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... alapvető feladat a felnövekvő nem-

zedék általános és szakmai műveltségé-

nek megalapozása, a tehetségek kibonta-

koztatásának elősegitése, a világnézeti 

elkötelezettség kialakitása, a munkára 

és az állampolgári kötelezettségek tel-

jesitésére való nevelés." 

/MSZMP XII. Kongresszus/ 



BEVEZETÉS  

A munka - mint az élet forrása - döntő szerepet játszik 

mind az egész társadalom, mind az egén kialakulásában és for-

málódásában. Ezáltal létrejön egy sajátos kapcsolatrendszer, 

ahol az ember tevékenységével alkot, és uj értéket hoz létre. 

Ugyanakkor az egyén sajátos és egyedi magatartása, viszonyu-

lása is változik a fejlődés során, s igy válik a pszichikus 

tulajdonságok és folyamatok általánositott és tartós teljes-

ségévé, azaz személyiséggé. 

Ebben a bonyolult és igen differenciált viszonyrendszer-

ben az ember szükségszerüen szembe találja magát a társadalom, 

egy nagyobb csoport és közösség stb. érdekeivel, s lehetősé-

geivel. Ezért az eddig elsajátitott értékeiket, normáikat, vá-

gyaikat ugy kell átalakitani, hogy a sokféle és különböző ké-

pességeik ellenére a magatartásuk és tevékenységük adekvát 

maradjon. 

A tudatosan tervezett és szervezett nevelésünkből szük-

ségszerüen az következik, hogy a társadalmi értékeket, szak-

mai ismereteket, a kulturát, a müvészetet, a világnézetet mi-

nél tökéletesebben kell átadnunk a fiataloknak. Másrészről az 

is feladat, hogy a tanuló tevékenységben való részvétele so-

rán tudása, gondolkodása, viselkedése, sőt türőképessége, és 

az általa végzett munkája is, alkotás öröme társadalmi presz-

tizst és megelégedettséget adjon számára. 

A munkamegosztásban való közremüködés, aktivitás mindig 

valamilyen foglalkozást, pályát jelent az ember számára. A 
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fiatalok /mivel döntő többségük 14 éves korban pályát, vagy 

szakirányt kénytelen választani/ pályaválasztásának vizsgá-

lata azért is kiemelt jelentőségü, mert a szakmai életut, az 

önmegvalósitás a mindenkori pályaválasztási előzmények függ-

vénye. Mindez nagyban befolyásolja a korábbi felkészülés, a 

szakmai szocializáció egészét. 

A  pályaválasztás, mint a személyiségfejlődés szerves ré-

sze egyuttal a serdülőkor fejlődéslélektani sajátosságainak 

fontos összetevője. A személyiség döntésre való alkalmassága 

a pályaválasztási érettségben összegeződik, amelyen a tanulók 

egész személyiségének sajátos állapotát értjük, amely "egy-

részt lehetővé teszi - az elhelyezkedési lehetőségeknek és a 

személyiségnek - megfelelő pálya választását, másrészt bizto-

sitja  a  szakmai képzésnek legalább minimális sikerét és fel-

ébreszti a tanulóban a szakmai beilleszkedésre való tartós 

törekvést" /Rókusfalvy, 1969./. 

Minden pályát választó fiatal egyben elfogadja a társada-

lom célkitüzéseit, elvárásait, ha jelképesen is, de már ezzel 

a demonstrációval is "kötelezettség"-et vállal ezen célok meg-

valósitására. A pályaválasztó olyan lehetőséget is kap - első-

sorban  a  társadalom érdekében végzett munkájában - hogy a leg-

értékesebb és a leginkább karakterisztikus képességeit, sze-

mélyiségjegyeit kibontakoztassa, és igy jöjjön létre önmegva-

lósitása. 

E két feltétel együttes jelenléte és harmonikus kapcsola-

ta biztosithatja az egyén és a társadalom számára a fejlődést 

és a megelégedettséget: "A tartósan nem - helyén lévő - önma-

gát megfelelően kibontakoztatni nem tudó ember elkötelezett- 



sége megfakul, veszit hatásfokából, mig az önmegvalósitás si-

kere és öröme egyre inkább tágitja a kört az egyén számára, 

növeli felelősségérzetét és aktivitását" /Ritoókné, 1977/. 

Az önmegvalósitás mindig sajátos, de egyben igen bonyo-

lult és differenciált folyamat. Ennek ellenére mindenki meg-

találhatja a számára legkedvezőbb pályát, munkaterületet, a-

dottságai, ismeretei és szocializációja következtében. Ezért 

nem véletlen, ho gy  kiemelt figyelmet forditunk a pályaválasz-

tásnak és a pályára kerülésnek, mivel döntő mértékben ez a 

serdülőkorra esik. A társadalmi beilleszkedés szempontjából 

ugyanis ez a legkritikusabb időszak. Ezért különösen fontos 

e korosztálynál a pályával és a munkával való azonosulás meg-

ismerése, a pszichikus mechanizmusok feltárása. Igy segitsé-

get kaphatunk a szakmunkásképzés alatt a mind teljesebb szak-

mai identifikáció kialakitásához és létrejöttéhez. 

A választott pályával való azonosulás során többirányu, 

komplex pszichológiai mechanizmusok jönnek működésbe, és ezek 

vezetnek majd az általános és speciális tulajdonságok kiala-

kulásához. A minta- és szerepkövetésben arra törekednek, hogy 

gondolati, érzelmi és viselkedési szinten a referencia sze-

mélyek, csoportok magatartásait, azok attitüd-képzőit, érté-

keit átvegyék. Ezáltal a fiatal és a referenciális személy 

"önmagát meghatározó viszonyba kerül a másik egyénnel vagy 

csoporttal" /Kelemen, 1979/, amelynek értékrendszere döntő 

hatásu és irányadó az azonosuló szempontjából is /Duró, 1982/. 

A pályaválasztási identifikációban - amely főként prae-

identifikációt jelent - a "kognitiv, az affektiv és a konativ 

összetevők együttes hatása" /Xantus, 1974/ figyelhető meg. 
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Napjainkban még gyakran tapasztaljuk a pályaválasztási 

előkészités hiányosságait, az egyoldalu és megalapozatlan dön-

téseket, amelyek szinte kivétel nélkül a nem kellő mértékü ér-

tékorientációs irányultság következményei. Megfigyelhetjük to-

vábbá azt, hogy az értékbeállitódás társadalmilag elvárt fej-

lettsége nem mindig érvényesül megfelelően, és a kivánt erköl-

csi tulajdonságok is csak részben válnak a személyiség tulaj-

donságává /buró, 1979/. Különösen a fiatalok azon rétegénél 

probléma ez, ahol a pályaismeret hiányos, vagy igen felületes, 

a tanulmányi eredmény és az általános müveltség alacsony szin-

tü, és hiányzik a tudatos életcél is /Zakar, 198o/. 

Feltehetjük a kérdést olyan összefüggésben is, hogy tud-e 

az a tanuló tanulmányai során szakmájával azonosulni, aki nem 

elsőhelyen választ pályát, igy azt kényszerből jelöli maga 

számára? Életcéllá, életpályává válik-e olyan szakma, amely-

nek társadalmi és egyéni hasznossága nélkülözhetetlen ugyan, 

de mindennapi megbecsültsége, társadalmi presztizse kétséges? 

Ezzel összefüggésben melyek azok a hatások, amelyek elősegit-

hetik a mezőgazdasági kertész  szakmunkástanulók kedvező pá-

lyaorientációját és a pályával való azonosulást? /Tiba, 1982/. 

Szükségesnek tünik e tények fikyelembe vétele után az a-

zonosulás folyamatának kellő megismerése. Ez annál inkább nél-

külözhetetlen, mivel a 14-17 éves fiatalok pályaidentitása a 

három éves szakiskolai képzés alatt feltehetően csak bizonyos 

szintet ér el. Az előbbiekben vázolt negativumok sajnos kevés 

teret és lehetőséget biztositanak a megfelelő szakmai szocia-

lizáció kialakitásához. 



Végezetül azt is meg kell vizsgálnunk, hogy milyen ezen 

tanulók munka- és tevékenység iránti beállitódásának iránya 

és kifejezettségi foka? Természetesen azt sem hagyhatjuk fi-

gyelmen kivül, hogy milyen mértékü a ózakmunkásvizsga után a 

pályán való maradásuk aránya és motiváltsága? 

E kérdésekre keresünk választ disszertációnkban, amely 

a mezőgazdasági szakmunkástanulók választott pályával való 

azonosulásának pedagógiai-pszichológiai vizsgálatára és a 

kutatások során kapott empirikus adatok alapján a fontosabb 

nevelési feladatok vázolására vállalkozik. 

I. AZ IDENTIFIKÁCIÓ PSZICHOLÓGIAI KÉRDÉSEI 

Az azonosulás fogalmát a pszichológiai szakirodalomban 

már sokoldaluan igyekeztek feltárni, és e tekintetben a vizs-

gálatok sorozatát végzik napjainkban is. Ezek rendkivül szer-

teágazóak, az alapkutatásoktól a legkülönbözőbb alkalmazott 

területekig terjednek /Zakar, 1981/. Dolgozatunk csak azt te-

szi lehetővé, hogy vázlatosan foglalkozzunk a személyiség és 

identifikáció fogalomkörébe tartozó különböző nézetekkel. A 

szociálpszichológiai kutatások a szociális szerepek  identifi-

kációval történő elsajátitásai és a foglalkozási szerepek 

/Xantus, 1975/ mellett a pályaválasztás, a pálya megvalósitás 

folyamatának utánzáson alapuló összetevőit /Buda, 197o/ is 

hangsulyozni kivánjuk. Szólni szeretnénk arról is, hogy a szo-

ciális tanulási folyamatb an  ".a személyiség, mint értékelő 

alapelvek összessége, amely orientálja az embert önmagának, 

környezete személyeinek, tárgyainak, jelenségeinek megismeré- 
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sében, s az ehhez kapcsolódó értékelő viszonyulásban ugy je-

lenik meg, mint a magatartás regulációs tényezője" /Duró, 

1982/. Elemezni kivánjuk a pályaidentifikáció kialakulásában 

ható tényezőket ós ezek pszichológiai hátterét a személyiség 

önfejlesztésében. 

Végül ismertetjük a kiinduló hipotéziseket, a kutatási 

feladatokat, vizsgálati módszereket. 

1. Személyiség és identifikáció   

A  személyiség a külvilággal való állandó és dinamikus 

kölcsönhatásában fejlődik. T ekintettel arra, hogy az ember 

társadalmi lény, a külvilág az ember számára elsősorban a 

közösséget, az embertársakat jelenti. Ebből meríti a fejlő-

dő emberi személyiség a magatartásmintákat, cselekvési mo-

delleket. A folyamat pszichológiai mechanizmusai az utánzás , 

az azonosulás és az értékorientáció. Amig az utánzás csupán 

külsődleges megnyilvánulás lehet, az identifikáció viszont 

magában foglalja a belső érzelmi_ kapcsolódást. Az értékori-

entáció már tullép a személyes és konkrét szituációkon, 

igy az egész társadalom értékrendszeréhez való személyes 

viszonyulást jelzi. Összességében a személyiségfejlődés és-

fejlesztés a külső és belső világ állandó harcában alkalmaz-

kodó és átalakitó tevékenzség közben valósul meg. Viszont azt 

is tudjuk, hogy a személyiség önirányitó rendszer. Ennek fel-

tételezett centruma, központi magva az ÉN /Self/ /Kelemen, 

1979/. 

Igy a valóságban az "ÉN" egy rendkivül bonyolult, ösz-

szetett és "egymásra épült" hierarchiává szerveződött totális 



egészként jelenik meg. Ennek pszichikus mechanizmusait, e-

gyes részeinek funkcionálását csak a könnyebb megértés és 

főleg az egyértelmübb nyomon követés miatt elemezzük a kö-

vetkezőkben. 

A folyamat első része az utánzás, amelynek értelmezé-

sére többféle elmélet alakult ki. Kezdetben a szerzők ösz-

tönös utánzásról, "vele született", "ösztönös választás" 

elméletével /Darwin, Szondi/, annak társadalmi folyamattól 

mentes egyetemességét bizonyitották. Giddings ugyan elismeri 

e folyamat eredményének, de nem tudja kibontani ezt a sajá-

tos emberi problémát az "ösztönelmélet" szoritó fogságából. 

Piaget annak a nézetének adott hangot, hogy  az utánzás nem 

örökletes valami, hanem a tanulásnak egy formája, amelynek 

segitségével a személy mások által produkált mintákat repro-

dukálja, s ezzel uj viselkedési módokra tesz szert. Ezáltal 

természetes, hogy e folyamat megindulásához szükség van bel-

ső érzéki feltételekre, ahol külső kényszer nélkül valósul 

meg az ösztönös tanulás. Wallon szerint "az utánzás a visel-

kedés alakitásának olyan kerülőn ja, amely a másikon, a min-

tán át vezet." 

A sok mintából az utánzó csak  egyet-egyet szilárdit meg. 

Ezt a nézetet erősítik Hill és Berger behelyettesitő-megerő-

sitő elméletei is, s egyuttal hozzáteszik, hogy ezáltal tud 

segítséget adni, szabad utat biztosítani az identifikáció 

kialakulásához. 

Hans Hiebsch és Manfred Vorwerg /1967/ álláspontja sze-

rint is az utánzás spontán tanulási folyamat, s főlek; olyan 



személyek késztetik utánzásra a többieket, akik rendelkeznek 

bizonyos viselkedésmódokkal, amelyeket az utánzö elfogad, 

vagy éppenséggel csodál. 

Bandura és Walters /1973/ az utánzásra szolgáló minták 

három fő tipusát emliti. Véleményük szerint ez igen önkényes 

klasszifikációt jelent, mivel ezeket nem lehet ilyen pontosan 

behatárolni. A minták ugyanis a valóság mellett megjelenhet-

nek filmen, TV-ben is. Mindez esetenként hatásosabb lehet, 

mint a valóság. Természetesen nagy a veszélye szintén ezen 

mintáknak, mert negativ értékeikkel, azok adaptációjával igen 

káros utánzásra serkenthetik a személyiséget. 

Millet és Dollard /Hiebsch alapján, 1967/ vizsgálatai 

igazolták először azt a feltevést, hogy az utánzás tanult ma-

atartás. 

Az eddig ismertetett nézetekből is világossá válik, hogy 

az azonosulást feltétlen kell hogy megelőzze a minta, va4,y 

modell, amely példakép, eszmény vagy azok sokasága - olyan 

személyek, akikben fejlett az un. "szociális erő". Az ilyen 

példaképek rendelkeznek szakérte1::mmel, személyes varázsuk 

van, de nem nélkülözik a büntető és jutalmazó hatáskört sem. 

E tényezők különböző erővel hatnak, de ennek követése pozi-

tive vagy negative tudatossá válik. Az a személy, aki "után-

zásra vágyik", általában alacsonyabb önértékeléssel rendel-

kezik. Az utánzónak erőfeszitéseket kell tennie, de hajlan-

dóságot is kell mutatnia tevékenysége közben az utánzásra. 

Ez elsősorban attól függ, hogy milyen szintit az értékorien- 



tációs rendszere, a diszpoziciós képessége, illetve milyen 

jellegü én-képének megjelenitése, egyáltalán milyen a visel-

kedése, azaz egész magatartása. 

Ha az utánzást ugy fogjuk fel, mint spontán beállitódás 

képződést, akkor e folyamatot tudatos formában is el lehet 

képzelni. 

Hiebsch és Vorwerg /1967/, valamint Buda Béla /1973/ és 

más szerzők különböző megfogalmazásban hangsulyozzák azt, 

hogy  az előbbi "tudatos utánzás", az utóbbi pedig "azonosu-

lásos tanulás", amelyet lényegében identifikációként értel-

meznek. 

Az identifikáció definiálása Freudtól /idézi Anna Freud, 

1978/ származik, aki többféle értelemben is használta ezt a 

fogalmat. Ezek közös mozzanata az érzelmi kapcsolat hangsu-

lyozása, és az azonosulás tárgya több mint tipikusan a szü-

lők modellül vétele és velük való érzelmi kapcsolat. Az a-

zonosulás a szülők kivánságának megfelelően nem a szülő va-

lóságos képe %Énje/, hanem felettes-Énje, azok a társadalmi 

aspirációk, amiket a szülő önmagával szemben támaszt /Kele-

men., 1979/. 

Ma is  sokan  alapvető fogalomnak tartják az identifiká-

ciót /Parcons, Erikson, 1968/, de kiinduló pontként a Freud-i 

azonosulás fogalomra épitenek, amellyel tulajdonképpen csak 

egy leszükitett formát képviselnek. 

Teljesen jogosan vetődik fel tehát a kérdés, hogy le-

het-e a munkával, egy  alkotással /munkadarabbal/, vagy más 

személyekkel, példaképekkel, a müvészi produktummal azono- 
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sulni? Theodor Lipps az esztétikai élvezet pszichológiai lé-

nyegét abban látja, hogy "magunkat, önnön érzelmeinket ve-

titjük bele a müvészet tárgyaiba, s igy az esztétikai élmény 

nem más, mint önmagunk élvezete" /Balogh, 1982/. 

A teljes beleélés eggyé válást jelent, mégis sokszor e-

lőfordul, hogy átérezzük az utánzandó/ki/ sorsát, helyzetét, 

és éberen figyelünk saját érzéseinkre, tehát itt a "nem tel-

jes- beleérzésünk van jelen. Max Scheler és Richard Hauser 

alapján nemcsak "én élek a másikban", hanem ugyanennek a fo-

lyamatnak a révén "a másik belénél.", s éppen ez az identifi-

káció lényege Zrinszky /1978/ szerint is. 

E  fogalommal együtt emlegetik az empátiát, amelyet a kü-

lönböző szerzők másképpen helyeznek el a rendszerben. A két 

folyamatot összevetve, motivációs helyzetben az empátia nem-

csak képességet, hanem készséget is jelent, igy ennyivel más, 

mint az identifikáció. Másrészt az emocionális beleérzésen 

tul szükség van a "beleérző gondolkodás"-ra is. Az "empátia 

lényegében kognitiv" müködés és ehhez hozzátartozik a másik 

emberből szerzett élményanyag értelmi feldolgozása is" /Bu-

da, 198o/. 

Lénárd elfogadva Buda alaptéziseit, több kérdésben azon-

ban nem ért vele egyet, többek között, hogy a "fölérendelt-

ség"-i viszony az empátia kialakulását gátolja. Az identi-

fikációnak ugyanis először gondolati szinten kell a szemé-

lyiségben megjelennie, de ez még nem azonos a "beleérzés"-

sel, mert az lehet tudatosan érdekből követett azonosulás 

is, amely pozitiv érzelemtől mentes. Amikor a személyiség 



sajátos belső pszichikus folyamatának megjelenik az a képes-

sége, hogy  bele tudja élni magát a mintát adó állapotába 

"sajátos felidézés" indul meg, amelyek révén megérti indula-

tait, érzelmeit, magáévá teszi azt, és képessé válik azok 

teljesértékü megvalósítására. Ez a teljes érték csak akkor 

bontakozik ki, válik egységes, de rendkivül bonyolult hie-

rarchikus egésszé, ha maga a társadalmi normák és eszmék igen 

erős belsővé válása óriási személyiségformáló erőként hat a 

Miller szerinti másodlagos "én"-re. 

Lukács /1965/ a katarzis fogalmával jelölte azt, ha az 

érzelmi töltés a tudattal és az értelemmel párosul, és ez a 

pszichikus azonosulás magasabb fokát jelzi. Igaz, ezt a fo-

galmat esztétikai élménynél alkalmazta - véleményünk szerint 

itt is adekvát módon. 

Mindezek alapján a személyiséget olyan élmények érik a 

társadalmi norma és eszmerendszer, a csoport vagy egyének 

hatására, motiválására, amelyek az életvitelének teljes vagy 

részleges megváltoztatására szólitják fel. Ezáltal magatartá-

sával eleget tud tenni a társadalmi elvárásoknak nem csak 

affektiv, de kognitiv módon is, és igy tulemelkedik a minden-

napiságon. 

Az egyén amikor felismeri életének társadalmi értelemben 

vett lényegét, alkotásaiban tükröződő önmagát, akkor joggal 

beszélhetünk a beleélésen alapuló és azonosult interiorizá-

cióról, amely a teljes belsővé válást jelenti. 

A személyiség kialakulását az utánzás során, majd az a-

zonosulás alatt alapvetően az értékek határozzák meg. A világ 



tárgyi oldala érték, de ilyen értéket képvisel maga az ember 

megnyilvánulásaival, cselekedeteivel is. A társadalom dekla-

rált, vagy nem deklarált követelményei szabályozó funkciót 

töltenek be, s az érték, mint célképzet jelenik meg. Tehát 

a "marxizmus számára értékjellegü minden olyan emberi törek-

vés, amely a társadalom haladását, az egész emberi nem gaz-

dagitását szolgálja anyagi vagy eszmei sikon" /Murányi, 1974/. 

Az ember azt az értéket fogadja el szivesen és teszi magáévá, 

aminek szükségességéről és hasznosságáról meggyőződött, mely-

nek számára jelentősége van. Amikor ezt teszi, tulajdonképpen 

előnyben részesit egy értéket más értékkel, vagy értékekkel 

szemben. Ez az előnyben részesités mindig preferenciát je-

lent. Tehát "értékelés nélkül nincs érték, érték nélkül nincs 

értékelés, ezek egyszerre jöttek a világra és mindig korrelá-

ciók" /Heller, 197o/. Ez egyben azt is jelenti, hogy valós, 

igaz értékelés mellett léteznek negativan ható, azaz káros-

nak minősülő "álértékek" is. Igy az értékek nemcsak pozitiv 

módon fejleszthetik a személyiséget, illetve irányulását, a-

karatát, mint regulációs funkció, de orientáló jellegüek is, 

s igy a tudatban motivum formájában jelennek meg. Igényként, 

választások és döntések, életcélok és erkölcsi nézetek formá-

jában szabályozzák a személyiség viselkedését. Ezért a nevelés 

alapvető feladata az, hogy az embereket megtanitsa az igaz és 

hamis értékek közötti különbség tudatos felismerésére, ebből 

adódó helyes életvitel kialakitására. 

Az értékek gyakran nagyon is absztrakt formában jelen-

nek meg, s ilyenkor az emberi eszményben tükröződnek, amely 

mögött példaképek állnak. Azt is tisztán kell látni, hogy az 
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eszmény és a valóság között bizonyos ellentmondás van. rvé-

nyes ez az egyén eszményeire és a valóságos tevékenységére 

egyaránt. Ez a fajta ellentmondás általában még ösztönző ha-

tásu, előreviszi a fejlődést. Nehézségek valójában akkor a-

dódnak, ha a választott értékek és eszmények társadalmilag 

és egyénileg is irreálisak, tévesek, s az egyén képességei, 

erői sem adekvátak a kitüzött célokkal. A gyakorlatban ezek 

okozzák pl. a helytelen és rossz pályaválasztást, az inadek-

vát pályaazonosulást. Ezért nem lehet közömbös, hogy az ér-

tékrendszer szabályozó szerepe hogyan érvényesül, összhang-

ban  van-e a társadalmi haladás mozgásirányával, vagy  vele 

ellentétes irányba müködik? Ebből következik a társadalmi 

lét alapvető, az emberi együttélést szabályozó értékei ma 

még kevésbé ismert dimenzióinak feltárása elméleti és gya-

korlati szempontból egyaránt fontos feladat. 

A valóságban igen sokféle és sokrétü értékek komplexu-

mával állunk szemben, mely orientálja a személyiséget. Ez 

egy képességet biztosit az ember számára, mégpedig "az er-

kölcsi tudatnak azt a képességét, hogy az ember szándékait 

és tetteit tartósan a legkülönbözőbb helyzetekben ugyanan-

nak az erkölcsi célnak a megvalósitására tudja összpontosi-

tani, ezt nevezzük értékorientációnak" /Duró, 1982/. 

Az értékorientáció segiti az embert az értékválasztá-

saiban, hogy személyisége számára fontos és nélkülözhetet-

len értéksávokra rátaláljon, s egy integrációs központként 

vezérelje a pszichikus strukturát. Hankiss /1977/ szerint 

I t 
... célértékként irányitják, vezérlik az emberi - társa- 
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dalmi törekvéseket, eszközértékként lehetővé teszik a célok 

elérését, normaként szabályozzák az emberi-társadalmi együtt-

élést". 

Az értékorientáció fogalmával kapcsolatban szinte azo-

nos jelentéstartalommal találjuk a pszichológiában az atti-

tűd, beállítódás fogalmakat is. E vonatkozásban a szerzők 

egy része azonos, mig mások ellentétes nézeteket vallanak. 

Tulajdonképpen ez egyrészt az elméleti orientációjukból, más-

részt a személyiségről alkotott elképzeléseikből adódik. A 

freudisták az attitüdnek főként emocionális beállítottságot 

tulajdonitanak. A bahavioristáknál a személyiség tipológiája 

a meghatározó és az attitüd csak mintegy készségként jelenik 

meg. Viszont a kognitiv irányzat képviselői csak ezen elemek 

számszerűségét, csupán a személyiségmag ilyen irányu befoga-

dóképességét tartják fontosnak. Ezek az irányzatok egy ösz-

szefüggő folyamatot, azaz a külső hatásra bekövetkező és 

"felkészült" mechanizmusokat próbálják egységesnek feltün-

tetni. 

Smith már "az attitüd háromtényezős /emocionális, kog-

nitiv és konativ/ szerkezetét emliti. A szovjet szerzők 

/Uznadze, Nadirasvili, Prangisvili, Merlin és mások/ akti-

vitásról, illetve speciális beállitódásról beszélnek a sze-

mélyiség esetében, amely meghatározott szükséglet és mégin-

kább kielégülésre alkalmat adó reális helyzet hatására jö-

het létre az egyénben, mégpedig az adott cselekvésre való 

előzetes felkészülés állapotában. Ebben a viszonyban az a 

döntő, hogy mi a jelentős, vagy fontos az ember számára, 
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és a beállitódás mechanizmusa elsősorban értékelő viszonyu-

lásként működik, ahol meghatározó tényező "a szükséglet és a 

szituáció". 

Lénárd /1981/ szerint a beállitódásnak két egymástól lé-

nyegesen eltérő jelentése van: egyrészt a személyiség irányu-

lását, a beállitódást a tevékenység objektiv összetevői hatá-

rozzák meg, másrészt az irányulást döntően a szubjektiv té- 

nyezők, az itt jelenlévő elutasitó vagy igenlő orientáció, 

meghatározott reagálási készség determinálja. Ez alapján az 

orientációnak, a reagálási készségnek értelmi, érzelmi és a-

karati összetevői vannak. 

Eredményeként a személyiségben beállitódási sávok jönnek 

létre, amelyek a fejlődéssel együtt minőségi változásokon men-

nek át, a gyakori megerősités hatására kiemelkednek, rögzitőd-

nek és megszilárdulnak. Ezek viszonylagos tartós rendszere meg-

határozó lehet a személyiség értékorientációs beállitódására. 

Ilymódon beállitódás - és ezen belül a rögzült beállitódás is - 

pszichológiai mechanizmusként szabályozza a szubjektumnak mind 

a tudattalan, mind a tudatosult tevékenységét, és magába fog-

lalja a magatartás legegyszerübb és legbonyolultabb szociális 

megnyilvánulásait. 

A személyiségben az interakció hatására az objektiv vi-

lág és a közvetlen társadalmi környezet nagyon bonyolult ha-

tást vált ki, amely magán hordozza a szükségleteit és azok ki-

elégitéséből adódó konfliktusokat is. Ezek termékének foghat-

juk fel a személyiség diszpozicióit. "A diszpoziciós rendszer 

legfontosabb, ha ugyan nem a legalapvetőbb funkciója: a szociá- 
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lis tevékenységnek vagy a szubjektum magatartásának pszichi-

kus szabályozása a szociális szférában." /Jadov, 1981./ 

Jadov /1981/ szerint négy szint - ami erősen vitatható - 

strukturálódik a személyiség szerkezetében, s ezek a tapasz-

talatok eredményeként erősödnek. Tulajdonképpen a Jadov ál-

tal megfogalmazott szintek az identifikációra való hajlamot 

készitik elő, annak kognitiv, érzelmi és magatartási karak-

terjegyeit. A hierarchia csucsán jelenik meg nála is az élet-

tevékenység céljaira és megvalósitásuk eszközeire irányuló 

értékorientációs  rendszer. 

Ahhoz pedig, hogy a diszpoziciók átalakulása végbemehes-

sen a személyiségnél, ennek az értékorientációk szintjén kell 

kezdődnie és ezután terjed át az alacsonyabban fekvő diszpozi-

ciós képződményekre. Ez az uralkodó szerep biztositja azt, hogy 

az alsóbb szintü beállitódások /elemek, sávok/ viszonylagos 

autonómiával rendelkezzenek. 

A rendkivül bonyolult hierarchikus, pszichikus struktura 

is jelzi, hogy az azonosulás folyamata, s alkotó elemeinek 

pontos feltárása ma még korántsem befejezett, és főleg egyér-

telmüen nem tisztázott. 

Megállapithatjuk, hogy az azonosulás rendkivül bonyolult 

szocializációs viselkedés, amelyben az érzelemmel áthatott tu-

datos gondolkodás a tanulási folyamatban jelenik meg, és ezen 

keresztül alakul, fejlődik az egész személyiség. 

Az azonosulási folyamat tartalmi meghatározói közül hár-

mat tartunk különösen kiemelkedőnek azzal a megjegyzéssel, 

hogy a kialakulásban a többi összetevő is résztvesz. 
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Az egyik meghatározó az utánzást ösztönző személy/ek/, 

csoportok hatása és szerepe. Ezek alapján az identifikációt 

emocionális kapcsolatnak is felfoghatjuk az  egyes személyek 

és csoportok között /Zakar, 1981/. '':lójában az utánzó a má-

sokról alkotott kép elemeit saját önkoncepciójába, azaz én-

képébe helyezi. Majd ezek az összetevők a bonyolult mechaniz-

musok utján a beállitódásokban integrálódnak, s mindez tevé-

kenységi és magatartási önszabályozé.sban összegeződik az 

identifikált személyiségnél. Ebben az esetben a felidézéssel, 

gondolati szinten indul meg az azonosulási folyamat, majd az 

egyén "beleéli magát a másik helyzetébe" /Buda, 1973/, mint-

egy átéli annak gratifikációját a tevékenységben, átéli annak 

integráltabb én-érzését, önértékelését. Sajátos integrálódási 

folyamat játszódik le az identifikáció során, ahol az azono-

suló énje, önértékelése, fantáziája kialakit egy olyan moti-

vációs bázist, belső késztetést, amely a személyiséget abba 

az irányba inditja el, hogy 5 maga is hasonló szituációkba 

kerüljön. Azaz azt csinálja, mint a felidézett személyiség, 

csak teljesen átértékelt, un. "szubjektiválódott" formában. 

Az azonosulási folyamatban végrehajtott cselekvés mindig e-

gyedi, azaz több vagy kevesebb értékü lesz mint a minta, de 

összességében mégis hasonlóvá válik /Tiba, 1982/. A minta 

egyszeri megfigyelése ritkán indit el - legfeljebb rendki-

vül magas érzelmi töltés során - ugyanolyan cselekvést. A 

sok megfigyelés, vagy több minta egyezősége a mintát adók 

magas foku szakmai és általános müveltsége, tudása és cse-

lekedetei - amennyiben érzelmileg is hatnak az azonosulóra - 
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nagyban  elősegitik az azonosulás kialakítását. Tehát a minták 

cselekvéseinek egymásra vetitettségéből keletkezik az azono-

suló személyiségben "a viselkedés kognitiv sémája, mind pe-

dig motivációja" /Buda, 1973/. 

Könnyitheti és gyorsithatja az azonosulást, ha a minta-

adás a csoport, a közösség részéről történik, különösen, ha 

ez a minta erős kollektiv értékeket is tartalmaz. Ugyanakkor 

a  dialektikus kölcsönhatás törvényszeriien létrejön ott, ahol 

az azonosult személy motiváló erővel visszahat a közösségre. 

Szintén döntő" jelentőségü l  ha az identifikációs kapcsolatok-

nál fennáll az ön-koncepció hasonlósága és ez valamiféle sze-

mélyközi vonzerővel is párosul. 

A kutatók bonyolult kapcsolatokat találtak az azonosuló 

személy és az identifikációs modell között /Wallon, Bandura 

stb/. Schmidt munkáiban pedig arra mutat rá, hogy az ellenté-

tes lelki érzelem, ambivalencia a modell személlyel szemben 

folyamatos belső konfliktust jelent, amely fokozatosan megu-

jul és ezáltal biztositja az identifikáció energia-hátterét 

/Zakar, 1981/. 

Minél fejlettebb, integráltabb a személyiség, annál in-

kább az azonosulások már megkezdődött, strukturálódó azono-

sítási sémák és motivációk mintáját követi, ezeket a mintá-

kat mélyíti el. A korai, gyermekkori azonosulások igy jó-

részt megszabják a későbbi azonosulások jellegét. Az azono-

sulással történő személyiségfejlődés a felnőttkor elejéig 

tart. A serdülőkorban az azonosulás  ereje  egyre  növekszik. 
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Felnőttkorban is lehetséges az azonosulás, de az azonositott 

tartalom beépülése lassu, mivel erre az időszakra már kiala-

kulnak az értékorientációk a személyiségen belül. Itt jele-

nik meg az azonosulás második igen fontos tartalmi jegye: a 

társadalomban objektiválódott értékek preferencia- és regula-

tiv jellege, amely motivációs bázisként alapvetően meghatároz-

za a személyiség azonosulását. Az azonosuló számára az az ér-

ték, melynek jelentősége, hasznossága van, pontosabban aminek 

a jelenlétét nélkülözhetetlennek érzi. Elsősorban azok az ér-

tékek igen jelentősek, amelyek a szokásban, társadalmi, erköl- 

csi-világnézeti és etikai - főként a családon és az iskolán be-

lüli - normákban jelennek meg. Az azonosulást tudatos nevelés-

sel - már egészen kisgyermekkortól kezdve - a tevékenységi 

szférában az emocionális, kognitiv és konativ tényezők együt-

tesében kell a személyiségnél kialakitani. 

Ebben az esetben is szükség van a Lenz szerinti "beillesz-

kedésre". Azaz beilleszkedünk az érték által adott mintába és 

ezáltal is megismerhetjük önmagunkat. Megismerhetjük azt, ami 

az összeköttetést biztositja a minta és az azonosuló értékité-

lete között, vagy azt, ami minél inkább az ellentétet, a szét-

választást, a különbözőséget jelzi. Az értékekre orientálódva, 

ahhoz érzelmileg kötődve egy sajátos, tudatos cselekvéssor je-

lenik meg a személyiség magatartásában. 

Másodsorban az identifikációt ugy is kell jellemeznünk, 

mint tanulási folyamatot. Alapvető feltétel ez esetben, hogy 

az egyén emocionális kapcsolata kedvező legyen az identifiká-

ciós modellel. Ebben a folyamatban magas szubjektiv kielégülé- 
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si értéket érez a személy és pozitiv szankciókat is átél a 

modell részéről. Ezért lehetséges az, hogy az identifikáció 

során nyert tudatos sajátosságok az önértékelés részeivé 

válnak. A serdülőkor szocializációjában elsősorban az integ-

rativ jellegit identifikációs mechanizmus játszik fontos sze-

repet. 

Harmadsorban szintén lényeges, hogy az azonosulás dön-

tően hozzájárul a személyiség interperszonális viselkedés-

formáinak kialakitásához. Ennek a magatartásformának kultu-

rálisan előirt sémája szociálpszichológiai megfogalmazásban 

a szerep. Mélyen átélt, spontán, valódi viselkedés, amelynek 

egyéni megvalósitása természetesen egyedi, a személyiségre 

jellemző, más személyiség viselkedésétől eltérő. A személyi-

ség a szerepeket azonosulással tanulja meg. Egy-egy azonosu- 

lási epizód, egy-egy vetületét épiti be a személyiségbe, még-

pedig többnyire komplex, sokágu szerepsémák formájában. 

Az azonosult személyiség meghatározóvá  válik a csopor-

ton, a közösségen belül. Ezáltal jelentős segitséget adhat a 

pozitiv normák és értékek további kialakitásához. Ez alapján 

természetesen rögzülnek egyes beállitódások a referencia cso-

portokban is. Kedvező esetben pedig mindezek eredményeként 

kialakul valamennyi személyiség számára nélkülözhetetlen ál-

lapot, az identitás-érzés /Zakar, 1981/. 

A személyiség tevékenységben nyilvánul meg és ezáltal 

objektiv értékeket sajátit el, s közben fejleszti képessé-

geit, azaz a különböző tevékenységek elvégzésére való alkal-

masságát. 
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Igy a személyiség egy pszichikus strukturált rendszerként je-

lenik meg, amely az til-t /Self/ irályit ja, mint regulációs 

központot. A biológiai-társadalmi meghatározók - öröklés, tár-

sadalmi viszonyok, nevelés, egyéb hatótényezők - is ezen az 

önszabályozáson át jutnak érvényre. Ugyanakkor a személyiség 

fejlődése közben egyre inkább a belső önirányitás felé halad, 

az autonom önszabályozás irányába fejlődik, azaz fokozatosan 

önállósul. 

Véleményünket Kelemen /1979, 1982/ munkái alapján fejt-

jük ki, mivel elméleti igényü szintetizáló konstrukciója lát-

szik jelenleg szerintünk a legelfogadottabbnak és a mi felfo-

gásunkhoz is ez áll a legközelebb. 

Alaptételként abból kell kiindulnunk, hogy a személyi-

ségnek két központi mozgatója és meghatározója van: a belső 

ösztönző rendszer és a társadalmi viszonylat rendszer.  

Ebből következően a személyiség egyrészt természeti alapon - 

testi képességek, tulajdonságok, környezeti hatások -, más-

részt a társadalmi tényezők - értékrendszer, viszonylatrend-

szer - hatására alakul ki. E hatások összessége - köztük az 

egyik leglényegesebb - a nevelés eredményeként a személyi-

ségnél beindulhatnak az identifikációs mechanizmusok. 

A személyiség pszichikus funkciórendszerében alapvető-

nek kell tekinteni azt az összekötő rendszert, amely a tevé-

kenység belső inditékait, motivumait szüli. Ez tekinthető a 

személyiség magvának - vagy más szerzőknél "tengelynek" -, 

amely a két fő csoportból tevődik össze: a biológiai ösztön-

zőkből és a társadalmi célokra irányuló inditékokból és struk- 
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turából. Az előző a személyiség vitális stilusát, szintjét 

adja, mig az utóbbi mélyén az érdekeket találjuk, ami tartós 

strukturát ad az irányulásához. Főként intellektuális irány-

ban dominál az érdeklődés, mig az érzelmi fejlődést pedig a 

meggyőződés erősiti. A motivációs strukturának szintén döntő 

jelentősége van az akarati szférában, végül tartalom szempont-

jából létrejön a személyiség beállitódása, - beállitódási 

rendszere - amely az identifikáció fejlettebb strukturája. 

Az eddigiekből egyértelmünek tünik, hogy a személyiség 

beállitódásának kialakulása - amely az individuum sajátos 

"totális" állapota - a szocializációs folyamatban a társa-

dalmi meghatározottság közvetitésével érvényesül. 

Mi az azonosulás kialakulásánál három szintet különböz-

tetünk meg azzal a megjegyzéssel, hogy ezek a szintek nem je-

lentenek merev határokat. Az átmenetek valójában nem követhe-

tők nyomon, mert egy pillanatnyi érzés és diszpozició is vál-

tozást idézhet elő. Másrészt érvényesül a dinamikus önszabá-

lyozás, ahol a rendszeren belül a szintek egymásra épülése fi-

gyelhető meg. A magasabb szintekben megtalálhatók az alacso-

nyabbak, amelyek egy nagyonis sajátos minőség váltást eredmé-

nyeanek a személyiségnél. Az ismerettel, tudással, élettapasz-

talattal arányban mindez egyre több olyan "sáv-nyalábokat" 

tartalmaz, amely az egyén sajátos, személyes értékelő viszo-

nyát fejezik ki környezetének tárgyaihoz, személyeihez, ob-

jektivációihoz, igy végülis az attitüdök egész rendszere funk-

cionál. 
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Mindezek alapján az azonosulás kialakulásában megkülön-

böztetjük az előzetes, a részleges és a teljes identifiká-

ciót /Zakar, 1981/. Ezeket a viszonylagosan önálló szinteket 

tartalmi oldalról meghatározza a kognitiv, az affektiv és a 

konativ összetevők hatásának érvényesülése. 

Amikor a tudatos utánzásról és az érzelmileg átélt iden-

tifikációról beszéltünk, a kognitiv és affektiv tartalmakat 

helyeztük az előtérbe. Ugyanakkor a személyiség viselkedése 

szempontjából nagyonis lényeges, hogy a mostmár mögöttes kog-

nitiv és affektiv szférák hogyan hatnak és milyen módon érvé-

nyesülnek. Lesz-e olyan cselekvés /vagy milyen szinten lesz/, 

amely mögött megvalósul - esetleg feltételezhető - az össz-

hang az érzelmek és a meggyőződés között, "azaz nincs disz-

krepancia a beállitódás és a viselkedés között" /Xantus, 

1975/• 

Ha a szakma, foglalkozás, mint külső entitás belsővé vá-

lik, kialakul az azonosult személyiség, ez tartós beépülés 

esetén egy magasabb önmegvalósitási szintet eredményez a sze-

mélyiségnél. Ebben az esetben az integrált én-képében a pá-

lyával való azonosulás akkor jelenik meg a tanulónál, ha a 

pozitív és stabil attitüdök magas érzelmi töltéssel, a tuda-

tos cselekvésben jó szakmai teljesitménnyel párosulnak. 

A személyiség ösztönző rendszerén tul nagy jelentősége 

van a tájékozódó rendszernek, amely a megismerési folyamat 

- észlelés, emlékezés, képzelet, gondolkodás - segitségével 

az  egyik  leglényegesebb képességet hozza létre a személyiség-

ben, az intelligenciát.  
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A végbemenő megismerési és cselekvési folyamatot az Én 

belső érzelmi viszonyulásai szemposztjából értékelő rendszeré-

vel minősiti. Értékelés: kevésbé vagy egyáltalán nem értékes, 

jó vagy rossz, igaz vagy hamis, igy objektivek, illetve szub-

jektivek is egyszerre, ami bonyolult kölcsönhatást eredményez, 

s ez adja a nevelés egyik legnagyobb feladatát is. Az érzelmi 

élet megnyilvánulásában viszont meghatározó a személyiség tem-

peramentuma.   

A  külvilágra irányuló cselekvést, a döntések létrejöttét 

a személyiség önszabályozó rendszere irányitja. Ebben a folya-

matban az akarati tulajdonságok és a jellem meghatározó szere-

pe érvényesül. 

"Az evoluciós fejlődés folyamatában minden megelőző funk-

ció a következő funkció regulativ, szabályozó hatására ala-

kul ... Éppen ezért az uj, magasabb szintü struktura válik a 

személyiség egész strukturájának domináns regulátorává" /Ja-

dov, 1981/. Szovjet pszichológusok az értékorientációba tar-

tozó jelenségeket általánosabban a személyiség irányulása 

problémájaként emlitik. Igy ez a személyiség szelektiv viszo-

nyát jelenti valami jelentős iránt, valamint alkalmazkodást 

a megfelelő tevékenységhez, illetve cselekvési módhoz. 

Bozsovics /1968, 1974/ koncepciója szerint az ember motivá-

ciós szférájának egy meghatározott strukturája az élettevé-

kenység folyamán alakul ki, amely szilárdan megalapozza a 

személyiség irányultságát, "belső pozicióját" is. 
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Az előzőekben felvázolt főbb funkciórendszerek és a bo-

nyolultan összefüggő pszichés strukturák nélkülözhetetlenek a 

személyiség megismeréséhez, orientálásához és fejlesztéséhez. 

A személyiség belső tartalmát a társadalmi értékrendszernek 

olyan lényeges strukturái alakitják, mint a világkép, a beál-

litódás, a  meggyőződés,  az erkölcs és politika, valamint az 

esztétika, kultura, amelyek szemléletmódot, illetve cselek-

vést szabályozó elveket jelentenek számára. 

Látnunk kell azt is, hogy a személyiség tartalmi oldalá-

nak meghatározásában lényeges a cselekvés, de ennek értékelé-

se szervesen összefügg azzal, hogy milyen célokat követ. A 

cselekvő egyén tevékenységében nyilvánul meg, amely olyan nél-

külözhetetlen elemekből épül fel, mint a tevékenységrendszer-

hez, a társadalmi és természeti világhoz, s nem utolsósorban 

az önmagához való viszonyulás. 

Amikor a személyiség viszonyulásáról beszélünk, - amely 

meghatározó az azonosulás létrejöttében - ki kell emelni kü-

lönösen a serdülőkorban a tanuláshoz, a munkához, a közösség-

hez, az értékekhez - önmaga értékeihez is - és a természethez  

füződő viszony személyiségjeggyé szilárdulásának fontosságát. 

Ezen fő viszonyulási irányok és funkciórendszerek létre-

jötte és müködése a személyiség azonosulásának fontos pszicho-

lógiai előfeltétele, amely az interiorizáció és az Én-kép fej-

lesztésével összefüggésben sajátos feladatot jelent a pálya-

választásban és a pályára nevelésben. 
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?. Pályaidentifikáció  

Az azonosulási folyamat eredménye meghatározott pályára 

irányuló tartós törekvés. A foglalkozások igen jelentős ré-

szének kifejezett szerepjellege van. A szerepviselkedés meg-

figyelése hatékony serkentője az azonosulásnak. Ilyenkor a 

személyiség a szerepviselkedés sémáját épiti be magába, s 

közben észleli, hogy ez a viselkedés egy tevékenységhez, egy 

foglalkozási státushoz kötött. E státus megszerzésének vágya 

érdeklődést és ezáltal motivációs bázist alakit ki a szemé-

lyiségben. 

Általában azokat a pályákat választják a tanulók, ame-

lyek szerepviselkedése jól kifejezett, és amelyekkel korán 

kapcsolatuk van. Az érdeklődés felkeltésében a képességek 

alapján a pályára való irányitás során pozitiv és egyuttal 

negativ irányban is - elsősorban a szülők, barátok, ismerő-

sök és pedagógusok - adhatnak mintát a tanulóknak. A szülő 

"mint az azonosulás első mintája" az érdeklődés felkeltésé-

ben és a pályaorientációban determináló szerephez jut. Az 

erős szülő-gyermek kapcsolat, a szeretet és elismerés foko-

zatai hatalmas motiváló erők, ás ez növeli, sőt rögziti a 

fiatalban a tevékenységük egy-e gy  összetevőjének értékét. 

Meghatározók lehetnek ugyan a pedagógusok által nyuj-

tott minták és motivumok, de ezek csak részleges "személyi-

ség irányultságot" adhatnak. Leontyev /1979/ szerint ez a-

zért van  igy, mert amit tudatositunk, aminek értelme van 

számunkra, azt annak a tevékenységnek motivuma határozza 
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meg, amelybe az adott tevékenység bekapcsolódik. Ez az oka 

annak, hogy "az értelem kérdése mindig a motivum kérdése is". 

/I. m./ Ezért természetes az, hogy a résztevékenységek értel-

me együtt alakul motivumának megváltozásával, vagyis a fela-

dat-megoldás sikerét nem csak a feladat objektiv tartalma ha-

tározza meg, hanem elsősorban az  a  motivum, amely a gyermeket 

tevékenységre ösztönzi. Mindez azt is jelenti, hogy a pálya-

választási döntés előtt álló tanuló képzeletben, gondolatilag 

azonosulhat egy-egy foglalkozás képviselőjével - önmegvalósi-

tási készségének engedve - az elképzelt cselekvés szintjén is. 

Ez előzetes diszpoziciót teremthet a szakmához, a foglalkozás-

hoz kötődő pozitiv attitüdök átvételéhez. Ilyenkor beszélhe-

tünk előzetes /prae/ identifikációról. 

Lényeges kérdés továbbá, hogy az azonosulással megerősi-

tett érzelmeket és beállitódást kiséri-e megerősités a család, 

iskola, barátok részéről, azaz az adott pálya választását a 

tanuló környezete mennyire tartja reálisnak. 

Hazai viszonylatban Ritoókné /1977/ dolgozta ki legrész-

letesebben a pályaidentifikáció témakörét. Véleménye szerint 

a "pályaidentifikációt olyan viszonyfogalomnak tekintjük, a-

mely a pálya követelményrendszere és a munkát végző ember do-

mináló személyiségjegyei közötti .ilegfelelés hatékonyságának 

mutatója, az életpálya és a személyiség fejlődési folyamatá-

nak tükrözője, amelyben megmutatkozik az egyén pályával kap-

csolatos elégedettsége, eredményessége és alkotó társadalmi 

aktivitása, s amely sajátos megközelitésben jelzi az egyén 

munkájában való önmegvalósitásait is." 
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A pályaidentifikáció e tömör meghatározása támpontot ad 

a pályával való előzetes - iskolai keretek közötti - azonosu-

lás mechanizmusainak ás sajátosságainak értelmezéséhez is. Az 

előzetes azonosulás /prae-identifikáció/ viszont minőségileg 

eltér és jelentősen különbözik a tényleges identifikációtól, 

jóllehet ezen utóbbit készit elő /Zakar, 1981/. 

Ritoókné /1977/ a pályaidentifikáció három fő dimenzió-

ját határozza meg: "Az egyén elégedettségét, a pályán való 

eredményességét és aktivitását". Kölcsönös feltételezettség 

jellemzi ezt a három összetevőt. Ha egyoldaluan közelitenénk 

meg a pályaidentifikációt, a fogalom és a benne kifejeződő 

jelenség elszegényedik, esetleg eltorzul. 

A választott pályával, pályákkal való előzetes azonosu-

lás elsősorban emocionális szinezetü, azaz az elégedettség  

itt csak áttételesen valósulhat meg. Az eredményesség, ha-

sonlóképpen az aktivitás, anticipált formában főként az is-

kolai teljesitményhez kötődik. A pályaválasztási identifiká-

ció szubjektív oldalról történő megközelitése elsősorban a 

választott pályával való elégedettség mértékének megitélése 

alapján lehetséges. 

A pályára való felkészülés szükségessé teszi, hogy a 

személyiség meghatározott szintü "érettséggel" rendelkezzék 

a választott pályán az eredményes müködéshez. "A pályavá-

lasztási érettséget jelentős mértékben meghatározzák a sze-

mélyiség általános jellemzői, amelyek mindenkor viszonyla-

gos autonomiával rendelkeznek és adott fejlettségi szinten 



meghatározhatók" /Zakar, 1978/. Ebben a szakaszban kell fel-

ismertetni a tanulóval, hogy a pálya nem csupán követelménye-

ket támaszt az egyénekkel szemben, hanem megvalósitási, ön-

megvalósitási lehetőséget is nyujt számára. 

A  pályaválasztási identifikáció aktivitás faktora döntő 

tényezőként hat a munkához, a tanuláshoz való viszony kiala-

kulásában. Figyelembe kell venni azt is, hogy serdülőkorban 

az egyes pályák értékelése változékony és kevésbé szilárd ér-

tékrendszer kialakulását jelzi. Ennek ellenére az identifiká-

ciós folyamat kifejlődésében az interperszonális kapcsolatok-

nak meghatározó és döntő szerepük van /Duró-Zakar, 1975/. 

Joggal vetődik fel a kérdés, hogy milyen értékek motivál-

ják a fiatalok érdeklődését a pálya iránt? Ezt vizsgálva lé-

nyegesnek tartjuk a pálya társadalmi elismertségét. Fontos az 

is, hogy a tanuló milyen belső kapcsolatot tud vele kialaki-

tani.  A  pályák mindig valamiféle státust feltételeznek, ezek 

lélektani hatásai kedvezően befolyásolhatják az interiorizá-

ciós folyamatot, amelynek eredménye lehet a pályával való e-

lőzetes azonosulás. Különösen kedvezően hat az uj, a kedvező 

és kedvelt modell, a család szocializációs szintje, helyzete, 

valamint spontán vagy tudatos irányitó képessége, amely nagy 

segitséget jelent a személyiség identifikációjához. 

A végzett munka, annak eredményessége, szépsége, érzelmi in-

ditást és átfütött vágyakozást is előidézhet. A pedagógust 

tudásáért, magatartásáért, őszinteségéért és lelkesedéséért 

a tanuló szintén gyakran csodálja. 
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Fontos az osztály, a csoport értékrendje, a viselkedés, a 

szokás, a munkához, a világnézethez, az erkölcshöz való vi-

szony, és az itt levő pozitiv interperszonális kapcsolatok 

jelenléte, amelyben a fiatal él, dolgozik. Számtalan motivá-

ciós lehetőséget kinál a kommunikációs eszközök sokasága is 

/TV, rádió, napilapok, ifjusági kiadványok!, amelyek értelmi, 

érzelmi és tevékenységi azonosulást eredményezhetnek. 

A pályára kerülés után a feladatra való koncentrálási 

képesség, az ellenőrzésre való reagálások rendszerének fej-

lődése, a társakkal való együttműködés, a munka értelmének és 

a vele kapcsolatos értékek belátása a személyiség egy-egy fő 

értékorientációs területének identifikációját, azaz a rész-

leges azonosulását eredményezi. Amikor a szakmai attitüdök 

integrációjában a külső hatások belsővé válnak, megszilárdul-

nak, magasfoku és tudatosult érzelmi töltéssel ellátott cse-

lekvéssort biztositanak. Ezáltal az önmegvalósítás is telje-

sen uj szintre lép, ettől kezdve joggal beszélhetünk már a 

teljes pályával való azonosulásról. 

3. Hipotézisek, kutatási feladatok, vizsgálati módszerek 

A személyiség szocializációja - normák, értékek, szerepek 

elsajátítása - a társadalmi hatások viszonyrendszerében sokfé-

le strukturák egymásrahatásában valósul meg. A társadalmi nor-

mákhoz, szerepekhez, viselkedési mintákhoz sokrétü kapcsolata-

it, értékorientációit a személyes közvetités valósitja meg és 

értelmezi /Duró, 1979/. 
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Az identifikáció rendkivül bonyolult, de dinamikus hie-

rarchizált folyamatban változó, külső és belső feltételek ha-

tására fejlődik és alakul. A pályával való előzetes azonosu-

lás már az általános iskolai évek alatt megvalósulhat, ha az 

egyéni elképzelések  és a társadalmi igények összhangja létre-

jön, illetve vagy legalábbis optimálisan közelít egymáshoz. 

Sajnos egyre gyakrabban találkozunk bizonyos fokig "kényszer-

pályára" került tanulókkal is. Számukra zsákutcát jelent-e ez 

a kényszer-választás, vagy milyen iskolai, szülői és társadal-

mi komplex és egységes nevelési hatásokkal lehet ezt a valósá-

gos ellentmondást feloldani? 

Eriért munkánk kiindulásaként a tantervi követelmények, a 

tanulók életkori sajátosságainak, a pálya szakmai-pedagógiai 

és pszichológiai elvárásainak megfelelően a következő hipoté-

ziseket fogalmaztuk meg: 

1./ A szakképzésbe kerülő tanulók előzetes felkészültségük 

alapján különböző esélyekkel indulnak. 

2./ A pályaválasztási identifikáció /az intézetbe kerülés e- 

lőtt/ többségüknél nem alakul ki, kisebb részüknél is 

csupán az affektiv szféfára épül. 

3./ A választott pályával való azonosulás folyamatában az e-

gyéni értékrend és beállitódás az irányadó és alapvetően 

meghatározó. 

4./ A szakmai identifikációt még azon tanulóknál is el lehet 

érni kedvező szakmai, pedagógiai-pszichológiai, közösségi 

és üzemi hatással, akik eredetileg teljesen más pályákat 

választottak. 
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5./ A szakmai azonosulást alapvetően a közösség, szakmai cso-

port beállitódása határozza meg, amelynek az emocionális 

hatáson tul igen jelentős szerepe van a kognitiv és kona-

tiv szférákra is. 

A képzésen belül ismert a személyiség sokoldalu fejlesz-

tésének követelménye. A jól megalapozott pályaválasztás ehhez 

csak lehetőséget ad, amely valósággá a szakképzésen keresztül 

válhat. Ezért kutatásainkhoz, illetve vizsgálatainkhoz a kö-

vetkező feladatok megoldását tüztük ki: 

1./ Feltárjuk a szakmunkástanulóknál a pályaorientációt 

befolyásoló pszichológiai és szociál-pszichológiai tényező- 

ket. 

2./ Vázoljuk az identifikáció kialakulását, mechanizmu-

sait és sajátosságait, az ezekről kialakult nézetek tükrében. 

3./ Elemezzük a pályaválasztás után és a pályárakerülés 

folyamatában az azonosulást befolyásoló érték és attitüdképző 

hatásokat a szakmunkástanulók tevékenységével összefüggésben. 

4./ Megvizsgáljuk azt, hogy mennyiben befolyásolja a pá-

lyával való identifikációt a másod-, illetve ezen felüli pá-

lyaválasztás. 

5./ Elemezzük a pályával való elégedettség kérdéseit a 

pálya megvalósitás kezdeti szakaszában. 

Ezeket a feladatokat kölcsönhatásban vizsgáljuk a neve-

lési célfeladatokkal és módszerekkel, amelyek együtt álkotnak 

egy olyan rendszert, ami segit a téma vizsgálatában. 
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Az identifikáció-kutatás és annak tárgya igen összetett 

és bonyolult kérdéskör, amely magában foglalja az azonosulás 

empirikus mérését, az identifikációs folyamat összetevőinek 

szerkezeti vizsgálatát, valamint azok hátterében levő érték-

rend tanulmányozását is. Az azonosulás vizsgálatának metodo-

lógiai és metodikai sajátosságait mindenkor a komplexitás ad-

ja meg. A szakirodalom alapján a problémakör megközelitése 

nem tekinthető egységesnek. Az identifikáció lényegének ösz-

szegzésére és az azonosulási folyamat összetevőinek feltárá-

sára alapvetően két fő - direkt és indirekt - eljárást, il-

letve módszert alkalmaznak, amelynek részletes kifejtésére e 

keretek között nem vállalkozhatunk. 

Kutatásaink során változatos vizsgálati módszerek együt-

tesét alkalmaztuk. Igy a következő eljárásokat használtuk az 

empirikus adatgyüjtés, az attitüd ás érték-skálák feldolgozá-

sa során: 

a./ Sokoldalu megfigyelés tanítási órákon, gyakorlati 

foglalkozásokon, termelő jellegü gyakorlatokon és egyéb isko-

lai foglalkozások /felzárkóztatás, szakkör, könyvtár, MHSZ 

klub, Kulturális Hetek/ során. 

b./ Alaposan tanulmányoztuk a tanárok és szakoktatók fél-

évi és évvégi irásbeli jelentéseit. 

c./ Egyéni és csoportos beszélgetéseket folytattunk a ta-

nulókkal, folyamatosan és rendszeresen konzultáltunk az osz-

tályfőnökökkel, az osztályban tanító pedagógusokkal. 
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d./ Az intézetbe került tanulókról megküldött jellemzé-

seket, valamint a folyamatosan vezetett személyiséglapokat is 

alaposan tanulmányoztuk. 

e./ A végzős hallgatókkal egy év után értékeltettük a 

szakmai képzést végző iskola pályára felkészitő tevékenysé-

gét, és kutattuk a pálya-elhagyás tényezőit is. 

f./ Több szempontu kérdőivet állitottunk össze, amely 

egyrészt a szocializáció külső tényezőire, másrészt a szakmai 

képzésben ható érték- és attitüd-képzőkre vonatkozott. A kér-

dőivek összehasonlitásánál Rókusfalvy, 1968; Csirszka, 1973; 
Ritoókné, 1977; Zakar, 1978. által összeállitott és alkalma-

zott munkákat tekintettük alapnak, amelyet sajátos viszonya-

inknak megfelelően adaptáltunk. Az értékorientációs- és a 

szakmai attitüdre vonatkozó kérdések közül a vizsgált személy-

nek hármat kellett kiválasztania és azt rangsorolva leirni. 

Ennek megfelelően az első helyen kiemelt válasz 3 pontot, a 

második 2 pontot, mig a harmadik 1 pontot kapott. A pontok 

egy viszonyszámot adtak, amelyből százalékos megoszlást szá-

moltunk. Az áttekinthetőséget, valamint a szóródást azon a 

helyeken, ahol ezt szükségesnek véltük, grafikonon is ábrá-

zoltuk. 

g./ A tanulók munka- és tevékenység beállitódási irányát 

és kifejezettségi fokát a Skawran II. kérdőiv segitségével 

vizsgáltuk. Mi az eredeti skála felhasználása mellett döntöt-

tünk, tehát nem a hazai pályaválasztási tanácsadás gyakorlat- 
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ban elterjedt, Csirszka János által módositott kérdőivet al-

kalmaztuk. Ismert volt az eredeti skála szokatlan kérdésfel-

vetése, de az irásos instrukción tul szóbeli kiegészitést is 

adtunk tanulóinknak a kérdések megfelelő értelmezéséhez. 

A következő fej:zetekben egy sajátos szakma- és intéz-

ménytipus valóságos helyzete alapján a választott pályával 

való azonosulás több pszichológiai tényezőit kutatjuk külön-

böző vizsgálati módszerek felhasználásával. 

II. A VÁLASZTOTT PÁLYÁVAL VALL AZONOSULÁS VIZSGÁLATA  

Kutatásaink alapján ebben a fejezetben kivárjuk elemezni 

a kertész mezőgazdasági szakmunkástanulók pályára kerülésének 

fontosabb sajátosságait. Először röviden bemutatjuk a válasz-

tott mintát és azokat a módszereket, amelyekkel vizsgálatain-

kat végeztük. Végül szólni kivánunk a fejlődéslélektani össze-

függésekről és hatásairól is, amelyek a választott pályával 

való azonosulás során megnyilvánulnak. 

Az elemzések előtt szükségesnek tartjuk a kertész és a 

disznövénykertész szakma legfőbb jellegzetességeinek és sajá-

tosságainak bemutatását. A tanulóknak egyrészt meg kell ismer-

ni a termesztésben található növények felépitését, életmüködé-

sét, és azok gazdasági jelentőségét. Másrészt alaposan ismer-

niük kell az egyes kulturák igényeit, a termesztést befolyá-

soló tényezőket. Az alkalmazott technológiai tevékenységet 

meghatározott szinteken végre kell hajtaniuk. 
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A kertészképzésben jelentős hányadot képvisel a termesz-

tés során alkalmazott gépek megismerése, azok kezelése és az 

üzemeltetésükhöz szükséges jártasságok és készségek kialakí-

tása. 

A szaktárgyi ismeretek gyakorlati elsajátitása, bemuta-

tása, gyakorlása az intézet mintakertjében, - növényház, fó-

liatelep, minta- és fajtajellegü mikró parcellák, gépmühely, 

KRESZ pálya - valamint a gyakorló gazdaságokban főként terme-

lő, begyakorló jelleggel történnek. 

1./ A minta bemutatása  

A longitudinális jellegit empirikus vizsgálatainkat az 

198o/81. tanévben kezdtük és 1982/83-as tanévben fejeztük be 

azzal a céllal, hogy feltárjuk, illetve jelezzük a mezőgazda-

sági szakmunkásképzőbe került tanulók pályaorientációját, a 

szakmához való viszonyát, a munka- és tevékenység-beállitó-

dását. Ezzel összefüggésben jellemezhetjük az identifikációs 

attitüdök és értékek lényeges, speciális csoportjait, kapcso-

latát az interperszonális viszony-rendszerrel. A méréseket a 

szakmai képzés elején, - mindhárom tanévben - október-novem-

ber hónapokban  végeztük. A korábban végzett tanulók szakmában 

való elhelyezkedésére, beválására is kiváncsiak voltunk és a 

végzés után egy évvel rendszeresen táéjoztatást kértünk tőlük. 

Mintául a Kecskeméti Mezőgazdasági Szakmunkásképző Inté-

zet tanulóit választottuk. Ebben az iskolában kertészeket és 

disznövénykertészeket képeznek. Az intézet 1929-től folyama-

tosan mindig ilyen szakmai képzést folytatott, de a szakmák 
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bontása, strukturáltsága az általános irányzatok és sokszor 

a divatok szerint állandóan változott /általános kertész, 

speciális szakokra bontott kertész/. A jelenlegi képzési 

rend a vizsgálat kezdetével alakult ki, miszerint külön szak-

mai számmal rendelkezik az 17o1 disznövénykertész és az 17o5 
kertész szakma. Az utóbbin belül az első ágazatként már első 

évtől kezdve szőlő- és gyümölcstermesztő, a második ágazat-

ban zöldségtermesztő-kertész szakmunkástanulók képzése /14-

18 év/ történik. 

Az előző években a demográfia-mélypont a kertésztanulók 

beiskolázását igen sulyosan, az utóbbi három évben mérsékel-

ten érintette. Gyakorlatilag ez azt jelentette, hogy bármi-

lyen eredménnyel végzett nyolcadikos tanulót felvettek a ker-

tész szakokra. Ez alól kivételt képez a disznövénykertész szak, 

ahol az utóbbi két tanévben több mint kétszeres tuljelentkezés 

volt, tehát "divatos" szakmává vált. 

A társadalmi elvárások és a képzés profiljából adódóan 

az intézet a következő nevelési célt tüzte maga elé: 

- A mezőgazdasági /kertészeti/ vállalatok és üzemek ré-

szére szocialista gondolkodásu, általános és szakmailag mű-

velt disznövénykertész és kertész fizikai munkásokat képez-

zen, akik munkájuk területén ismerik a nagyüzemi eljárásokat. 

-  A  képzés során készitse fel a tanulókat, hogy a korsze-

rü ismereteket a technológiai folyamatok során gazdaságosan 

alkalmazzák. A szakmai szint követelményrendszerének megfele-

lően tegye őket alkalmassá a konkrét munkára, valamint az ál-

landó és folyamatos önképzésre, az eredményes továbbtanulásra. 
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- Nevelő munkával alakitsa ki: a munkás hivatást, a vi-

lágnézeti és politikai elkötelezettséget, az egészséges élet-

mód iránti igényt, a szocialista erkölcs elemeit. 

Az adatok megfelelő értékeléséhez - mint tény - hozzá-

tartozik az is, hogy a régi, un. teljes vertikummal rendelke-

ző intézetet /tanépület, kollégium, gyakorlókert, mühelyek, 

sportudvar, botanikus kert, stb./ a vizsgált időszakban egy 

szerényebb feltételeket biztositó városi környezetben lévőre 

kellett felcserélni. 

A vizsgálatban az 198o/81. tanévben három disznövény és 

négy kertész, az 1981/82. tanévben három disznövény és öt ker-

tész, végül az 1982/83. tanévben három disznövény és hat ker-

tész osztály vett részt. 

A három év alatt a három évfolyamon tanuló 542 fiatal a-

datait értékeltük. Ebből összesen 95 fő disznövénykertész és 

135 fő kertész járt az első évfolyamra, a harmadik évre ez 

85, illetve lo5 főre módosult, ami végül is 36 fő kimaradá-

sát jelenti a vizsgált időszakban.. 

Igy lehetőségünk volt arra is, hogy az 198o/81. tanév-

ben belépett /D=29, K=39/ elsőévesek fejlődését - általános 

és szakmai müveltség, biológiai, egészségügyi - attitüd- és 

értékorientációs tényezőinek változásait /létszám alakulása 

harmadik  évre: D=27, K=33/ az egyik legkritikusabb időszak-

ban sikerrel nyomon követhettük. 

Ismert volt a pályaválasztási szakemberek körében az a 

tény, hogy a kertész szakmára rendkívül nehezen lehetett az 

előző években beiskolázni tanulókat. A jelenlegi javuló ten- 
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dencia, ami a végzettek számának növekedését jelenti, nem hoz 

egyértelmü minőségi változást az általános müveltség szinvo-

nalában. A szakmunkásképző intézetekhez viszonyitva a pálya-

elhagyás, lemorzsolódás hasonlónak tünik /16 

Ez a szakma is erősen "elnőiesedett", ami a technológiai 

folyamatok szakszerü és időszerü végzését akadályozza - egyes 

speciális feladatok determinálják a férfi munkaerő szükséges-

ségét pl. növényvédelem, gépi munkák. A vizsgált időszak két 

utolsó évében 14o leány /74 %/, illetve 13o leány /8o %/ ta-

nulta a kertész szakmát, 44-44 fiuval szemben. Ez az arány 

nagyban meghatározza a pályán maradást, illetve annak későb-

bi elhagyását és módositását is. 

A képzési idő 3év. Az első két évben a heti tanitási 

időn belül /3 nap elmélet, 3 nap gyakorlat/ az elméleti és a 

gyakorlati foglalkozásra kötelezően előirt óraszám 18, illet-

ve 21 óra volt. Az 1982/83-as tanévben az ötnapos és hetes 

váltásos /5 nap elmélet, 5 nap gyakorlat/ tanitás bevezeté-

se után az elméleti óraszám 31-32-re, a gyakorlati idő 35 

órára módosult. Ezt előzőleg 6,5 hetes, illetve ettől a tan-

évtől 5 hetes kötelező nyári gyakorlat egésziti ki. 

Az intézet specializáltságából és sajátosságaiból ter-

mészetszerűleg adódik, hogy minden évfolyamon a szakmai tár-

gyakat kertész, agrár- és gépészmérnök-tanárok, illetve a 

gyakorlati foglalkozásokat kertész üzemmérnökök, müszaki ta-

nárok oktatják. Szintén a különleges sajátosságok közé tar-

tozik, - amelynek pszichológiai és pedagógiai előnyei egyér- 
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telmüek - hogy a gyakorlati oktatás, a képzés teljes ideje  

alatt iskolai szakoktatók irányitásával és ellenőrzése mel-

lett csoportbontásban /16-2o fő/ történik. 

A vizsgálat lebonyolitása osztályfőnöki órák keretében 

történt. Először szociometriai felmérést végeztünk. Ebben kü-

lönösen fontosnak tartottuk, hogy megismerjük a tanulók álta-

lános iskolában és a szakmunkásképzőben elért eredmények kö-

zötti különbségek okait. A szakigai képzés szempontjából dön-

tő a manuális készség, ismeret, amelyre a gyakorlati tantárgy 

osztályzataiból is következtethetünk. Segiti a reálisabb és 

megalapozottabb összehasonlitást, ha tudjuk hol járt iskolá-

ba a tanuló és milyen volt ott a tanári ellátottság. 

A szakmai szocializációban is döntő a család, s ezen be-

lül különösen lényeges az apa és anya iskolai végzettsége, 

családi helyzetük, testvérek száma, keresetük összege és la-

kásviszonyaik. Ezek az értékek és jelzők is lényegesek, egy-

általán nem hagyhatók figyelmen kivül. A szakmai identifiká-

ciójuk ütemének esélyeit olyan szociológiai tényezők is be-

folyásolhatják, amelyek általában egész szocializációjukat 

is konfliktusossá tehetik. Ilyenek pl. a lakóhely változtatá-

sából, a migrációból adódó adaptációs problémák. Tekintettel 

arra, hogy  a szakképző iskola tanulói között sok a vidéki, 

igy a városi életmódhoz való alkalmazkodásuk, a családi kör-

nyezetből való elszakadás, a szakma tanulása kezdetén több 

konfliktus-lehetőséget tartogat számukra. Elsősorban azért, 

mert bekövetkezik az iskola-változtatással együtt rendsze-

rint az alapvető életmódváltoztatás is. Az identifikációs 
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vizsgálatban figyelembe kell venni ezeket a szociológiai té-

nyezőket is, ha nem is teljes mélyeéggel, de mégis lényeges-

nek tartjuk azokat, mint az azonosulást befolyásoló külső fak-

torokat. 

A második kérdőiv azt kutatta, hogy milyen értékek és at-

titüdképzők segitették elő a pályaorientációt. Ezeknek a hatá-

sára milyen mértékü azonosulás jött létre, mely tényezők azok, 

amelyek a beállitódást legjobban elősegitik. Nem lényegtelen 

továbbá annak megismerése sem, hogy az életpálya sikeréhez és 

a szakmunkássá váláshoz milyen orientáció-értékekre van szük-

sége a tanulóknak. 

A második és harmadik osztályban a harmadik kérdőivvel 

ugyanezen értékek beépülését kutattuk és ismételten kértünk 

választást a tanulóktól. Igy vált lehetővé, hogy nyomon kö-

vethettük egyes értékek beépülését, más értékek elhagyását, 

azaz a személyiség átalakulását a képzés alatt. 

A vizsgálaton résztvevő tanulóktól /:3=542/ arra is választ 

kértünk, hogy a szakmunkásbizonyitvány megszerzése után a szak-

mában kivár-e maradni, illetve a végzés után valójában hol ki-

ván elhelyezkedni. A végzett tanulóktól azt is megkérdeztük, 

hogy milyen mértékben elégedettek az iskola életre és a pályá-

ra felkészitő munkájával. Jelenleg szintén a pályán dolgoznak-

e, és milyen mértékü a megelégedettségük, ujra ezt a szakmát 

választanák-e, és nem bánták-e meg, hogy ezt "kényszerültek" 

választani évekkel ezelőtt? 

Az 1982/83. tanévben Szende /1974, 1975/ munkái alapján 

a Skawran II. kérdőiv segitségével vizsgáltuk 213 tanulónál 
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a munka- és tevékenység beállitódás irányát, kifejezettségi 

fokát. A kérdőiv 35 kérdést tartalmaz. Minden kérdés esetében 

a vizsgált személynek meg  kell  állapitania, hogy az exponált 

tevékenység-fajtát mennyire kedveli, illetve részesiti előny-

ben.  A  megitélés mértékéül a virtuális standardhez való vi-

szonyitás, a másokkal való összehasonlitás szolgál. 

A  vizsgált tanuló öt válaszlehetőség közül fogadhat el 

egyet. Véleményt kell mondania, hogy a szóbanforgó tevékeny-

ségre irányulás oly mértékü-e, mint másoknál, vagy  ennél cse-

kélyebb, avagy lényegesen alacsonyabb, illetve erősebb, ava 1y 

lényegesen erősebb. A kérdőiv a munka és tevékenység-beálli-

tódás  7  paraméterét méri. Az egyes paramétereket öt-öt kérdés 

képviseli. A paraméterekül szolgáló tevékenység irányultságok 

a következők: 

I. Gyakorlati-mozgásos irányultság /GYI/ 

II. Kalandos-változatos irányultság /K/ 

III. Természettudományos-intellektuális irányultság /T/ 

IV. Müvészi-szellemi irányultság /M/ 

V. Humán-karitativ-pedagógiai irányultság /H/ 

VI. Biztonság-kényelmi irányultság /B/ 

VII. Vezető-meggyőző irányultság /V/ 

P. A pályával való azonosulás salátosskai  

A vizsgálati adatok alapján megállapithatjuk, hogy a 

nyolcadik osztály után a kertész pályára került tanulók pá-

lyaválasztási azonosulása igen differenciált, sokirányu és 

bonyolult összefüggésben áll személyiségfejlődésük egészével. 
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A személyiség fejlődésére, mint akkumulációra a bonyo-

lult intergrativitásban döntően két fő tényező hat és egyben 

ez egy  "tartást" biztosit számára: a család és az iskola. A 

személyiség alakitását alapvetően meghatározza az a szociális 

háttér, amely a gyermek értelmi, érzelmi és viselkedési szfé-

ráinak pozitiv és negativ irányu viszonyulásait már magában 

hordozza. 

A szakmunkásképzőbe került tanulók szüleinek iskolai vég-

zettsége némi javulást ugyan mutat, de az édesanyák alacsonyabb 

képzettsége ebben az iskolatipusban /Tiba, 1982/, ahol a tanu-

lók több mint 7o p-a leány, erősen érezteti hatását. Mindez az 

alacsonyabb általános müveltségben, az erősen kötött érzelmek-

ben és szélsőségesebb értékrendek megjelenésében fedezhető fel. 

A szülők döntő többsége fizikai munkát végez, ennek elle-

nére mégsem hat kedvezően a prae-identifikációra, ami joggal 

elvárható lenne a helyes családi nevelés alapján. Hátrányosan 

érinti a szakmai azonosulást az a tény, hogy az apák /91 % , 

88 %, 93 %-ban/ fizikai foglalkozása között csak 7-9 % arány-

ban van a mezőgazdaságban végzett ilyen irányu tevékenység. 

A pályaorientációban döntően hat a szülők együttes véleménye, 

munkájukhoz való viszonya, beállitódása. Teljes családból /ami 

természetesen további gondokat még takarhat/ elsőéves tanulók 

- három év átlagában - mintegy 7o %-a érkezik az intézetbe. 

Magas az elvált és gyermeküket egyedül nevelő szülők száma, 

amely elsősorban anyai "nevelést" jelent a csonka családokban. 

Ebben a hatásban olyan fontos tényezőket is figyelembe kell 
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venni, mint a család nagysága, anyagi és lakáshelyzete /riba, 

i.m./ A családra a szocializációs szerepének érvényesitésén 

tul még nagyon sok tényező hat, de a felsoroltak - véleményünk 

szerint - primátusként kezelendők. 

A személyiség fejlődésében szintén alapvető és meghatáro-

zó a család mellett az iskola alakitó, formáló, nevelő és tu-

dományos ismeretet nyujtó hatása. 

A városi iskolákban kapott érdemjegyek összességében a 

szakmunkástanulói évek alatt is stabilabbnak tünnek, ezek a 

tanulók elsősorban a környezeti adottságok és lehetőségek fi-

gyelembe vételével döntően disznövénykertész szakra jelentkez-

nek és tanulmányi eredményeik jobbak, mint a kertészeké. Az 

iskolai képzés alatt esetenként a tanyáról bekerült tanulók 

jobban megállják helyüket a munkavégzés, akaraterő területén, 

mint több, esetleg jobban felszerelt és jobb szakellátásban 

is résztvevő falusi gyermek. A nyolcadik osztály évvégi jobb 

tanulmányi eredményei - a tapasztalat alapján - a nagyobb tu-

dással szemben, egyfajta liberalizmust jeleznek. Ennek káros 

hatása a személyiség amugy is problémával küzdő "átállásában" 

további pszichológiai nehézséget okoz. 

A szakmunkásképzőbe kerülés utáni közismereti felmérő 

dolgozatok 1-1,5 jeggyel rosszabb eredményt adnak. Irreálisan 

magas a gyakorlati érdemjegyek átlaga, amely a kertész szakma 

szempontjából kevésbé veszi igénybe a tanulók manuális kézü-

gyességét, gondolkodóképességét és az elérhető legnagyobb tel-

jesitményt /I.m./. 
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A pályával való előzetes azonosulásról kapunk képet akkor, 

ha azt vizsgáljuk, hogy a tanulók részéről hányadik helyen sze-

repelt a jelentkezés. Az eredeti elhatározásuktól fiiggetlenül a 

jelentkezettek több mint fele megváltoztatta döntését, s ismé- 

telten ezek fele "kényszer" hatására döntött.  Igy  csak a tanu-

lók mintegy 46 %-ánál lehet iskolai szinten a pályák iránti 

orientáltságot, illetve az előzetes azonosulást tapasztalni. 

A különböző szakmákkal való előzetes identifikáció eltérő képet 

jelez a fiataloknál /1.sz. grafikon/. Ezek alapján nem meglepő, 

hogy magas /62 %/ a disznövény szakra való eredeti jelentkezé-

sük. Későbbi szakmunkástanulói munkájukban is magasabb szintet 

mutat ez az orientáltságuk, és ezzel együtt erősebb a csoporton 

belüli interperszonális viszony is. 

rzelmi kötődés általában nem tapasztalható a "másodsor-

ban" való jelentkezésnél, viszont a személyiség számára a szak-

ma gondolatilag a választható rosszak között még elfogadható 

szinten van. Az ezeken felüli választási "kényszer" jobb meg-

oldás hiányának hatására jön létre /a leányok többsége egész-

ségügyi, kereskedelmi, a fiuk pedig ipari pályákat jelöltek 

meg/. Ez egyértelmüvé teszi, hogy ezt a "kényszerpályát" dön-

tő többségben több éves átlagban /l5-2o %/ ezek a tanulók 

hagyják  el.  

Ismert és ma is elgondolkodtató összefüggést sejtet a 

személyiség orientáltságában, az előzetes azonosulás kialaki-

tásában a pályán dolgozó kedvelt személyek hatása. Az "első-

sorban" választottak közül a disznövénykertész szakmát azon 



-46- 

A tanulók választásában hányadik helyen szerepelt  

a Mezőp;azdasági Szakmunkásképző Iskola  

/három év átlaga/ 
Disznövénytermesztő /rT=95/ 
	

Kertész /N=135/ 

Iskolai Atlac /N=23o/ 

elsősorban 

másodsorban 

harmadsorban 

ezen Selül 

l.sz. grafikon 
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tanulók jelölték magas százalékban /8o-85 %/, ahol a rokonok, 

barátok, ismerősök gyakoroltak kedvező hatást, mig a kerté-

szeknél már a szülők és testvérek minta adása, "rábeszélő"  

szerepe is erősen dominált. Megdöbbentő viszont - s jelzi a 

család és iskola pályaorientációs munkájának fogyatékosságait 

és egyben feladatait is - hogy a két szakmában 45-45 %-ban 

ugy jelentkeztek a tanulók, hogy szülői, ismerősi minta adás 

nem volt, illetve közvetett ismerettel nem rendelkeztek a pá-

lyáról /2.sz. grafikon/. 

Ezen tényleges összefüggések után azt vizsgáltuk meg a 

jelentkezőknél /l.sz. táblázat!, hogy milyen attitüdök, vagy 

beállitódást "segitő vagy nem segitő" tényezők hatására dön-

tött, esetenként kényszerült dönteni a tanuló a kertész pá-

lya mellett. 

A disznövénykertész szakra jelentkezőknél erős korelá-

ciót mutat a pálya "elsősorban" való választása a tanuló "ér-

deklődésével" és a hozzá szorosan kapcsolódó pálya-ismerete 

a pályán dolgozó kedvelt személy hatásával. Ez az összefüg-

gés már nem mutatható ki a kertész tanulóknál. Sajnálatos 

egyezőséget mutat a másod- vagy harmadsorban való jelentke-

zés a "nem volt más lehetőségem" indoklással, amelybe bese-

gitett a szülői kivánság is, s ez esetenként kényszer hatás-

ként jelentkezik. Ez pedig gátlólag hat az affektiv és kona-

tiv szférára is. 

A kapott értékek felhívják a figyelmet arra, hogy a szü-

lők és pedagógusok hatása még ma is döntő /"tanáraim taná-

csára" lo %, "szüleim kivánságára" lo %/. Ezért velük szem- 
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A tanulók pályaorientációijának segitése  

a kertész szakmában dolgozók részéről  

/három év átlagában/ 

Disznövénytermeszt(i /N=95/ Kertész /N=135/ 

Iskolai átlag /d=23o/ 

sziiJ 

testvér 

rokon 

ismerő s 

barát 

senki 

2.sz. grafikon 



ben sokkal megalapozottabb személyiség- és pályaismeret elvá-

rás szükséges, amely legyen összhangban a személyiség érdek-

lődésével és egyéni fejlődésével. Több tényező kisebb jelen-

tőségü, de nem lebecsülendő. Különösen elgondolkoztató, hogy 

milyen kismértékü az általános iskolai gyakorlatok munkát meg-

kedveltető hatása, vagy az, ho gy  a jelentkezettek 4 ;fi-a nem 

tudja pontosan miért is választotta ezt a pályát. Megnyugta-

tott bennünket, hogy a motivációs tényezők között nem szere-

pel - amelyről  egyébként azt hittük lényeges - a teljes kol-

légiumi ellátás ós a vidékről a városba kerülés lehetősége. 

Az értékek szokatlanok és eltérőek lehetnek más intéz-

ménytipushoz viszonyitva. Ez adódhat a véletlen meritésből, 

amely három tanévre történő beiskolázást jelent, másrészt mi-

vel jelen esetben teljesen speciális és a társadalomban ke-

vésbé elismert, megbecsült szakmáról van szó. Ebből követke-

zően a tanulók bizonyos rétegénél a választott pályához kap-

csolódó értékorientációk ellentmondásos jellegüek. 

A "munkában talált öröm" relativ gyakorisági mutatóinak 

ingadozása /a végzés évében tapasztalt alacsony szint/ az in-

tézmény pályáranevelő tevékenységének bizonyos hiányosságaira 

hivja fel a figyelmet. 

Igen tanulságos a tanulók távlati törekvéseinek értéke-

lése. A kérdésekre adott válaszaikból - amelyek attitüdioná-

lis értéküek - egyértelmüen kitünik, ho gy  csak néhány moti-

vumra koncentrálódnak igazán /2.sz. táblázat/. 

Magas százalékkal első helyen /?5 %/ preferálják, mint 

az élet egyik legfontosabb, a társadalmat és a személyiséget 

fejlesztő értékét, a "munkában talált öröm"-öt. 
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Az első évfolyam tanulóinál ez magasabb értéket képvisel, majd 

a második évben történt visszaesés után ugyan némi emelkedést 

mutat, de nem ári el a belépők orientációs szintjét. 

Magasra értékelik a pályatevékenységhez feltétlenül szük-

séges "munkatársak megbecsülésé"-t, és azt is tudják, hogy a 

"mindennapos feladatok teljesitésé"-vel járulhatnak hozzá a 

"szocialista társadalom fejlődésé"-hez. Szintén elgondolkodta-

tó, hogy magas érzelmi töltéssel induló tanulóknál ezt a na-

gyon fontos erkölcsi értéket miért nem tudja az iskola lega-

lább szinten tartani. Az életkor változásával az értékek módo-

sulnak, átalakulnak, de alapvető és normaként kezelendő érté-

keknél ennek nem lenne szabad bekövetkeznie. 

Az a véleményünk, hogy a személyiség által kitüzött élet-

célhoz megfelelő "anyagi biztonság"-ra is szükség van, ami 

természetes igény, de nem csupán a "magas jövedelem" előtérbe 

helyezését jelenti. Igen jelentős a rangsorban /V/ a "maradan-

dó alkotások" létrehozásának igénye, s meglepő, hogy ezt a le-

ányok fontosabbnak érzik, mint a fiuk. Akik mások irányitását, 

vezetését célul tüzik ki, többségükben társadalmi hirnévre és 

nemzetközi elismerésre is vágyakoznak. 

Összességében ezek után egyértelmübbé vált számunkra, 

hogy a rendkivül bonyolult, és a sokféle értékek, motivációs 

tényezők együttes hatásának integrációjaként jelenik meg a 

személyiség pályaorientációja, előzetes azonosulása, vagy "nem 

azonosulása". Kirajzolódnak azon feladatok is, amelyek a pályá-

ra való felkészitésben a társadalmi elvárások és az egyéni ki-

vánságok jobb összhangjának biztositásában a családra, az ál- 
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talános iskolára, a közvetlen és közvetett társadalmi környe-

zetre vonatkoznak. Ez a felkészitő rendszer tovább folytatódik 

a szakképző iskolában, ahol az alapvető készségek kialakitásán 

tul a pályához való kötődést, az igaz értékek elfogadtatását, 

a személyiség jegyeinek gazdagitásót kell elősegiteni. 

3. Pályaazonosulás és értékorientáció  

Alapvető követelmény a személyiség sokoldalu fejlesztése, 

amelynek során a megalapozott pályaválasztás csak lehetőséget 

ad ahhoz, hogy az előzetes tervek a szakmunkásképző intézmény-

ben valósággá váljanak. A szakmai képzés során az adott iskola 

tárgyi és személyi feltételei, az elsajá.titandó tananyag, a 

megoldásra váró gyakorlati feladatok képezik a külső környeze-

ti hatótényezők egyik legjelentősebb körét. Emellett erőtelje-

sen érezteti hatását a pálya reális tartalma és társadalmi ér-

téke. Fontos befolyásoló szerepet játszanak a baráti kapcsola-

tok, az iskolai és munkahelyi hatások. Ez utóbbiak különösen 

jelentősek a képzésben résztvevő fiatalok esetében, mivel a 

serdülőkorban az identifikációs készség ismét felerősödik /Bu-

da, 197o/. 

A tudatos választásban az érdeklődés mögött olyan szük-

ségletek huxódnak meg, amelyeket a pálya megkövetel. A képzés 

során ez az egybeesés eltünik és nagyobb szerepet kap a tanu-

lékonyság, utánzás, plaszticitás, tipológia különbsége, mely 

képességekben összegeződik. 

Az egyéni képességek és a személyiségtulajdonságok spe-

cifikusan fejlődnek. A tanuló elsajátitja a megfelelő szakmai 
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ismereteket, készségeket és jártasságokat, amelyek a személyi-

ség lényeges jellemzőiként manuális és mentális képességekké 

formálódnak. Kibontakoznak a pályavitelhez fontos személyiség-

tulajdonságok is, bár a pályakezdés időszakáig, a szakmai kép-

zés folyamatában a konkrét gyakorlati feladatoknak, teljesit-

mény-követelményeknek és munkafeltételeknek megfelelő, illet-

ve azok ellátását biztositó pályaalkalmassági szint még nem 

alakulhat ki teljesen. Az előzetes identifikáció csak a vizs-

gált tanulók mintegy felénél tételezhető fel, bár jelentős a 

szóródás a két szakma között. Számolhatunk nevelő-oktató mun-

kánkban ismeretlen tényezők kedvező, va gy  kedvezőtlen hatásai-

val is, amelyek nehezitik a folyamat részletes kifejlődésének 

nyomon követését. Ezért jogos az aggodalom, ho gy  mi történik 

azokkal, akik egyáltalán ne , vagy a kényszeritő döntés után 

még a képzeleti azonosulás kezdetéhez sem jutottak el? Tudnak-e 

ezek a tanulók a képzés befejezéséig legalább részben azonosul-

ni a pályával? 

Eddigi ismereteink és vizsgálataink nem teszik lehetővé 

az egyértelmü tézisek megfogalmazását, de eddigi gyakorlati ta-

pasztalatainkat is felhasználva kisérletet teszünk e bonyolult 

és szövevényes fejlődés néhány általunk lényegesnek tartott e-

lemének kiemelésére. 

Az identifikáció tartalmi összetevőiről mefállapithatjuk, 

hogy ez a kognitiv, affektiv és konativ szférák integrációjá-

ban jelenik meg a személyiség fejlődésében. Mindezek külön-kü-

lön még igen magas szintü elérése esetén sem jelenthetnek a-

zonosulást, bár kétségkivül a kifejlődést jelentősen megköny-

nyitik. 
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Az elemzéshez és a következtetések levonásához az ismer-

tetett sokszempontu és azonossággal rendelkező általunk módo-

sított kérdőiveket használtunk fel. Képzési területként és év-

folyamonként kértünk értékitéletet, véleményt jelenlegi munká-

jukról, környezetükről, az iskola szakmai alakitó hatásairól, 

a közösség beállitódásának mértékéről, amely a gondolati iden-

tifikáció létrejöttéhez, vagy annak továbbfejlesztett részle-

ges kifejlődéséhez nyujthat segitséget. 

A disznövénykertészeknél /3.sz. táblázat/ a legnagyobb 

hangsulyt az emocionális szféra jelenti, ami ugyan  életkori 

sajátosság, a serdülőkor jellemzője, de a szakma jellegéből a-

dódóan még erőteljesebb hangsulyt kap. A "szép pálya" általá-

nosnak tünik, mégis magasan  kiemelt és elismert értékelést ka-

pott, s a rangsorb an  visszaesése ellenére is mindhárom évben 

megőrizte első helyét /27 %/. Örömmel tapasztaljuk, hogy a ta-

nulók a pályaspecifikus ismeretek bővülésével egyre inkább fel-

fedezik szakmájuk hasznosságát, társadalmi jelentőségét. Az ér-

zelmi cldalt jól kiegésziti az értelmi fejlődés, ami a viselke-

désben is realizálódik, amikor növekvő mértékben felfedezik az 

"önálló alkotásra" való lehetőséget /15 96/, amely magas rang-

sorolási értékkel /II./ szerepel minden évfolyam értékitéleté-

ben. Rendkivül alacsony értéket jelez az "önállóság biztositá-

sa" /3 %/ a lehetőségekkel ellentétben, ami minden pályán szük-

séges. A disznövénykertészek esetében nem mutatkozik diszkre-

pancia a tevékenységben adódó önállóság biztositása és a pálya 

által felkinált önálló alkotásra való törekvés között. Mindkét 
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értéket a rangsorban "alul" helyezték el, s ez pszichológiai 

és pedagógiai szempontból figyelmet érdemel. A személyiség 

számára az érzelmi oldal erősitése mellett meg kell láttatni 

és egyben gyakorló terepet is szükséges biztositani, hogy tu-

dásának gyarapodása mellett a szakma elsajátitása egyben al-

kotó emberré válást az eddiginél hatékonyabban segitse elő. 

Összességében a tanulók /4-5.sz. táblázat/ értékitéle-

teikben a pályát szépnek, hasznosnak és egészségesnek itélik, 

amely  a  pozitiv viszonyulás kifejlődését, az identifikáció 

kialakulását mindenképpen segiti /3.sz. grafikon/. A pályával 

való azonosulás kialakulása szempontjából lényegesnek tekin-

tettük a tanuláshoz való viszonyt és az elért eredményeket. 

A reálisabb mérést az azonos vagy közel azonos általános- és 

szakiskolai tantárgyakban elért eredmények összehasonlítása 

alapján végeztük. A disznövénykertész tanulóknál némi vissza-

esés tapasztalható az általános iskolai eredményekhez képest. 

Különösen jelentős és számunitra teljesen érthető eredménycsök-

kenést találtunk a gyakorlati teljesitményben, ami az általá-

nos iskola ilyen irányu tevékenységének problémáit is jelzi. 

A kertész tanulók igen alacsony szintü közismereti - termé-

szettudományos tájékozottsága /ugyanakkor erőteljesebb az ér-

deklődésük az irodalom iránt, különösen  az első évfolyamon/ 

miatt a pedagógusok egyéni tervek alapján kiemelten foglalkoz-

tak a Gyenge képességü tanulókkal, s ennek eredményeként az 

osztályzatok javuló tendenciát mutattak. 
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A kertész pályáról alkotott itéletek 

Kertész I-II1.o. 

Iskolai átlag i-lll.o.  

/N.5427  Szép pálya  

Hasznos az embereknek  

Í'rdekes munka  
i~  r  nnrni  . 

lUl WUll 
~nállóságot biztosit 

~WZOM1~; 
 

Változatos munkát 
biztosit 
Aprólékos munkát 
igényel 
Lehetőséget ad önál-

1 I I I 	ló alkotásra  

Társadalmilag megbe-
csült 
Egészséges munkakö-
rülmények 

Nagyon nehéz  

Anyagi biztonságot 
nyujt  

Felelősségteljes  

3.sz. grafikon  
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Megvizsgáltuk az attitűdök egy csoportját /6-7-8.sz. táb-

lázatok!, amelyek véleményünk szerint  a szakmunkássá válással 

összefüggésben az identifikáció fejlődését különösképpen elő-

segithetik. Mindkét szakmában - a serdülőkor igen változó sa-

játosságainak megfelelően - az érzelmek dinamikus változásá-

nak és az értékek évfolyamonként, de döntő mértékben a 16-17. 

életévben végbemenő átstrukturálódását tapasztaltuk. A disz-

növénykertész tanulóknál a "pálya érdekessége", mint emocioná-

lis erő a három év alatt sokat veszit jelentőségéből /ranghely 

I-1//. Ezzel szemben a már eredetileg is magasra értékelt "jó 

tanári szemléltetést" /15-21-23 2/, mint a szakma elsajátitásá-

nak egyik kulcstényezőjét, a legfontosabbnak tartják: "Legyen a 

tanár szakmailag megszállott, mindig ujszerü és magávalragadó". 

E hatás az érzelmi azonosulás mellett jelentős értelmi tényező-

ket hoz felszinre, és ezzel hozzájárul a teljesebb identifiká-

ció létrejöttéhez. 

A cselekvés szintere a közösségben végrehajtott /unalom-

tél mentes/ munka, s ezt kedvezően befolyásolja "a jó osztály-

közösség", a "jó iskolai légkör" és a "jó tanár-diák kapcso-

lat". Ezek szűkebben és tágabban is ágensei lehetnek a szakmai 

identifikációnak, ha a közösség, osztály, csoport normái, ér-

tékorientációi egybeesnek a kivánt társadalmi értékekkel, s ha 

ez a közösség az együttes tevékenységben képes tagjainak visel-

kedését hatékonyan befolyásolni és ellenőrizni. 

Ezek után nem meglepő számunkra, hogy értékitéleteikben 

"a kedvező munkahelyi feltételek" /8 %/ elvárása előkelő helyen 

szerepel mindhárom évben. A magatartást, amely nyilt viselke- 
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désben jelenik meg, döntően meghatározza "a szervezettség és 

rend" /7 %/, amely a tevékenység előkészitésében és végrehaj-

tásában nélkülözhetetlen. A rendszeres ellenőrzés és értékelés 

szükségességét a harmadik évfolyam végére érzik fontosabbnak, 

amely minden munkavégzéskor meg kell hogy jelenjen. 

A kertész évfolyamokon igényként a kedvező társas helyze-

tek erősitése kerül előtérbe. A három kapcsolatrendszer igen 

magas foka "a jó osztályközösség" /15 %/, a "jó tanár-diák kap-

csolat" /lo %/, és a "jó iskolai légkör" /4 %/ óhajtott vágy-

ként is feltételezhető, s ez az, ami az eddig rendkivül pozi-

tivnek itélt attitüdök kialakulását bizonyos fokig kérdésessé 

teszi. Hasonlóan a másik szakmát tanuló fiatalokhoz, "a pálya 

érdekessége" évfolyamonként nagyot veszit értékéből. A tapasz-

talat birtokában más értékeket később fontosabbnak tartanak: 

"jó tanári szemléltetés" /9-14-15 %/, "a rendszeres ellenőrzés 

és értékelés" /7-7-9 %/. Ez mindenképpen kedvező változás a 

felnőtté válásban, a pozitiv társadalmi jellegü kognitiv érté-

kek megszilárdulásában. A tanulók számára fontos, hogy a kellő 

motiváltság olyan cselekvési területet is jelentsen, amely emo-

cionális hatásán tul az értelmi képességeket, valamint a visel-

kedést is kedvezően befolyásolja. A disznövényes tanulókkal 

szemben a kertészek jobban igénylik a dicséretet és kis mér-

tékben még a hanyag munka miatti elmarasztalást is. 

Összességében mindkét szakma tanulóinak véleménye alapján 

a szakmunkássá válásban a közösséget és annak kapcsolatrendsze-

rét tekintik fő tényezőnek. A szakmunkásképző intézetbe kerü- 
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léskor az osztály létrehozásával együtt bonyolult személyközi 

viszonyrendszert alkotnak a tanulók. Eredményes funkcionálása 

szempontjából lényeges az, hogy milyen az egymás közötti érint-

kezés és együttmüködés. Feltétlenül figyelembe kell venni a ta-

nár és diák kapcsolatában, de a tanuló és tanuló között is a 

kölcsönös függés, ellenőrzés és felelősségvállalás preferenci-

áját, amelyeknek az együttes tevékenységekben kell megnyilvá-

nulnia. Ez nem nélkülözheti a barátságot, az egymáson való se-

gitést és kölcsönös érdeklődést a "másik" és a végzett munkája 

iránt.  

Ebben a nagyon is összefüggő viszonyrendszerben mindig ér-

vényesül a szelektivitás, amely megnyilvánul a rokonszenvben, 

érzelmi vonzódásban és a közös érdeklődésben. Ebben a bonyolult 

egymást feltételező viszonyrendszerben a tanári nevelő-oktató 

tevékenység, a végzett munka sokszinüsége és a pálya jellegé-

ből adódó sokszinüség erőteljesen befolyásolhatja a személyi-

ség identifikálódását. Ez olyan individuális folyamat, amely 

a képzés előrehaladottságával, az életkor változásainak meg-

közelitő arányában - figyelembe véve a tapasztalatszerzés mér-

tékét, annak önértékelését, átélését - fejleszti és egyben dif-

ferenciálja a személyiséget. Ebben a differenciálódásban jön 

létre az önálló alkotásra és kifejezésre is képes, a szakmá-

jával azonosulni tudó egységes én. A személyiségnél a beálli-

tódás nem más, mint általános diszpozició, azaz egy aktivitás-

ra irányuló állapot, amely a környezet hatására alakul át. Az 

egyén és az objektiv világhoz, szakmához, tanuláshoz való vi-

szonyában alapvető kérdés, hogy mi a jelentős és fontos az 
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ember számára. Ugyanakkor nem ha gyhatjuk figyelmen kívül a 

személyiség sajátosságait, tulajdonságait sem. 

Az objektiv és szubjektiv tényezők egymásra hatásában a 

beállitódást az identifikáció előzi meg, amely szintén tárgyi 

és személyi közvetitésen keresztül csak szakmai tapasztalatok 

bővülésével jön létre /Xantus, 1975/. Ezt a megállapitást fel-

méréseink is i9-lo-ll.sz. táblázatok/ bizonyitják. Vizsgálva 

a beállitódást segitő tényezők személyiségre gyakorolt sokirá-

nyu hatását, megállapithatjuk, hogy  a tanuló egyéniségét és 

sokszinüségét, valamint a csoport és környezetük hatását is 

figyelembe véve, a szakmai azonosulást elsősorban az érzelmi 

és értelmi szinttel együtt funkcionáló belsővé vált cselekvés 

biztosithatja. Ezen hatások kialakulását, működését legjobban 

a jól szervezett, magas szinvonalu ós tudatos szakmai pedagó-

giai munka segitheti. Ennek gyakorlati megvalósitása elsősor-

ban a szakmai-elméleti és gyakorlati ismeretek elsajátitásá-

nak mértékétől, belső és külső motiváltságától függ. Ezért nem 

meglepő, hogy mindkét szakmában mindhárom évfolyamon ezt tart-

ják a legfontosabbnak a tanulók. Elgondolkoztató viszont, hogy 

ez a magasan preferált érték a szakma elsajátitásának a végén 

jelentősen csökken. Ezt a tendenciát más hasonló esetek alap-

ján a nevelési folyamat oldaláról értelmezhetjük ugy is, hogy 

az ismeretek, tapasztalatok és a tudás növekedésével a pálya-

identifikáció folyamata során az idealizált szakmai szerepmin-

tákhoz füződő esetlegesen tulzott /kamaszkori/ tapadást, tör-

vényszerüen felváltja egy reálisabb tapasztalatokra épülő, 

felnőttes szerepazonosulás. A szocializációban a serdülő-ifju 
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meglóduló ösztöninditásán tul döntő szerepe a tényleges ta-

pasztalatnak, a társadalmi nevelésnek van /Kazityeckij, Lu-

kin, Dancs/. 

Teljesen jogos igénye e pályával ismerkedő és azt elsajá-

títani akaró serdülőnek az önálló feladatok biztositása, az eb-

ből adódó "nehézségek leküzdése". Ezen értékek szorosan össze-

tartoznak és a cselekvés szinterén kognitive segitik elő a po-

zitív beállitódást abban az esetben, ha ez nem marad csak az 

igény szintjén. A kapott adatok és ranghelyeinek változása az 

iskolai nevelő-oktató munka hiányosságára is felhivja a figyel-

met. A disznövénykertészeknél az ismeret bővülését, a korszerü 

és valós élet igénylését jelenti az "üzemlátogatás" /8-9 á/és 

az uj fajták, eljárások /7 %/ megismerése. Valószinü, hogy ezek 

az átlagosnál magasabb ranghelyeivel a részleges identifikáció 

beépülését jelzik a személyiségnél. A szakmát és a tantárgyi 

követelményt ismerőknek nem meglepő, hogy második évfolyamon 

a tanulók igen előkelő helyre /II./ helyezik a pálya elsajáti-

tásában segitő "gép vezetése" /12 ó/ tényezőt. A tanulók nagy 

része /74-8o %/ leány, mégis többségük érdekesnek, "kihivónak" 

tartja, hogy koruk és nemük ellenére ilyen feladatot képesek 

megoldani. Az akaraterő és bátorság funkcionáltatása a gyakor-

lati cselekvésben feltétlenül segiti a pszichikus strukturák 

identifikáció irányába való rendeződését. 

Mégis az eddig felsorolt tényezőket nem célszerü a kör-

nyezettől, a különböző viszonyoktól elszakitva szemlélni. A 

rossz tapasztalatból és helytelen nevelési módszerekből is 
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adódhat az a negativ jelenség, hogy munkájuk, tevékenységük 

értékelésének, a csoport előtt való dicséretnek a tanulók szá-

mára kicsi a jelentősége. Ennek motivációs lehetőségeit, érték-

képző, beállitódást segitő hatásait valójában nem ismerik fel 

a tanulók /4.sz. grafikon/. 

Hasonló jelenséget tapasztalunk a kertész-tanulók által 

jelzett értékek szerepének a megitélésében is. Itt szeretnénk 

külön kiemelni, amely mindkét szakmára jellemző, hogy a "cso-

port, osztály sikere" miért jelentős tényező az azonosulási 

folyamatban. Egyénértünk Pataki /1972/ azon nézetével, amikor 

a csoport létrejöttéről, körülményeiről a következőket irja: 

"Csoportjelenségek csakis ott jöhetnek létre, ahol a társadal-

mi viszonyok interperszonális alakot öltenek, vagyis  ahol az 

objektiv vonatkozásokra rárétegeződik a személyes érintkezések-

nek, az összekapcsolódó tevékenységek szerveződésének és sürü-

södésének jelenségvilága." 

Nyilvánvaló, hogy alapvető mozza.13t ebben a folyamatban a 

csoporton belüli kontaktus, viszony és tevékenység. A csoport 

a nagy "közösség" kisebb egysége, igy fogalmában, tartalmában 

is más, és ezzel egy sajátosan rá jellemző normarendszert, szo-

kást, hagyományt teremthet. Ebben lényeges szempont lehet a pá-

lya elsajátitása során a csoporton belüli szakmai teljesitmény 

mértéke és elismertsége. Ezt a hatást, az esetleges negativ 

beállitódást mérsékli, illetve az egyéni teljesitményt pozitiv 

irányban fejleszti az, ha a csoport is elismerésre méltó ered-

ményt produkál. A nevelésnek mindig figyelembe kell venni azt, 

hogy a csoport szociális klimájával, szankcionálásával befo-

lyásolja tagjainak identifikálódását. 
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A beállitódást segitő tényezők  

Kertész I-III.o. /11=285/  

A. szaktárgyi ismeretek elsa-
játitása  

A nehézségek leküzdése  

A munkafolyamat kigoudolásr,  
és tervezése  

A cselekvés előkészítése  

A terv végrehajtása  

flzemlátogatás  

Egy  u' eljárás, fajta meg-
ismerese  

A gép vezetése  

Önálló feladatok megoldása  

A csoport, osztály sikere  

A munkád értékelése  

A csoport előtt való dicséret  

A tevékenység ellenőrzése  

4.sz. grafikon  
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Az azonosulást segiti a személyiség érzelmi beállitódása 

is, azaz a szakmai érvényesülés közérzetének helyzete. A kér-

désre adott válasz egyrészt érzelmi viszonyulást jelent a pá-

lyához, másrészt ha áttételesen is, a választás realitását is 

mutatja. A személyiség érzelmi bsállitódása igen fontos és lé-

nyeges a teljes identifikálódáshoz, mivel az érzelmi kötődés 

hiánya vagy labilitása könnyen lehetőséget adhat a pálya el-

hagyására. A tulfeszitettség és szorongás pedig gátolhatja a 

képességek és az érzelmek cselekvésben megnyilvánuló harmoni-

kus kifejlődését. 

A szakmai érvényesülést elsősorban annak évfolyamonkénti 

változásai /5.sz. grafikon/ alapján figyelhetjük meg. Az ér-

zelmek nagyon is komplex képződmények, ezért igen nehezen köze-

lithetők meg és tárhatók fel. Igy az idetartozó közérzet ellent-

mondásos jellegét a válaszok szóródása is szemléletesen és pon-

tosan mutatja. A tanulókat személyes szakmai érvényesülésieket 

illetően mérsékelt bizakodás jellemzi. 

Az optimisztikus beállitódás akkor tekinthető pozitivnak, 

ha valóban összhangban áll a lehetőségekkel és a megalapozott 

törekvésekre épül. Ebben az esetben segitheti legjobban a pá-

lyaidentifikációt. Az egyén a tudás, a tapasztalatok bővülésé-

nek, másrészt a szakma társadalmi elismertségének hiánya hatá-

sára - a munkahelyeken észlelt jelenségek alapján - az iskola 

ilyen irányu gyenge felkészitése következtében egyre jobban 

veszit bizakodó jellegéből, és mindez növelheti a közömbös és 

nyugtalan érzésü t anulók számát. 



Intézeti átlag; /N=5427 Harmadik évf. /N=133/ 

Nagyon bizakodó 

Közömbös 

\\` 

Bizakodó  

Nyugtalan 

Nagyon nyugtalan 

_ 64 -  

A  szakmai érvényesülés közérzetének  

alakulása évfolyamonként  
/három év átlagában/ 

El s& évf. /N=230/ 	Második évf. /aJ=174/ 

sz. grafikon 
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Ismert pszichológiai törvényszerüség, hogy a közömbös vi-

selkedés, itélet, ennek kinyilvánitása rendkivüli károkat okoz 

a csoport fejlődésében, de a személyiség önértékelésének kia-

lakításában oly fontos szerepet játszó kognitiv és affektiv 

szférákban is. 

Arra szintén választ vártunk, bogy egy-egy tanév eltelté-

vel miként itélik meg a szakmában való elhelyezkedésüket a ta-

nulók, illetve egyáltalán mennyien akarnak a szakmában maradni. 

Az adatok aggasztónak tünnek. Magas identifikációt mutat az el-

ső évfolyamos tanulók szándékainak kinyilvánitása, s az évek 

növekedésével óriási törés, illetve visszaesés tapasztalható 

/97-79 /. A harmadikos tanulók 21 %-a már a tanév elején ugy 

nyilatkozik, hogy nem marad a pályán. Ez az érték nyilván nem 

végleges, mert év végéig magában hordozza annak a lehetőségét, 

hogy tovább nő ezen tanulók száma. Igy természetesen gátja lesz 

a szakmai identifikáció továbbfejlődésének. Ennek korai felisme-

rése és mielőbbi feloldása, a helyes értékrend kialakitása a 

szakképző iskola egyik legfontosabb pedagógiai és pszichológiai 

feladatának tekintendő. 

Ha ezen adatokat összehasonlitjuk az l.sz. grafikon adata-

ival, /hányadik helyen választotta, vagy kényszerült választani 

ezt a szakmát/ akkor teljesen más nézőpontu helyzetképet kapunk. 

Eredetileg a tanulóknak csak 46 %-a választotta életcélul a ker-

tész pályát. Ugyanakkor a másodsorban választókat majdnem telje-

sen sikerült az iskolai évek alatt megnyerni a szakmának és be-

bizonyitani, ho gy  önmegvalósitásuknak ebben a szakmában is óriási 
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lehetőségei vannak /első-másodsorban 81 % jelentkezett, a szak-

mában 79 % akar elhelyezkedni/. Ebből a szempontból a szakmun-

kásképző iskola tanárai, szakoktatói a vállalt igen nehéz és 

bonyolult pályára felkészitő nevelési feladataikat jól megol-

dották. 

Azt is vizsgáltuk még, hogy hol kivánnak elhelyezkedni a 

tanulók a szakmunkás bizonyitvány megszerzése után. Kedvező, 

hogy a kertész pályát döntő többségük a lakóhelyükön, illetve 

annak közelében kivárják gyakorolni. Ez a szorosabb családi kö-

teléket, vonzalmat és az utána való vágyakozást is jelzi. A la-

kóhelytől távol elhelyezkedni szándékozók /15%/ elvált, vagy a 

nevelő szülővel együtt élő, de a megromlott családi körülmé-

nyektől elviselhetetlennek tünő kötelékektől kivánnak elsősor-

ban megszabadulni. 

Az eddigiekből is kitünik, hogy az identifikáció nagyon 

bonyolult hierarchikus rendszerként müködik a személyiség 

pszichikus folyamatainak szabályozásában. Véleményünk szerint 

lehetőség van arra, hogy azon tanulóknál is bekövetkezzék a 

részleges azonosulás, akik eredetileg más pályát választottak. 

Ebben a tekintetben fokozódik a szakmunkásképző intézetnek, ta-

nárainak, szakoktatóinak és összes dolgozójának, a kollégiu-

moknak és a gyakorló gazdaságok beosztott vezetőinek és munka-

társainak a pedagógiai felelőssége, akik mintát adhatnak vi-

selkedésükkel, eredményeikkel, tudásukkal, kedvező esetben 

magasfoku szakmai szeretetükkel és elhivatottságukkal segithe-

tik elő a tanuló ifjuság nevelését, szakmai, politikai és vi-

lágnézeti azonosulását. 
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III. PÁLYAIDENTIFIKÁCIÓ ÉS MUNKÁRA VALÓ  BEÁLLITÓDÁS 

A személyiség a pálya elsajátitása közben tanul, azonosul, 

azaz szocializálódik. Ez végül is sajátos nyilt viselkedésben 

testesül meg, amely mögöttes kognitiv és affektiv tartalmakat 

hordoz. Tulajdonképpen mindenkor csak arról a személyiségről 

mondhatjuk el, hogy pályájával azonosult, ha a beállitódása és 

a pályamegvalósitásra irányuló tevékenysége között nincs disz-

krepancia. 

Ebben a fejezetben kivánjuk összegezni egyrészt a válasz-

tott pályával való azonosulás általunk fontosnak vélt - termé-

szetesen a teljesség igénye nélkül - fejlődéslélektani ténye-

zőit és összefüggéseit. Ezzel összefüggésben vizsgáljuk a szak-

munkásképzés ideje alatt a tanulók munka- és tevékenység-beál-

litódásainak alakulását, változását. A képzés szinvonalának és 

eredményességének egyik tapasztalati mutatója az, hogy a vég-

zett tanulók milyen arányban maradtak a pályán, illetve meny-

nyire elégedettek korábbi választásukkal az önálló munkavégzés 

időszakában. A feltárt tények alapján azokat a pedagógiai és 

pszichológiai, nevelési elveket is szeretnénk megfogalmazni, 

amelyek véleményünk szerint jelentősen segithetik a szakképzés 

alatt a pályaidentifikáció egyre teljesebbé válását. 

1. Választott pályával való azonosulás fejlődéslélektani 

kérdései  

Témánk szempontjából fontos kérdés, hogy az a tanuló, aki 

elsőként, azaz életcélnak megjelölve választotta ezt a pályát, 

az iskolai évek alatt végig stabilan kitart-e elhatározása mel- 
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lett.  A  felméréseink és napi tapasztalataink is bizonyitják, 

hogy itt szintén találunk ingadozást és ez egyben na gyon fon-

tos pedagógiai és pszichológiai feladatot jelent a pedagógus 

és az iskola számára. Azokat a tanulókat is, akik a pálya szem-

pontjából megingathatatlannak tünnek, meg kell erősiteni abban, 

hogy ez a szakma az egyéniségük kibontakoztatásához a legjobb 

lehetőséget biztosítja. A biztatást, a tudást értelmi és érzel-

mi ráhatások folyamatában, tevékenységének értékelésével, azaz 

végül is a siker lehetőségével kell elősegiteni, hogy minél 

mélyebb azonosulást érjen el a személyiség. 

Kutatásaink kezdetén azt a kérdést tettük fel, hogy vajon 

az a tanuló, aki másod-, harmadsorban, vagy ezen felül választ-

ja szakmáját, azaz "kényszerből", tud-e a pályával végül is a-

zonosulni? Akkor a "kényszer" szót mi nem általános, ismert fo- 

galomként alkalmaztuk. Ezt mi szükséges megoldásnak, "sodródás-

nak" fogjuk fel, ahol nem szabad pályatévesztett tanulókról be-

szélni, és ez semmiképpen nem a személyiség általános érettsé-

gének hiányát jelenti. Teljesen természetesnek tartjuk, ho gy  

bizonyos korrekció ezen a területen is lehetséges. 

A pályára került tanulóknak minden esetben általános és 

speciális pályaalkalmazkodási problémával kell megküzdeniük. 

Egyrészt a szakképző iskola a környezeti feltételeken tul me-

rőben más szerkezetü és tipusu iskola, tehát jelentősen külön-

bözik az általános iskolától. A megszokott és biztonságot adó, 

erős érzelmü osztály, ahol a baráti kapcsolatok helyett az e-

gyes tanuló számára teljesen szokatlan és idegen környezetbe 

helyeződik át. A régi bevált viselkedés nem minden esetben 
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eredményes számára. Ez abból is adódik, hogy mások a követel-

mények és lehetőségek, igy természetesen szerepkör megváltoz-

tatásra is sor kerül. 

Ezeknél méginkább bonyolultabb az a pályaválasztási konf-

liktus, mely ugyan speciális, de ez csak átmeneti nehézséget 

jelenthet a tanuló és a szakképző iskola számára egyaránt. 

Mindez elsősorban abból a gondolatból táplálkozik, hogy "nem 

jól választottam, nem itt a helyem" /Ritoókné, 1972/. 1, záltal 

pedig  olyan tartalmat ad számára, amely a szakmatanulás kez-

detéig kialakultnak tekinthető. Ez végül is a pályaelképzelés 

és az egyre reálisabban megjelenő pályakép ellentmondásából 

adódó élmény következménye. Az ellentmondás mértékének megis-

merése és feloldása alapvető nevelési feladat, mert ennek 

megoldása után kezdődhet a szakma megszerettetése, vagyis a 

"pályaválasztással" történt állásfoglalás megszilárditása. 

A pályaválasztás után, ha a szakma elsődlegesen megje-

lölt és kivánt pálya volt, valószinüleg az affektiv attitüd-

tényezőknek lesz jelentősebb szerepük, s a tapasztalatok bő-

vülésével ez a későbbiekben mérséklődni fog. Ugyanakkor a nem 

kivárt szakma negative affektiv attitüdöket helyez előtérbe, 

s ezek hatásának csökkentése, a diszkrepancia mérséklése, majd 

feloldása csak hosszu, kitartó cselekvésben lehetséges. Ez ak-

kor válik lehetővé, ha a mintaadás és az elfogadott értékek 

pozitiv érzelmeket váltanak ki. Fejlődéslélektani szempontból 

tanulságosak az előzőekben ismertetett érték- és attitüdképzők 

hatását jelző vizsgálatok /12-13.sz. táblázat/ ugyanazon osz- 
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tályok évenként mért beállitódási szintjére vonatkozó adatai. 

A szakmát választó fiatal, ha a "munkában talált öröm"-et 

mindkét szakmában és szinte valamennyi évben /még harmadikban 

is!/ a rangsorban első helyre teszi, ezt fontos identifikáció-

nak tekinthetjük. A pályával való azonosulás kialakulásában az 

a döntő, hogy amit csinál és ahogyan azt végrehajtja, abban 

öröme legyen. Valójában ez az igazi motiváció, a felbecsülhe-

tetlen hajtóerő az identifikáció kiteljesedéséhez. Ez akkor 

lehetséges, ha a végzett munkát, a munkát végző embert a mun-

katársai elismerik és igy őt is becsülik. A rangsor második 

helye a kollektiva emocionális és kognitiv szerepét itt is 

pozitiven emeli ki. Az általános iskolai nevelés és elsősor-

ban az uttörőmozgalom hatására különösen erősnek tünik az el-

ső években a haza és annak épitéséhez való hozzájárulás iránti 

belső késztetés. Ennek az előkelő ranghelynek fokozatos csök-

kenése nem szabad, hogy tragédiának tünjön a nevelésben. Igaz, 

hogy a csökkenő trend vonal sokmindenre fi gyelmeztet, - poli-

tikai és világnézeti nevelésünk, KISZ munkánk gyengeségeire - 

viszont itt is figyelembe kell venni, hogy az ifjukorban való 

átmenetnél a fiatal számára egyre az lesz a legfontosabb, hogy 

a "mindennapos feladatok teljesitését" milyen mértékben tudja 

megoldani! Ez az alapja egyben a nagy társadalmi cél megvaló-

sitásának is. A disznövénykertészeknél a tanuló által végzett 

munka legfőbb értékét, az azonosulást a "maradandó alkotások" 

preferenciája jelzi. Ezzel szemben a kertészeknél egyre na-

gyobb jelentőségü a pályára való készülésben "az anyagi  biz-

tonság". 
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A pályával való azonosulásnak lényeges eleme a pályáról 

alkotott vélemény, amellyel a pályakezdéskor számos személy az 

ott tapasztaltak alapján szembekerül. Emocionálisan jelent 

óriási segitséget a pszichikus képződmények rögzitésében, ha 

a szakmáját szépnek és az önálló alkotás lehetőségét magában 

hordozónak tartják a tanulók. Ellentmondásnak tünik ugyan , 

hogy a gyengébb iskolai eredményeket felmutató kertész tanu-

lók a pálya társadalmi értékét helyezik előtérbe a pálya szép-

ségével szemben /14-15.sz. táblázat/. Ez pedig mindenképpen a 

kognitiv szférában jelentkezik mégpedig ugy, hogy igen negativ 

véleményük lesz második, illetve harmadik évre annak megbe-

csültségét illetően. Ez a negativ jelenség összefüggésben van 

a szakmai érvényesülés általános közérzetének alakulásával, s 

nem véletlen, hogy nő a "közömbös" /27 '/ és a "nyugtalan" 

/22 96/ érzésü tanulók száma, ami a negativ azonosulás emelke-

désében is tapasztalható, különösen a harmadik évfolyamok e-

setében /2o.sz. táblázat/. Nem lehet figyelmen kivül hagyni 

a szakmai ismeretek és a gyakorlat bizonyos szintjének elsajá-

titásakor jelentkező nehézségek, esetleges sikertelenségek ha-

tását sem. Ez a tendencia különcsen veszélyessé válhat az azo-

nosulás kialakitásában akkor, ha az egyéni képességek a képzés 

kezdetén alacsony szinten állnak, és a  személyiség  nem tudja 

mindezt kompenzálni. Ha pedig ez a szint megfelelő, akkor a 

szakmai érdeklődés és motiváció kialakulatlansága is akadá-

lyozza a nehézségek áthidalását. Természetesen további gondo-

kat okoz, ha a pálya első évében nem megfelelő munkastilus-

elemek alakulhatnak ki a pályakezdőknél. Veszélyt jelentenek 
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a spontán módon kialakult munkastílusnak oly an  "pszeudókom-

penzációs" elemei is, amelyek a munkatanulás kezdeti szaka-

szában a legkényesebb tevékenységi elemek elvégzésének "meg-

kerülését" szolgálják, de később az ismeretek és készségek 

sokoldalu, gyors alkalmazásakor a további fejlődést akadályo-

zó tényezőjévé válhatnak. E helytelen beidegződések "a szak-

oktatók egyénenkénti elemzése és segitése hiányában munkaszo-

kássá rögzitődhetnek" /Danes, 1972/. 

Az azonosulás során a cselekvési készenlét, a nyilt és 

valós cselekvés során nagymértékü közeledés, majd egyezőség 

lesz megfigyelhető, amely elsősorban a szakmai viselkedésben, 

illetve közelebbről a tényleges te_f.esitményben lelhető fel. 

Az identifikáció fejlődését segiti elő a szaktárgyak által 

nyujtott ismeret és tudás, amelyet mindkét szakmában a rang-

hely elejére helyeztek a tanulók. Ebből kiindulva a sikeresen 

végrehajtott cselekvés megerősitése által a motivációs bázist 

is tovább lehet fejleszteni. A szaktárgyi ismeret átadása jó 

tanári munkával és a tanár-diák kapc s olat affektiv szférára 

épülő "követelek, mert tisztellek" alapelv megvalósitásával 

segitheti a legjobban az azonosulást. Ennek kialakitását csak 

a biztos tárgyi tudással és pozitiv pedagógiai attitüddel ren-

delkező, a dialektikus gondolkodásmódra, a problémák érzékelé-

sére és megoldására nevelő pedagógusok tudják leghatékonyabban 

elősegiteni. 
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Ebben a viszonyban minden eszközzel kerülni kell a fölé-

nyességet, amely negativ értékek megerősödését, rendszerint a 

tanulók aktiv ellenállását idézi elő. A pályaazonosulás létre-

jöttéhez szükség van természetesen tanári utmutatásokra, de ez 

a "meggyőzés" mindig feltételezze a demokratikus partner vi-

szonyt. A tanár érvei legyenek tényszerüek, s ne helyettesit-

se azokat tekintéllyel. A nevelő "kierőszakolhat" formális 

egyetértést, és elérhet látszatsikereket is, de igazi belső 

azonosuláson alapuló aktiv együttműködést sohasem.  

A szakképzést folytató iskolák nevelőinek - amely még 

sajnos nem valósult meg teljes mértékben - jó "intuitiv em-

berismerettel" kell rendelkezniük, akik sikerekhez  segitik a 

tanulókat. A sikerélmény emocionálisan a serdülőkor végén, az 

ifjukorban pedig kognitive emeli az igényszintet, és ezzel e-

gyütt  a  tanuló teljesitőképességét is. A pálya kezdetén - már 

az első napokban - a  figyelmes  jelenlétet is értékelni kell. 

Az aktivitás fokozását a pozitiv elemek megerősitésével 

kell elősegiteni. Fontos attitüdképzők játszhatnak vezető sze-

repet, mint a "munka sokszinüsége és változatossága", és a 

kedvező munkahelyi feltételek biztosit;ása mellett a "jó osz-

tályközösség" kialakitása szintén nagyon lényeges. A szakmai 

azonosulást segiti a tanulók tevékenysége különösen akkor, ha 

pályájuk lehetőséget ad "önálló feladatok megoldására" /16-17. 

sz. táblázat/. A pedagógus számára "a tevékenység megfigyelé-

se, elemzése, értékelése az emberismeret legfőbb forrása is" 

/Zrinszky, 1981/. 
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A  beállitódást az irányultság létrejötte, fejlődése se-

giti, s ez akkor következik be, amikor a személyiség Én-képe 

megegyezik a mások által bemutatott mintákkal, normákkal, ér-

tékekkel. Ennek kivánása a szunnyadó érzelmeket a felszinre 

engedi törni, és a spontaneitás helyett a tudatosság lép elő-

térbe, igy már a szociálpszichológiai mech anizmus magasabb 

foka valósul meg. A szakma mélyebb megismerése, gyakorlati 

feladatainak egyre sikeresebb végrehajtása, a végzett munka 

értéke, egyéni és társadalmi hasznossága, a vele szerezhető 

öröm jelentős érzelmi gazdagodást biztosit. 

Ez az a pont, ahol a lehető legtöbbet kell tenni - az 

eredetileg teljesen más szakmát választott fiatal kertész -  

a pálya iránt i megnyerésére az iskolának és a gyakorló üze- 

meknek egyaránt. Itt kell különös gonddal figyelni és ügyel-

ni arra, hogy minden személyiség "sajátos", egyedi és "külö-

nös".  A  sokrétüségben azokat az egyszerüségeket kell megta-

lálni, amely sn makra örömet és vágyat - a pályán fellelhe-

tő örömöket és ebből adódó további vágyakozást, amely a te-

vékenység elinditója lehet - jelenti. A személyiség minden-

oldalu megismerése nélkülözhetetlen az iskolai oktató-nevelő 

munkában. Ezek alapján olyan tevékenységrendszert kell kia-

lakitani, ahol az uj dolgok, módszerek létrehozásában a krea-

tivitás is érvényesül, s ezáltal jelentős értelmi, cselekvé-

si szint emelkedés következik be a személyiségnél. Ebben a 

tevékenységben lehet és kell is megfigyelni a személyiséget, 

hogy a cselekedetei milyen inditékból táplálkoznak. Ha nem 
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találhatók megfelelő pozitiv inditékok, akkor a motivációk át-

épitésével a hierarchikus rendszert is átrendezhetjük, s ked-

vezően befolyásolhatjuk. 

A tevékenységi rendszerben ugyanis a személyiség egy na-

gyobb és egy kisebb csoport tagjaként cselekszik egyszerre, 

ahol döntően a közös célért végzett tevékenység összeköti a 

csoporttal, illetve a benne lévő személyekkel. Továbbá a sze-

mélyiség igyekszik a csoport érték-attitüdjeit tudatosan vagy 

Spontán módon elfogadni, ütköztetni saját értékrendjével. A-

mennyiben a pszichikus folyamatok "sáv-nyalábjainak metszete" 

eredményeként nagyobb belső konfliktus nélkül gazdagodva kerül 

ki, jelentős előrehaladás történhet a pályaidentifikációban 

is. /18-19.sz. táblázat/ 

A szakmai képzés során a fejlődő személyiség állandó át-

alakulásban és változásban van. A fejlődés, a pozitiv irányu 

mozgás észrevétele, illetőleg annak kinyilvánitása a szemé-

lyiséget feltétlenül kedvezően érinti. A stagnálás vagy az 

esetleges retardáció észlelésekor rendkivül körültekintően 

kell eljárni. Egyrészt alapos elemzés tárgyává kell tenni a 

személyiség viselkedését, annak inditó okait, másrészt meg-

felelő módszereket kell kidolgozni és alkalmazni azok elsa-

játitására. 

A személyiség fejlesztésének elve alapján a pályával va-

ló azonosuláshoz szükségszerü és kivánatos bizonyos csomópon-

tokra, pozitiv tulajdonságokra támaszkodni. Ilyen a különböző 
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szakmai és közmüvelődési tantárgyak iránti érdeklődés felkel-

tése, a végzett munka társadalmi elismerésének és hasznosságá-

nak köre, vagy a különböző érdeklődési és sportkörökben vég-

zett, egyre eredményesebb tevékenységek. Mindezek alapján az 

oktató-nevelő munkát ugy kell irányitani, hogy elsősorban a 

szakmai attitüdöket fejlesszük és rögzitsük a tanulókban. Si-

keresebbé tehetjük e folyamatot, ha a pozitivumokra épitünk 

és figyelembe vesszük a transzfer hatását is. 

A beállitód :s folyamatát az érték és attitüd-skálákon 

három év alatt nycmon követve /12-2o.sz. táblázat/ és vizs-

gálva a szakmai érvényesülés közérzete, valamint az életcél 

specifikumai alapján  egyértelmüen megállapithatjuk, hogy je-

lentős értékstruktura-átrendeződés tapasztalható a harmadik 

évben. Ez összefüggésben áll más intézménytipusban tanuló, de 

hasonló koru tanulóknál végzett vizsgálatok tapasztalataival, 

tehát ez életkorspecifikus, általános jelenség.  

Észre kell  vennünk  viszont, hogy a sokoldalu nevelés és 

ráhatás mellett az intézeti nevelést ebben a "váltó-korban" 

a személyiség belső érési folyamata is jelentősen segiti a 

pályaazonosulásban. Ebben a korban megnő a személyiség köte- 

lességtudata és szorgalma, általában fegyelmezettebb lesz te-

vékenysége és egész kapcsolatrendszere. Mindezek azon tanu-

lókra is vonatkoznak, akik nem első helyen jelölték a pályát. 

A tudatosan tervezett és szervezett optimális feltételrend-

szerben, ezen fiatalok személyi döntési képességekben a három 

év alatt felzárkóznak, és igy lehetőségük adódik a diszkrepan-

ciát feloldani. 
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Természetesen az eddig felsorolt elvek jelentős eredményt, 

előrelépést csak akkor hozhatnak a pályaidentifikáció fejlődé-

sében, ha ezek jórészt együtt funkcionálnak. Ha ennek a rend-

szernek a tartalmi szempontjait vizsgáljuk a személyiség fej-

lődésében, akkor olyan alapvető tényezőket is figyelembe kell 

venni, mint a személyiség szociális háttere a pályára kerülés 

előtt és után. Fontos a család hatásának érvényesülési foka és 

minősége, a tanuló testi fejlettsége, továbbá egészségi és 

pszichikai állapota. A tartalmi oldalt erősithetik vagy gyen-

githetik a személyiség értelmi, érzelmi, akarati, cselekvési 

értékei, a munkához való viszonya és a közösségben elfoglalt 

poziciója, valamint kapcsolatrendszere. Ennek a fejlődésnek 

olyan  jelentős individuális jegyeit is vizsgálni kell, mint 

az irányultság, jellem, temperamentum és a speciális képesség, 

amely a beállitódást eldöntheti a személyiség számára. Tehát 

végül is "az ember sokféle tevékenységének összességében mer 

végbe a személyiségformálódás". /Leontyev, 1979./ 

A pályaazonosulás pszichológiai folyamatának müködését 

alapvetően a következő főbb nevelési elvek megvalósitása se-

githeti a szakképző iskolákban: 

a/ A pályaválasztással történt Allásfoglalás megszilárdi-

tása, a szakma megszerettetése, a konfliktusok megoldása, a 

munkaöröm iránti fogékonyság kialakitása, az érdeklődés fenn-

tartása, az egyéni elképzelés és a pálya lehetőségeinek ösz-

szehangolása. 
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b/ A másod- és harmadsorban választók részére elsőként 

a szakma szépségeinek, lehetőségeinek bemutatása, az érdek-

lődés felkeltése, a sikereket és pozitiv élményeket eredmé-

nyező tevékenység, munkaöröm biztositása, a csoport kollek-

tív szellemének és munkára való beállitódásának mindenolda-

lu fejlesztése. 

c/ A szakmai és általános müveltségbeli képességek, a 

személyiségvonások kifejlesztése. A képzés alatt a nehézsé-

gek feloldása, az ismeretek gyakorlati alkalmazásában a ma-

nuális és mentális képességek, az azok felett rendelkező sze-

mélyiségdiszpozició kialakitása. 

d/ A valósághüség felismerése, a rugalmas alkalmazkodó-

képesség, akaraterő, kitartás egységének megteremtése a mun-

kahelyek /tanüzemek és gyakorló gazdaságok/ és a munka által. 

e/ A szakmai fejlődés állandó érdeklődéssel való nyomon-

követése, a tanulók szakmai fejlődésének és önmegvalósitási 

törekvéseinek támogatása. 

f/ A munkahelyek, munkakörök széleskörü és sokirányu be-

mutatásával a munkahelyi beilleszkedés sikerének támogatása. 

Mindezen nevelési és pszichológiai feladatokból is vi-

lágosan látható, hogy a pályaidentifikáció rendkivül bonyo-

lult, ugyanakkor dinamikusan fejlődő hierarchikus személyisé-

gi rendszer metszéspontjában helyezkedik el. Ezért a fentebb 

vázolt pszichológiai feltételek és rendszerek felfogásával, 

kölcsönhatásban érvényesülő alkalmazásával, alapos személyi- 
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ségismerettel lehet és kell elősegiteni a pályával való rész-

leges és teljes azonosulást, a tanuló és a társadalom érdeké-

ben egyaránt. 

2. A szakmunkástanulók munkára való beállitódása  

Az azonosulás által megvalósult beállitódás tartalma a 

személyiség fejlődésében potenciálisan fejti ki alakitó hatá-

sát. Ezzel döntő mértékben befolyásolja a munkához való viszo-

nyát is, amely a szocialista ember nagyon lényeges vonása. A 

tanulók munkára való beállitódását a társadalmi és nevelési 

tényezők bonyolult rendszere határozza meg. A szakmai képzés 

kezdetén nem számolhatunk azzal, hogy a személyiség munkára 

való beállitódása már tartalmazza társadalmi jelentőségének 

teljességét. 

Több kutató foglalkozott már a munkára való beállitódás 

társadalmi és pszichológiai fejlődéstörvényeinek, azok egy-

másrahatásának specifikus vizsgálatával /Kovaljov, Jadov, 

Vasziljeszkája, Völgyesy, Vier, Helembai/. Nézetük szerint 

"a szocialista munkaerkölcs mindenek előtt a tudatosult mun- 

kában, a munka kollektivitásában, valamint a munka szereteté-

ben nyilvánul meg" /Helembai, 198o/. 

A személyiség egy állandó "pszichológiai készenlét"-tel 

rendelkezik, amely igen differenciáltan jelenik meg a külön-

böző szférákban, és hatása is változó. A munkának, mint a tár-

sadalom örök értékének a beépülése is - a személyiség adottsá-

gaitól függően - az egyén fejlődési folyamatában fokozatosan 
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valósulhat meg. Ezért feladata a szakmai képzésnek, hogy a ta-

nuló sajátitson el minden olyan ismeretet, tudást, fogást a 

jártasság és készség szintjén, amely lehetőséget ad számára a 

munkamegosztásban való részvételre. Az iskolai évak alatt /kü-

lönösen kezdetben/ munkájuk csak részben felel meg a társadal-

mi elvárásoknak. Munkatevékenységük tartalma és szinvonala u-

gyanis életkorspecifikus, tehát a szakképzés kezdetén csak né-

hány területre korlátozódik. Ezen összetevők alaposabb megis-

meréséért tartottuk fontosnak, hogy a szakképzés ideje alatt 

a Skawran II. személyiségvizsgáló eljárás segitségével vizs-

gáljuk meg a kertész tanulóknál /N=213/ a munka- és tevékeny-

ség beállitódás kifejezettségi fokát. A felmérést elvégeztük 

külön-külön osztályonként, évfolyamonként és szakmánként is. 

A beállitódások kialakulását a személyiségre jellemző 

nagyon is különböző érdeklődési irányok előzik meg. Igy befo-

lyásolják, erősitik, majd gyengitik az egyes beállitódási fak-

torokat és érdeklődési irányok kifejezettségi fokát. 

Különösen jelentősnek és fontosnak tartjuk a munka és te-

vékenység beállitódás irányainak ismeretét azon tanulóknál, 

akik másod- vagy harmadsorban választották a pályát. E tanu-

lókra a szakképzés kezdetén jellemző az indifferens pályakép 

és a differenciálatlan érdeklődés. Ezt igazolja a kérdőivek 

egyéni értékelése alapján mega  jzolt munka- ás tevékenység 

beállitódási profil, amelyet osztály, szakma, évfolyam sze-

rinti bontásban elemeztünk. Az I. éves szakmunkástanulók har-

monikus pályafejlődésének lehetőségét a tanult szakma adott- 
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ságainak és a fiatalok munka- és tevékenység-beállitódási irá-

nyának és kifejezettségének összetevéséből kiindulva vizsgál-

tuk. Kiegészitő adatként figyelembe vettük az eredeti pályavá-

lasztási szándék stabilitását és irányát, illetve a pályaisme-

ret egyéb tényezőit is. 

A szakmatanulás kezdetén a fiatalok munka- és tevékenység-

beállitódásának profilját /21-23.sz. táblázat/ tartalmazzák. A 

rangsorban mindhárom szakmában első /+3,14; +2,00; +3,21/ a 

kalandos, változatos tevékenység iránti vonzalom. Ezen tevé-

kenységformák preferálása feltehetően az életkori sajátossá-

gokkal hozható összefüggésbe. Pszichológiai háttere kétségte-

lenül az uj dolgok iránti fogékonyság, az erős emberi érzelmi 

töltés jelenléte. Ezt a tendenciát pozitivumként értékeljük, 

mert a szakmai és általános műveltség elsajátitásához, a köz-

vetlen gyakorlati munkavégzéshez természetesen energia-hátte-

ret biztosit. Ezt a gyakorlati mozgásos irányultság /+1,44/ 

csak a disznövénykertészeknél követi, mig a másik két kertész 

szaknál /s ez azért meglepő, mert általános iskolai eredmé-

nyekben gyengébbek, mint a disznövénykertészek/ a müvészi - 

szellemi irányultság kapott magas értékrangot /+1,26; +1,64/. 

Más felmérésekben /Szende, 1975; Zakar 1981/ ez az irányult-

ság nem játszik vezető szerepet, még a gimnáziumi tanulók kö-

rében sem. Ezek a tanulók az értékvizsgálatokban, de az egyéni 

elbeszélgetéseikben is a szép és emocionálisan megkapó élmények 

utáni vágyakozásukat helyezik előtérbe. Ez a magasra értékelt 

irányultság a családi, iskolai életben jelentkező negativ azo- 
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nosulást kompenzáló esztétikai élményre való törekvést és i-

gényt fejez ki. /Ez azért sem tekinthető elhanyagolhatónak, 

mert ez a kettő igényszint a fiatalok munkavégzéséből jórészt 

hiányzik./ 

A többi irányultság preferálása osztályonként más és más 

rangsort takar, s ezért helyesebbnek tartjuk, ha a továbbiak-

ban csupán a felvett elsőéves /N-88/ tanulók összesitett pro-

filját vizsgáljuk. A gyakorlati mozgásos irányultság az ösz- 

szesitett rangsorban harmadik helyen szerepel /+1,10/. Ezzel 

jelzik a tanulók azt, hogy olyan manuális munkatevékenységet 

részesitenek előnyben, amily sok mozgással jár együtt, s kéz-

ügyességet, továbbá gyakorlati feladatmegoldást igényel. En-

nek a közepestől valamivel jobb megjelenési szintje még igen 

kezdetleges prae-identifikációról árulkodik. Az elsőéves disz-

növénykertész tanulók a gyakorlati mozgásos irányultságot a 

második helyen jelölték /a pályára eredetileg 56 %-uk jelent-

kezett, illetve a pályáról több mint 5o %-nak volt előzetes 

ismerete, tapasztalata/. Ezzel szemben a másik két kertész 

osztály tanulói csak harmadik és negyedik helyen preferálják 

a gyakorlati mozgásos irányultságot. /Eredetileg csak 34 %-uk 

érdeklődött elsőként és 62 %-nál semmilyen közvetlen, vagy 

közvetett motiváció sem tapasztalható./ Ezek az összefüggések 

ismételten megerősitik a munkánk első és második fejezetében 

is megfogalmazott alapvető pszichikus törvények érvényesülé-

sét, miszerint az orientációban és az előzetes azonosulásban 

nagyon bonyolultan integrálódnak az iskolai és családi hatások. 
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A rangsor közepén helyezkedik el a tanulók természettu-

dományos-intellektuális /+o,98/ és humán-karitativ /+o,72/ 

irányultsága. Ez elsősorban azt jelzi, hogy a kivártnál so$-

kal alacsonyabb mértékü az értelmi tevékenységre irányuló be-

állitódás. A tanulók félévi átlageredményei /2,7/ is ezt iga-

zolják. A körültekintő, pontos és hosszan tartó gondolkodást 

igénylő munkafeladatokat még nem kedvelik. A szintén alacsony-

nak minősithető humán-karitativ irányultság a szociális szük-

séglet gyenge fejlettségének megnyilvánulása. A vezető-meggyő-

ző irányultság /+o,45/ alacsony szintje a tanulók önértékelé-

sének és a munkával kapcsolatos önbizalmának nagyfoku bizony-

talanságára hivja fel a figyelmet. Legkevésbé hangsulyos a 

biztonság-kényelmi irányultság /+0,35/. Háttérbe szorulása 

természetesnek tünik, mivel a vele ellentétes kalandos-vál-

tozatos irányultság itt a legkifejezettebbnek mutatkozott. 

Ez a tendencia az első évfolyam igen nagy figyelmet érdemlő 

sajátossága. 

A fentebb elmondottak alapján ugy véljük, hogy a vizs-

gált évfolyam tanulóinak körében a harmonikus pályafejlődést 

segitő pedagógiai beavatkozás - a pályára kerülés előtt és a 

pályán is - a pálya alaposabb megismerésére, szépségeinek be-

mutatására, sikereket és élményt adó gyakorlására kell, hogy 

épüljön. 

A második évfolyamon is nagyon eltérő irányultságokat 

tapasztaltunk az osztályok és szakmák preferencia szintjei 
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tekintetében. Megnyugtató, hogy további kedvező irányultság 

változás következett be a disznövénykertészeknél, ahol a ka-

landos-változatos irányultsággal szemben /+3,75/ a vele el-

lentétes a biztonság-kényelmi irányultság negativ értékelést 

kapott /-o,45/. Az uj dolgok iránti fogékonyság magas affek-

tivitása mellett emelkedett a gyakorlati munkavégzés energia 

szintje. Ugyanakkor kedvezőtlen jelenség, hogy a kertész osz-

tályoknál a természettudományos-intellektuális irányultság 

/-o,54/ negativ értékeléssel a rangsor utolsó helyére került. 

Ez elsősorban a matematika és fizika tantárgyakat tanitó pe-

dagógusok motivációs készségének hiányaira, és a tanulók na-

gyon gyenge előképzettségére vezethető vissza. A müvészi-szel-

lemi irányultság a realitástól eltávolodott /-o,18/, mig a hu-

mán-karitativ irányultság /-o,33/ hatodik ranghelye is rend-

kivüli pedagógiai erőfeszitéseket igényel a magyar-történelem 

szakos tanároktól. Ennek okát elsősorban a nagyon gyenge olva-

sási és helyesirási készségben látjuk. 

Összességében /N=66/ a második évfolyamon a gyakorlati-

mozgásos irányultság /+1,69/ második ranghelye a szakmai be-

állitódás kialakulását, az előzetes azonosulást /24-25-26.sz. 

táblázatok/ valószinüsiti. 

A harmadik évfolyamnál kedvező a munka- és tevékenység-

beállitódás általános helyzete. A disznövénykertészeknél to-

vább nőtt a különbség a kalandos-változatos irányultság /+3,88/ 

a vele ellentétes biztonság-kényelmi irányultsággal /-o,61/ 

szemben. Ez már magasfoku motiváció- és energiahátteret jelent, 
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amely igen hatékony későbbi szakmai azonosulást sejtet. A gya-

korlati-mozgásos irányultság mutatója csökkent ugyan, de rang-

pozicióját továbbra is megtartotta. Ebben az osztályban meg-

nőtt a müvészi-szellemi irányultság /+1,46/ presztizse, amely 

főként a szakma esztétikai lehetőségeiből adódik. Ez pedig e-

rősen a tantárgyakhoz való kötődést jelzi /kertépités, virág-

kötészet/. 

Igen lényeges változást tapasztaltunk a harmadik évfolya-

mos kertésztanulók irányultságának változásaiban. Szembeötlő, 

hogy a második év erősen negativ tendenciái megszüntek. Jel-

lemző, hogy a kis szóródás ellenére a gyakorlati-mozgásos irá-

nyultság vált dominálóvá. Erre az időre - ami várható és ter-

mészetes folyamat eredménye - a legtöbben a manuális munkate-

vékenységet részesitik előnyben. A pályára készülés folyamatá-

ban a gyakorlati feladatok megoldását tekintik a legfontosabb-

nak. A humán-karitativ irányultság második helye az életkornak 

megfelelően a szociális szükségletek kielégitésére való törek-

vést, a segiteni vágyás motivumainak előtérbe kerülését jel-

zik /27-28-29.sz. táblázat/. 

Amennyiben egy strukturában vizsgáljuk a kalandos-válto-

zatos irányultságot 1+1,27/, a vele ellentétes biztonság-ké-

nyelmes irányultsággal /+o,45/, akkor azt tapasztaljuk, hogy 

a csoporton belül a tanulók mindkett a magas értékkel és rang-

hellyel preferálják. Ez a jelenség mindenképpen összefügg az-

zal, hogy ezen a területen is, pont ebben a korban - az ifju-

kor küszöbén - a legnagyobb mértékü az elbizonytalanodás. Tu-

lajdonképpen az értékek és beállitódások váltását figyelhet- 
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jük meg, amely természetes és e korosztályra nagyon is jellem-

ző folyamat. 

A három évfolyam munka- és tevékenység-irányultságainak 

változásait /6.sz. grafikon/ nyomonkövetve megállapithatjuk, 

hogy az életkorra jellemző sajátosságok mintákra is érvénye-

sek. Következetesen első helyen szerepel a kalandos-változa-

tos irányultság, amig az ezzel ellentétes "biztonság-kényelem" 

sáv az utolsó helyet foglalja el. Ez egyrészt életkor speci-

fikus vonás és igen kedvező hátteret biztositó jelenség. Más-

részt a kényelmesség háttérbe szoritása a szakmunkástanulók 

pályára készülésének folyamatában az aktivitás és tettvágy 

fokozódásában nyilvánul meg, amely a szakmai azonosulás je-

lentős pszichológiai tényezője. A gyakorlati-mozgásos irányult-

ság harmadik helyről már második osztályban előbbre kerül, sőt 

ezt a poziciót tartva abszolut értékét is növeli a szakmunkás-

sá válás utolsó évében. Ez a tendencia - ha figyelembe vesszük 

az előzőekben ismertetett negativ hatásokat - az iskolai okta-

tó-nevelő munka eredményeivel összefüggő kedvező változásként 

értékelhető. 

Szintén kedvezően változott az évek folyamán a tanulók 

közösségi magatartása, egymás segitése és megbecsülése is. En-

nek egyik mutatója az, hogy a humán-karitativ irányultság az 

ötödik ranghelyről az előkelő harmadikra jött fel. A termé-

szettudományos-intellektuális irányultság és a vezető-meggyő-

ző irányultság szinte stabilnak tünő ranghelyei /IV-V/ a ta-

nulók önbizalmának a fejlődését jelzik. Ugyanakkor a rendki-

vüli erőfeszitések ellenére /pl. egyéni konpenzációs foglal- 
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kozások/ nem sikerül még a harmadik év végére sem jelentősebb 

"fordulatot" elérni a kreativ gondolkodásban. Az előzőleg 

"szerzett" elmaradás ugy tűnik, nem pótolható, csak a "szin-

tentartás" lehetséges, de ez is óriási erőfeszitésekkel tör-

ténik. A müvészi-szellemi irányultság intenzitása csökken, 

ami elsősorban a kertész tanulóknál az esztétikai élmény i-

ránti igény hiányát jelzi a munkatevékenységben. 

Az irányultságok változásainak, az értékek átstrukturá-

lódásának, az életkor függvényében jelentkező módosulásának 

könnyebb áttekinthetősége érdekében évfolyamonkénti összegző 

táblázatot /3o.sz. táblázat/ készitettünk. 

A  tapasztalt értékrendek és irányultságok rögzitésére 

és nevelői befolyásolására a szakképzés folyamatában a követ-

kező pedagógiai pszichológiai-nevelési feladatokat tartjuk 

célszerünek: a pálya lényeges elemeinek, követelményeinek és 

lehetőségeinek ismertetése és bemutatása a szakma változatos-

ságain, a manualitás és a szocialibitás lehetőségein keresz-

tül. A fiatalok beállitódásában ezek az irányultságok a leg-

erőteljesebbek, ugyanakkor a pálya lényeges vonásait is tük-

rözik. Akadályozhatja a harmonikus pályafejlődést a szakma 

elsajátitásának kezdetén minden jelentősebb nehézség. A vizs-

gált osztályokban és évfolyamokon problémák mutatkoztak a 

gondolkodás fejlesztésében, a szakmai követelmények, és meg-

felelő mentális képességek kialakitása területén. Önmaguk 

számára az intellektuális fejlődést a tanulók nem tartották 

fontosnak. Erre utal az értelmi tevékenységre irányuló beál-

litódás viszonylag alacsony szintü megnyilvánulása. 
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A tanulók értelmi tevékenységének alacsony szintjét fel-

tétlenül emelni kell. Ezt a szakmai képzésben ugy valósithat-

juk meg, ha a pálya általános és speciális szempontjait a sze-

mélyiség adottságaival és képességeivel összevetve naponta - 

azaz folyamatosan - kölcsönhatásban vizsgáljuk és fejlesszük. 

Különösen fontos a gyakorlati munkavégzés eredményessége, a 

pozitiv üzemi hatás, a jellemző tevékenységek és életmódok va-

lósághü érzékeltetése, valamint az érdekes tanulmányi, közmü-

velődési, szakköri feladatok sikeres megoldása is. A rendsze-

res manualitás növeli a kézügyességet, ezáltal mind több si-

kerélményben lesz része a tanulónak. Igy az egyén egyre töb-

bet foglalkozik azzal a gondolattal, hogy az elvégzett fela-

datot hogyan lehetne még jobban és gyorsabban elvégezni, s ez 

mindenképpen az értelmi képességek fejlődését eredményezi. 

A szakmunkástanulóknál jelenlévő diszkrepanciát, amely a 

munka és tevékenység irányultsága, valamint a szakma lehető-

ségei és adottságai között van, az előbb vázolt komplex fo-

lyamatrendszerben kell feloldani. Arra kell törekedni, hogy 

értelmileg és érzelmileg is hangsulyozottá váljon a személyi-

ség részéről a szakma elismerése, és értékelése. Ez akkor ér-

hető el, ha a nevelés-szakmai képzés során a pálya követelmé-

nyeit és a tanuló adottságait igyekszünk összhangba hozni. 

A fentiekből egyértelmüen következik, hogy a képzés so-

rán az általános és a szakmai irányultság kialakitására kell 

törekedni, amely feltételezi egyes beállitódási irányok meg-

változtatását is. A hároméves képzés eredményeként erőtelje-

sen növekednek a szakmai ismeretek. Ezért az elméleti és a 
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közvetlen manuális tevékenységi formákban kiemelten kell fog-

lalkozni az intellektus, a gondolkodás, az ok-okozati össze-

függések, a logikai müveletek fejlesztésével. Az ilyen képes-

ségekkel rendelkező szakmunkástanuló egész habitusa plaszti-

kusabb, alkalmazkodóbb és konfliktustürőbb lesz. 

Az identifikáció elősegitése érdekében elsősorban a mun-

kához való viszonyulás minőségi elemeit kell fejleszteni. 

Olyan tényezők előnyben részesitését kell elérni, mint a mun-

ka által létrehozott alkotás hasznossága, szépsége, értéke, 

nélkülözhetetlensége, egyedisége és különlegessége. Ezek a 

tényezők, mint értékmotivációk akkor rögzitődnek szilárdan 

a személyiségben, ha a munkavégzés, alkotás örömmel, siker-

rel és eredményességgel párosul. 

E feladatok, célok megvalósitásának helyzetét és problé-

máit kivárjuk a következőkben a beválás rövid elemzésével be-

mutatni. 

3. A pályán való beválás előrejelzése  

A szakmai képzés befejezésével az életpálya alakulásának 

egyik legdöntőbb szakasza zárul le, "de a munkára való felké-

szülés a maga teljességében nem fejeződik be" /Szende, 1976/. 

A szakképző iskolát elhagyva a tanulók döntő többségénél meg-

kezdődik a pálya megvalósitása. A pályaadaptáció megszilár- 

ditása a munkahelyi beilleszkedés folyamatában, a munka objek-

tiv és az egyén szubjektiv - tágan értelmezett - adottságainak 

szintézise alapján történik. Kedvező esetben egy folyamat ered- 
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ményeként kialakulhat elég rövid idő alatt is /3-6 hónap/ az 

egyén és a munka, illetve munkahely követelmény-lehetőségei-

nek összhangja, viszonylagos egyensulya. 

Kutatásaink során azokat a meghatározó faktorokat keres-

tük, amelyek egyrészt a munkahelyen, másrészt a szakképzés 

alatt befolyásolják a fiatal szakmunkásak pályán maradását. 

Több éves hagyomány alapján az intézet levélben keresi meg 

volt diákjait - tanulmányaik befejezése után egy évvel - és 

arra kéri őket, hogy életükről, az iskolai képzés szinvona-

láról, a pályán-munkahelyen való helytállásukról, megbecsü-

lésükről adjanak részletes tájékoztatást a szakképző iskola 

számára. Öt évre visszamenőleg mutatják a 31.sz. táblázat a-

datai, hogy milyen mértékü az intézetnél a disznövény és a 

kertész szakmában végzettek pályán maradása. A köztudatban 

általában az terjedt el, hogy a végzett szakmunkások nagy 

része nem a szakmájában dolgozik. Ez a nagyon is általános 

és felületes, ugyanakkor bántó megfogalmazás egyértelmüen 

megcáfolható a tapasztalati tények alapján. Igaz, hogy a 

szakképesitett tanulóknak mintegy átlagban 7o fi-a találha-

tó meg a kertészeti jellegü munkahelyeken. Véleményünk sze-

rint ez igen kedvező arány és más hasonló jellegü intézetek-

hez viszonyitva is elfogadható. A pályán dolgozók és a ker-

tész szakmát választók /l.sz. grafikon/ százalékos arányát 

összehasonlítva a következőket tapasztaljuk: 

A pályát "elsősorban" a tanulók mintegy 46 %-a jelölte 

meg, a többi másod vagy harmadsorban választotta. A pályán 
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maradt + 25-26 % már azok közül kerül ki, akik nem elsődleges 

döntésük alapján kerültek a pályára. Ez a tény azt jelzi, hogy 

hipotézisünk helyes volt, amikor azon tanulóknál is feltéte-

leztük a részleges pályaidentifikáció kialakulását /a képzés 

befejeztével/, akik előzetesen kevéssé kötődtek a választott 

szakmához. Ebben a vonatkozásban a szakmák között eltérés ta-

pasztalható. Különösen jelentősnek tartjuk az iskolai szakmai 

nevelés orientáló hatását a kertész tanulóknál. 

Az "eredményesség" nem teljes. Miért csak 7o % marad a 

pályán? A 3o %-a a szakma szempontjából, vagy általános embe-

ri szempontokból is "elveszettnek" tekintendő? Kérdés, hogy 

milyen a szakmában dolgozók megelégedettsége, s az általuk 

végzett szakmai munka szinvonala? A, környezet, a munkahely, 

ahol naponta dolgoznak, mit nyujt a fiatal szakmunkás számá-

ra? Milyen a munkatársi kapcsolatokon belül a fölé, mellé, 

vagy éppen az alárendeltségi viszony? 

A kérdések egy részére tudunk csak ebben a munkában vá-

laszolni. Elsősorban azért, mert ehhez a szociológiai-társa-

dalmi tényezőket átfogóbban kellene feltárni, amit nem tekin-

tettünk feladatunknak. Másrészt ezirányu megkezdett tevékeny-

ségünk jelenleg még nem szolgáltat elegendő információt e kér-

dések elemzéséhez. Ezért igen szűk keretek között csak arra 

vállalkozunk, hogy  jelezzük azokat a hatótényezőket, amelyek 

befolyásolhatják a végzett fiatal szakmunkások pályán való 

beválását és munkahelyi kötődését. A ható tényezők mértékét 

és nagyságát öt fokozatu skála segitségével a Skawran II. 
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beállitódási irányoknál alkalmazott rendszer szempontjai 

szerint értékeltük. 

A pályakezdő fiatalok esetében a domináns tevékeny-

ségi forma változása a társadalomban betöltött szerep meg-

változását eredményezi. A felnőtt életmód az önálló gazda-

sági és társadalmi felelősségvállalást is jelenti. Az uj 

helyzet alapvető problémája az életmódváltozás /az uj te-

vékenység megkezdése, a vállalat gazdasági és ökonómiai 

tényezői, a termelés szinvonala/ egyértelmüen eldöntheti 

a beilleszkedést pozitiv vagy negativ irányban, a folya-

mat sokrétű, bonyolult, külső és belső tényezők egymásra 

hatásában, amely a munkavégzés során megy végbe és szi-

lárdul meg. Véleményünk szerint a személyiség szakma-spe-

cifikus fejlődése igazán csak a beilleszkedésen keresztül 

bontakozik ki, amely a szakmai önmegvalósitás, a pályai-

dentifikáció alapvető pszichológiai előfeltétele. 

A személyiség közérzetének a pályával és a munkahely-

lyel való megelégedettségének egyik alapvető faktora a pá-

lyakezdő munkatársi kapcsolatrendszere, a munkahelyi kol-

lektivába történő beilleszkedése. Ez mindenképpen uj tipu-

su emberi kapcsolatokat tételez fel, valamint a megfelelő 

magatartásformák kialakulását kivánja meg a pályakezdőtől. 

Az iskolai életben a fiatalok kapcsolatait a spontán ér-

zelmi, szubjektiv viszonyulások határozzák meg elsősorban. 

Az ifjukorban az értékrend átstrukturálódása mellett a mun-

kahelyi kapcsolatok az érdekviszonyok mentén szerveződnek. 
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Felméréseinket az 1982-ben szakmunkásvizsgát tett fia-

talok körében végeztük /elhelyezkedésük után 7 hónappal/. A 

megkérdezettek 86 %-a válaszolt. Ebből annak a 74 %-nak a vé-

leményét vettük alapul, akik a szakmában dolgoznak. A beil-

leszkedés szempontjából a legdöntőbbnek a "munkatársi kapcso-

latokat" tartják /első helyre +o,78 értékkel preferálják/. A 

faktoron belül a legjobb emberi kapcsolataik az életkori sa-

játosságoknak megfelelően az "azonos koruakkal" alakult ki a 

munkahelyen /+1,00/. A beilleszkedést segiti a fiatalok plasz-

ticitása, alkalmazkodó képessége. Kedvező körülmény az is, 

hogy megfelelő kapcsolatot sikerült kialakitani a munkahelyi 

vezetőkkel /+o,81/, valamint az ott dolgozó "idősebb" szak-

munkásokkal /+o,71/. A végzett szakmunkások egyes munkaterü-

leteken munka- és csoportvezetőkként dolgoznak. Betanitott és 

segédmunkásokat is beosztanak hozzájuk. A velük való jó kap-

csolat kialakitására pozitiv emberi és jellembeli tulajdonsá-

gokra is szükség van. Ezért elfogadhatónak itéljük az irá-

nyultságon belüli /+o,62/ értéket. A munkahelyen szembe ta-

lálják magukat - viszonylag hirtelen - a felnőttkori kapcso-

latok bonyolultságával. A kapcsolatok összetettsége különö-

sen a konfliktusos folyamatokban nyilvánul meg. 

Nem elhanyagolható kérdés a fiatal szakmunkás számára, 

hogy  a  "végzett munka szinvonala" milyen pszichikai tényező-

ket helyez előtérbe, illetve funkcionáltat. A rangsor máso-

dik helyével elégedettek lehetnénk, azonban meglepően /+o,46/ 

alacsony értéke inkább a mechanisztikus középszerüen végzett 
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munka benyomását kelti. A mechanikusan végzett munka emocio-

nálisan is gátjává válik a szakmai azonosulásnak. Ezek után 

természetes, hogy igen alacsony értékkel /+o,37/ szerepel a 

munkahelyi körülményekkel való megelégedettség. A személyi 

környezet, a közvetlen munkahelyi légkör 1+0,68/ értéke meg-

felel a munkatársi kapcsolatok mutatóinak. A nehézség döntő-

en abból adódik, hogy a tárgyi feltételek munkahelyi bizto-

sitását, annak szinvonalát /+o,o6/ éppen csak közepesnek íté-

lik. Ezek a hosszabb távon is tartósnak igérkező tényezők nem 

segitik eléggé hatékonyan a személyiség fejlődését, szakmai 

azonosulásának megerősödését, elégedettségét. Ilymódon a vég-

zett tanulók megelégedettsége a szakelméleti és gyakorlati 

képzettségük, felkészültségük és önértékelésük alapján is 

csak közepesnek mondható /+0,03/. 

A döntő többség is csak közepesen elégedett azzal a mun-

kakörrel, amit betölt /+o,18/. A munkahelyek középszerü l  vagy 

gyenge szinvonalu felszereltsége nem tudja kellően biztosita-

ni a tevékenységhez kapcsolódó egyéni alkotás örömét. Ez a 

tényező negativan befolyásolja a megelégedettség mértékét, s 

igy a fiatal szakmunkás pályán maradását is meghatározza. 

Mindezen pályaalkalmazkodási problémák azt bizonyitják, 

hogy a beilleszkedés időszakáb an  a munkahelyi segitségnyuj-

tás alapvetően fontos. A végzett fiatal szakmai tudása a 

gyakorlat során a munkahelyen válik csak teljessé. Ezért lé-

nyeges munkahelyi feladat kell, hogy legyen a munkatevékeny-

séghez való alkotó alkalmazkodás elősegitése. Ennek érdekében 
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a begyakorlottsági idő eléréséig fokozott figyelmet kell for-

ditani a munkafeladat nehézségi szintjének fokozatos emelésé-

re, a feladatok teljesitésének rendszeres értékelésére. Abban 

az esetben, ha a pályakezdő fiatal érzi, hogy törődnek vele, 

önállóságát, egyéniségét figyelembe veszik, könnyebben beil-

leszkedik a munkahelyi közösségbe és ezáltal nagyobb kedvvel 

látja el feladatait is. 

A végzett szakmunkások 31 %-a már a pályára kerülés el-

ső évében továbbtanul. A magasabb szakmai és általános mű-

veltségi igény felkeltése a szakképző iskola alapvető fela-

data. 

A közérzetet, a pályán maradást az üzem azzal is segit-

heti, ha hozzájárul a fiatal továbbtanulásához, szakmai is-

mereteinek bővitéséhez. Már a végzés évében életcélként jel-

zik a tanulók azt, hogy 56 %-uk érettségizni, 9 %-uk pedig 

szakjellegü főiskolán akar továbbtanulni. 

Az eddigi vizsgálataink eredményeként kialakult hely-

zetképpel nem lehetünk minden tekintetben elégedettek. Je-

lentős pedagógiai tennivalók szükségessége merült fel a 

szakképző iskolában és a munkahelyeken egyaránt. A beillesz-

kedést, a pályán való beválást összességében megfelelőnek 

tartjuk. Kutatásaink is bizonyitották, hogy a pályával való 

azonosulás nem spontán folyamat. A reális feltételek átte-

kintése, a munkahelyi lehetőségek megismerése, az alkalmas-

ság és megfelelő munka-magatartás kialakulását követően 

létrejöhet a pályával való azonosulás. Ez jelentős mérték- 
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ben függ a személyiségen belüli előfeltételektől, a nevelő 

munka tervszerüségétől, a pályára felkészitő nevelési ténye-

zők kölcsönhatásától. Megfelelő pozitiv hatások esetén a pá-

lyaazonosulás iránya is kedvező lesz, amely a munkahelyi be-

illeszkedés sikerének egyik fontos motiváló tényezője. 

ÖSSZEFOGLALÁS  

Munkánkban megkiséreltük az azonosulás érték- és atti-

tüd-rendszereinek egyértelmübb magyarázatát adni. Arra a kö-

vetkeztetésre jutottunk, hogy az identifikáció kialakulása bo-

nyolult, hierarchikus rendszerben nagyon nehezen nyomonkövet-

hető komplex folyamat. 

A kutatásaink során alkalmaztuk a kérdőiv, a beszélgetés, 

a megfigyelés és az iskolai dokumentumok elemzésének módsze-

reit. A Skawran II. kérdőivvel pedig a munka- és tevékenység-

beállitódás irányát, kifejezettségi fokát mértük. A felhasz-

nált módszerek alkalmasnak bizonyultak arra, hogy segitségük-

kel az azonosulás érték- és attitüd jellemzőit feltárjuk, il-

letve jelezzük a beállitódás főbb sajátosságait. A longitudi-

nális vizsgálataink sokrétü összefüggést tártak fel, de egy-

ben arra is figyelmeztetnek bennünket, hogy ezt a nagyon bo-

nyolult hierarchikus rendszert még többrétüen elemzett és ki-

próbált vizsgálatokkal lehet jobban megismerni. Ezekben a vizs-

gálatokban nagyobb hangsulyt kell kapni az olyan attitüd, va- 
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lamint érték-orientációs skálák kidolgozásának, amelyek meg-

állapitásai jobban és szorosabban kapcsolódnak a választott 

pályához, a személyiség pszichikus folyamatait szabályozó té-

nyezőkhöz, továbbá az affektiv sajátosságokhoz és az egész 

viselkedéshez. Fontos, hogy ezek összhangban legyenek a pálya 

adottságaiból és lehetőségeiből adódó iskolai és üzemi inter-

perszonális viszonyokkal is. A motivációs bázis alaposabb meg-

ismerése pedig további előrelépést hozhat a megkezdett vizs-

gálataink folytatásában. A kapott empirikus eredményeket sta-

tisztikailag feldolgoztuk, és a különféle tartalmi összefüggé-

seket megpróbáltuk sokoldaluan kimutatni és bizonyitani. Úsz-

szességében az a véleményünk, hogy a kapott információkat és 

eredményeket szükséges megbeszélni az intézet vezetésével, mun-

kaközösségének tagjaival, az üzemekkel és nem utolsósorban az 

érintett tanulócsoportokkal és osztályokkal, mivel mindez alap-

vető feltétele a személyiség fejlesztésének. A tanulócsoportot, 

ezen belül az egyes tanulót pontosan tájékoztatni kell saját 

képességeiről, affektiv és kognitiv tartalmairól, értékitéle-

teinek helyességéről, valósághü értékéről. Ezáltal eredménye-

sen befolyásolhatjuk általános magatartását, viselkedését, 

természetesen ezen belül a pályával való azonosulását is. 

A szakma különleges jellege, a kiválasztott populáció 

egyedisége alapján a vizsgálat tervezésében és végrehajtásá-

ban való természetes problálkozásaink nem engedik meg, hogy 

az eredményekből messzemenően általánositható következtetése-

ket vonjunk le. Ugyanakkor a mezőgazdasági szakmunkásképzőre, 

annak tanulóira jellemző összefüggések alapot és egyben kite- 
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kintést, sőt az oktató-nevelő munkában segitséget adhatnak 

más hasonló gondokkal küzdő iskolák számára is. 

A személyiség pszichológiai mechanizmusainak - utánzás, 

azonosulás, beállitódás, értékorientáció kialakulását, fej-

lődését és egyáltalán egymásrahatását a különböző elméleti 

nézőpontok szintézisében igyekeztünk megfogalmazni. Ezáltal 

egyértelmüvé vált, hogy a szakmai szocializáció szempontjából 

alapvető tényezőnek kell tekinteni a pályaválasztási döntés 

tudatosságát és a választott szakma képzeleti /anticipált/ 

identifikációt keltő hatását. A szakmai képzés során a "vá-

lasztott" pálya szépségeinek valósághű bemutatása, abban va-

ló cselekedtetés és siker hatására növelhető az affektiv té-

nyezők szerepe azon tanulóknál is, akik eredetileg más pályát 

választottak. Ennek évfolyamonkénti alakulását és változásait 

az értékek sajátos, de döntő többségükben életkorspecifikus 

változásai szerint mutattuk be. A szakképző iskola fejlesztő, 

alakitó hatása tulajdonképpen a munkahelyi beválásban mérhető 

le. Ezért a beválás hatékonyságát a pályával való azonosulás 

lényeges mutatójaként fogjuk fel. Ezzel összefüggésben több 

pedagógiai és pszichológiai kérdésben világosabban kirajzo-

lódtak az adaptációt elősegitő iskolai és üzemi feladatok is. 

Vizsgálataink során a kutatási hipotéziseink nagyrészt 

beigazolódtak és többnyire bizonyitást is nyertek. Először 

is megállapithatjuk, hogy a szakképzésbe került tanulók he-

terogenitása /adottságaik, továbbá a szükebb és tágabb kör-

nyezeti hatások eredményeként sajátos egyediségük alapján/ 
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igen szembeötlő. Ez a különbség egyrészt az iskolai életben 

rendkívül sokszinüséget mutat, ugyanakkor különböző esélyt 

is jelent a pályával való azonosulásban, ami rendkivüli erő-

feszitést igényel a tanulótól és a pedagógustól egyaránt. Az 

azonosulás empirikus tapasztalatokhoz kötött folyamat és a 

tapasztalatok bővüléseinek az utánzás /tanulás, modellköve-

tés/ sikerességétől függően, kedvezően befolyásolja az iden-

tifikáció kialakulását. 

Másodszor az orientáció a kertész pályák iránt /a disz-

növénykertész szak kivételével/ az általános iskolát végző 

tanulók részéről igen alacsony szintű. Jóllehet a pálya tár-

sadalmi hasznossága, sőt nélkülözhetetlensége közismert. U-

gyanakkor a gyakorlati tapasztalatok bonyolult összefüggései 

alapján a vizsgált tanulóknak ellentétes véleményeik alakul-

tak ki, azaz a fiatalok tulzott mértékben pozitiven itélik 

meg a szakmájuk társadalmi elismertségét. Lényeges diszkre-

pancia található tehát a "megbecsülés" és az "anyagilag biz-

tonságot nyujt" motivum között. A tanulóknak több mint a fe-

le eredetileg más pályán szeretett volna elhelyezkedni, mint 

azt valójában választani "kényszerült". Ezeknél a fiatalok-

nál a pályával való azonosulás a képzés megkezdése előtt és 

közvetlenül azután csak a gondolati szinten következett be. 

A pályát elsődlegesen választóknál is az azonosulás elsősor-

ban az affektiv szférára épül, amelyet mindenekelőtt a pálya 

szépsége, vagy olykor csupán a "vélt szépsége" motivál. 



Harmadsorban a nevelés alapvető feladata a képzés során 

a személyiség sokoldalu megismerése. A tanulók érdeklődésének, 

szükségleteinek, törekvéseinek megismerése teszi csak lehetővé 

a tervszerü fejlesztést. Ezt alapvetően a személyiség érték-

rendje, beállitódási strukturája határozza meg. Ennek kiala-

kulását pedig a család, az iskola és a referenciális csoport 

értékrendje determinálja, illetve alakitja át folyamatosan. 

A negativ értékek és beállitódások átstrukturálása a szakkép-

zés alatt a tanulók egy részénél sikeresen megvalósitható ak-

kor, ha ezt az individuális folyamatot szocializációs folya-

mat egészének összefüggésében irányitjuk. 

Negyedszer a vizsgálatok és ezáltal a beválás eredményes-

sége bizonyitotta feltevésünk helyességét, miszerint a szakmai 

képzés során, sokoldalu nevelői hatással azon tanulóknál is 

elérhető a részleges szakmai identifikáció, akiknél negativ 

vagy teljesen más jellegü beállitódás volt tapasztalható a 

szakképzés kezdetén. Ezek a tanulók ugyanis nem eleve "elve-

szett emberek", még akkor sem, ha közülük kerül ki döntő több-

ségben az első hónapokban lemorzsolódók jelentős része. 

Az egységes pedagógiai és pszichológiai módszerek alkal-

mazásával a képzés folyamatában a pálya szépségeit bemutatva, 

a személyiség adottságait és képességeit figyelembevéve és ki-

bontakoztatva kedvező változást lehet elérni az identifikáció 

kialakitásában. A személyiség mindenoldalu megismerése alapján 

a legfontosabb és legnagyobb fejlesztési feladat természetesen 

a szakmunkásképző pedagógusaira hárul. Éppen ezért a folyama-

tos nevelői ráhatásban egységes világnézeti, erkölcsi, szakel- 
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méleti és gyakorlati elveknek, valamint módszereknek kell ér-

vényesülnie. A pedagógusoknak mindenképpen ismerni kell a cso-

porton belüli viszonyokat és nem utolsósorban eme kölcsönha-

tást szabályozó tényleges értékrendet. Ennek alapján lehet ki-

alakitani valójában a magasabbrendü értékek iránti érzékenysé-

get, a differenciált szerepstrukturát és transzfert, annak cél-

zatával, hogy a tanulók döntő többségénél a szociális szükség-

let szilárdan kialakuljon. Ehhez egységes követelmény-rendszert 

kell kialakitani, amelyet határozott célkitüzéssel, sajátos és 

megfelelő egyénre szabott módszerekkel szükséges megvalósitani. 

Az iskolán belül csupán egy-egy pedagógus ilyenirányu munkája 

kevés sikert eredményezhet. Az egységes eljárások alkalmazását 

csak ,jól együttmüködő iskolai közösségek /tanárok, szakoktatók, 

KISZ, szakszervezet/ képesek folyamatos pszichológiai és peda-

gógiai munkával végezni. 

A kedvezőtlen orientáció következtében döntő tényező az 

iskolai évek alatt a tanulók szakmai és általában a munka irán-

ti beállitódásának kedvező irányu nevelői befolyásolása. Ehhez 

pedig a pedagógusoknak ismerniük kell a szakmai követelménye-

ket, hogy a kiváló részteljesitményt ne azonositsák minden e-

setben az identifikációval. Viszont a gyengébb tanulóknál, a-

hol a képességek fejlődési üteme lassubb, törekvéseik megvaló-

sitásához nagyobb türelmet és több pedagógiai megerősitést 

/dicséret, kiemelés, külön feladatokkal való megbizás/ adja-

nak. Nem nélkülözhető a pedagógus empátiás mintaadása és az 

affektiv komponensek esetenkénti előtérbe helyezése sem. A 
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cselekvésben a tudatosan tervezett és szervezett pedagógiai 

hatásnak mindenképpen biztositani kell a siker lehetőségét, 

és az öntevékeny szakmai, és általános müveltségbeli fejlő-

dést szintén motiválni kell. Ezt a fejlődést, mint a pálya-

azonosulás fontos összetevőjét a társadalmi értékitéletek-

nek, elismeréseknek is segiteni kell. 

Vizsgálati adataink elemzése szerint az osztályok /ta-

nulócsoportok/ értékorientációját a társadalmilag kivánatos 

értékek vonzása jellemzi, amely kedvezően hat a pályaazono-

sulásra is. A szocializáción belül feltétlenül pozitiven 

kell értékelni az egyén társadalmi viselkedésének folyamatos 

szabályozását és irányitását. 

A szakmai azonosulást az osztályok /szakmai csoportok/ 

pozitiv jellegü beállitódása segiti, amely a képzés kezde-

tén erőteljesen emocionális alapon nyilvánul meg. Az érté-

kek részbeni átstrukturálódása a képzés előrehaladásával 

némi ellentmondást idézett elő, főleg azon tanulóknál, akik-

nél az értékorientáció meglehetősen labilis volt. A negativ 

értékek hatása az üzemi körülmények között végzett gyakorla-

tokon felerősödött. Ezek felismerése, pozitiv értékek bemu-

tatása, a tanulóknak meggyőzése, valamint a régi értékek át-

épitése hosszadalmas és bonyolult pedagógiai-pszichológiai 

feladat. Ennek következetes érvényesitése nem minden esetben 

valósul meg az iskolában. Ezért szükséges még a munkahelye-

ken is az azonosulást kedvező személyi és tárgyi feltételek 

mellett alkotó cselekvéssel is elősegiteni. 
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A mai iskola nem tud arra vállalkozni, hogy a szakmun-

kásképzés alatt a pályával teljesen azonosult, maximális tel-

jesitményre képes pályakezdő szakmunkásokat bocsásson az üze-

mek rendelkezésére. Ez később a személyiség fejlődésének ma-

gasabb szintjein, a hosszabb gyakorlati tevékenységben, a pá-

lyamegvalósitás folyamatában alakulhat ki. 

Összefoglalva megállapithatjuk azt, hogy a mezőgazdasági 

szakmunkástanulók pályával való azonosulását - különös tekin-

tettel annak bonyolult pszichikus összetevőire - hatékonyabb 

pedagógiai és pszichológiai módszerek alkalmazásával eredmé-

nyesebben segithetjük. A témakörben végzett eddigi vizsgála-

tainkat nem tekintjük befejezettnek. A kutatott kérdéskör to-

vábbfejlesztésének lehetőségei igen sokrétüek. Az azonosulási 

szintek mértékét és a szignifikáns összefüggéseiket a telje-

sitmény-motiváció alapján szeretnénk továbbra is kutatni, el-

méleti és módszertani szempontból egyaránt. 
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l.sz. melléklet  

I. KÉRDŐN 

1/ Tanuló neve: 

 

Szak: .....,.........,.,« 

 

  

2/ Ált. isk. eredményei /bizonyitvány alapján/ 

7. osztály 8. osztály 

- magyar nyelv- és irodalom 	..... 	 .•.-...-.-..... 

- történelem 	 ...«. «....«.. 

- matematika 	 ....-«.-.•.-.. 

- fizika 

- kémia 

- élővilág 

- gyakorlati foglalkozás 

- átlagos tanulmányi eredmény 

3/ Hol jártál iskolába: 

város - falu - tanya - osztott - osztatlan 

4/ A felsorolt tárgyakat tanitotta: 

szakos 	nem szakos 	képesités nélküli  

- magyar 

- történelem 

- matematika 

- fizika 

- kémia 

- élővilág 

- gyakorlati fogl. 

/a megfelelő választ X-el jelöld!/ 
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5/ Szüleid iskolai végzettsége/ /a végzettséget X-el jelöld!/ 

Asa 	Anya  

- ált. iskola 1-4 osztálya 

- ált. iskola 5-8 osztálya 

- szakmunkás 

- középiskola 

- főiskola 

- egyetem 

- foglalkozása: 

6/ Szüleid családi helyzete/ a megfelelő választ huzd alá!/ 

együttélnek - elváltak - nevelő szülő - állami gondozás 

- apa 

- anya 

7/ Hány testvéred van? 	 

8/ Szüleid átlagkeresete: /hó/ 	 Ft 

9/ Milyen állandó lakásban laktok? 

1 szobás 	? szobás 	3 vagy több szobás 

- családi ház 

- emeletes 

lo/ A szakmunkásbizonyitvány megszerzése után is a szakmában 
kivánsz maradni? 
/A megfelelő választ huzd alát / 

igen - nem 

11/ Hol kivánsz elhelyezkedni végzés után? 

- lakóhelyeden 

- lakóhelyed közelében: 	falu - város 

- lakóhelyedtől távol: 	falu - város 
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2.sz. melléklet  

II. KÉRDŐN 

1/ Név: 	  

2/ Milyen  pályára készUltél elsősorban? 	 

3/ Mezőgazdasági Szakmunkásképző Iskolát - elsősorban 

- másodsorban 
/A választ huzd alá!/ 

- harmadsorban 

- ezen felül választ 

4/ Dolgozik-e valaki az általad választott pályán a felsorol-
tak közül? /Aláhuzással válaszcij ! 

senki - igen - éspedig: - szUeim 

- testvéreim, testvérem 

- rokonom 

M - ismerősöm 

- barátom 

5/ Milyen okok és körülmények hatására döntöttél a kertész pá-
lya mellett? /A megfelelő választ huzd alá!/ 

- szüleim kivánságára 

- tanáraim tanácsára 

- barátaim példájára 

- érdeklődésemet követve 

- nem volt más lehetőségem 

- összeköttetés alapján 

- a pálya ismerete alapján 

- az általános iskolai gyakorlati foglalkozások hatására 

- a pályán dolgozó kedvelt személy hatására 

- a teljes kollégiumi ellátás miatt 

- a városba kerülés lehetősége miatt 



-1o8- 

- nem tudom pontosan 

- egyéb, éspedig: 	  

6/ A választott pálya eddig miről győzött meg? 
/A felsoroltak közül válaszd ki azt a háromat, amely számod-
ra legfontosabb és ird le rangsorolva!/ 

1/ 

2/ 

3/ 
- szép pálya 

- hasznos az embereknek 

- érdekes munka 

- önállóságot biztosit 

- társadalmilag megbecsült 

- egészséges munkakörülmények 

- nagyon nehéz 

- nem nekem való 

- anyagi biztonságot nyujt 

- felelősségteljes 

- változatos munkát biztosit 

- aprólékos munkát igényel 

- lehetőséget ad önálló alkotásra 

- másokat lehet irányitani 

- egyéb, éspedig: 	 

7/ Véleményed szerint mi segit leginkább abban, hogy szakmun-
kás lehess? 
/A felsoroltak közül válaszd ki azt a háromat, amely szá-
modra a legfontosabb és ird le  rangsorolva!/ 

1/ 

2/ 

3/ 

- jó osztályközösség 

- a munka sokszinüsége és változatossága 
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- a kedvező munkahelyi feltételek 

- a szervezettség és rend 

- a jó tanári szemléltetés 

- a rendszeres ellenőrzés és értékelés 

- dicséret 

- a megfelelő kollégiumi ellátás 

- a jó tanár-diák kapcsolat 

- a hanyag munka miatti elmarasztalás 

- a jó iskolai légkör 

- a pálya érdekessége 

- az állandó változás 6s fejlődés lehetősége 

- az alkotási lehetőség 

- egyéb, éspedig: 	  

8/ Milyen érzéseid vannak, ha a szakmai érvényesülésedre gon-
dolsz? /A megfelelő választ huzd alá!/ 

- nagyon bizakodó 
	- nagyon nyugtalan 

- nyugtalan 	- közömbös 

- bizakodó 

9/ Véleményed szerint mi a legfontosabb, amit elérhet az ember 
az életpályáján? /A felsoroltak közül válaszd ki a három 
legfontosabbat és ird le!/ 

1/ 

2/ 

3/ 
- mások irányitása, vezetése 

- munkatársak megbecsülése 

- anyagi biztonság 

- társadalmi hirnév 

- maradandó alkotások 

- munkában talált öröm 



- változatos élmények 

- hozzájárulás a szocialista társadalom fejlődé-
séhez 

- magas jövedelem 

- nemzetközi elismerés 

- egyéb, éspedig: 	  

lo/ Az eddigiekben mi nyujtott számodra jelentős élményt a 
szakmád megismerése és gyakorlása közben? 
/A felsoroltak közül válaszd ki ezt a háromat, amely szá-
modra a legfontosabb és ird le rangsorolvat/ 

- szaktárgyi ismeretek elsajátitása 

- a nehézségek leküzdése 

- a munkafolyamat kigondolása és tervezése 

- a cselekvés előkészitése 

- a terv végrehajtása 

- a  tevékenység ellenőrzése 

- üzemlátogatás 

- egy uj eljárás, fajta megismerése 

- a gép vezetése 

- önálló feladat megoldása 

- a csoport, osztály sikere 

- munkád értékelése 

- a csoport előtt való dicséret 



3.sz. melléklet  

III. KÉRDŐN 

A II. Kérdőiv 6-1o. számu kérdéseit és választási lehetősé-

geit, valamint az i. Kérdőiv 11. számu kérdését és válasz-

tásait tartalmazta. 

/A III. évfolyam hallgatóinál alkalmaztuk!/ 
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4.sz. melléklet  

SKAWRAN IT. KÉRDOIV 

Kedves Tanulói 

A kérdőiv adatai tudományos kutatási célokat szolgálnak. A 35 

kérdést figyelmesen el kell olvasni. Minden kérdésre ötféle 

válasz adható. Ezt egy olyan ötfokozatu skálának kell felfog-

ni, amelynek a leggyengébb pontja a kérdések bal széle alatt, 

a legerősebb pontja pedig a jobbszélen található. A két szélső 

álláspontok közötti átmenetet a válaszok tartalmazzák. Ezek u-

tán azt a feladatot kapja, hogy önmegfigyelés alapján döntse 

el, hogy adott esetben személy szerint melyik felel meg leg-

jobban a valóságnak. A valóságot leginkább kifejező állitást 

ugy kell nyilvánitani, hogy  a  skála öt pontja közül valamelyi- 

ket bekarikázza. Minden kérdésre - ha a döntés nagyon nehéz is - 

válaszolni kell, de csak egy választ szabad adni. 

   

.r év 

 

osztály 

1/ Szivesen 

sokkal 
kevésbé, 
mint más 

végzi-e a testi 

kevésbé, 
mint más 

erőkifejtést 

oly mértékben, 
mint más 

igénylő munkát? 

jobban, 	sokkal 
mint más jobban, 

mint más 

2/ Mennyire élvezi a sok mozgást igénylő tevékenységet? 

sokkal 	kevésbé, 
kevésbé, 	mint más 
mint más 

oly mértékben, 	jobban, 
mint más 	mint más 

sokkal 
jobban, 
mint más 

3/ Szereti az olyan munkát, amelyhez gondos és ügyes kézre van 
szükség? 

sokkal 
kevésbé, 
mint más 

kevésbé, 
mint más 

oly mértékben, 
mint más 

jobban, 
mint más 

sokkal 
jobban, 
mint más 
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4/ Mennyivel szivesebben foglalkozik gyakorlati dolgokkal, mint 
nehezen érthető problémák elméleti megoldásával? 

sokkal 	kevésbé, 	oly mértékben, 	jobban, 	sokkal 
kevésbé, 	mint más 	mint más 	mint más jobban, 
mint más 	 mint más 

5/ Mennyire hajlik arra, hogy az adódó feladatokat gyakorlati-
lag oldja meg? /A megoldást inkább kipróbálja, mint kigondol-
ja?/ 

sokkal 	kevésbé, 	oly mértékben, 	jobban, 	sokkal 
kevésbé, 	mint más 	mint más 	mint más jobban, 
mint más 	 mint más 

6/ Kivénatosabbnak tartja a kalandos életet, mint az átlagember 
életét? 

sokkal 	kevésbé, 	oly mértékben, 	jobban, 	sokkal 
kevésbé, 	mint más 	mint más 	mint más jobban , 
mint más 	 mint más 

7/ Mennyiben tartja vonzóbbnak a szabadban folyó életet a zárt 
helyen való életnél? 

sokkal 	kevésbé, 	oly mértékben, 	jobban, 	sokkal 
kevésbé, 	mint más 	mint más 	mint más jobban, 
mint más 	 mint más 

8/ Mennyivel becsüli többre a veszélyes életet, mint azt, amely 
biztonságot nyujt? 

sokkal 	kevésbé, 	oly mértékben, 	jobban, 	sokkal 
kevésbé, 	mint más 	mint más 	mint más jobban, 
mint más 	 mint más 

9/ Szivesebben foglalkoznék állatokkal /gondoskodnék róluk stb/, 
mint élettelen tárgyakkal? 

sokkal 	kevésbé, 	oly mértékben, 	jobban, 	sokkal 
kevésbé, 	mint más 	mint más 	mint más jobban, 
mint más 	 mint más 

lo/ Mennyire értékeli többre a független életet, mint a szigoru 
fe6yelemmel szabályozottat? 

sokkal 	kevésbé, 	oly mértékben, 	jobban, 	sokkal 
kevésbé, 	mint más 	mint más 	mint más jobban, 
mint más 	 mint más 
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11/ Mennyire jellemző egyéniségére, hogy  problémáit tisztán gon-
dolkodás utján oldja meg? 

sokkal 	kevésbé, 	oly mértékben, 	jobban, 	sokkal 
kevésbé, 	mint más mint más 	mint más jobban, 
mint más 	 mint más 

12/ Mennyire érzi annak szükségességét, ho gy  a természet tör-
vényszerüségeit megértse? 

sokkal 	kevésbé, 	oly mértékben, 	jobban, 	sokkal 
kevésbé, 	mint más mint más 	mint más jobban, 
mint más 	 mint más 

13/ Kivánatosabbnak tartja, hogy egy bizonyos problémával gya-
korlatilag foglalkozzék, mint hogy az életet és a világot 
nagy összefüggéseiben megértse? 

sokkal 	kevésbé, 	oly mértékben, 	jobban, 	sokkal 
kevésbé, 	mint más mint más 	mint más jobban, 
mint más 	 mint más 

14/ Mennyire szereti az olyan tevékenységet, amely pontos, kö-
rültekintő, hosszan tartó és erőfeszítést igénylő gondolko-
dást követel? 

sokkal 	kevésbé, 	oly mértékben, 	jobban, 	sokkal 
kevésbé, 	mint más mint más 	mint más jobban, 
mint más 	 mint más 

15/ Szivesebben vesz részt valamilyen problémát tárgyaló beszél-
getésben, mint hogy a szokásos társalgási témákba kapcsolód-
j ék? 

sokkal 	kevésbé, 	oly mértékben, 	jobban, 	sokkal 
kevésbé, 	mint más mint más 	mint más jobban, 
mint más 	 mint más 

16/ Mennyire érzi annak szükségességét, hogy belső élményét ki-
fejezze? /Pl. rajzzal, festéssel, zenével, szinjátszással 
stb. / 

sokkal 	kevésbé, 	oly mértékben, 	jobban, 	sokkal 
kevésbé, 	mint más mint más 	mint más jobban, 
mint más 	 mint más 

17/ Milyen mértékben érzi magát a fea i értelemben vett kifeje-
zésre képesnek? 

sokkal 	kevésbé, 	oly mértékben, 	jobban, 	sokkal 
kevésbé, 	mint más mint más 	mint más jobban, 
mint más 	 mint más 
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18/ I1ennyivel inkább befolyásolja a dolgok szépsége, mint azok 
hasznossága, gyakorlati értéke, olcsósága? 

sokkal 	kevésbé, 	oly mértékben, 	jobban, 	sokkal 
kevésbé, 	mint más 	mint más 	mint más jobban, 
mint más 	 mint más 

19/ Szeretne olyan életet élni, amely a mások mindennapi életé-
től lényegesen különbözik? 

sokkal 	kevésbé, 	oly mértékben, 	jobban, 	sokkal 
kevésbé, 	mint más 	mint más 	mint más jobban, 
mint más 	 mint más 

2o/ Kivánatosabbnak tartja, hogy a világot és az életet inkább 
nagy összefüggéseiben megértse, mint hogy egy bizonyos prob-
lémával foglalkozzék? 

sokkal 	kevésbé, 	oly mértékben, 	jobban, 	sokkal 
kevésbé, 	mint más 	mint más 	mint más jobban, 
mint más 	 mint más 

21/ Milyen mértékben szeretné erejét és idejét mások szolgálatá-
ba állitani, hogy nekik segítsen? 

sokkal 	kevésbé, 	oly mértékben, 	jobban, 	sokkal 
kevésbé, 	mint más 	mint más 	mint más jobban, 
mint más 	 mint más 

22/ Mennyire szeretne másoknak tanácsot adni, másokat tanitani, 
vagy  másokat formálni? 

sokkal 	kevésbé, 	oly mértékben, 	jobban, 	sokkal 
kevésbé, 	mint más 	mint más 	mint más jobban, 
mint más 	 mint más 

23/ Mily mértékben tartja magát alkalmasnak arra, hogy valamilyen 
nehéz problém6t, amelyet ért, megvilágitson másoknak, akik 
nem értik azt? 

sokkal 	kevésbé, 	oly mértékben, 	jobban, 	sokkal 
kevésbé, 	mint más 	mint más 	mint más jobban, 
mint más 	 mint más 

24/ Mennyire van türelme valamit megmagyarázni, vagy másnak se-
giteni? 

sokkal 	kevésbé, 	oly mértékben, 	jobban, 	sokkal 
kevésbé, 	mint más 	mint más 	mint más jobban, 
mint más 	 mint más 
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25/ Mennyire tartja magát eszmékért küzdő és azokat meg is való-
sitó embernek? 

sokkal 	kevésbé, 	oly mértékben, 	jobban, 	sokkal 
kevésbé, 	mint más 	mint más 	mint más jobban, 
mint más 	 mint más 

26/ Szivesebben veszi, ha határozott előirásokat és intézkedése-
ket kell követni, nem pedig magának kell eldöntenie, hogy 
mit kell tennie? 

sokkal 	kevésbé, 	oly mértékben, 	jobban, 	sokkal 
kevésbé, 	mint más 	mint más 	mint más jobban, 
mint más 	 mint más 

27/ Mennyire értékeli többre a biztonságos életet a független 
életnél? 

sokkal 	kevésbé, 	oly mértékben, 	jobban, 	sokkal 
kevésbé, 	mint más 	mint más 	mint más jobban, 
mint más 	 mint más 

28/ Milyen mértékben veti magát alá inkább más tekintélynek, 
minthogy felelősséget kelljen vállalnia? 

sokkal 	kevésbé, 	oly mértékben, 	jobban, 	sokkal 
kevésbé, 	mint más 	mint más 	mint más jobban, 
mint más 	 mint más 

29/ Mennyire szereti a megszokott munkát végezni, feltéve, ha 
ez éródkli? 

sokkal 	kevésbé, 	oly mértékben, 	jobban, 	sokkal 
kevésbé, 	mint más 	mint más 	mint más jobban, 
mint más 	 mint más 

3o/ Jobban szereti a.4 állandóan hosszu munkaidőt a tényleges mun-
kától függő szabad munkaidőnél? 

sokkal 	kevésbé, 	oly mértékben, 	jobban, 	sokkal 
kevésbé, 	mint más 	mint más 	mint más jobban , 
mint más 	 mint más 

31/ Menyire tartja magát képesnek arra, hogy más karakterét he-
lyesen itélje meg? 

sokkal 	kevésbé, 	oly mértékben, 	jobban, 	sokkal 
kevésbé, 	mint más 	mint más 	mint más jobban, 
mint más 	 mint más 



jobban, 
mint más 

sokkal 
jobban, 
mint más 

— 1 17 — 

32/ Mennyire tartja magát képesnek arra, hogy 
pontjáról meggyőzzön? 

sokkal 	kevésbé, 	oly mértékben, 
kevésbé, 	mint más 	mint más 
mint más 

mást saját állás- 

33/ Mily mértékben tartja magát alkalmasnak arra, hogy  sikeresen 
szervezzen meg valamilyen vállalkozást? 

sokkal kevésbé, 	oly mértékben, jobban, sokkal 
kevésbé, 
mint más 

mint más 	mint más mint más jobban, 
mint más 

34/ Mennyire képes az idegenben azt a hatást kelteni, hogy  jót 
akar neki? 

sokkal kevésbé, 	oly mértékben, jobban, sokkal 
kevésbé, 
mint más 

mint más 	mint más mint más jobban, 
mint más 

35/ Mily mértékben hajlandó valamely feladatot gondosan tanulmá-
nyozni, megvalósitásának minden lehetőségét fontolóra venni, 
ás azt célszerüen megoldani? 

sokkal 	kevésbé, 	oly mértékben, 
kevésbé, 	mint más 	mint más 
mint más 

jobban ;  
mint mas 

sokkal 
jobban, 
mint más 
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1.sz. táblázat  

MIÉRT DÖNTÖTT A KERTÉSZ PÁLYA MET.LETT 

/három év átlaga/ 

Egys.: % 

I. 	D. 
oszt. 
N=95 

I. K. 
oszt. 
N=135 

ISKOLA 
I.o. 

N=23o 

1/ Szüleim kivánságára 3 18 11 

2/ Tanáraim tanácsára 7 lo 9 

3/ Barátaim példájára 4 4 4 

4/ Érdeklődésemet követve 6o 21 41 

5/ Nem volt más lehetőségem 12 27 2o 

6/ Összeköttetés alapján 4 1 ? 

7/ A pálya ismerete alapján 1 6 3 

8/ Általános iskolai gyakorlati 
foglalkozás hatására 4 3 3 

9/ A pályán dolgozó kedvelt 
személy hatására 1 4 2 

lo/ A teljes kollégiumi elhe- 
lyezés miatt - - - 

11/ A városba kerülés lehető- 
sége miatt - - - 

12/ Nem tudom pontosan 2 5 4 

13/ Egyéb /egészségi állapot, 
szabad  környezet/  ? 1 1 
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2.sz. táblázat   

LEGFONTOSABB AMIT AZ 	L TiÁLYÁN ELÉRHET 

Egys.: % 

I.évf. 
N=23o 

II.évf. 
N= 174 

III.évf. EGYÜTT 
N=138 	N=542 

RANG- 
SOR 

Mások irányitása, ve-
zetése 4 4 3 4 VII. 

Munkatársak megbecsülése 18 22 18 19 II. 

Anyagi biztonság 12 11 lo 11 III. 

Társadalmi hirnév 3 2 3 3 VIII. 

Maradandó alkotások 7 9 9 8 V. 

Munkában talált öröm 2.8 23 24 25 I. 

Változatos élmények 3 8 6 6 VI. 

Hozzájárulás a szoc. 
társadalom épitéséhez 12 9 lo lo IV. 

Viindennapos feladatok 
teljesitése 9 lo lo lo IV. 

Magas jövedelem 3 - 4 2 IX. 

Nemzetközi elismerés 1 2 3 2 IX. 

Egyéb, éspedig - - - - 
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5.sz. táblázat  

A KERTÉSZ PÁLYÁRÓL ALKOTOTT ITf FTEK  

/három év átlaga/ 

Egys.: N 

DISZNÖVÉNY 
I.o.Rang- 	II.o.Rang- 
N•95 sor 	N=87 	sor 

III.'.Rang- 
N=75 	sor 

EGYÜTT 
N=257 

Szép pálya 32 I. 27 I. 23 I. 27 

Hasznos az embereknek 6 12 III. lo IV. 9 

Érdekes munka 15 II. 9 9 V. 11 

Önállóságot biztosit 1 4 4 3 

Társadalmilag meg-
becsült 6 5 8 6 

Egészséges munka-
körülmények 9 V. 12 III. 5 9 
Nagyon nehéz 1 1 - 1 

Nem nekem való - 1 - 

Anyagi biztonságot 
nyujt 1 1 3 2 

Felelősségteljes 4 2 6 4 

Változatos munkát 
biztosit lo IV. lo IV. 11 III. lo 

Aprólékos munkát 
igényel 1 3 5 3 
Lehetőséget ad ön-
álló alkotásra 14 III. 13 11. 16 II. 15 

Másokat lehet irá-
nyitani - - - - 

Egyéb, éspedig 	- 	- 	- 	- 
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4.sz. táblázat   

A KERTÉSZ PÁLYÁRÓL ALKOTOTT ITÉLETEK 

/három év átlaga/ 

Eci s..' 	%  

KE 
I.évf.Rang- 
N=135 	sor 

RTÉ
II.évf.Rang- 
N=87 	sor 

SZ 
III.évf.Rang- 
N.63 	sor 

EGYÜTT 
N=285 

Szép pálya 	21 II. 15 II. 15 II. 17 

Hasznos az em-
bereknek 	24 I. 23 I. 19 I. 22 

Érdekes munka 	lo III. 12 III. 9 11 

Önállóságot biz-
tosit 	6 2 4 4 
Társadalmilag meg-
becsült 	7 8 lo III.  9 

Egészséges mun-
kakörülmények 	9 IV.  12 III. lo III. lo 

Nagyon nehéz 	1 - 3 1 

Nem nekem való 	1 - 1 - 

Anyagi bizton- 
ságot nyujt 	3 3 5 4 

Felelősségteljes 	3 7 8 6 
Változatos mun- 
kát biztosit 	8 V. lo IV. lo III. lo 
Aprólékos mun- 
kát igényel 	1 - 1 - 
Lehetőséget ad 
önálló alkotásra 	5 8 5 6 
Másokat lehet 
irányitani 	1 - IMO OMB 

Egyéb, éspedig 
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5.sz. táblázat   

A KERTÉSZ PÁLYÁRÓL ALKOTOTT IT JJETEK  

/három év átlaga/  

Egys.: a  

I. évf .  
N=230  

INTÉZETI TANULÓK  
II.évf. 	III.évf. EGYÜTT 
I=174 	11=138 	N=542 

RANG- 
SOR  

Szép pálya  27 21 19  ~ ^  
C ~ I. 

Hasznos az embereknek  15 18  15 16  II. 

Érdekes munka  12 11  9 11  

Önállóságot biztosit  3 3 4  3  
Társadalmilag megbecsült  7 6  9 

Egészséges munkakörül-
mények  9  12  8  lo  III. 

Nagyon nehéz  1  MEP 2  1  

Nem nekem való  1  ONO IMO 

Anyagilag biztonságot  
nyujt  2 4  3  
Felelősségteljes  4  5  7  J  

Változatos munkát biz-
tosit  9  10 10 lo III. 

Aprólékos munkát igényel 1  2 3 2  

Lehetőséget ad önálló  
alkotásra 9  lo  lo  lo  III. 

Másokat lehet irányítani 

Egyéb, éspedig 
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6.sz. táblázat  

MILYEN ATTITUDÖK SEGITIK A SZAKMUNKÁSSÁ VÁLÁST  

Egys.: % 

DISZNOVANY 
I.o.Rang- II.o.Rang- IIIo.Rang- 
i1=95 sor 	N.87 	sor 	N=75 sor 

EGYÜTT 
N=257 

A jó osztályközösség 11 III. ) IV. lo III. lo 
A munka sokszinüsége 
és változatossága 11 III. lo III. 17 II. 13 
A kedvező munkahelyi 
feltételek 8 IV. 7 8 IV. 8 

Szervezettség és rend 7 V. 9 IV. 6 7 

A jó tanári szemlél-
tetés 15 II. 21 I. 23 I.  2o 
Rendszeres ellenőr-
zés és értékelés 5 4 7 V. 5 

A dicséret 2 - 1 1 
A megfelelő kollégi-
umi elhelyezés 1 - 2 1 
A jó tanár-diák 
kapcsolat 8 IV. 6 6 7 
A hanyag munka miatti 
elmarasztalás 3 - 2 1 

A jó iskolai légkör 6 7 1 5 

A pálya érdekessége 19 I. 16 II. 7 V. 14 
Az állandó változás 
és fejlődés lehető-
sége 1 3 4 3 

Az alkotási lehetőség 3 7 6 5 

Egyéb, éspedig /szak- 
ma-szeretet, szorgalom, 
a tanulás/ 	- 	1 ONO 	 OM. 



— 124 — 

7.sz. táblázat  

MILYEN ATTITÜDÜK SEGITIK A SZAXrTUNKÁSSA  VÁLÁST  

Egys.: % 

KERTÉSZ 

I .o.Rang— II.o.Rang— III.o.Rang— 
N=135 sor 	N=87 	sor 	N=63 	sor 

EGYÜTT 
N=285 

A jó osztályközösség 17 I. 15 I. 14 II. 15 

A munka sokszinüsége 
és változatossága lo IV. 9 IV. lo V. lo 
A kedvező munkahelyi 
feltételek 12 III. 9 IV. lo V. lo 
A szervezettség és 
rend 7 VI. 8 12 III. 9 

A 36 tanári szemlélte-
tés 9 V. 14 II. 15 I. 13 
A rendszeres ellenőr-
zés és értékelés 7 7 9 VI. 8 

A dicséret 3 1 3 2 
A megfelelő kollégiumi 
elhelyezés 1 3 2 2 
A jó tanár—diák kap-
csolat lo IV. 9 IV. 11 IV. lo 
A hanyag munka miatti 
elmarasztalás 1 1 2 1 

A jó iskolai légkör 5 6 3 5 

A pálya érdekessége 16 II. 12 III. 7 12 

Az állandó változás és 
fejlődés lehetősége 1 5 1 2 

Alkotási lehetős ég 1 1 1 1 

Egyéb, éspedig /szakma 
szeretete, szorgalom, 
a tanulás/ 	— AMID 
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8.sz. táblázat  

MILYEN ATTITÜDÖK SEGITIK A SZAKMUNKÁSSÁ VÁLÁST   

Egys.: % 

I .évf. 
N=23o 

INTÉ7,ETI TANULÓK 

II.évf. III.évf. 
N=174 	N=138 

EGYÜTT 
N=542 

RANG- 
SOR 

A jó osztályközösség 14 12 12 13 II. 

A munka sokszinüsége 
és változatossága lo l0 14 11 III. 
A kedvező munkahelyi 
feltételek l0 8 9 9 IV. 

A szervezettség és rend 7 9 9 8 
A jó tanári szemlél-
tetés 12 18 19 16 I. 
A rendszeres ellenőr-
zés és értékelés 6 5 8 7 

A dicséret 3 - 2 2 

A megfelelő kollégiumi 
elhelyezés 1 2 2 2 
A jó tanár-diák kap-
csolat 9 8 8 8 

A hanyag munka miatti 
elmarasztalás 2 - 2 1 

A jö iskolai légkör 6 6 2 5 

A pálya érdekessége 17 14 7 13 II. 
Az állandó változás és 
fejlődés lehetősége 1 4 2 2 

Az alkotási lehetőség 2 4 4 3 
Egyéb, éspedig /szakma 
szeretete, szorgalom, 
a tanulás/ 



Egys.: % 

DISZNÖVÉNYTERMESZTŐ 
I..o.Rang- 	II.o.Rang- 	III.o.Rang- EGYÜTT 
N=95 sor N=87 sor N=75 	sor N-257 

34 I. 25 I. 23 I. 27 

11 III. 12 II. 9 IV. 11 

1 2 4 2 

- 3 1 1 

12 II. 7 7 9 
7 8 IV.  9 IV.  8 

6 8 IV. 8 7 
2 12 II. 9 IV. 8 

12 II. 11 III. 15 II. 13 

11 III. 8 IV. lo III. lo 
3 4 3 3 

A szaktárgyi isme- 
retek elsajátitása 

A nehézségek leküz-
dése 

A munkafolyamat ki-
gondolása, tervezése 

A cselekvés előké-
szitése 

A terv végrehajtá-
sa 

Üzemlátogatás 

Egy uj eljárás, fajta 
megismerése 

A gép vezetése 

Önálló feladatok 
megoldása 

A csoport, osztály 
sikere 

A munkád értékelése 

A csoport előtt való 
dicséret 	- 	- 	- 	- 

A tevékenység ellen- 
őrzése 	1 	- 	2 	1 
Egyéb 	- 	- 	- 	- 
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9.sz. táblázat  

A BEÁLLITbDÁST SEGITŐ TÉNYEZŐK  



A szaktárgyi isme- 
retek elsajátitása 

A nehézségek le-
küzdése 

A munkafolyamat ki-
gondolása, tervezése 

A cselekvés előké-
szitése 

A terv végrehaj-
tása 

Üzemlátogatás 

Egy uj eljárás, faj-
ta megismerése 

A gép vezetése 

önálló feladatok 
megoldása 

A csoport, osztály 
sikere 

A munkád értékelése 

A caport előtt való 
dicséret 

A  tevékenység el- 
lenőrzése 

-127- 

lo.sz. táblázat  

A BEÁLLITÓDÁST SEGITŐ TÉNYEZŐK  

Egys.: % 

KERTÉSZ 
I. o.Rang- II.o.Rang- III.o.Rang- EGYÜTT 
N=135 sor N.87 	sor N•63 sor N=285 

27 I. 19 I. 17 I. 21 

22 II. lo V. 12 III. 14 

2 2 - 1 

1 - - -  

9 III. 11 IV. 12 III. 11 

9 III. 12 III. 16 II. 13 

8 IV. 9 8 8 

2 13 III. 12 III. 9 

8 IV. 8 lo IV. 9 

6 9 VI. 8 8 
4 6 3 4 

1 1 2 2 

1 - IWO 

Egyéb, éspedig 	- 	 - 

	
IND 	 ‚IND 
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11.sz. táblázat   

A BEÁLLITÓDÁST SEGITŐ TÉNYEZŐK 

Egys.: % 

INTÉZETI 
I.évf. 	II.évf. 
N=23o 	N=174 

TANULÓK 
III.évf. 	EGYÜTT 
N=138 	N=542 

RANG - 
SOR 

A szaktárgyi ismere-
tek elsajátitása 3o 22 2o 25 I. 
A nehézségek leküz-
dése 17 11 11 13 II. 

A munkafolyamat kigon-
dolása, tervezése 2 2 2 2 
A cs.el.ekvAs előkészi-
tése — 1 1 1 
A terv végrehajtása lo 9 lo 9 IV.  

Uzemlátogatás 8 lo 13 11 1V. 

Uj eljárás, fajta 
megismerése 7 8 8 8 

A gép vezetése 2 12 lo 8 

Önálló feladatok meg-
oldása lo lo 12 lo III. 
A csoport, osztály 
sikere 8 9 9 8 V. 

A munkád értékelése 4 5 3 4 

A csoport előtt való 
dicséret 1 1 1 1 

A tevékenység ellen-
őrzése 1 - - - 

Egyéb, éspedig 
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1?.sz. táblázat 

LEGFONTOSABB, AMIT AZ ÉLETPALYAN ELÉRHET  

Egys.: % 

DISZNOVÉNY 
8o/81.Rang- 	81/82.Rang- 	82/&5.Rang- 
N=29 	sor 	N•29 	sor 	N=27 	sor 

AT- 
LAG 

RAM- 
SOR 

Idások irányi-
tása, vezetése 	2 1 1 1 
Munkatársak 
megbecsülése 	13 III. 17 II. 19 II. 16 II. 

Anyagi biz- 
tonság 	3 8 9 7 
Társadalmi hir-
név 	5 1 2 3 

Maradandó al-
kotások 	lo IV. 13 IV. 9 IV. 11 

Munkában ta- 
lált öröm 	24 I. 28 I. 24 I. 25 I. 

Változatos él-
mények 	6 7 6 6 

Hozzájárulás a 
szoc.társadalom 
fejlődéséhez 	19 II. 14 III. 6 13 III. 

Mindennapos fe-
ladatok telje-
sitése 	8 V. lo V. 14 III. 11 

Magas jövede- 
lem 	5 1 5 4 

Nemzetközi el-
ismerés 	5 - 5 3 

Egyéb, éspedig 	- - - - 
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13.sz. táblázat  

LEGFONTOSABB, AMIT AZ ÉLETPÁLYÁN ELÉRHET  

Egys.: % 

KERTÉSZ 
8o/81.Rang- 81/82.Rang- 82/83.Rang- ÁTLAG 
N=38 sor N=37 sor N=33 sor 

Mások irányitása, 
vezetése 1 3 4 3 
Munkatársak megbe-
csülése 22 I.  2o II. 18 II.  2o 

Anyagi biztonság lo V. 15 III. 11 IV. 12 

Társadalmi hirnév 6 3 3 4 

Maradandó alkotá-
sok 2 9 IV. 6 6 

Munkában talált 
öröm 21 II. 23 I. 24 I. 23 

Változatos élmények 3 5 5 4 

Hozzájárulás a szoc. 
társadalom fejlő-
déséhez 17 III. 8 V. 9 V. 11 

Mindennapos fela-
datok teljesité-
se 11 IV. 7 12 III. lo 

Magas jövedelem 4 3 6 4 

Nemzetközi elis-
merés 3 4  2 3 
Egyéb, éspedig 
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14.sz. táblázat   

A KERTÉSZ PÁLYÁRÓL ALKOTOTT IT1LF.TEK  

Bgys.: % 

DISZN O VÉNY 
8o/81.Rang- 	81/82.Rang- 	82/83.Rang- 
N.29 	sor 	N=29 	sor 	N=27 	sor ÁTLAG 

Szép pálya 26 I. 22 I. 17 I. 26 
Hasznos az emberek-
nek 9 IV. 14 III. 5 9 
Érdekes munka 6 7 11 IV. 8 
Önállóságot biz-
tosit 2 7 5 4 
Társadalmilag meg-
becsült 9 IV. 7 lo V. 8 
Egészséges munkakö-
rülmények 19 II. 12 IV. 3 11 
Nagyon nehéz - - 1 - 
Nem nekem való - - - - 
Anyagi biztonságot 
nyujt 1 1 6 2 
Felelősségteljes 1 2 8 4 
Változatos munkát 
biztosit 9 IV. lo V. 12 III. lo 
Aprólékos munkát 
igényel 1 1 6 2 
Lehetőséget  ad ön- 
álló alkotásra 16 III.  17 II. 16 II.  16 
Másokat lehet irá-
nyitani 1 - - - 

Egyéb, éspedig - - - - 



- 132 - 

15.sz. táblázat  

A KERTÉSZ PÁLYÁRÓL ALKOTOTT ITÉT1FTEK  

Egys.: % 

KE
8o/81.Rang- 
N=39 sor 

RTÉSZ 
81/82.Rang- 
N•37 	sor 

82/83.Rang- 
N•33 	sor 

ÁTLAG 

17 II. 16 II. 16 II. 16 

25 I. 23 I. 18 I. 22 

4 lo V. 9 III. 8 

4 2 2 3 

15 III. 5 6 9 

11 IV.  12 IV.  9 III. 11 

- - 3 1 
- - 2 - 

1 1 1 1 
5 8 8 IV. 7 

8 13 III. 16 II. 12 

1 5 2 3 

9 V. 4 6 6 

- 1 2 1 

Szép pálya 

Hasznos az embe-
reknek 

Érdekes munka 

Önállóságot biz-
tosit 

Társadalmilag meg-
becsült 

Egészséges munka-
körülmények 

Nagyon nehéz 

Nem nekem való 

Anyagi biztonsá-
got nyu jt 

Felelősségteljes 

Változatos munkát 
biztosit 

Aprólékos munkát 
igényel 

Lehetőséget ad ön-
álló alkotásra 

Másokat lehet irá-
nyitani 

Eiy éb, éspedig 	- 	- 	- 	- 
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16.sz. táblázat  

MILYEN ATTITÜDŐK SEGITIK A SZAKMUNKÁSSÁ VÁLÁST  

% 

DISZNOVA NY 
8o/81÷Rang- 	81/82.Rang- 	82/83.Rang- 
N=29 	sor 	N=29 	sor 	N=27 	sor ÁTLAG 

A jó osztálykö-
zösség 8 V. 14 III. lo III. 11 
A munka sokszinüsége 
és változatossága 14 II. 9 IV. 15 II. 13 
A kedvező munkahe-
lyi feltételek 5 8 V. 6 7 
Szervezettség és 
rend 6 7 7 7 
A jó tanári szemlél-
tetés 12 III. 21 I. 25 I. 16 
A rendszeres ellenőr-
zés és értékelés 2 6 7 IV. 5 
A dicséret 1 - 2 1 

A megfelelő kollégi-
umi elhelyezés 2 - 3 2 
A jó tanár-diák 
kapcsolat 7 5 7 IV. 7 
A hanyag munka miatti 
elmarasztalás - - - 

A jó iskolai légkör l0 IV. 2 - 4 

A pálya érdekessége 21 I. 19 II. 6 16 
Az  állandó változás 
és fejlődés lehető-
sége 5 2 5 4 
Az alkotási lehető- 
ség 

Egyéb, éspedig /szak-
maszeretet, szorga-
lom, a tanulás/ ■Mi 	 IMP 
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17.sz. táblázat  

MILYEN ATTITUDOK SEGITIK A SZAKMUNKÁSSÁ VÁLÁST  

Egys.: % 

KE RTÉSZ 
8o/81.Rang- 	81/82.Rang- 	82/83.Rang- 
N=39 	sor 	N=37 	sor 	N=33 	sor ÁTLAG 

A jó osztálykö- 
zösség 	 lo IV. 17 I. lo V. 12 
A munka sokszinüsé-
ge és változatossá-
ga 9 V. 7 lo V. 9 
A kedvező munkahe-
lyi feltételek 13 II. 14 II. 8 12 
Szervezettség és 
rend 7 8 14 II.  lo 
A jó tanári szem-
léltetés lo IV. 14 II. 18 I. 14 
Rendszeres ellenőr-
zés és értékelés 6 9 III. 11 IV. 9 
A dicséret - 4 3 2 

A megfelelő kollégi-
umi elhelyezés 2 3 2 2 

A jó tanár-diák 
kapcsolat 12 III. 14 II. 12 III.  13 
A hanyag munka mi-
atti elmaraszta-
lás - 3 3 2 
A jó iskolai légkör 9 V. 4 3 5 
A pálya érdekessége 14 I. 2 5 7 
Az állandó változás 
és fejlődés lehe-
tősége 6 1 2 
Az alkotási lehe-
tőség 2 - 1 1 
Egyéb, éspedig /szak-
maszeretet, szorgalom, 
tanulás/ 411111111, 	 NIP 
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18.sz. táblázat  

A BEÁLLITÓDÁST SEGITŐ TÉNYEZŐK  

Egys.: % 

DISZNOVENY 
8o/81.Rang- 81/82.Rang- 82/83.Rang- ÁMLAG N=29 sor N=29 sor N=27 sor 

Szaktárgyi ismere- 
tek elsa j átitása 	25 I. 	22 I. 	22 I. 	23 

A nehézségek le- 
küzdése 	14 III. 	8 	9 V. 	lo 

A munkafolyamat ki- 
gondolása és ter- 
vezése 	5 	— 	4 	3 
A cselekvés előké- 

- 

5 
lo 

9 
11 

15 

8 

5 

- 

A tevékenység el- 
lenőrzése 	1 	- 	3 	1 
Egyéb, éspedig 	- 	- 	- 	v 

szitése 	1 

A terv végrehajtá- 
sa 	6 

- 

3 

- 

5 
Üzemlátogatás 	9 IV. 13 IV. 9 V. 
Egy uj eljárás, fajta 
megismerése 	8 V. lo V. 7 
A gép vezetése 	5 17 II. lo IV. 
Önálló feladatok 
megoldása 	15 II. 16 III. 15 II. 

A csoport, osztály 
sikere 	5 5 13 III. 

A munkád értékelése 	5 6 3 
A csoport előtt va- 
ló dicséret 	1 - - 
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19.sz. táblázat   

A BEÁLLITÓDÁST SEGITÓ TÉNYEZŐK 

Egye.:  % 

KERTÉS
8o/81.Rang- 	81/82.Rang- 
N=39 	sor 	N-37 	sor 

Z 
82/83.Rang- 
N=33 	sor ÁTLAG 

Szaktárgyi ismere- 
tek elsajátitása 	19 I. 17 I. 12 IV. 16 
A nehézségek leküz-
dése 	15 II. 16 II. 13 III. 15 
A munkafolyamat ki-
gondolása és ter- 
vezése 	2 1 - 1 
A cselekvés előké-
szitése 	2 - 1 1 
A terv végrehajtá- 
sa 	11 IV. 15 III. lo V. 12 
Üzemlátogatás 	7 15 III. 18 I. 13 
Egy uj eljárás, faj- 
ta megismerése 	12 III. 1 6 6 
A gép vezetése 	3 16 II. 16 II. 12 
Önálló feladatok 
megoldása 	8 V. 3 lo V. 7 
A csoport, osztály 
sikere 	7 9 9 8 

A munkád értékelése 	5 6 3 5 
A csoport előtt való 
dicséret 	7 - 2 3 
A tevékenység el-
lenőrzése 	2 1 - 1 
Egyéb, éspedig 	- - - - 
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2o.sz. táblázat  

SZAKMAI ÉRVÉNYESÜLÉS KÖZÉRZETE AZ ÉRTÉKSKÁLÁN  

Egys.: % 

DISZNOVÉNY 
8o/81.Rang- 81/82.Rang- 82/83.Rang- 
N=29 sor N=29 sor N=27 sor ÁTLAG 

Nagyon bizakodó 	3 	 - 	 - 	 1 

Bizakodó 	87 I. 	7o I. 	67 I. 	75 

Közömbös 	3 	 7 	 11 	7 

Nyugtalan 	3 	 2o II. 	22 II. 	15 

Nagyon nyugtalan 	4 II. 	3 	 - 	2 

K
8o/81.Rang- 
N=39 sor 

ER TÉ
81/82.Rang- 
N=37 	sor 

SZ 
82/83.Rang-
N=33 	sor ÁTLAG 

Nagyon bizakodó lo II. 9 III. 6 8 

Bizakodó 69 I. 59 I. 42 I. 57 
Közömbös lo II. 14 27 II.  17 

Nyugtalan 8 6 22 III.  12 

Nagyon nyugtalan 3 12 II. 3 6 
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31.8z. táblázat   

VÉGZETT SZAKMUNKÁSOK ELHELYEZKEDÉSE 

A KERTÉSZ SZAKMÁBAN  

Egys.: % 

DISZNOVÉNY KERTÉSZ 

1977/78. tanév 71 77 

1978/79 . " 64 64 

1979/80. 7o 71 

198o/81. " 74 57 

1981/82. It  87 72 

Tanévek átlaga: 73 68 
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IRODALOMJEGYZÉK  

1./ ALLPORT G.W.: Az attitüdök. Az attitüd pszichológiai 
kutatásának kérdései. 

/Szerk.: Halász László, Hunyady György, 
Marton L. Magda/ 
Akadémia Kiadó Bp., 1979. 358. p. 

2./ ALLPORT G.W.: A személyiség alakulása. 

Gondolat Kiadó Bp., 599. p. 

3./ Az állami oktatás helyzete és fejlesztésének feladatai. 

/Az MSZMP KB. 1972. Junius 14-15-i ülése/ 
Kossuth Könyvkiadó, 1972. Bp. lo2 p. 

4./ Az állami oktatásról szóló 1972. Junius 15-i központi bi-
zottsági határozat végrehajtásának tapasztalatai és a köz-
oktatás további fejlesztésének irányelvei. 
A Központi Bizottság 1982. április 7-i állásfoglalása. 

Pedagógiai Szemle XXXII. évf., 6. szám 
1982. Junius 483-498 p. 

5./ ÁGOSTON GYÖRGY: A pedagógia alapfogalmai és a nevelési 
célrendszer. 

Akadémia Kiadó Bp., 1976. 181. p. 

6./ ÁGOSTON GYÖRGY: A munkára nevelés. 
/Szerk.: Ágsoton György, Duró Lajos/ 
Acta Universitatis Szegediensis de Attila 
József nominatae Sectio Paedagogica et 
Pychológica, Szeged, 1980. 5-2o p. 

7./ ÁGOSTON GYÖRGY - NAGY JÓZSEF - OROSZ SÁNDOR: Méréses mód-
szerek a pedagógiában. 2. bővitett kiadás 

Tankönyvkiadó Bp., 1974. 414. p. 
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8./ BARTHA LAJOS: 	Pszichológiai értelmező szótár. 

Akadémia Kiadó Bp., 1981. 	289 p. 

9./ BÁBOSIK ISTVÁN - M. NÁDASI MÁRIA: A tapasztalatszerzés 
és tudatositás szerepe c. kollektiv be-
állitódás formálásához. 
/A szocialista személyiség nevelés és a 
közösség/ 

Magyar Pedagógiai Társaság Bp., 197o. 

lo./ BUDA BÉLA: 	Az empátia - a beleélés lélektana. 
Gondolat, Bp., 1978. 334 p. 

11./ DANCS ISTVÁN: 	A pályaválasztó és pályakezdő fiatalok 
életkori sajátosságai. 

Munkaügyi Szemle, 1973. 12. sz. 

12./ DANCS ISTVÁN - SCHUTTLER TAMÁS: Szakmunkásfiatalok pálya-
adaptációjának vizsgálata. 

OPTI Kiadvány, Bp., 1976. 128 p. 

13./ DANCS ISTVÁN: 

14./ DURÓ LAJOS: 

15./ DURÓ LAJOS: 

16./ DURÓ LAJOS: 

Szakmunkástanulók értékorientációja /I-II. 
Pályaválasztás l.sz. 1980. 3o-35 p. 
Pályaválasztás 2.sz. 32-35 p. 

A személyiségfejlődés szociális ténye-
zői. 

Magyar Pszichológiai Szemle, 1967. 3.sz. 
397-4o4 p. 

A személyiség-megismerés hivatástudat-
alakitó hatásának vizsgálata. 
Magyar Pszichológiai Szemle, 1967. 4.sz. 
513-526 p. 

A személyiség erkölcsi tulajdonságainak 
és interperszonális kapcsolatainak né-
hány összefüggése. 

Magyar Pszichológiai Szemle, 1972. 2.sz. 
211-218 p. 
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17./ DURÓ LAJOS: 

18./ DURÓ LAJOS: 

A személyközi viszonyok fejlődése a 
gimnázium első osztályában. 

Acta Universitalis Szegediensis de Atti-
la József nomitae Sectio Paedagogica et 
Psychologica 21. kötet, Szeged, 1979. 
5-32 P.  

A pályaválasztási értékorientáció mint 
pszichológiai probléma. 
Vizsgálatok a pályaválasztási értékori-
entáció körében. 

/Szerk.: Duró Lajos, Zakar András/ 
Bács-Kiskun megyei Pályaválasztási Ta-
nácsadó Intézet és Pedagógus Továbbkép-
ző Intézet kiadványa Kecskemét, 1980. 
6-26 p. 

19./ DURÓ LAJOS: Személyiség, csoport, közösség. Tájékoz-
tató. 

MSZMP Bács-Kiskun megyei Bizottság Ok-
tatási Igazgatóságának kiadványa, Kecs-
kemét, 1.sz. 1981. 3-18 p. 

2o./ DURÓ LAJOS: Az értékorientáció pedagógiai pszicho-
lógiai vizsgálata. 

Acta Universitatis Szegediensis de Atti-
la József nominatae Sectio Paedagogica 
et Psychologica, Szeged, 1982. 27o p. 

21./ ERIKSON E.H.: Identifikáció és identitás. Ifjuságszo-
ciológia. 

/Üsszeállitotta: Huszár Tibor, Sükösd 
Mihály/ 
Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó Bp., 
1969. 	68-84 p. 

22./ FARKAS ENDRE: Erkölcs, érték, nevelés. 

Tankönyvkiadó Bp., 1980. 	17o p. 

23./ FUKÁSZ GYöRGY: Munka, technika, kultura. Tanulmányok. 

Magvető Kiadó, Bp., 1972. 610 p. 
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24./ GARAI LÁSZLÓ: 	Személyiségdinamika és társadalmi lét. 

Akadémia Kiadó, Bp., 1969. 281 p. 

25./ GARAI LÁSZLÓ: 

26./ GAL RÓBERT: 

A szocializáció mint a személyiség in-
tellektuális és emocionális fe,leszté-
se. Szociálpszichológiai kutatasok Ma-
gyarországon. 

/Szerk.: Hunyady György, Pataki Ferenc, 
Váriné Szilágyi Ibolya/ 
Akadémia Kiadó, Bp., 1976. 279-290 p. 

A szakmunkásképzés és a termelés ér-
dekviszonyai. 

Pedagógiai Szemle, Bp., 1981. 1.sz. 
19-25 p. 

27./ GÁSPÁR LÁSZLÓ: 	A termelőmunka pedagógiai funkciója. 

Pedagógiai Szemle, 1973. 12.sz. 

28./ GÁSPÁRNÉ ZAUNER ÉVA: Ifjukornak értékválasztásai. 

MTA Pszichológiai Tanulmányok X. kötet 
Akadémia Kiadó, Bp., 1967. 249-254 p. 

29./ GÁSPÁRNÉ ZAUNER ÉVA: Mondásválasztás. /Pedagógiai-pszicho-
lógiai módszer a személyiség értékrend-
szerének megismerésére./ 

Akadémia Kiadó, Bp., 1978. 213 p. 

3o./ HALÁSZ LÁSZLÓ - HUNYADY GYÖRGY - MARTON L. MAGDA /Szerk./ 
Az attitüd pszichológiai kutatásának 
kérdései. 

Akadémia Kiadó, Bp., 1979. 358 p. 

31./ HAVAS OTTÓNÉ /szerk./: Pályaválasztási felelősök kézi-
könyve. 

Munkaügyi Minisztérium, Bp. 197o. 
418 p. 
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32./ HANKISS ELEMÉR: Érték és társadalom. /Elvek és utak/ 

Magvető Könyvkiadó, Bp., 1977. 393 p. 

33./ HEIEMBAI KORNÉLIA: Az egészségügyi szakiskolai tanulók 
munkára valo beállitódása. Kézirat 

Bölcsészdoktori értekezés. 
Szeged, 1980. 136 p. 

34./ HIEBSCH, VORWERG: Bevezetés a marxista szociálpszicho- 
lógiába. 

Kossuth Kiadó, Bp., 1967. 349 p. 

35./ HUNYADY GYöRGY: A szociális attitűd és a társadalom 
szemlélet pszichológiai kutatása. 

Magyar Pszichológiai Szemle, 3.sz. 
1968., 388-4o3 p. 

36./ HUNYADY GYöRGYNÉ: Kollektivitás az iskolai osztályokban. 
/A közösségi beállitódás strukturális 
meghatározói./ 

Akadémia Kiadó, Bp., 1977. 2o3 p. 

37./ HUNYADY GYORGYNÉ: A tanulói kollektivitás alakulása az 
általános és középfoku iskolában. 
Tanulmányok a neveléstudományok köré-
ből. 

Akadémiai Kiadó, Bp., 1981. 143-164 p. 

38./ INKÉI PÉTER: 	A közösségi nevelés válsága. 

Valóság, 1979. 4.8Z. 95-96 p. 

39./ JADOV V.A.: 	A társadalmi magatartás előrejelzése. 

Gondolat Kiadó, Bp., 1983. 444 p. 

4o./ KARDOS LAJOS: 	Az értékeléstől a cselekvésig. /Elő- 
adások az általános lélektan köréből/ 

Tankönyvkiadó, Bp., 1982. 2. kiadás 
143 p. 
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41./ KELEMEN LÁSZL6: A személyiségfejlődés pszichológiai 
alapjai. 

Bács-Kiskun megyei Pedagógus Tovább-
képző Intézet, Kecskemét, 1979. 6o p. 

42./ KISS KOND LÁSZL6: Szakmaválasztási értékorientáció és 
azonosulás. 

Bölcsészdoktori értekezés. 
Szeged, 1981. 158 p. 

43./ KON I. SZ.: 	Az Én a társadalomban. 

Kossuth Kiadó, Bp., 1969. 292 p. 

44./ KON I. SZ.: 	Az ifjukor pszichológiája. 

Tankönyvkiadó, Bp., 1979. 375 p. 

45./ KOZÉKI BÉLA: 	A motiválás és a motiváció összefüggé- 
seinek pedagógiai, pszichológiai vizs-
gálata. 

Akadémiai Kiadó, Bp., 1980. 3o2 p. 

46./ KOVALJOV Á. G.: A tanuló személyiségének tanulmányozá-
sa. Pszichológiai-pedagógiai kisérleti 
módszerek. 

Magyar Pszichológiai Szemle, 1962. 1.sz. 

47./ KOVALJOV Á. G.: 	Személyiséglélektan. 
Tankönyvkiadó, Bp., 1972. Soo p. 

48./ KULCSÁR KÁLMÁN: A mai magyar társadalom. 

Kossuth Könyvkiadó, 1980. 329 p. 

49./ LEONTYEV, A. NY.: Tevékenység, tudat, személyiség. 

Gondolat-Kossuth Kiadó, Bp., 1979. 
341 p. 

5o./ LÉNÁRD FERENC /szerk./: Környezet és tevékenység. 
Pszichológiai Tanulmányok. 

/Magyar Pszichológiai Tudományos Társa-
ság 197o. november 3-4én megtartott 3. 
tudományos naggyülésén elhangzott elő-
adások/ Akadémiai Kiadó, Bp., 1972. 681 F 
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51./ LÉNÁRD FERENC: Pszichológiai szempontok az ifjuság 
nevelésének megalapozásához. 
Ifjuság és pszichológiai. 

MTA. Pszichológiai Tanulmányok XIV. 
Akadémiai Kiadó, Bp., 1975. 	9-19 p. 

52./ LÉNÁRD FERENC: Emberismeret a pedagógiai munkában. 

Tankönyvkiadó, Bp., 1981. 	239 p. 

53./ LUKÁCS GYöRGY: Az esztétikum sajátossága /I-II./ 

Akadémiai Kiadó, Bp., 1965. 790 p., 
826 p. 

54./ MURÁNYI MIHÁLY: Az értékorientációk fejlesztése. 

Tankönyvkiadó, Bp., 1974. 	181 p. 

55./ NOVIKOVA, L. I.: A közösség ős a személyiség problémá- 
ja a pedagógiában. 
/A szocialista személyiség nevelése 
és a közösség./ 

Magyar Pedagógiai Társaság, Bp., 197o. 
247-252 p. 

56./ PATAKI FERENC: Társadalomlélektan és társadalmi va-
lóság. 

Kossuth Könyvkiadó, Bp., 1977. 	363 p. 

57./ PATAKI FERENC: Az Én és a társadalmi azonosságtudat. 

Kossuth Kiadó, Bp., 1982. 	33o p. 

58./ PÚPOS LÁSZLÓ: önértékelés-pályaválasztás. 

Pályaválasztás, 1979. 3-4.sz. 	19-2o p. 

59./ RITOÓK PÁLNÉ: A pályaválasztási szaktanácsadás ér-
tékorientációs kérdései. 
In: Vizsgálatok a pályaválasztási ér-
tékorientáció körében /szerk.: Duró 
Lajos, Zakar András./ 
Bács-Kiskun megyei Pályaválasztási In-
tézet és Pedagógus Továbbképző Intézet 
kiadványa, Kecskemét, 1980. 26-44 p. 
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60./ RITOÓK PÁLNÉ: Pályaválasztás - Pályaazonosulás - Ön-
megvalósitás. 
A választott pályával való azonosulás 
pályalélektani feltételei és a pályára 
nevelés. 
/Kandidátusi értekezés tézisei/ 

Bp., 1977. 31 p. 

61./ RÓKUSFALVY PAL: Kérdőivek alkalmazása a munka-magatartás 
és személyiségvonások értékelésére. 

Pszichológiai Tanulmányok 11. 
Akadémiai Kiadó, Bp., 1968. 357-376 p. 

62./ RÓKUSFALVY PÁL: Pályaválasztás, pályaválasztási érettség. 

Tankönyvkiadó, Bp., 1969. 271 p. 

63./ RÓKUSFALVY PÁL: Bevezetés a munkapszichológiába. 

Tankönyvkiadó, Bp. 1979. 

64./ RUBINSTEIN, SZ.L.: Az általános pszichológia alapjai 
/I-II./ 

Akadémiai Kiadó, Bp. 1979. llo3 p. 

65./ SALAMON JENŐ: 	Fejlődéslélektan. /Kézirat/ 

Tankönyvkiadó, Bp., 1977. 239 p. 

66./ SZABOLCSI OTTÓ /szerk./: A szakmunkásképző Iskolák Ne-
velési és Oktatási Terve. 

Tankönyvkiadó, Bp., 1977. 232 p. 

67./ SZENDE LÁSZLÓ: A Skawran II. személyiségvizsgáló el4á-
rás felhasználásának lehetőségei a pa-
lyaválasztási tanácsadásban. 

OPTI, Bp., 1974. 23 p. 

68./ SZENDE LÁSZLÚ: A pályaadaptációt befolyásoló személyi-
ségtényezők néhány elméleti és gyakor-
lati kérdése. 

OPTI, Bp., 1975. 115 p. 
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69./ TIBA ISTVÁN: A választott pályával való azonosulás 
pszichológiai vizsgálata /mezőgazdasági 
szakmunkástanulók körében/. 

Egyetemi szakdolgozat. Kézirat. 
Szeged, 1982. lo2 p. 

7o./ UZNADZE, D. N.: A beállitódás általános elmélete. 
Int A beállitódás pszichológiája /Szerk.: 
Molnár István/ 

Akadémiai Kiadó, Bp., 1971. 157-198 p. 

71./ VÁRINÉ SZILÁGYI IBOLYA: Írtékrendszerek, értékorientá-
ciók. 
/A filozófia és a szociolőgia kérdései 
arszichológiához/ 

Világosság, 1978. 7.sz. 4o1-4o7 p. 

72./ ZAKAR ANDRÁS: 	Az első osztályos középiskolai tanulók 
pályaválasztási szándékainak értékori-
entációs tényezői. 

Acta Universitatis Szegediensis de Atti-
la József nominatae Sectio Paedagogica 
et Psychologica 21. kötet 
Szeged, 1979. 1o3-124 p. 

73./ ZAKAR ANDRÁS: 	A pályaválasztási értékorientáció pszicho- 
lógiai vizsgálata harmadik osztályos kö-
zépiskolai tanulók körében. 

Acta Universitatis Szegediensis de Atti-
la József nominatae Sectio Paedagogica 
et Psychologica /szerk.: Ágoston György, 
Duró Lajos/ 
Szeged, 1980. 175-191 p. 

74./ ZAKAR ANDRÁS: 	Az érettségiző fiatalok pályaválasztási 
identifikációjának pszichológiai vizsgá-
lata. 

Acta Universitatis Szegediensis de Atti-
la József nominatae Sectio Paedagogica 
et Psychologica /szerk.: Ágoston György, 
Duró La jos/ 
Szeged, 1981. 83-95 p. 
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75./ ZRINSZKY LÁSZLÓ /szerk./s Magatartásminták - azonosulás. 

Gondolat Kiadó, Bp. 1976. 236 p. 

76./ ZRINSZKY LÁSZLÓ: Meggyőzés az igaz szó erejével. 
/A meggyőzés pszichológiájáról, peda-
gógiájáról./ 
Kossuth Kiadó, Bp., 1981. 93 p. 

77./ XANTUS LÁSZLÓ: Szakmunkástanulók szakmai identifiká-
ciója. 

OPTI, Bp.,  1975. 8o p. 
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