erőteljesebben jelent-

kezett. Fiz életkorilag természetes, egészséges folya-

mat. 

A mond ások közül változatlanul a legnagyobb preferen-

ciának örvend az A kategóriából: "Az édesanyát senki 

sem pótolja". Ez az érzés egyrészt az anyához való 

változatlan kötődést mutatja, másrészt utal arra is, 

hogy az óvónő anyai szerepkört is betölt a kisgyere-

keknél. 

Ezt fejezik ki a gazdag éreelmekről árulkodó indoki á-

sok: 

"Azt a szeretetet, gondoskodást és "mindent" senki 

mástól nem kapjuk meg" /i?/ 
"Az anya a legjobb barátnő, aki nem él vissza a biza-

lommal és aki mindig segit" /71/ 

"A világ legigazibb mondása" /84/ 

"Az igaz édesanya barát, segitőtárs, minden egyszemély-

ben, aki soha nem hag,jja cserben gyermekét, mégha meg-

érdemelné is" /5/ 

"Akármilyen jó óvónő leszek, csak részben tudom pótol-

ni csoportomban az édesanya szerepét" /14/. 
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Az óvónőképző pozitiv nevelői hatását mutatja, hogy 

a második választásnál feltünően megugrott egy előíté-

letet tartalmazó mondásnak az elutasitása. "A ma szü-

letett kisgyerekben is benn a vétak" mondást felvétel-

kor 43-an választották negativnak, a diploma előtt vi-

szont 59-en. Ezek között is különösen a pedagógus csa-

ládból származó hallgatók mutatkoztak érzékenynek 

iásod ik alkalommal erre a nagyon sajnálatos előitéletre. 

"Aegalapozatlan itélet" /75/ 
"A pedagógiai optimizmusom tiltakozik ez ellen" /7/ 

"Nem akarom felsorolni, hogy mit öröklünk, de ez nincs 

közte az biztos! Ez a mondás az eleve elrendelésen 

alapszik, s az rossz!" /99/ - igy utasitja el egy óvónő-

jelölt fenti mondást. 

A továbbiakban rátérünk a már emlitett három, illetve 

négy kategória összehasonlitó elemzésére. 

Ezek között is elsőnek jelentkezik fontossági szempont-

ból a D, a közösség kategóriája. Sajnálatos módon visz-

szaesést tapasztaltunk az abszol°st számokban. Az első 

választás összesitésben a 6. keljen állt ez a kategória, 

összesen + 246 választással. A második alkalommal + 206-  
ra csökkent a választások száma és ezzel a 8. helyre 

szorult a választott kategóriák között. 

A pozitiv és neaativ szavazatok összevetésekor az első 

választásnál -4 volt a különbség /+125: -121 = -4/, a 
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második választásnál +8 különbséget regisztrálhattunk 

/+107: -99 s +8/. A visszaesés okát mélyebben is kall 

elemeznünk. Jegkerestük azokat a mondásokat, melyek 

különösen nagy csökkenést mutattak a  választásoknál. 

Sajnálatos módon a pozitív választások közül két igen 

fontos közösségi értérki:e utaló mondás vesztett pre-

ferenciájából. Ilyen a bibliai idézet: "Amit nem ki-

vánsz magadnak, ne cselekedd másnak". Az első válasz-

tásnál +33 szavazatot kapott, a másodiknál csak +22-t. 

Érdekesen éli bele magát a mondás tai-dalmába az egyik 

választó, mely szerint: "Ha másnak rosszat teszek, 

visszakaphatom és ez nagyon kellemetlenül érinthet" /93/ 
Izgalmasnak tűnik az, hogy Arany  Jánosnak Széchenyi- 

ről mondott hires szavai: "Nem hal meg az, aki milliók-

ra költi dús élte kincsét" az első választásnál +21 

választót nyert meg, a másodiknál mindössze +15-öt, 

tehát a csökkenés itt 6 választás. 

Tartalmasabbak lettek ugyanakkor az indoklások: Ft 

"A történelem igazolta és igazolja azt a mondást, és 

szerintem a legnagyobb érték az ilyen "örökség" /98/. 

"Csodálatos gondolat, nekem Széchenyit juttatja eszem-

be. A Lánchid az Akadémia stb. talán nem is lenne, ha 

e nagy magyar dús élte kincsét nem ezekre forditja" /32/ 

"Ha  valaki sokat tevékenykedett a köz össégért, azt 
nem felejtik el. nevét hálával fogják emlegetni" /11/. 
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:`bég izgalmasabb kép mutatkozik a negativ választások 

elemzésénél. Nagy csökkenést figyelhetünk meg ennél 

a kijelentésnél: "Senki sem sirja ki a szemét más ba- 

ján". Az első választásnál -22-en nem értettek egyet  ezzel 

a második válaszsásnál már csak -13 vtlasztást kapott. 

F választások közül néhány ambivalenciára utal, óva-

tosságot és optimizmust sejtet: 

"Elég szomorú, ha igy van, de szerencsére a taaszta-

lataim nem ezt bizonyitják, igy még merek bizni a kö-

zösségben." /67/ 

"Talán akad még megértő, problémákat étérző ember" /131/ 

Fixelemre méltó Huxley kissé cinikus szavainak az el-

utasitásában észlelhető csökkenés: "Az emberiségért 

áldozatot hozni puszta illuzió." Az első választáskor 

-37-en utasitott4 el ezt a mondást, a második alkalom-

mal már csak 27-en, közöttük is a nem pedagógus szülők 

gyerekeinek a -29 választása - 21-re csökkent. 

'Nagyjaink igazolják, hogy érdemes áldozatot hozni, még 

ha később lesz is meg az eredménye" /53/. 

"Ezt soha nem fogadom el, mert akkor az életnek sem 

lenne értelme" /69/ - vallotta egy hallgatónk. 

ln.ndezek a tények el kell gondolkoztassanak bennünket, 

akik az óvónőképző intézetben tanitunk, de általáno-

sabban is fogalmazhatunk, valamennyi ,pedagógusképző 

intézmény pedagógusait, sőt általában egész iskolarend-

szerünk dolgozóit. Arról van ugyanis szó, hogy a vizs- 
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gátat tükrében enyhén, nem kifejezetten és nem agresz-

sziv módon, mégis az mutatkozik, hogy a közösség irán-

ti fogékonyság, az emberek iránti érzékery ség és fe-

lelősségérzet, az ompátiakészsóg nemhogy nem növe-

ke3e Gt, hanoin inkább csökkent a képzés folyamán. 

Összefügg 3z vlószinüleg azzal, hogy a mintában sze-

replő fiatalci 86 %-a nem rendelkezett kollégiumi ta-

pasztalatokkal - hiszen először került ki a családi 

környezetből - az első mintavételkor érzékenynek mu-

tatkoztak mások bajaival szemben. 

A második vizsgálatnál úgy látszik, mintha ezt az ér-

zékenységüket elveszitették volna, megkeményedtek a 

kollégiumi együttélés során s olyan tapasztalatokra 

tettek szert, amelyek csökkentik a felelősségérzésü-

ket. 

Nagy mesészsén; lenne a sze2~ény elamszámú mintavétel 

alján messzemenő következtetéseket levonni, mégis 

ez a mutató egyezik azokkal a jelenségekkel, amelyekről 

más intézményekben /pl. szakmunkásképző kollégiumok-

ban, középiskolai kollégiumokban, vagy más főiskolai, 

e&yctemi kollégiumokban/ végzett vizsgálatok alapján 

is információkat szereztünk. 

Ugyanis el'keseritőnek tartottuk eredményeinket ós ezért 

voltunk kiváncsiak részben más tipusú intézményekben, 

részben azonos és különböző életkorú mintával végzett 

vizsgálatok eredményeire. 



A  közösségi közte ordával kapcsolacbari szel tnénk meg-

jegyezni, hoSy az emlitebt megkeményitó hatósaal szem-

ben,  az érzékenység növeléséhez korszeiübb m6dszerek-

?e vzan szükség, mint amilyeneket az átlagos kollégiumi 

élet ma lehetővé tesz. 

Azek közit a korszexti módszerek között elsőként em--

lithetjük meg a köz3sségi érz 6kex ység fejlesztésére 

alakult kiscsoportokat. nek a kiscscpor•tok lehetnek 

szabad interakciós kiscsoportok, ahol a közösség pzvb-

lécaGit szabadon, kötetlenl beszélhetik meg a hall-

gatók, lehetne k  enyhn tematikus vezetés csopo tok, 

aho l  a legkiemelkedőbb Oroblémaköröket bizonyos prob-

lémafelvető módon lehet mcgtár„yalni és lehetnek 

kreativitást fejlesztő csoportok, aholis bizonyos 

szunnyadó kreatív erőknek a kibontakozását, bátrabb 

megnyilatkozását segitjak elő. 

A  kiscsoportok köztudottan feiazinre hozzák a problé-

mákat, lehetővé teszik ezeknek a nyílt, tud:J;i itkö-

zéset és bizonyos krizia--szituációknak a felidézése, 

majd fokozatos legyőzése ál tai a  személyiséget  nagyobb 

ére ;Lsé;re, tudatosság:cu segitik, a közösségre való 

öntudatosabb, felelősségteljesebb beilleszkedésre, 

illetve a közösség magasabb s' intü ir-ír igására. teszik 

alkalmassá. 

Az életértékek körénk: a vizsgálata azé mutatja, hogy 

az I. és K.  kateg6ri óknál az abszolút sorrendben nem 
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történt nagy és lényeges v lt;ozá 3, eltolódás a két 

vizsgálat közti időben. 

Az  első Választásnál az I. kategória /az élstcálok kö-

zit,/ a  7. helyen volt, ezt a helyét a második válasz-

tásnál is megtartotta. 

A K. /életelvekí kategóriája eredetileg a &. helyen 

állt, a második felvételnél az 5. helyre került elő. 

Ha b. puzitiv es nágativ választásokat összevetjük, 

akkor azu látjuk, hogy az I. kategóriában +111—ról 

+i1ö—.ra növekedett a poziciv választások száma, mig 

a K. kategóriában +Q9—ről +123—ra, tehát mindkettő-

ben egy enyhe pozitiv irányú fejlődést figyelhetünk 

meg.  

A negat isi v álast tálnál viszont az I. kategóriában az 

elsó választásban —134, a másodikban —143 a válasz-

tásúk sz ma, a K. kategóriában a —143-ról —169—re ug-

rott, i hát szintén enelkedó tondencia figyelhető 

meg, agyai az ambivaleneiát mutatja, az életcélok, az 

életelvek, életértékek teiüle;;én való gondolkodásnak 

némi erősödését. /ld. 7. számú. diagram/. 

Ha a továbbiakban vizsgálatunkat a kiemelkedően megvál-

tozott mondásokra  kuncentr:áju c,akkor érdekes kód; 

alakul. ki. Legnagyobb mórfékben vá.ituzutt a követ- 

kező ''oildásnak a választási aránya: " :z élet viharéban 

alakul a jelleg:". Goethének ezt a szép gondolatát az 

első választás alkal4z"al 27—en választották tetszőnek, 
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mig a második alkalommal már 38-an. Val(:szinüleg a 

tanulmányi időszak két esztendejét úgy itélték meg, 

mint jellemnevelő és az élet viharaihoz közelebb álló, 

edző életszakaszt. Különösen kiemelkedő ennek a mondás-

nak a válasz iásában ezúttal a pedagógus családból szár-

mazó hallgatóknak a választási aránya, akiknél 5-ről 

12-re ugrott a választók száma. 

"A küzdelem gondolata jelenik meg benne" /104/. 

"Az ember csak az élet viharaiban edződhet, ott mutat-

hatja meg mennyire állhatatos" /77/ - vélekedik 2 hall-

gatónk erről a mondásról. 

A második a legmagasabb v:-`altozást mutató mondások kö-

zött egy  negativ választás: "Csak nézni szép, élni 

rettenetes". Schopenhauer pesszimista gondolatait ez 

első alkalommal 37-en, a második alkalommal már 51-en 

választották nem tetszőnek. 

Az indoklások jól érzékeltetik, hogy aktiv, tettrekész, 

fiatalos optimista némi filozófáló hajlammal rendel-

kező alanyok alkotják mintánkat. 

"Igy passzivan - nincs értelme az életnek" /27/ 

"Nem tartom igaznak e pesszimista gondolatot" /56/ 

1Tevékenyen élni! - csak ez nyújt igazi örömet" /126/ 

"Nemcsak nézni, hanem látni is kell és ha látni tu-

dunk,  akkor  élni szép" /44/. 

E két választás arányai nagyon hasonlitanak a tanitó-

képzős és a többi ifjusági csoport mintájában szereplő 
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választásokhoz. /Gáspárné, 1978/. 

:,fiz a neves ellenkezés a pesszimizmussal és a fataliz-

mussal szemben nagyon kedvező életkort sajátosság. A 

bemutatott indoklások ezen túlmenően az aktív élet-

alakitás igényét, a küzdőképesség fejlődését és az 

autonómia megszilárdulását bizonyitják. 

Harmadikként emlitjük meg - szintén a vegativ válasz-

tások sorából - a kóvetkezú mondást: "Ha életednek 

nyugalmat szereztél, kincsnél többet szereztél". 

Elsó alkalommal 14-en választották nem tetszőnek, má-

sodik alkalommal összesen 8-an választották, ebből 

5-en tetszónek /1/ és hárman nem tetszőnek. 

"Szeretem a nyugalmat és az  meghatározó életemben" /4/ 

"Ha nyugodt légkör vesz közül, minden békésebbnek, bol-

dogabbnak tünik." /117/ - értelmezték a mondással egyet-

értő hallgatóink. 

"Majd 70 éves korom után lesz ez a jelszavam "? - fejezte 

ki nagyon frappánsan gondolatát, a mondást nem tetsző-

nek, egyelőre nem aktuálisnak nyilvánitó óvónőjelöltünk. 

" A pénznek nincs szaga" - igy hangzik egy régi latin 

közmondás. 

Ez 17 elutasitóra talált a felvételkor, míg a diploma 

előtti időszakban 26-an választották nem tetszőnek, 

ami szintén arra enged következtetni, hogy az opportu-

nizmus és az ezzel kapcsolatos gondolatok egyre inkább 

előtérbe kerülnek. 
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A mondásokat gyakran szó szerint, nagyon konkrétan 

értelmezik a hallgatók és emiatt néhány mondás tartal-

ma heves ellenkezést, elutasitást vált ki belőlük. 

közmondás esetében is találkozhatunk két ilyen véle-

ménnyel: "Csalást, gazságot sugároz magából ez a mon-

dás" /113/. 

"Matt tesz sok ember olyat, amit még a Biblia is 

tilt"  /77/ 

Megemlithetjük, még ezen kívül: "Az érvényesülős titka 
N 

a jó összeköttetés mondást , amely 5 negatív választó-

val emelkedett és az előbbi mondáshoz hasonlóan az 

elutasitások különböző árnyalatai figyelhetők meg: 

"Azért, mert néhány embernél sikerült, nem szabad ál-

talánositani, ez a legbosszantóbb" /111/. 

"A jó összeköttetéseel esetleg csak sikerül valamit 

elérni, de érvényesülni a munkában, a közéletben csak 

a magunk erejéből lehet" /12/ 

"A protekció világa megöli a valódi érvényesülést" /49/ 

"Protekció! Sajnos fenn áll a mai világban!!!" /122/. 

"Megvetem az olyat, aki más erejéből akar érvényesülni, 

nincs önbizalma, hazugi; ember az ilyen" /3/ 
Az "Áldozat nélkül nincs alkotás" mondás további két 

pozitív szavazatot kapott a második alkalommal . Való-

szinünek tartjuk, hogy nem sokkal a dipl',ma előtt töb-

ben mérlegelték e mondás tartalmát és saját tapasztala-

taikat irták le indoklásaikban: 

"Az alkotás teljes emJert, lemondást, küzdelmet kivár, 
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igy lesz öröm a végeredmény /sikeres államvizsga/" /66/ 

"Valamit — valamiért! A diplomaszerzés érdekében ott 

kellett hagynom szüleimet két évre" /18/ 

A pedagógus szülők gyerekeinek e kategóriabeli válasz-

tási aránya, valamint az iskolatipusok szerinti megosz-

tás választási eredményei lényegében megegyeznek a fen-

ti minta eredményeivel, ezért ezeket külön nem kivív-

jak elemezni. 

Mindent egybevetve az I. és K. kategória enyhe mozgásá- 

ban azt a jelenséget figyelhetjük meg, hogy a hallgatók 

a tanulmányok előrehaladtával és életkori érettségük 

folytán is a filozófiai és általános életproblémák 

iránt bizonyos mértékig nagyobb érzékenységet mutatnak. 

Nagyon elgondolkoztató, hogy az F kategória néven szá-

montaátott kör, amely a tudás, a tudománnyal, való fog-

lakozást, a kulturát, a műveltséget tartalmazza, se.nmi-

féle változáson nem ment át a választások tükrében. 

Az első választás alkalmával is az utolsó, 10. helyen 

volt, a második választásnál is ugyancsak a 10. helyet 

tartja /1d. 2. és 5. számú diagram/. 

Az  első  alkalommal a t 152 választás a második adat-

felvételkor + 144—re csökkent; az arányok első válasz-

tásnál /+106: — 46/, a második választásnál /+89:-551, 

a differencia az első választásnál +60, a másodiknál 

+34. 
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Kílön nehézséget jelent az elemzésnél, hogy a belső 

struktura sem mutat lényegi változást. 

A pozitív választásoknál 1-2 differencia véletlensze-

rdnek Uekinthető, semmiképpen sem jellemző. agy álta-

lunk fontosnak tartott mondást /'Boldog, aki megismer-

merheti á dolgok okait"/ kiemeltünk a pozitiv sorból 

és megnéztük, hogy kik és miért választották. 

Két jellemző indoklást mutatunk be, mivel a többi is 

hasonló gondolatokat tartalmaz: 

"Igyekezni kell mindig a lényeget meglátni" /6/ 

"Az emberben mindig ott bujkál a miért,a hogyan kér-

dés és az azért, a megértés nagyszezü érzés" /6/ 

Kiváncsiak voltunk az e mondást választók /összesen 

14 !ő/ felvételi pontszámára, eddigi tanulmányi ered- 

ményéra és mindkét mondásválasztásának adataira. : rde-

kes egybeesést tapasztaltunk. 

Talán nem véletlen, hogy mind a 14 hallgató felvételi 

pontszáma 15 és 19 közötti volt; hogy eddigi tanulmá-

nyi eredményük 4-es illetve jeles rendű; hogy fejlett 

hivatástudatukról is számot adtak, és hogy köz.i.lük 

több vezető  került  ki. 

Msok vizsgálatai szerint is ez a mondás nagyon érzé-

keny az intelligenciára és a magas szintű érdeklődésre. 

A negatív választásoknál némi emelkedést figyelhetünk 

meg, igy pl. a legnagyobb változás észlelhető a "Gon-

dolkodom, tehát vagyok" mondásnál, ahol is a - 19 va- 
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lasztás - 5-re csökkent, a második "A tudás kezdete 

és vége a kétely", ahol a - nc gy választás - 11-re emel-

kedett, harmadik pedig a "Hivatallal jön  meg  az ész" 

mondás, ahol a - 25 választás - 30-ra emelkedett. 

iz utóbbi mondásról röviden, tömören, kissé irónikus 

hangvétellel nyilatkoztak hallgatóink: 

"Kispolgári, protekciós álláspont" /111/ 

"Az illetőnek elég szomorú dolg" /31/ 

rdindez a belső változás nagyon kev'3set árul el a hall-

gatók tudatának alakulásáról. 

3. 2. 1. Tantárg;y preferencia vizsgálat 

Miután a mondásválasztás módszerével nagyon alacsony-

nak itéltük hallgatóink tanulási hajlandóságát, műve-

lődési igényét, ezért véletlenszerűen választott két 

szemináriumi csoporttal /n=45 fő/ elvégeztünk egy tan-

tárgypreferencia vizsgálatot a negyedik félév zárása 

előtt.  A  feladat az volt, hogy a négy félévben tanult 

tárgyakat egyénenként állitsák népszerűségi sorba. 

Az eredmény igen érdekes lett, ime az első 8 tárgy 

sorrendje: ének-zene 	26 fő 

bábozás 	25 fő 

óvodai gyakorlat 	23 fő 

rajz 	22 fő 

pedagógia-testnevelés 9-9 fő 

pszichológia 	 7 fő 

marxizmus 	5 fő 

gyermekirodalom 	3 tő 



- 13% - 

Jól látszik, aogy a sor élén azok a legnépszerűbb 

t :e yak, amiket nem  kell különösen tanulni, amik nem-

csak az intellektuális szférához kötöttek. Óriási a 

különbség a  negyedik 6s az ötödik hely ónékei között, 

hisza22 szavazatos rajz utána 9-9 szavazatos peda-

gógia, és tostnevelés következik. Eléggé elgondolkod-

tató, hogy  hgllgatóink jövendő hivatásának alaptudo-

mányai jpedagógia, pszicholegia/ igen i;is népszeriiség-

nok örvendenek. A leginkább pá:tyaspecifikus tárgyak 

nemhogy nem mutatnak stabil elsődlegességet, hanem ve-

gyülnek a többi tárggyal. Bár nem vonhatunk le messze-

menő kvetkeztetáseket a kis elemszámú minta eredményei-

ből, mégis jelzésül szolgálnak ezek az adatok. 

Sajnos kevés, minimális azoknak a hallgatóknak a száma, 

akik bolső inditékból következően érdeklődéssel tanul-

mányozzák az elméletet, hogy.  aztán a gyakorlatban is 

kipróbálhassák, tudatosan alkalmazhassák. 

Az egyetlen pozitiv jel ebben a sorban az óvodai gya-

korlat harmadik helye. Szeretik, kedvvel végzik hallga-

tóink óvodai munkájukat, szivesebben tanulnak egymás 

foglalkoz saiból, mint autodidakta módon. Be ez sem 

egészen megnyugtató, mert az óvodai foglalkozásokra 

való felkészülés is bizonyos elméleti feszültséget igé-

nyel. Iásrószt azonban komolyan el keli gondolkodnunk 

azon is, hogy az óvónőképzőben oktatott elméleti tárgyak 

mennyire adnak valóban segitséget a gyakorlati felada-

tok megoldásához. Nem egészen biztos, hogy ez a fajta 
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oktatás, amely túlzott elméletiességre épül, elősegí-

ti a hallgatók fejlődését. Gondolkoznunk kellene a-

zon - éppen a tantárgypreferencia vizsgálatból levont 

következtetések alapján - hogy a tantárgyaknak mind 

a tematikáját, mind pedig módszereit a hallgatók igé-

nyeihez jobban közelitsük. 

A legnépszerűtlenebb tárgyakra is kiváncsiak voltunk. 

Bzek: 

Orosz nyelv 	 26 fő 

nyelv- ós beszédre .velés - vezetés- 

elmélet 	 24-24 fő 

matematika 	 23 fő 

logika 	 21 fő 

marxizmus 	 20 fő  

állampolgári és jogi ismeretek 	16 fő 

polgári védelem 	 12 tő 

A többi tantárgy egy-két rokonszenvi illetve ellen- 

szenvi szavazatot kapott, ezeket azért nem tartjuk fontolna 

.egyéni és csoportos beszélgetések során megtudtuk, hogy 

az orosz nyelv tanulása sokaknak gondot jelent. Hi4-

nyos elemi ismeretekkel jönnek a középiskolásból e te-

kintetben és ezért küszködnek kölcsönösen tanárok és 

hallgatók egyaránt. 

Nem szeretik a nyelv- és beszédmivelést sem, mert ne-

héz a helyesirás. . . "és az óvodások úgysem tudnak 

írni" mondták szükkörü prakticista szemlélettel. 
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Elvontnak és túl elméletinek itélték a vezetéselméle-

tet. Aatematika és logika a lányoknak nem erőssége - 

vallották. "Azért jöttem erre a pályára, mert azt 

hittem itt nem kell reál tárgyakat tanulni" - nyilat-

kozott e gy  hallgató. 

A marxizmusról úgy vélekedtek, hogy nem adaptálják a 

tanárok óvodai viszonyokra az abban leirtakat, igy ezért 

nem hatékony e tárgy tanitása. 

A legtöbben feleslegesnek itélték az állampolgári- és 

jogi ismeretek valamint a polgári védelem tárgyak ta-

nitását - tanulását. 

Jelen eredményeink és a mondásválasztás tudáskörének 

választási eredményei között összefüggés mutatható ki 

akkor is, ha ezt óvatosan szabad csak tennünk. 

A tények önmagukért beszélnek. Az F kategória utolsó 

helyen áll s ez arra enged következtetni, hogy hall-

gatóink közül kevésnek van pozitiv élménye a tanulással 

kapcsolatban, kevésben van érzék a tudományok iránt, 

töblasé Cgük alacsony kulturális igénnyel rendelkezik. 

A tudomány iránt sem nagyobb érdeklődés, sem különö-

sebb problémalátás nem figyelhető meg a nagy átlagnál. 

Feltehetően a diploma előtt is az élet reális, gyakor-

lati problémáinak a megoldása felé fordulnak, elméleti 

kérdések, a tudással, kulturával, művel éggel kapcso-

latos nagy gondolatok kevéssé foglalkoztatják őket. 
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3. 2. 2. óvodai gyakorlati jegyek átlagának vizsgálata 

.eredményeinket másfajta módszerrel is próbáltuk kont-

rollálni. 

i gint tudjuk a kétéves felsőfokú óvónőképző az álta-

lános személyiségformáláson túl felkésziti a hall- 

gatókat egy szép és nemes hivatásra, a 3-6 éves 

gyermekek nevelésére, oktatására. Ho ; ,y ezt minél ma-

gasabb szinten elsajátitsák, a tanterv előirja 

számukra a hospitálási feladatokat, különböző gya-

korlati foglalkozások vezetését, szakmai gyakorlat 

teljesitését, a zárófoglalkozást és egyéb gyakorlati 

feladatok végzését. 

:.?int emlitettük már dolgozatunk elején, hallgatóink 

nem egységes életelőzménnyel, pályaelképzeléssel, 

pályaismerettel lépnek be az intézetbe. 

Bbből adódik, hogy jövendő hivatásukkal kapcsolatos 

feladataikat is különböző szinten tudják teljesi-

teni. Hogy a cognitiv szférájuk milyen szervező-

désű, hogy az értékek világa mennyire irányitja ma-

gatartásukat, a pályával való azonosulást, hogy mi-

lyen a szociabilitásuk foka, ezt az óvodai gyakor- 

lat jegyei hivatottak elsősorban tükrözni. Éppen 

ezért hallgatónként felmértük a három félév óvodai 

gyakorlatának eredményeit, - érdemjegyeit és a dip-

loma átlagát, mely utóbbi komplex módon fejezi ki 

az egyén osztályzatokkal mérhető értékeit, hiszen 

6 részjegy átlagát jelöli. Benne foglaltatik tehát 
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az elméleti és gyakorlati felkészültség is. 

Ha összevetjük az első két félév valamint a második 

két félév fent megjelölt jegyeinek átlagát, sajnos 

visszaesést tapasztalunk. 

Az első évi gyakorlati jegyek átlaga: 4,01 

a második évi gyakorlati jegy és a 

diploma átlaga: 	3,85 

Ha részleteiben egyénekre bontva vizsgáljuk az ered-

ményt, akkor az első övhez viszonyitva 

40 fő  esetében növekedést 

33 fő esetében azonos szintet 

és 61 fő esetében csökkenést mutat. 

Emhitést érdemel, hogy a pedagógus szülők gyerekei-

nél figyelhetünk meg inkább eredmény-romlást /4,05-ről 

3,89-rel.  Ennek feltehetően az az oka, hogy a nem pe-

dagógus szülők gyerekei jobban törekedtek az elvárá-

soknak megfelelni, igyekeztek azt a'hátrányt" ledol-

gozni, mely neveltetésük során adódott a pedagógus 

szülők gyerekeihez viszonyitva. 

3. 2. 3. Pályaidentifikáció az elhelyezkedés  tükrében  

A mintánkban szereplő 134 fő mindegyike leállamvizsgá- 

zott és a társadalmi elvárásoknak megfelelően óvónői 

pályán helyezkedett el. A két pályázati ciklusban 

190l. július 20-ig a végzettek 95 %-a állt munkába. 
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Ezek közöl 1 tő pályamódositást eszközölt éU az Állami 

Bábszinházhoz szerződött. A fennmaradó 5 % elhelyez-

kedéséről csak később értesültünk, miután a pályázati 

feltételek által szabott határidőig nem kaptak meg-

felelő állást. 

Ezután az intézet hatásköréből kikerülve egyéni úton 

intézték munkavállalásukat, mely szerint 19cl. szep-

tember6től ők is óvodában dolgoznak. 

;Iindezek alapján elmondható, hogy hallgatóink esetében 

a pályaidentifikáció mértéke egyelőre optimálisnak 

mondható. Az országos statisztikai kimutatások sze-

rint évek óta az óvónők elhelyezkedése illetve pályán 

maradása a leójobb - ez is a pálya iránti vonzódást 

jelzi. 

3. 2. 4. A hallgatók által ideálidnak itélt óvodapedagógus  

személyiségjegyeinek rangsorolása, elemzése  

Miután képet kaptunk a hallgatók gyakorlati munkájá- 

nak eredményéről, kiváncsi'ak voltunk, hogy mintánkban 

szerLplő fiataljainknak milyen a pályaelképzelése, 

az ideális óvónő, óvodapedagógus személyiségét ille-

tően. Ezért a képzési folyamat végén, amikor már több 

viszonyitási alappal, reálisabban itélkezhettek /hi-

szen félévente más ')vónői páros munktát ismerték meg, 

terLileti szakmai gyakorlaton is részt vettek stb./ 

feladatuk egy tulajdonságlista összeállitása volt. 
nél 

 Az összesités- minden bizonnyal a képzés hatására - 
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a  személyiségjegyek  egyértel mdbb haszn álata ) lényegki-

emelése negkönnyitette dolgunkat. 

Az ideális óvónő személyiségjegyeinek gyakorisági  

sora /h=134/ 

— határozott 91 

— következetes 90 

— raegfeielő szakmai tájékozottsággal 

rendelkező 90 

— sokoldalúan képzett, művelt 89 

— hivatástudattal rendelkezői 89 

— közvetlen, barátságos 89 

— materialista világnézetű 85 

— kreativ, leleményes 85 

— játékos 83 

— nyugodt, kiegyensúlyozott 80 

— jó szervező 79 

— empátiával rendelkező 79 

— példaadó 75 

— igazságos 75 

— türelmes 74 

— intelligens 74 

— reális 74 

— ápolt 74 

— érdeklődő 71 

— jó pedagógiai érzékű 71 

— becsületes 70 
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— önmü.vel ő 	 68 

— esztétikus 	 67 

— rugalmas 	 66 

— kedves 	 66 

— nyilt 	 66 

— vidám 	 66 

- céltudatos 	 66 

— jó emberismerő 	66 

— jó vezető 	 63 

— kezdeményező 	 63 

— lelkiismeretes 	61 

— hum nus 	 60 

— magával ragadó 	60 

— fáradhatatlan 	 49 

— a gyerekcsoportot magáénak érző 	47 

— őszinte 	 47 

— maximumot nyújtó 	45 

— segitőkész 	 39 

— igényes 	 38 

— pontos 	 33 

— erkölcsös 	 33 

— kitartó 	 32 

— aktiv 	 32 

— jómodox' 	 30 

— figyelmes 	 30 

— megfontolt 	 25 

— udvarias 	 25 
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- fegyelmezett 	 23 

- önkritikus 	 23 

- önfeláldozó 	 23 

-- taip.oaesett 	 23 

- ügyes 	 21 

Ha ismézzük az elvárásokat, láthatjuk, hogy az 

eg,, es értékek között közel sincs akkora szóródás, 

mint pl. a tanulmányok elején irt önjellemzéseknél. 

A pálya szempontjából igen roleváns értékek lelhetők 

fel az ideális óvónő személyiségjegyei között. 

Az objektiv magatartás és a társadalmi sikerorien-

táltság tükröződik benne. 

Örvendetes, hogy az óvónő egyéniségére utaló, az ob-

jektiv magatarost feltételező "határozott" és "követ-

kezetes" tulajdonságok pre erálódtak. 

Némi ellendilendást vélünk felfedezni a me;;fele16 szak-

mai tájékozottsággal "rendelkező" és a "tokoldalúan 

képzett, művelt" elvárások, valamint a tudás kate-

góriájával kapcsolatos eredményeink között. 

A jelek szerint hallgatóink tisztelik a tudást, de 

önmaguk még nem tesznek meg mindent annak érdekében, 

hogy miveltségüket gazdagitsák, elmélyitsék. Sokan 

tanulás nélkül szeretnénk alapos tudás birtokába jut-

ni. 

Az érzelmi szférával összefüggő személyiségjegyek 

sora igen gazdag, 3 ez ismét megnyugtató, hiszen a 
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3-6 éves terek affektív lény, számára az érzelmi wed-

nyilvánulésok fontosak. ?ozitiv jelként könyvelhetjük 

el azt is, hogy nemcsak a másokkal, hanem az önmaguk-

kal szembeni morális érzelmek tükröződnek az elvár 

rásokban. /igényelt, pontos, erkölcsös, kitartó stb./ 

Tudjuk, bogy a személyiség sokfajta. felosztása is-

meretes. :'ifivel pedagógusjelöltek alkotják hintánkat, 

ezért cél sze ,:ginek tartottuk az általuk felsirolt sze-

mélyiségjegyeket a Kuzmina-féle pedagógiai képességek 

kategóriájába %esorolni részben azért, hogy a fel-

sorolt értékek valamilyen rendszert alkossanak, más-

részt azért, hogy átfogó képet kapjunk arról, vajon mit 

és milyen mértékben tekintenek hallgatóink az eredmé-

nyes pedagógiai tevékenység individuális pszicholó- 

gia előfeltételének. 

Eommuaikatiy képessé 

- közvetlen, barátságos 89 

- játékos 83 

- nyugodt, kies;onsúlyJzott 80 

- empátiával rendelkező ?9 

- türelmes 74 

- ápolt 74 

- esztétikus 67 

- kedves 66 

- nyílt 66 

- vidám 66 
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- humánus 	 GO 

- aa6ával J'ugadó 	 60 

- f árad'nata 43_ an 	49 

- a ,, Te .r e kcsoportot magáénak érző 	47 

— soci 6őkész 	 39 

— jómodoru 	 30 

- figyelmes 	 30 

- udvarias 	 25 

— önfeláldozó 	 23 

- 

Konstruktip képesség 

- mesfelelő szakmai tájékozottság 	90 

- s koldalúan képzett, müvelt 	89 

- hivatástudattal rendelkező 	89 

- materialista vil gnézetü 	85 

- kreatív, leleményes 	85 

- példaadó 	 75 
- i az s á '  os 	 75 
- intelligens 	 74 

— reális 	 74 

- érdeklődő 	 71 

- jó pedagógiai érzékű 	71 

- becsületes 	 70 

- önművelő 	 68 

- jó emberismerő 	66 

- lelkiismeretes 	61 
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— ódz ilr}Je 47  _  

maximumot nyú. j  tó 45  

—  igényes 38  

- ©wkölt;sÜS  

- önkritikus 23  

zerv©zŰkéMssé„K,  

- ha úán)zott 91  

— következetes 90  

— jó szervező 79  

— rugalmas 66  

c ltudatos 66  

--jó vezető ~Y 63  

kazdeményezó 63  

— pontos  33  

— kitartó 32  

aktiv 32  

— megfontolt 25  

— fegyelmezett 23  

talpraesett 21  

— ayes 20  

Osszességében elmondható, hogy a hallgatóink által  

felállitott ideális óvodapedagógus ,zemé1yiségjegyei  

reálisak, többnyire mogfigyalésen, tapasztalaton nyug-

szanak. Várhatóan z  személyiségjegyek skálája bővülni,  

gazdagodni fog, ahogy újabb és újabb vonzó tulajdon-

ságokkal ismerkednek meg szép hivatásuk gyakorlása  

közben.  
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Lend6 nevelőinkben a azocializouskial való érzelmi  

és értelmi azonoeulás n;;omán mégjoúban felerősödik  

a hivatásérzet, mely a legjelentősebb 1deálkégző  

erű. 	uint tudjuk, minél iűkábJ betilti o  hivatás az  

an e ~ ti6eez bletét, annál inkább ez hatozza meg az e-  

ész világban való viszonyát is.  
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3. 3. A mondások értelmezésének főbb ti • urai 

A mondások értelmezésénél bizonyos tipusokat lehet 

megkülönböztetni, mely tipusok nem alkotnak végle-

ges rendszert, nem jelentenek értékességi mutatókat, 

de tükrözik a vizsgálati személy intelligenőiáját, 

műveltségi szintjét és feladattudatát. 

Az értelmezési tipusok megmutatják a mondásválasztás 

diagnosztikai hatását is.  anthogy tudati szinten 

történnek a választások a legtöirb emberből iskolai 

szitu(lciók emlékét hivják elő s ezért iskolás szin-

ten akarnak a kivánalmaknak megfelelni. A megfelelni 

akarás különösen feltűnő a felvételi vizsga után tör-

tént választásoknál, tehát közvetlenül a főiskolai 

tanulmányok kezdetén. 

A második választásnál több egyénileg átélt indok-

lással találkozunk. 

ii négy értelmezési tipust állapitottunk meg, s as 

általunk kiemelten vizsgált L', F, I és K kategóriák 

mondásaira adott indoklásokat, válaszokat ezekbe so-

roltuk be. 

1. Iskolai tanulmányok verbális ismétlése - ami nem-

egyszer ugyanazon gondolatnak pusztán más szavakkal 

való kifejtése Pl. "A tudást senki el nem veheti" 

- Az embernek valóban ez az egy igaz tulajdona, 

amire mindig számithat. /87/ 

Vagy: "Szivet cseréljen az, aki hazát cserél" - 
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- Hazádhoz rendületlenil ]égy hü! iindenki ott legyen 

igaz ember, ahol született. /113./ 

E kategóriába tartozik a hallgatók indoklásainak 

67 %-a az első vizsgálatnál, a másodiknál már csak 

49 %,-a. 

2. Egyéni élmények szinezik, áazdagitják az iskolában 

tanult elveket. 

Pl. "Ja nekem, holnap neked". - Nem szabad önzőnek 

lenni, igazságosnak kell lenni, másképp nem lesz bol-

dog az ember. /3/ 

Vagy= "Tévedni emberi dolog" - Ismeretszerzésem so-

rán tévedek, de a tévedéselv elvezetnek a helyes meg-

oldáshoz. /38/ 

Az előző mondás indoklásánál érdemes felfigyelni a 

"kell" és "szabad" megfogalmazásra, ami az erkölcsi 

követelmények interiorizációját is jelzi. 

Az indoklások 24 %y-ról 31 %-ra nőttek e kategóriában a 

második vizsgálatra. 

3. s géni élmények alapján történt válksztás 

Pl.  "Tiszteld mindenben az életet" - Ainde a emoernek 

csak egy élete van. Ez egy olyan lehetőség, ami vélet-

len számunkra, de semmivel sem pótolható /121/ 

Vagy: "Tévedni emberi dolog" - Unalmas lenne egy piait, 

ha mindenki tökéletes lenne, mert nem lenne miből le-

szűrni az összehasonlitási alapot. /39/ 

Az első választáskor adott indoklások 7 %—a a második 

választásra 13 %-ra emelkedett. 
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4. Bizarr, ellentmondó választás 

Pl. „Jöjjön, aminek jönnie kell, az élet mégis szép" 

- Mindig optimistának kell lenni. Nem szabad elkese-

redni! Rám ez utóbbi jellemző és ezért tetszik ez a 

mondás. /7/ 

Vagy: ":Mindenütt jó, de legjobb otthon" - pszt nem tar-

tom igaznak, ezért nem tetszik. Van aki nem otthon 

érzi legjobban magát. Ezért mennek ki sokan külföldre, 

igaz vannak akik megbánják, de vannak olyanok is, 

akik nem. /129/ 

Az  e kategóriába sorolt indoklások is emelkedtek száza-

lékosan mig az első alkalommal 2 %b a második alkalom-

mal 7 % volt az eredmény. 

Összességében a második vizsgálat javára enyhe emelkedő 

tendencia figyelhető meg, melyet annak tulajdonitunk, 

hogy egyre többen nem akarnak görcsösen megfelelni a kivim 

nalmaknak, növekedett a vizsgálat iránti bizalmuk és 

őszintébbek mernek lenni véleménynyilvánitásukban. 

Az indoklások változása feltehetően összefügg az életkori 

érettség növekedésével is. 
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3. 4. A mondásválasztás eredmé ein: k kvantitatív é 

kvalitativ elemzése  

Megvizsgáltuk a mondások jelzeteiben előforduló 

X /a közfelfogással egyező/ választások arányát as 

Y /közfelfogástól eltérő/ választásokhoz és mindkét 

alkalommal az alábbi eredményt kaptuk 

X s,Y:17 s 3 

Az X és Y értékek egymáshoz való viszonyában első  al-

kalommal összesen tiz, második alkalommal összesen 

tizenegy féle arányt kaptunk. 

I. alkalom 

20 X s 	OX gyakorisága 6 

II. alkalom 

14 

19X: 	lY " 31 31 

18 X : 	2Y " 17 26 

17X : 	3Y " 27 19 

16 X s 	4Y  it 
 25 13 

15X : 	5Y " 15 14 

14 X : 	6Y " 4 13 

13 X : 	7Y " 7 1 

12X s 	8Y " 1 0 

11 X s 	9Y " 0 0 

10X : 10Y " 1 1 

9 X : 11Y " 1 

8X:12Y " 0 

7 X :13Y " 0 
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624 14Y gyak,risága 0  

5 X : 15Y 	" 0  

4Xt 16Y 	" 0  

3X I 	17 	n  1  

A kapott adatokat elemezve kitdnik, hogy a második al-

kalommal nagyobb a szóródás, a egyfajta minősígi átcso-

portosulás jellemzi a mintát. ig első áEkalommal össze-

sen 6 személy választott csupa a közfelfogással egj ező  

mondást, másodszorra Laár 14 fő.  

A másik véglet a 3 X : 17 Y vélasztás. Sgyetlen hallgató  

számára volt nagy töb iségében hivó jellegű a közfelfogás-

sal ellentétben álló mondások sorozata. A vele folytatott  

gyakori egyéni beszélgetések során /személyiségfejlesztő  

diákkör/ fény derült arra, hogy feltűnni vágyó magatar-

tásána k, kihivóan negatív gondolkodásának oka elsősorban  

rendezetlen családi kördlmányeiben keresendő. Röviddel a  

diplomaszerzés előtt urítá lett rajta a félelem: "újra  

haza kell menni s kezdődik előről minden".  

A magas I választás a módszerben az opponáló személyiség  

jellemzője. Az emlitett Aaligatóra ez a megállapitás  

teljes mértékben illik. A biztonság kedvéért más módsze-

rekkel is megvizsgáltuk ezt a hallgatót /pl. rajztesztek-

kel/ ós ugyanezeket a jegyeket tudtuk megállapitani.  

Összességében az X:Y arányról elmondható, hogy  az teljes  

mértékben egyezik a hasonló korú, tanitóképzős minta  
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adataival. /Gáspárné, 197h/ 

Mogáilapitható az is a kapott adatok tükrében, hogy 

óvodapedagógus jelöltjeink nem abszolút konformisták, 

de j61 7Akalmazkodó személyek. 
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.a F. fenti táblázatokat vizsgálat al á. vetjük, a követ-

kezaet tollu 'ithaiijuk megt 

A korszviti nézetekkel Noló szembekUlés fontos összete-

vője a. fiatalok gondolkodásnak. 1bből a szempontból ér-

dekes a "Modern „  mondások preferenciájának alakulása. 

Jó jelnek vesszek, ho ay az oL ő választás óta 744-ről 

754-re emelkedett a plusz-rzinusz választások száma. lssn 

beliil is a pozitív modern választások aránya n övekedett 

413-r,L 1 427-re. 

Nehezebben értalmezhető az "elavult"  mondások arányának 

növeked éee, aui abszolút számban nem jelentős, mégis 

elgondolkoc»tatú. Talán az értéktudat polarizációját je-

lenti, amiz tudatosulási folyamatnak szükségszeiü vale-

Járója. 

A választott mondások némi jelz 'st adnak a választók 

intelligenciájának fejlettségével kapcsolatban. A mód-

szer kidolgozásakor a szerzi talán erre nem is gondolt, 

de a töib éves gyakorlat vezette el ahhoz a felismerés-

hez, hogy egyes mondások megértéséhez és választásábos 

alacsony, másokhoz átlaLos, megint másokhoz magas intelli-

gencia szL: kséges. Némi szerény eredményt ezen a téren is 

felmutathatunk a képzési folyamat végén. 

A magas intelligencia-igényii mondások pozitív választásai 

abszolút; számban 416-ról 425-re emelkedtek, a negatív 

választások viszont 248--ról 27l-re. A plusz-minusz ér- 
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tNkek 664-ről 696-ra nl~ ttelt, a plusz-rninuoz áting 4,9-

ről 5,2-reQ  

A hiváanzca ': oz viszonyított army az átlagn: l valamivel  

jobb képet matat, a második választásnál l,08-ra emelke-

dett az első választás 1,04-es átlagához viszonyitva.  

A többi  jelzet nom mutat nagyobb eltolódást, nem enged  

meg lényeges következtet6st.  
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A vilasz;,(,so!r Usszél.f;ékei a következő a~+nyokat mutatják:  

F  és R értékek választása  

KLső választás  Második választás  

  

+ F: 615+R: 725  

- F : 502 -P : 838  

+ F : 1117 ±R :1563  

+Ft 632  

- F : 505  

t F :1137  

+R : 708  

-R: 835  

± R :1543  
+ ~ R : 2680 	t• FR : 2680  

Mint tudjuk, a faktikus /F/ értékek az élettel kapcsola-

tos igényeket fejezik ki., birtokolható javakat, a regu-

lativ /E/ értékek a saját, vagy mások cselekvési módjá-

val, önszar,ályozáseval kapcsolatos értékeket.  

Az adatokat vizsgálva láthatjuk, hogy az igények és a  

tiltások nincsenek egyensúlyban.  

Több szabályt vesznek figyelembe, mint amennyi igényt  

ki mernek nyilvánitani, szabályválasztásuk a +R válasz-

tás: ?25 )  illetve 708 az F választás pedig 615, illetve  

632. sz nem azt jelenti, hogy valóságos viselkedésük is  

eszerint alakul, csert valószinú, ha ; sokkal magasabb az  

igényük az élettel kapcsolatban, a szabályoknak az áthá-

gását viszont nagyon erősen eliték, mutatja ezt a -R-

nek a feitsnően magas választása. /-638, illetve -835/  

választás abszolút számban./ ezek a sz ámok olyan magasak,  

hogy csak megismételni tudjak a mondásválasztás szerzőjé-

nek meglátását, hogy a -R vá tisztások, melyek lényegük-

ben tiltások, cenzori személyiségre engednek következtetni.  



Ez mlrtAn1b€ln azt jelesti, hogy  hallgatóink önmaguknak,  

tani tvónye.iknek és környezetüknek többet tiltanak, mint  

amennyi pozitiv ötletük van az éle* alakitására, az ér-

tékek megszerzésére.  

A -F (értékeknek az aránya nem túlságosan magas. Az F és  

R érték + - trágra elég nagy eltolódást mutat az E ér-

tékek javéra, /446-tal illetve 406-tal több az R érté-

kek + - vélaeztésa, min(: az :? 5rtékekó/.  

z ismételten r_émutat nevelésünknek egy sajátosságáspa,  

arra, hogy tanitványainkat már óvodáskoruktól kezdve  

nagyon gyaks.•an f g.  elneztetjiik kötelességeikre, nom tu-

datosítjuk azonban bennük jogaikat. 7 ynnek s kiivetkezménye  

szokott ;.enni oerddlő- és ifjúkorban az ifjúság sokszor  

emlegetett szubkulturájában megmutatkozó telhetetlenség,  

sőt féktelenség. óvónőképzős hallgatóinknál ez ut3bbi  

jelenségre new mutathatunk rá, hiszen pályaválasztá.ut  

is je1mi, hogy az adott társadalomba he  akarnak i.1leoz-

kedni. Nem tek j_nthetá viszont pozitiv jelenségnek, hagy  

azt a nevelési mintát, amelyet gyermekkorukban és ser-

düld-korukban maguk is m44apasztaltak, tovább akarják  

vinni.  

Nem kedvezőbb a helyzet a d„~ le ;óus szülők gyermekei ese-

tében sem,  ha megnézzük az eredményeket:  

Első választás  Aásodik választás  

+F t 143 +R t 157  *?t 129  +R 	171  
-: 	: 125 -R : 175  -F 	110  -R t 190  

+F s 268 ±R t 332  +F s 239 +R t 361  

+ FR t 600 	 + FR t 600  
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t3it5 nevo1 sas hatását tükrözik itt  is a ma-

gas -R vát arztások. Sajnos a kapott adatok alap jén úgy  

tünlk, :: o,nr a pedagógus szülők gyerekei jobban h :tjlatpusak  

az 	ncvalésre, mint a nem pedagógus szülők  

gyerekei, hiszan a tiltó tendencia túlságosan dominál  

náluk. A második vál.as.i;tásra m`:g jonan növeko,,ik a sza-

b;1;,,-t..dat, a tiltó: czetlkben s e` nem szerencsés, hi- 

szen a nev15 fő f3lacie,t;a. y  ho€;y az 61et';en elrhE:t6  ér- 
tékeket, ::römet, szép3éget, e,bezi jóságot megmuta : _ss. 

s crab annyit tiltson, amennyi szükséges a pozitív érté-

kek me;_;övása érdekében.  

A ne~ psaa~~égEs szllők gyerekei ese -téb9n az alábbi ered-

mények születtek:  

s1.eő választás  másod ik választás  

+F : 472 	+R : 568  +F : 503  +R : 537  

-F : 3'7'l 	-R : 563  
-F : 395  -R : 645  

+F : ,J49 	+r. :1231  +F : 393  +R :1132  

+Í: 2080 *FR : 2080  

Az adatokról leolvasható, hegy az elbbbiekhaz viszonyit-

va reálisabbak, jobbak az arányok, a második választás-

ra csökkennek a -R értékek.  

Érdemes elgondolkoznunk azon, hol a gyermekekben nem  

lenne-e helyesebb az élet helyes vitelének valódi ará-

nyait, a jogoknak és kötele.,ségeknek dinamikus egyensú-

lyát kezdettől fogta hangsúlyozni. Lehető módszere ennek  



e&ds pedag6gusok, által jatiE:solt ás ulAa: alkalmazott  

"kell és szabad" táblázatnak a 1'eltüntetéme, toráöbá  

az éld tN itel kapcsán a naplóí.mtás, amell yel agi ere-  

ke k tudatosf.tj:lk mi.ndazukat a dUtelessógel.et, amelyeket  

tel joeiúd vtek, ugyanakkor azckat a kedvező,  öriimteii. 

eímit~it3ket is, ctmelj/Zl{.ueA r.jczük volt.  



- 164 - 

IV. 

A vizsgálatok értékelése és a konklúziók levonása 

a/ Feltételeztük, hogy hallgatóink jobban rá vannak 

kényszeritve önismeretük fejlesztésére főiskolai 

tanulmányuk idején, tehát önismeretük fejlesztését 

elősegíti, illetve szorgalmazza a kétéves képzés. 

Ezért a tanulmányok kezdetén és végón önjellemzés 

íratás módszerével mértük fel hallgatóinknak ön-

magukról kialakitoüt kópét, önismereti szintjét, 

és az itt feltüntetett értékeket gyakoriságuk 

alapján rangsoroltuk, rangsorba állitottuk. 

tszrevételeink a következők: 

Célszerü lenne fokozottabb figyelmet forditani 

már a középiskolákban is az önismeret fejlesz-

tésére. Ililönösen fontosnak tartjuk ezt azoknál 

a tanulóknál, akik a pedagógushivatást tűzték 

ki célul, tehát a jövő generációt kivánják ne-

velni, oktatni. 

- Igen fontosnak tartjuk, hogy a pedagóguspályára 

történő felvételi vizsgák során le gyen kötelező 

a pedagógiai rátermettség, alkalmasság vizsgá-

lata is. 

- Hitékonyabb lenne a jelölt és a főiskolai, egye-

temi felvételi bizottságok s .empont j ábül is, ha az 

osztályfőnökök központi jellemzési szempontsort 

kapnának és annak alapján készithetnék el a minden 
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sematizmustól mentes rárójellemzéseket. Fontosnak 

tartjuk, hoy az osztályfőnökök j61 ismerjék a 

pályatöki öket, mert csak igy tudnak egyénre sza-

bott, pályaspecifikus, tartalmas jellemzéseket ké-

sziteni. 

— További erőfesz itésekot kell kenni elsősorban a szii-

lők, de a gyakorló pedagógusok helyes értékorien-

tációjának kialakitására is. Az önjellemzésekből 

merített információk alapján ugyanis arra következ-

tetűink, ho;y a felsőfokú tanulmányokat megkezdő 

hallgatók önmagukkal szemben támasztott igé e, ön-

értékelése alacsony, tömb esetben irreális. Pedagó-

gusjelöltekhez viszonyitva aránytalanul magas a gá-

tolt, erősen fékezett, motiválatlan, aligaktiv, 

introvertált hallgatók száma, akik a "túlélők" atti-

tűdjét preferálják a Hivatásra való felkészülésben. 

— A neveltség értékelését mindig össze kell kötnünk 

a hallgatók önértékelésével. Az önjellemzéssel tör-

ténő diagnosztizáló értékelés elsősorbah hallgató-

ink önismeretét gyarapítja, aisz 18-20 éves komiban 

még nem rendelkeznek kiforrott önismerettel. Elő-

fordul a túlzott önbizalom, a realitáson túli biza-

kodás a saját képességekben és tel je: itményben. 

De ennek ellenkezője is, i6y az 1. , nmegitélés mégin-

kább blbizonytaianodhat. 

Az Önjellemzés nekünk oktatóknak a hallgatók megisme-

rését teszi lehetővé. Ennek alapján segitséget ad- 
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hatunk - ahol szükséges - az önmagukkal szemben 

támasztott igényük és vdAató teljesitményfokuk 

reális megitéléséhez. A képzés során nagyszerű 

lehetőséget biztositott erre pl. az óvodai gya-

korlat - ön- és mások által történő - elemzése, 

értékelése; a különböző mikrocsoportos foglalkozá-

sok; referátumok tartása, elemzése; a diákköri 

munkában végzett teljesitmény értékelése, a kü-

lönböző versenyek rendezése s nem utolsó sorban 

a kollégiumi és egyéb rendezvények, a szabadidő 

kultúrált eltöltéséből adódó egyéni- és csoportos 

beszélgetések, véleaénynyilvénitások stb. 

Az eredmény nem maradt el, igazolta eredeti felté-

telezésünket. Hallgatóink többségének önismereti 

szintje fejlődött, önmaguk megitéléséően reálisab-

bak lettek. :Mint láttuk, fejlődéslélektani szempont-

ból is optimális az ifjúkor eleje arra, hogy az ön-

értékelés, kompetencia egyre reálisabb képet nyújt-

son. 

Sikerdlt elérni, ho,y sokan biztonság ,a.i itélték 

meg a képzési folyamat  második  félében - aáol erre 

lehetőség volt - számszervileg is teljesitményüket. 

/Természetesen ennek előfeltétele volt, hogy az 

azonos csoportoknál oktatók szemlélete, igényessége, 

értékorientációja na mutasson nagy különcségeket/. 

Hangsúlyozni kivánjuk, hogy a nevelést egységes 

folyamatnak tekintjük ugyanúgy, mint ahogyan egysé- 
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ges egésznek a személyiséget. Egyaránt kell gazda-

gitani az egyént a maveltségi javakkal és pszichi-

kus stiruktur4inak fejlesztésével. 

- Ugy véljük, hogy a pedagógusképzésben rangosabb 

helyet, még több lehetőséget kell kapjon az önis-

meretre nevelés. Hiszen a nyilt, őszinte szembené-

zés az énképpel, s annak összevetése azzal a nr.sik-

kal, amelyet környezetünk alkot rólunk, elengedhe- 

tetlen feltétele sznp és tartalmas munkánknak. 

Fenti feltevésünk beigazolódott, hallgatóink önis-

mereti szintje feltétlenül fejlődött a képzés során. 

b/ Pdásik feltevésünk volt, hogy a pedagógus pólyára js-

lentkező fitalok eleve szociálilis személyiségek és 

ezt a szociabilitást a képzés méginkább fejleszti. 

ezt a feltevésünket arra alapoztuk, hogy ha a felvé-

teli vizsgán feltesszük a jelölteknek a tipikus kér- 

dést: "miért szeretne óvónő lenni?", a tipikus választ 

"mert nagyon szeretem a gyerekeket, szeretek velük 

játszani, beszélgetni". Ez a tény pedig azt sejtteti, 

hogy aár megfelelő szintü szociabilitással rendelkez-

nek tanulmányaikat megkezdő hallgatóink, amit a kép-

zésnek további feladata orősiteni és fejleszteni 

A mondásválasztás, módszerével és e, yéb módszerekkel 

végzett vizsgálataink eredményei arról győztek meg, 

há„y elképzelésünk reális volt, feltevésünk beigazo-

lódott. 
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Mindkét fölmérésben a barátsík;, emberség kJre /d/ az 

igán előkelő második helyet foglalja el a tizből, s 

az indoklak is - különösen a uásodik alkalommal - 

arra utalnak, hogy hallgatóink relevánsnak vélik a 

barátságos, humánus légkört, az érzelmi gazdagságot, 

az "okos" gyermekszeretetet, igényesek az emberi 

kapcsolatokra ós józan41 mérlegelik annak súlyát is. 

Ez az eredményünk pozitiv korrelációt mutat az ön-

jellemzések elemzésekor kapott preferált értékekkel 

/barátkozó, kapcsolatteremtése könnyű., ember- és gye-

rskszérető stb./ 

dég az előbbiekben jelzett egyébként introvertált, 

gátolt, motiválatlan hallgatók többsége is sokkal 

jobban fel tud oldódni az övodai gyerekcsoportokban, 

mint kortársai között. A társak iránti igényesség hiá-

nya összefdgg egy bizonyos én-gyengeséggel, s a kellő 

önbizalom hiányát is mutatja. Ezeknek a hallgatóknak 

különösen sokat jelent a kollégiumi bentlakás, hisz 

Legalább tapasztalatot szereznek az alkalmazkodás-

Le az együttélés nem egyszerü tényéről. 

Eredméciyeinket alátámasztja az a tény is, ho ',." az em-

berekkel foglalkozó pályára felkészitő középiskolák-

ból /gimnázium, óvónői-, kereskedelmi-, egészségügy i 

szarközépiskola/ érkező hallgatók mondásválasztásaik-

ban  jobban érzékeltették, hogy előző  iskolájuk jól c4-

lozta a szociábilitás alakulását. 

Esetükben mindkét választás alkalmával első helyen áll 
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a C kategória. Választásaik a i y  ai alapján azt álla-

pithat juk mag, hagy a képzés, során a szociabilitásuk 

ezősödö tIt . 

Ősszességében elmondható, hogy hallgatóinkban tanul-

mányaik során örvendetesen növekedett a szociabili-

tás mértéke, még érz: denyebbó váltak a kapcsolatterem-

tésre, szociálpozitivabbak lettek. 

Az első hipotézissel kapcsolatos javaslataink., észre-

vételeink itt is érvényesek. 

o/ Feltevésünk szerint a szociabílitás együtt jár a we.-

gasabb közösségi beállitódással. 

ráint tudjuk az első négy kategóia a közvetlen 

ri kapcsolatoknak az összességét vautatja. Igy pl. az 

ABC kategóriának erős érzalmi töltete van,  ezzel 

szemben a D kategória, amely szintén az amberekhuz vtu-

ló viszonyt tükrözi, már lényegesen elvontabb mondd-

sokat tartalmaz. 

A kettőnek az összetartozása /C+ kategória/ mégis 

erősen azoras, uiintaogy a mondásválasztás felápitésé-

ben az egy;;  raás után következő kategóriák ugyanannak  a 

pszichikus magatartásnak a különböző aspoktusáit hiv-

ják. I;y mv G  a C kategóriában az érzelmek áltai  dú--

sitott barátsággal állunk szemben, a D kategóriában 

pedig azzal a belátással, amely minket a nagy emberi 

közösséghez, a hazához és az egész emberi társadalom-

hoz fúz. 
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Az emoerség, barátság á3 a közösség tehát együtte-

sen feiteteiezi egymást. Az óvón' a kisgyerekekkel 

kezdetben egyénileg kell foglalkozzék jelontós mér-

tékben és csak lassan szoktathatja éket a kisebb cso-

portok, majd a ngyobb közösségekben való kooperáció-

hoz. 4pen ezért az óvónő személyiségében a humánum, 

a barátság iránti érzéknyság rendkívül jelentós és 

szorosan kapcsolódat a közösség problémáihoz. 

Vizsgálataink eredményei arról tanuekodnak, hogy  hall-

gatóink esetében a közösség D kategóriája nem túl pre-

ferált, sót a képzés végére az eredeti hatodik bely-

ről visszaesett a nyolcadik helyre. Ejt azt jalenti, 

- amint arra az elemzésben is rámutattunk - , ho gy  a 

vizsgálat tükrében enyhén, nem kifejezetten és nem 

agressziv módon mégis az mutatkozik, hogy a közösség 

irántii fogékonyság, az emberek iránti érzékenység és 

felelősségérzet, az empátiakészség nemhogy nem növe-

kedett, hanem inkább csökkent a képzés folyam. 

Ez t részben azzal magarázzuk, hogy a közösség D ka-

tegóriájában levő kijelentések filozófikusabbak, s 

ennélfogva az óvónőképzős hall. gatók óidetslődését ke-

vésbé ragadták meg, mint az érzelmileg gazdagabb, úen-

sőségesebo, megelőző kategóriák. 

Llásrészt kollégiumi nevelőtanári tapasztalataink arT61 

tanuskodnak évről-évre, hogy a túl ideális körülmények, 

/3 ágyas szobák maximális kényelemmel/ nem aegitik 

eléggé a közösség alakulását. Egyfajta  elszigeteltsé- 
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get teremtenek a jó tárgyi feltót ~ l. k. 	ui;wanakkor  

hiásycznak a közössj>ggó kovácsolódós alapvető feltó—

tele l: a köz 3s élmóny e%, az egy Uttes tevékegvkedés  

s az életkorilag is oly igényelt nagy, esti közös  

beszélgetések, szórakozok lehetőségei.  

Ugy érezzük, hogy a kollégiumok tarvezésekor, ápité-

sekOr rsmcsak a szociális té lyezőka •kellene gondolni,  

havam a mérnöki prc kticizta szemlélatet lehetne bő-

viteni pi dagágiaii  pszichológiai szempontokkal la.  

Névezetesen a közösségi neveléshez sziikséges  táy i 

teltételek magteremtésére is ügyelni kellene /létszám-

hon méretezett klubok, társalgók, tanulószobák,  u3-

helyeke$tb •/  

Ismételten hangsúlyozzuk a  köz 3sség katebóriáj fnak  

alacsony választásai kapcsán a mar emlitett kiscso-

portos módszert. / ld.128. old. /  

A köAsségi neveléssel kapcsolatos kedvezőtlen ered-

mények sajnos nemcsak nálunk tapasztalhatók. Jog al  

vetődött  fal  a kórdás: válságban van a közösségi nevelés? 

t kutatván egyes szerzők eljutnak a közönségi em-

ber  had ományoe fogalmának válságáig, d'3t az egész  

közösségi neivel_és válságát is jelzi. Elgondolkoztató,  

hogy többen arról számolnak be, az iskola 12 év alatt  

nem tudja megszüntetni a szociális tényezőkből adódó  

negatív von6sokat. `  redményeink szerint is: annyira  
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determinálók a szociális származási körülmények, 

hocy azokat a képzés sem szünteti meg. 

A közvetett ráhatás dominanciája egyértelmübb, mert 

önállóan gondolkodó értékekre hatunk. 

Hogy kinek milyen az értékvilága, a belső rendszere, 

milyenek az értékorientációs irányai, dimenziói, 

megoszlásának tendenciái ez a gyerekkori szocializá-

ciós szakaszban messzemenően meghatározó, befolyá-

soló tényező. 

A szocializációs körülmények determináló hatása elle-

nére a pedagógusképzés minden szintjén nagyon fon-
tosnak tartjuk az ellensúlyozást. iT „yanis ha ismer-

jük tanulóink- hallgatóink értékrendszerét, szabá-

lyozási mechanizmusát, ez hatékonyabbá teheti neve - 

lőmunkánkat. 4ppen ezért az értékorientáció mődosi-

tásának feladataira jobban fel kell késziteni a pe-

dagógusokat. Legalább ennyire fontos az értékrend 

alakítása, az értékorientáció fejlesztése, ami több, 

szélesebb köri, mint az erkölcsi fejlesztés. Ennek 

tudati, emocionális és cselekvési mozzanatai egyaránt 

megfigyelhetők és továbbdejleszt - 	szorulnak. 

Termószete:Jen a tanulóknak, hallgatóknak is 361 kell 

ismerniük magukat, hiszen a nevelés bipoláris folya-

mat. 

Fenti hipotézisünk sajnos nem igazolódott. 

d/ elvárásaink szerint a tudományok iránti érdeklődés 
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és a tanulási kedv a képzési idő alatt növekszik. 

Sajnos ez a feltevéseink sem igazolódott be. Olyannyi-

ra nem, hogy a mondásválasztásban F kategória néven 

számontaltott tudás, tudomány, műveltség, kultúra 

kategória mindkét választás alkalmával a tizedik, 

utolsó helyre került. 

Hasonló jelzéssel szolgált a tantárgypreferencia vizs-

válat eredménye is: kevés hallgatónk számára vonzó 

az intellektuális szféra. 

A  mondásvilasztás eredményei szerény érdeklődésű, s 

főleg gyakorlati, utilitarisztikus szemléletü fiata-

loknak mutatták a hallgatókat, akiknek alacsony a 

kultúrális igényük. Itt kell keresnünk a csomóponto-

kat, amelyek alapján a hablgatók fejleszt tetők. Éppen 

ezért a képzésnek arra kell irányulnia, hogy kultu-

rális érzékenységüket, problémalát•-csukat, kreativi-

tásukat ne pusztán a hagyományos eszközökkel, hanem 

újszerü módszerekkel is növeljük. 

A legfontosabb, hogy aktivizáló feladatokat válasszunk 

erre a célra, mivel tetjedőben van egy kényelmesebb 

álláspont, miszerint s jobb passziv kultúra-fogyasztó-

ként élni /pl. túlzott mértékit TV-nézés/. 

Szép és mindenkor megújulásra késztető pedagógusi pá-

lyánk kifoggbhtatlan ötleteket tarte►$at jövendő óvó-

nőink számára is. pl./bábkéezitós; szobaberendezés- 
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-dekorációs gyakorlatok; óvodai berendezések megter-

vezése; óvodai ruhatervezés; ját5kkészités; spontán 

rajzoltatás - ez egyúttal én-erősitő; montázs, kol-

lázs gyü jtemény készitése; egyszerű tárgyakból hang-

szer-jellegű tárgyak formálása stb.stb./ Törekednünk 

kell arra, hogy hallgatóink elszakadjanak a puszta 

ismétlőstől, a reprodukálástól, fel kell ébreszte-

nünk bennük az igényt, hogy önkifejezésükben aktív, 

alkotó módon tudják kiadni magukból a tudástöbbletet. 

Sajnos a két éves képzés során nincs idő az éréire, 

a fokozatos ismerettrővitésre, az Uj )  minőségi képes-

ségek megjelenésére, Neheziti a helyzetet, ho,;y ne- 

künk oktatóknak sem mindig sikerül megtalálni a haté-

konyság legjobb módszereit a motiválás-motiválhatóság 

megfelelését, egy olyan alapozó, transzferálható, 

algoritmikus szisztéma kifejlesztésének bázisát, a-

melynek alapján a hallüatók képessé válnának az ön--

álló anyagfeldolgozásra. 

Fokozni kellene az oktatóknál és a hallgatóknál egy-

aránt a képzéshez szükséges lelkesedóst, szenvedélyt, 

azt az affektivitást, amely a tevékenység /tanulás/ 

mindhárom funkciójában /ösztönzés-szervezős-Jvégrehaj-

tási döntő. ügy véljük, hogy ezek fokozása, magas 

szinten történő tartása minőségi változáshoz vezethá- 

ne.  

Feltételeztük a továbbiakban, hogy a pe dagógus csa- 
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ládból származó hallgatókat gyerekkorukban szigoreb-

ban, teljesitmá_nyre orientáltabban nevelték, s arra vol-

tunk kiváncsiak, hogy vajon megmarad-e ez a beállí-

tottságuk, vagy módositani tudják ezt a kora-gyerekkori 

viselkedési mintát. 

Tapasztalataink ós vizsgálataink azt mutatták, csak-

úfry mint a k7ességgel kapcsolatban, hogy a gyerek-

kori szocializációs szakasz nevelési mintája a meg-

határozó, az amelyet maguk is megtapasztaltak. 

i:::ajnos a tanulás, a tudatositás, a szakképzettség, 

tehát a megszerzett pszichológiai és pedagógiai is-

meretek alapján nem tudják elég hatékonyan módosi- 

tani attitűdjüket, hanem amit gyermek-, illetve serdü-

lőkorukban megéltek, modellként megtapasztaltak, azt 

tovább akarják vinni. A mondásválasztás eredményei 

alapján a peda ó;,us szilűk gyerekei jobban hajlanak 

a tiltásra, ez autokrata nevelésre, feltehetően a 

családi szocializáció folytatásaként, mint a nem pe-

dagógus szülők gyerekei. 

e/ Feltételeztük, hegy a képzési idő végén az éle Jérté-

kok választásának sttvkturáj;ban lényeges és kedvező 

eltolódások lesznek. 

Sajnos feltételezésünk csak részben igazolódott. A 

mondásválasztás módszerének eredményei szerint egé-

szen enyhe pozitiv irányú fejlődés volt tapasztalha-

tó a képzési idő végén. irii; az I. kategória /életcélok 
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kör. e/ a hetedik helyen állt mindkőt választás alkal-

mával, a K kategória /életelvek köre/ előrelépett 

az első választás nyolcadik helyéről a aádodik vá-

lasztóskor az ötc.dik helyre. 

Ezek a felismerések nem pusztán kedvezőtlen ténye-

zők feltárását jelent ik, hanem negindithatnek e;' 

olyan további kutamtómunkát, amely az óvónőképzés-

nek, illetve az egész pedagá uskópz* snek a profil`ái 

némiképpen megváltoztathatja. Ugy látszik nem elég 

elméleti ismereteket adni, hanem valami módon kon-

frontálni kell a fiatalokat mindazzal, amit korábbi 

életszakaszukban megöltek és ez a konfrontáció el--

ini ithat benndk e __an t_?datosulási folyamatokit, ame-

lyeket a puszta elmélet nem  képes adni. 

Ott felhasználhatók ehhez azok a széles ki::c{i nemzet-

közi kutatások, amelyek a jellemfejlődéssel és a 

gyerekkori tapasztalatok átmunkilásával kapcsolato-

sak. 

Mint  emlitettük a jellemerő értékének nagyobb becsü-

lete, valamint a pesszimizmusnak, a passzivitásnak 

az erélyesebb elutasitása hozza ezt az értéknöveke-

dést. Nem tálságosan jelentős eiedie!nye : -, valaaszinü, 

hogy tudatosabb értékfejlesztő munkával sokkal komo-

lyabb változásokat letletne elérni. 

t/ A hallgatóink által irt önjellemzések, valamint a 

mondásválasztások eredményei arról győztek  meg  bsnnün- 
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ke t, hogy a fiatalokat nem lehet lágy nevelni, hogy 

meg ne k ,  rdez Ak őket igényeik  felől. 	rt v-a;1 szük- 

ség folyamatos vizsgálatokra, felcnéTéseki , ankétok-

ra, egyéni beszélgetésekre élgetésekre stb. 

Tudnunk kell nekiink nevelőknek, valamint az if jusá-

;i vezetőknek, 	még sok felderiteticn igény §1 

a  fiatalokban, amelyet nekünk kell ki boutaltcztatnunk. 

Az if j' 3é ot segiter_i kell eszményei megtalálAsá-

ban ós beró.tilag bevezetni őket gnmaguk és a környe-

ző világ mélyebb megértésébe. 

A hivatásos nevelők nagyon k lönböző mértékben hat-

nak a fiatalokra. Külföldi vizsgálatok egybeWIgnak 

hazai vizse latok'kel, amelyek kimutatták, hogy a 16-20 

évre kor a személyi ráhatásokra a legfogékonyabb szakasz 

/Allport, 1964/. A tanárok nagyvonalúsága, a magle- 

pó "nem tarrá os" viselkedés megragadja a fiatalo-

kat, s egúszen meg is fordithat ja fejlődésük irá-

nyát, mint ezt Tdakerenko több esete is igazolta. 

A liatalokkal való eredményes foglalkozásnak a haté-

kony formája az egyéni, vagy a 10-12 főből álló cso-

portban történő foglalkozás. Lehet ilyen csoportot 

szervOzni kutatás, ku"+tormunka és személyiségfej-

lesztés coljaira is. Szociális hivatásra készülő fia-

taloknál különöen eredményes lehet a szomélyisóg-

fejlesztés céljaira kidolgozott foglalkozási rend- 

c zer. 
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Véleményünk szerint a .fiatalok nevelésének módsze-

rei között nagy szerepet kell juttatni a képi, a to-

nélis és a mozgási h tágtoknak. ezeknek a hatásoknak 

azonban lényegileg kell kv . lönbözniök p1.. a tömegkom- 

munikációs eszközök spontán nevetőhatásaitól, aivel ezek 

csak szóreköztatni akarnak. U.yanakkor az önnevelés- 

hez belső koncentráció s:,ükséees. 

(! . z erkölcei követelmények interiorizációja, a meg-

tervezett ezemélyiségkén kialakulása nem következhet 

be egymásnak ellentmondó hatások és folytonosan elte-

relő ingerek zuhatagában. A képszerü, tonlis, mos ,;á-

ri és verbális hatások közül gondosan kell választa-

nia a fiatalnak ahhoz, hogy belső terveihez a megfe-

2 e16 pszichológia i  erősigést megkapja. 

sz,amélyiségtervezés, a megfelelő hatáskiválasztás 

ne? ]. ett koncentrációval kell megsze r-eznie a fiatal-

ra' az  önaralomnak azt a fokát, amely többek között 

a várakozás ós  a szükségletek elhalasztásának képes-

ségében nyilvánul meg. A fiataloknak társadalmunkban 

meg kell érteniök és el  is  kell fogadniok, hogy mind 

a házasságra, mind pedig s. felelősségteljes társadal-

mi funkciókra bizonyos ideig várakozniok kell. 

A várakozáshoz azonban bizalom kell, s ezt a felnőtt 

társadalomnak kell megfelelő garanciákkal megalapoz-

nia. 

Az ifjúkor az értékrendszer megszilárdulásának irre-

verzibilis korszakának látszik. Vannak ugyan nagy át- 
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alakulások a7, ;fjúkor után ;.s, könnye?.ma i!'júba  

lehet értékes falnőtt, s farditva: a lelkes ifjú—

b( -  Jra~n vá'_tk ktábrndult felnőtt, de mindez in—  

k Mbb 	mints= szabály. A legtFibb embernek  

fl:itR1 koriban dől al az érdeklődése, életpályája,  

isiys,.int je, szerelmi élete.  

A felnőttek tAriadelrnára ez a felismerés komoly kö—  

tel,3s:,égE'cst rb. Nam elég érdeklődni az if;júsá,, iránt,  

hanem főként azt kelt megmutatni és betizonyitaui,  

hog;,-  érdemes felnőttnek lenni, sőt érdemes még meg is  

Ur.cigadni..  

A bizony:.tás csakis az élot példájával t^rténhet, s  

ennek hitelességét a fiatalok szeizmografikus érzé—  

kenységgol állapitják meg.  

Hr~1~4tó~.nk 

 

mondásválasztásénak eredményeit összeve-

;etul k az Okt° t l zi Minisztrium Pedaró tusképző Osztálya  

Altai 1976—ban kiadott '5vodai redagé tusképzés nevelési  

programj`vc1, mely második, átdolgozott és javitott  

kiadás.  

a nev©léci program tartalmazza az óvónőképző inté-

zetekben folyó nevel őuanke cél jÚ.t, e hallató" nevelt—

;égi szintlét, a nevelési követelményeket, feladato-

kat ós tevékenyégi formákat.  

Arra voltunk kiváncsilc, hogy fenti program elvárásai  

mennyiben reálisak, mennyiben v?.gna.k azokkal egybe  

eredményeink. 3 tekintetben hallatóink értékrendjé- 
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vel, beállitódásával, hivatásával, erkölcsi fejlő-

désével kapcsolatos észrevételeink, javaslataink a 

következőW. 

A nevelési program a szocialista embertipus ideáljából 

indul ki, a realitást és a tényeket kevéssé teszi 

figye L  ewbe. z.ár, :fogy nem épit megelőző, széles- körü, 

reprezentativ vizsgálatra, mert az esetben elkE I_. 
hető lett volna a sok szólamszerű követelmény megfo-

galmazása. 

Sajnos kevés útmutatást tartalmaz a ugyanra" vo-

natkozóan és hiányzik a kellő hangsúlymegjelölés az 

egyes elvárásokkal szemben. 

Véleményünk szerint a nevelési tervnek nem pusztán a 

kétöves képzés idejére kell megterveznie a feladato-

kat, hanem az óvónői pálya egészkátivelően kell pers-

pektivát nyitni. Hallgatóinknak a mondásválasztásai-

ból látszik, ho gy  a jövőre orientáltságuk határozottan 

megvan, hiszen azért jönnek felsőfákú intézménybe, 

mert van elképzelésük a jövőről. 

Az alábbi mondások nagyszámú választásai utalnak erre: 

"Dolgozz, mintha örökké élnél és szeress, mintha ma 

meg kellene halnod". 

"Dolgozni csak pontosan, szépen, ahogy a csillag megy 

az égen — úgy érdemes" 

"Ábrándjainkban felcsillan a holm p öröme" 

"Fel kell forgatni mindazokat a viszonyokat, amelyek-

ben az ember megvetendő és leigázott lény" 



- 181 - 

"Áldozat nélkül nincs alkotás" 

"Jöjjön, aminek jönnie kell, az élet mégis szép" 

Ez a jövő azonban nagyon sok olyan bizonytalan mo-

mentumot tartalmaz, amely már az utolsó hónapokban 

zavarja őket pl. az opportunizmus , a kenyérharc, a 

pályának a nem tálsáposan magas társadalmi és anya- 

gi megbecsültsége stb. Zindezek olyan tények, melyekkel 

nem nézhet szembe a nevelési terv sem, hanem meg kel-

lene ismernie a valóságos tényeket és valami módon hozzá 

kellene segiteni a képzés folyamán a fiatalokat, hogy 

ezekkel a problémákkal megbirkózzanak. 

Ifi pl. a szocialista erkölccsel kapcsolatban nagyon 

kevés a gya:orlati következtetés, inkább bizonyos 

ellentmondásokat látnak a hallgatók. A következő mon-

dások választásai utalnak erre: "Akinek a szekerén 

ülsz, annak a nótáját fújjad" 

"A pénznek nincs szaga" 

"Az érvényesülés titka a jó összeköttetés" 

Ebből bátran következtethetünk arra, hogy ezen a téren 

kellene a munkát megerősitenünk. Ilyen lehet konkrét 

eszményeknek a kitűzése, melyek életpéldákban, élet-

módokban valósulnak meg. Pl. Olyan óvónők életútjának 

a megismerése, akik sike re sen éltek ezen a pályán és 

megfelelő módon hatottak tanitványaikra. A másik jel-

lemzője hallgatóinknak egy bizonyos passzivitás, me-

lyet pusztán a gyermekek közötti foglalkozásban mer-

nek aktivitássá alakitani. Ez a pásszivitás olyankor 
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veszélyes, amikor igazi állásfoglalásra lenne szük-

ség, valamiféle döntésre. A döntésre való képességnek 

a növelését szintén be kellene épiteni az óvónőképzós 

hallgatók nevelési tervébe. A pályának a perspekti-

váit föltétlenül t.rsadalmi úton is lehetne növelni. 

Igy pl. nem az jelenthetne emelkedést az óvónői pá-

lyán, hogy továbbtanulnak és tanitói vagy tanári ok-

levelet szereznek, hanem az, hogy a pályán belül bi -

zonyos vizsgák megszerzésével önmagukat továbbképez-

hetik és ezáltal bizonyos magasabb rangot érhetnek el. 

Jó példa erre az angol nevelési gyakorlatban a külön-

féle cimek adományozása. 

Pl. "a nevelés mestere" cim, amelyet kiváló óvónők 

is megkaphatnának és nem mint kitüntetést, hanem vizs-

gával megneerezhető magasabb kompetencia-fokot. 

A kompetencia-élményt már a képzés idején is lehet 

növelni pl. TDK dolgozatokra való isztönzéssel, a si-

keres dolgozatok publikációjával, cikkek iratásával, 

TIT előadások tartásával. Elvárható, hogy a hallgatók 

ötleteket gyüjtsenek, /pl. mint falusi vagy kisvárosi 

óvónők milyen módon próbálnák a társadalom közömbössé-

gét, egysikúságát saját erejükből a szülőkön, a gyer- 

meken keresztül kimozditani. Sokféle ötletet lehet össze-

gyü jteni, melyek arra ösztönöznek, hogy legalább egy 

részüket a gyakorlatban kipróbálják és megvalósitsák. 
Hasonlóképpen emelheti az óvónők önbizalmát, ha lehe-

tőségtk van arra, hogy munkájukat a korszerű audio-vizuális 
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eszközökben viszontlássák. írre először a ZTV ad al-

kalmat, /mikrofoglalkozások/ de bizonyos eleimeket be 

lehetne kapcsolni a regionális adásokba is, ahol helyet 

lehetne biztositani az óvónőképzésnek és óvónői mun- 

ka érvényesitésének is. 

Az ifjúságkutatás alapján realisztikusabb ifjúságkép 

megalkotása lenne fontos, A pályára jelentkező fiata-

lpk, a pályakezdő és a pályán működő szakemberek 

vizsgálatával a konkrét helyzet pontosabb felméréseire 

és azután a megfogalmazott fejlesztés perspektiviku-

sabb kidolgozására lenne szükség. 

Feltétlenül kivánatos lenne az óvodapedagógusi pályá-

hoz szükséges értékek felderitése és ezek összhangba 

hozása a társadalmi elvárásokkal, valamint a módsze-

rekre vonatkozó leheti égek, ajánlások feltárása. 

Egyáltalán a felsőoktatás pszichológiájával többet, 

jobban, behatóbban kellene foglalkozni tudományos 

szinten. 
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