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Ia BEVEZETŐ

A tudományos-technikai forradalom az érdeklődés közép

pontjába állította az embert, mint társadalmi, termelési 

tényezőt. Fokozódott a figyelem az iskolai oktató-nevelő 

munka iránt. Az oktatás mint komplex folyamat, hozzájá

rul a legfontosabb termelőerő, az ember képességeinek ki

bontakoztatásához, fejlesztéséhez, a társadalom osztály- 

szerkezetének formálásához, a szocialista társadalmi tu

dat alakításéhoz, erősítéséhez, a szocialista életforma, 

a tartalmas emberi élet megteremtéséhez /Koncz Dános, 

1970/,

Napjainkban nemcsak az iskolai munka, hanem a munkát 

végző pedagógus is a figyelem és a vizsgálódások fókuszá

ba került. Az V, Nevelésügyi Kongresszus, és az 1972, jú

nius 15-i oktatás-politikai határozat kiemelten foglalko

zik a pedagógusképzéssel, A pedagógusképző intézmények e 

határozatok nyomán átdolgozták nevelési programjaikat -a 

társadalmi elvárásokat alapul véve - általános irányelve

ket határoztak meg, melyek pontositották az intézmény 

nevelési feladatait, A Nevelési Program 8 nevelési fela - 

datot tartalmaz a tanárképző főiskolák számára:

1, világnézeti-politikai nevelés

2, a társadalmi-közéleti tevékenységre nevelés

3, az értelmi nevelés

4, az erkölcsi nevelés

G, a kulturális nevelés
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6. a testi nevelés

7. a technikai nevelés
8. a pedagógus hivatásra nevelés.

E nevelési program megvalósításán magam is munkálkodva 

fordultam fokozott érdeklődéssel a pedagógus hivatás, a 

pedagógus pólyára való beállítódás kérdése felé.

1. A téma társadalmi, pszichológiai
felsőoktatási jelentőséno

A

A pedagógus személyiségével foglalkozó kutatás - a ne
velő iskola megvalósulása kapcsán - előtérbe került, de 

még mindig nem rendelkezünk egy összegzett pedagógus sze
mélyiség pszichológiával, amely pedig nagymértékben segí
tené e kutatómunkák hatékonyságát, de magát a pedagógus - 

képzést i3, A pedagóguskutatás szakirodalma még napjaink
ban som olyan gazdag, mint a pedagógiai pszichológia más 

területe. Nincs olyan elfogadott módszer, mellyel nagy 

biztonsággal megállapítható az alkalmasság kérdése, pedig 

ez az egyik döntő tényezője minden pályánál a sikeres mű
ködésnek. A felvetődött kérdések terminológiai tisztázat
lansága is nehezíti a kutatást /Ungárnó, 1978/.

A pedagógussal szembeni társadalmi elvárás vizsgála - 

tánál a pedagógus munkából kell kiindulni. Mit vár a szo
cialista társadalom a pedagógustól? A pedagógust vizsgál
ni csak a pedagógiai munkával együtt lehet. A jövő nemze
dék nevelése, oktatása, szocializációja minden társadalom
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leglényegesebb föladatainak egyike. A szocialista társa

dalom közoktatási célja, hogy "megalapozza a szocialista 

ember személyiségének az ismoret-világnézet-magatartós

egységében történő kialakítását, a társadalmi műveltség 

alapvető javainak az ólotkor lehetőségeit figyelembe ve

vő feldolgozása utján, épitvo a fiatalok munkájára, kö - 

zösségi tevékenységére, tapasztalataira" /Az általános 

iskolai nevelés és oktatás terve 1970/,

A podagógus pálya sokrétűsége, társadalmi jelentősége, 

szerepe indokolttá teszi, hogy e pályával ős a pedagógus

képzéssel kapcsolatos problémák felé különös figyelemmel 

forduljanak hazánkban és mindenütt a világon, A téma ak - 

tualitósát jelzi az oktatás-nevelés hatékonyságának növe

lésére való törekvés. Intenzív érdeklődés fordul a tanár 

személyisége felé a pszichológiában, a pedagógiában, 

közéletben, művészetben, irodalomban is gyakran találko

zunk a podagógus személyével, vagy о hivatás ábrázolásá

val; sokszor éles viták alakulnak ki едуеэ folyóiratok 

cikkei nyomán /Élet és Irodalom,Kritka, Társadalmi Szem

le/, Ez az élénk érdeklődés nem mindig pozitív' töltetű. 

Sajnos gyakran ábrázolják a pedagógusokat olyan színben, 

vagy teszik felolőssé olyan gondok miatt, melyek torz 

társadalmi tudat-elemeket tartalmaznak. Az ilyen "élve - 

boncolás" nőm segíti a pályára készülők hivatástudatának 

kialakulását, de a működő pedagógusoknak is kedvét szögi 

/Zibolen, 1978/, Szerencsére a reálisan érdeklődők vannak 

többségben, akik ismerik e hivatást.

A



A pedagógus pálya társadalmi fontosságát, jelentűségét 

igen sokan kihangsulyozzák. Marx György /1960/ erről igy 

ir: "Széditűen szép korunkban a tanitók, tanárok, oktatók 

állnak a legfontosabb poszton,o,, Mindenki elnaradhat a 

gyorsuló világban, do a tanitók soha. Az ő munkájuktól 

függ, milyen losz néhány évtized mulya a ternolókonység, 

élotszínvonol, milyen lesz népünk helyezése a nemzetek 

versenyében. Még az is rajtuk és tanítványaikon mulik,mek-

kora lesz a mi nyugdíjunk vásárlóértéke. A nép legjobbja-

it kell tehát mozgésitanunk az oktatás minél jobb megszer-

vezóoére. A legtehetségesebb fiatalok közül kellene verbu-

válni a jövőbe induló nemzedék kiképzőit, a legjobbakat 

kellene  megnyerni minden módon." 

A V, Nevelésügyi Kongresszus a pedagógust igy jellemzi: 

"A pedagógus kulcsszerepet tölt be társadalmunkban, a szo-

cialista kultura, a nemzeti müvoltoég fontos készvetítője. 

Munkájának társadalmi ea politikai jelentűségét az a Igya - 

korlati tény is alátámasztja, hogy a tanulóif juoágon ko - 

resztül csaknem az egész társadalommal kapcsolatban van, 

tehát tudásával, magatartásával, közéleti tevókenységévol 

nemcsak anitványait formálja, hanem a szülőkre, illetve a 

társadalom szeles rétegeire is hat." 

Aczél György olőadói beszédében a K0, 1972, jun.14-1U-i 

ülésén a pedagógus társadalmi szerepét igy fogalmazta nog: 

"Ugy tekintse és becsülje a társadalom a pedagógust, a ne-

velőt, mint a szocialista nevelés legfőbb zálogát, ski a 

maga munkájával elsődlegesen határozza meg ez iskola mai 

ős igy a társadalom holnapi arculatát." 
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A társadalmi célok realizálásához jól képzett szakem
berekre van szükség* akik hivatásukat magas szintű szak
mai, pedagógiai, pszichológiai felkészültség birtokában 

látják el,munkájukat hivatástudattól, igen nagy lelkiis
meretességgel végzik. Ezeknek a követelményeknek a peda
gógus csak úgy tud megfelelni, ha választott pályáján 

feltalálja vágyait, törekvéseit, az érdeklődésének megfe
lelő munkát végez, ha beállítódása a pedagógus pályára 

megtörténik.

Nagyon szépen fogalmazta meg a Magyar Pedagógiai Tár
saság Elnöksége 1977-es ülésén a pedagógus hivatását, о 

tanár személyét: "A pedagógus láncszem jelen és jövő kö
zött, A mai iskolájában, mai életviszonyok között ő ké - 

szít a növendóklelkekben szállást a jövőnek.'*
Mivel ilyen fontos, döntő tényező a pedagógus, ezért az 

elkövetkező évek legfontosabb neveléstudományi, kutatási 
feladata о pedagógushivatás sokoldalú vizsgálata.

A felkészülés szakasza pszichológiai szempontból az 

ifjúkorra esik. Ez az az időszak, amikor a testi fejlő - 

dós kiteljesedik, a csontok, izmok felveszik végleges 

nagyságukat, szerkezetüket, A politikai, filozófiai, tu
dományos, alkotó érdeklődés és képzelet teljes kibontako
zása erre a periódusra esik, A lelki fejlődésnél ebben az 

időben következik be a teljes szellemi érettség, stabili
zálódik a világnézet, állandósul a tudományos és szakmai 
érdeklődés. Fokozódik társadalmi érdeklődésük, politikai, 

társadalmi, kulturális kérdésekre élénken reagálnak.
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A serdülőknél mélyebb érzelmekre képes 02 ifjú, szívesen 

munkálkodik о társadalmi haladásért, eszmények fütik, i- 

deált választ, mely felé állandóan törekszik, neveli ön
magát, önfejlesztési, tökéletesítési programot készít 

/Salamon, 1970/,

Ebben a korban az ifjúság nagy része már a 

/14 évesen/ választott szakmában elkezdi о konkrét tevé
kenységet , illetve magasabb kvalifikációju szakképzés ek
kor indul meg és a pálya elsajátítása esik erre az időre,
A 10 éves ifjú kellő pályaválasztási érettség esetén el
dönti, hogy milyen pálya felel meg képességeinek, Megfe - 

lelő szomélyisógfejlődósi szint szükséges a jé döntéshoz,
A helyes pályaválasztási döntést jelentősen befolyásolja 

a személyiség struktúra /Völgyes, 1976/, A személyiség 

struktúrát tényezőkre bontva megfigyelhetjük, hogy 

egyenesvonaluan fejlődik, hanem 0 mennyiségi változások 

minőségbe való átcsapásának törvénye érvényesül /Durc4l967/e 
A személyiség-tényezőket a toljos struktúrához való vi - 

szonyitással értékelhetjük helyesen /Fraisse, 1965/,

korábban

nem



ÁLLAPOTOK  

a./  intellektuális 

b./  érzelmi 

C./  akarati 

d./ Nomplcx 

( 

b./  kópessóg, tehetsóg 

c./  tomperamentum 

/  jellem 

O 

A  személyiség  pszichikai folópitóso: 

Into rúlt személvisé- 

2 . 

 

1. FOLYAMATOK 

a./ mcgioncrós /érzó-
kelős, Aszlolós, 
figyelcm, emlőko- 
zot, kópzelet, 
gondolkodás/ 

b./ órzelom 

c./ °karat 

71.  TULAJDONSÁGOK  

a./ irányulás /bcálli-
tódás,  szükséglet, 
órdeklödős, világ-
nézet, esznónyek/ 

Pszichológiai  szempontból  a  beállitódás olyan pszichi-

kai tulajdonság,  mely  a ozomólyiség dinamikus  irányulása-

inak egyike.  Rókusfalvy  /1977/ szerint: "Az embernek 	a 

belőle kiinduló, s őt a  k6rnyozot szőnőra ozubja:tiv őr  - 

tókkel rendelkező mozzanataivol összekapcsoló, coolekvó  - 

seinok  irányát ős onergiatöltöoét meghatározó dinamikus 

pszichológiai jelensógoit irányulösoknak nevezzük." 

Az irányulásokban a személyisóg  egósze  nyilvánul  moo: 

az ogósz  ember - őrzolmoit 6o biológiai erőit  is koncent-

rólva  -  fordul oda  volamilyen tárgy,  szomály  vagy  tová 

konyoég fen. 
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A beállítódás оду szelektív odafordulás, moly a szub- 

jektivo jelentős mozzanatok megismerésére, és ezen qöz - 

zanotokkal kapcsolatos cselekvésre egyaránt tartósan ösz
tönöz* Bonyolult a szerkezete és a többi irányulással 
szervesen összefügg* Igen szoros a kapcsolata az érdeklő

déssel, nemcsak mint motiváló tényező, hanem mint a konk
rét tevékenységre való tartós ösztönző is segíti a beál - 

litódást* Az érdeklődés fejlesztésének a szükségletek ne
velése a természetes alapja és egyik leghatékonyabb esz - 

köze /Rókusfalvy, l972/0

A világnézet sajátosságaitól függ az egyén beállított
sága, sajátos jelleme* A világnézet a személyiség viszo - 

nyalnak alapját képezi, az ombor kijelentéseiben, tettei
ben, társadalmi magatartásában nyilvánul meg, hatással 
van cselekedeteire és egész tevékenységére, óletideáljá- 

ra* Az eszményképben, ideálban koncentrált formában öl
tenek testet az ember meggyőződései, életfelfogása, vá - 

gyai /Kardos, 1904/* A beállítódáshoz szoros kapcsolata 

evidens*

A beállítódás, az attitűd kialakulásában a környezeti

tényezők, az adott helyzet és az egyén szükségletei egy
aránt szerepet játszanak* Kialakulása után viszont már , 
mint egy nem tudatosi érzelmekkel is átszőtt dinamikus 

vonatkozási rendszer működik* A beállítódás az emberi 
szervezetnek és az egész személyiségnek a helyzet és szük
ségletek kölcsönhatásán alapuló, meghatározott irányú mü-
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ködösre való olyan szelektív készenléti állapota, amely 

érzékelési, mozgásos vagy magatartási formájában egya - 

ránt gazdaságos alkalmazkodást segítheti /Rókusíalvy , 

1977/.

Uznadze /1971/ szerint a beállítódás, mint az integ - 

ráns szubjektum móduszát kell értelmeznünk a tevékenység
nek minden konkrét pillanatában, azaz mint olyan nóduszt, 
amely az "emberi erük" szerveződésének legmagasabb fokát 

reprezentálja, mintegy összpontosítja mindazokat a belső 

dinamikus kapcsolatokat, amelyek az ingerek által kivál
tott pszichikus effektusokat közvetítik az individumban„
E módusz alapján jön létre a meghatározott irányultságú 

tevékenység,

"A boállitódós minden esetben, mint integráns, a jel
lemzők változatlan sorával rendelkező struktúra szerepel« 

Ez lehetővé teszi, hogy о beállítódást úgy értékeljük, 

mint bizonyos reagálási formára való magas fokon ólta - 

lónositott készenléti állapotot, mint olyan tényezőt, a- 

mely a diszpozíció belső szerveződését meghatározza, és 

ezzel egyidejűleg meghatározza a viselkedés logikáját , 
folyamatosságát, következetességét és az egyén tevékeny
ségének strukturális szilárdáságát is” /Prangisvili,1971/»

A beállítódás létrejöttéhez ki kell tűzni a célt,
- jelen esetben a tanári pálya elérését - tudatoson, ob- 

jektivócióval, indent ifikáládni a pályával, minden pszic

hés folyamatot, állapotot és tulajdonságot mozgósítva«,
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amilyen mértókben bővül a  tapasztalat,  olyan mérték- 

ben szélosedik az  ember  beállitódási állapotainak terje  - 

delvo" /Uznadze, 1971/.  

A grúz pszichológiai iskola szerint, a beállitódás nem  

tudatos szerveződése az inger ás a reakció közötti össze-

függésre vonatkozó tapasztalatnak. A környezet hatására  

jön létre, a szenóly aktuális szükségállapotának közvoti-

tésével tükrözi a környezetet. Ciztositja a viselkodós  

folyamatosságát, következetességét, egyuttal a ezubjoktun  

sikeres alkalmazkodását  

A beállitódás egyszerre lehet tanulás erodnénye és 

egyuttal szerepet játszhat a tanulásbon. A goncralizáció  

ós a trasz for az attitűd kialakulásának is ép ~~~ tükövoi  

/Noocovici 1902/.  

Grunor /1957/ az észlelés folyamatát vizsgálva negál-

lapitotta, hogy a percoptuálio beállitódás egy jön létra,  

hogy először kialakul a tárgy, személy, esemény elsüdle-

gas - tisztán erzéklcti hatásokra kialakuló - prinitiv  

elkülönitóse , kiemelése a hóttórbül. Ezután az érkezű  

információból a szervezet non tudatos történés formójá  - 

ban  kikeresi,  kivonja a jelző  ingoreket, jelző nozzana - 

tokat. Najd  az emlékezet köz renüküdésévol - bonyolít  

történések során - megvalósul a jelzüingorok "besorolása  

a negfelclü úszlclósi osztályba", létrejön a kotogorizá-

c'ió, a folisnorác.  

A porceptuális attitüdök vizsgálatával sikeresen jel-

leneztók a személyiségre általánosan jollenzü kognitív  
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szabályozási elveket, kognitív stiluot. Klein /1954/ ás 

munkatársai "kognitiv szabályozás" alatt azokat a lassan 

változó, a fajlűdessol megszilárduló nüködéoi módokat  

jolölik, nelyok különböző kognitiv funkciókban megnyil-

vánulnak, Az ellonőrzű vizsgálatok azt bizonyitottúk,hogy 

a különböző kognitiv nüvelctok szuggosztibilitúsa, por -

szorveráciúja ás rigiditása statisztikailag nogb:iz faatóar 

non jár egymással ogyütt, 

A boóllitúdás szociálpszichológiai necgközelites sac - 

rint minden  esetben örtc.kolű viszonyulás. A sz ociúli at- 

titüdnel; többnyire három lconpononsót külön:i.tik ols l:ogni- 

táv, affoktiv ás konativ összetevűit. 

A boállitúdús koc7nitiv  vagy percoptuál io üss..:etcvüje 

orra vonatkozik, hogy nikc;nt itélik nog cz attitüd tár-

gyat, milyen  annak a fogalmi. konnotációja  -  ez az a sz to- 

reotinia, amivel a szenúly az attitüd tárgyról rendelke-

zik, 

A bocállitúd<ás affektiv összotovűje a ozenc;lynek az at- 

titüd tárgyra  irányuló I.odvezű vagy kedvezőtlen érze;sei  - 

ve1 foglalkozik. 

A kong konponons a szenélynok  a tárgyra,  szituáció-

ra vonatkozó viselkedési tendenciájúra  vonatkozik. 

Az értekolű viszonyulás o  három összetevője együtt a- 

lakul ás biz tosit ja a szQnélyisóg konzisztens  viszonyu 

lúsát valamilyen társadalmi, l:ulturális,stb. 

jelensc;ghez /Halász,-tlunyady,-Norton, 1970/. 



Egyes beállitódások egész tómaköröket,étfogó nézet  - 

rendszerekbe ágyazódtak .  A szocializáció sorén kialakult 

személyi jellegzetességeket fejezik ki, illotve  bizonyos 

személyiség-jellemzők számos attitOdben és órtékelő vi 

szonyuiások egész rendszerábon kifejeződnek. Erőteljes 

tendencia érvényesül az órtékelések összhangjának, kon 

zisztenciájának biztositása irónyában, Konzisztencia tö-

rekvés mutatkozik  a különböző informéciók válogatúea,ór-

zelni-gondolati feldolgozása  során.  A kognitiv dinamikú-

nak ez az  elve nagyarázza  a személyiségre jellemző tar - 

tós értékelő viszonyulésok, szociális  attitűdök  létrejöt-

tét,  müködősét  /Hunyady, 1970/. 

A beállitódáo ismerete, ha non is elégséges, de szük-

séges foltétele a cselekvések megértésének. A beállitó 

dás szempontjából figyelmet órdemelnek az órtókek. Az ér-

tékek kognitiv szinten képviselik az egyéni, társadalmi 

szökségleteket„ Az órtókek célkijelölő, viselkedósirányi-

tó rendozort alkotva a nagyobb szánu célmegvalósitó atti-

tOd pszichológioi meghatározói. Az értékek központibbak 

az attitildnál, de kevésbó központiak, mint az egyén önma-

gáról alkotott nézetei /Halósz-,Hunyady,-Marton, 1979/. 

Az attitüd kutatás kilátásba helyezte, hogy közel fórkő 

zik az ember meggyűzés utján történő átformáléshoz, inter - .  
akció, illetve kommunikáció folyamatának eredményeként, 

Allport /1.035/ szerint: "Az attitüd tapasztalat révén 

szerveződött mentális és idegi készenléti állapot, nely 



• 14 

irányitó vagy dinamikus hatást gyakorol  oz egyén reagá - 

lására mindazon tárgyak ós helyzetek irányában, amelyek-

re az  attitűd  vonatkozik," A kószenlóti állapot jelenti, 

hogy nem befejezett, honom kezdeti, elökószitö állopot. 

NOM viselkedús, hanem preconditió. 

Az ottitöd lehet pozitiv, vugy negotiv u  tárgyak,ér-

zökelősek, mozgások, magatartások ozempontjából  /Thurs. 

tone, 1932/. 

Smith, Bruner, Mite, Lippmann, Cohen szcrint 	at- 

titüdök különböző funkciókat töltenek be: 

- utilitáris /adoptiv/ funkciók: olyan tárgyak, utak 

foló irányitanak bennünket, amelyek inctrumentáli-

sak értókelt cóljaink megvalósitásában, 

- ökonómiai funkciók: egyszerOsitett ás gyakorlati 

utmutatással szolgálnak a speciális tárgyakra irá- 

nyuló megfelelő viselkedósről. 

- kifejező funkciók: belső feszöltsőg kotartikuc le- 

vezetóse, emocionólis tipusu kielágölécek, önerősi. 

tö funkciók, melyek során az egyán azonosságot to  . 

rent önmaga számára, ha állást foglal c problómák 

kal  kapcsolotban. Ily módon az önmegvolósitás esz..• 

köze  leoz az attitOd. 

órivódti funkciók: segitenek bennünket mogbirkózni 

belső konfliktusokkal /Guiro, lg79/. 

A szemayiség beállitódása az eljövend6 óletpályához, 

választott hivatálehoz  oz  egyik leglónyegeoebb attitOd. 
- 	 

• 
4•,•%. 

40 
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Nagyon fontos ismerni о hallgatók beállítódását a to - 

nóri pályához* A beállítódás rendszerén belül sajátos 

hierarchia létezik , amely beépül a személyiség alapve
tő irányultságába: egy objektív hierarchia, amely a sze
mélyiséggel szembeni társadalmi követelményeket tartal
mazza és egy szubjektív hierarchia, mely a személyiség

elvárásait tartalmazza* A kettő minél inkább összhang - 

ban van egymással, azaz a társadalmi és a személyes ér
dek minél magosabb szinten kapcsolódik össze, annál egy
értelműbben hat ez a hierarchia az egyes egyén gondolko
dására, cselekedetére, akaratára /Clause,-Manfred,1977/„

A személyiség beállítódásának tanulmányozása a szó - 

mélyiségnek a környezetéhez való gazdag irányulás! 

rendszerét tárja fel* Mivel az egyes beállítódások a 

tevékenységben, véleményben megnyilvánulva a személyi - 

ségnek fontos, más utón nehezn megragadható belső tar - 

talpait juttatják kifejezésre, kiváló alkalmat nyújtó - 

nők az ifjú személyiségek mélyebb megismerésére*

Nem csak a pedagógus személyiség-kutatás, de az if - 

juság-kutatás is sok megoldatlan probléma előtt áll. Az 

ifjúság pszichológiai, szociológiai vizsgálatai a kibon

takozás stádiumában vannak, igen sok fontos kérdésre nem 

ismerjük a választ az oktatási és nevelési vonalon egy - 

□ránt /Kelemen, 1971/«

Az ifjúkor rendkívül sokarcú, ellentmondásokkal toli 

életszakasz, amelyet társadalmi-, kulturális-,biológiaí-

!
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várásókat közvetítve személyiségeket formálnak. Így va - 

lóéul meg a "nevelő iskola"-! modell. " 

egész tevékenységével önálló, aktiv, kezdeményező, alko
tó személyiséget kell nevelnie«, Heg kell alapoznia a ta
nulók világnézetét, a szocialista magatartás erkölcsi 
elveinek megismerésével és a gyermeki, tanulói közössé - 

geken belüli gyakorlásával kell elindítani a felnövekvő 

nemzedék tagjait a szocialita emberré válasz utján" 

/MSZMP, KB, 1972«, junlus 14-15-i határozata/«,

Az iskolának<9 0 0

A tanári pályához pozitív beállítódást , hivatástudat 

kialakulását, elmélyülését a pedagógusképző intézmények

oktató-nevelő munkája befolyásolja /Miklósvőri Sándor, 
1978/,

A "nevelő iskola" megvalósulását nem elóg elhatározni, 

rendeleteket, dokumentumokat alkotni az iskola elsődleges 

nevelési feladatáról,Ehhez legfőképpen az szükséges,hogy 

nevelni tudó pedagógusokat bocsássanak ki a képzőintézmé
nyek, Napjainkban a tanárképzés oktatáscontrikussága szem
betűnő, A képzési tervekben a pedagógiai, pszichológiai, 

szakmódszertani órák aránya alacsony, a szaktárgyak egy - 

tizedé9 sem érik el /Kelemen, 1980 /,



IG

1, táblásat
Ideo- Szak- Pszlcb. Módszer- Gyakor- 
gia tud, nevelés ton

tud»
lat

1,1—Tudományegyetem 

DTK /4 szak/
TTK /4 szak/

71,3- 3,9-Ö ,9-
C,G %

7,4-
1.3 Z 0.4 %72 ,G SS 4.G SS
G.G-G7.Ö- 9,0-5,G-

9,0 % 77,3 % G,0 % 10,3 %
7,7-

11,5 SS
Tanárképző fő
iskola /4 szol;/

GG ,0- 12,0-
G9,0 SS 14,0 Só

4,3-
5,7 %

4,3 —0.7-
9,0 % 4.G SÓ

Tanítóképző fő- G,4- 42,0-
iskola

9,01G.1 Só 0,0 %
6,7 % 44,5 SS 9,5 %

Óvónőképző 41.4 Só 25,0 Й 10,3 óó 12,0 Óó11,4 Só

A hallgatók az oktotáscontrikusságot már magukkal hoz
zák az általános- és középsikolából» A pályára készülés 

főiskolai évei alatt a szaktárgyak, tudományok oktatása 

dominál, a nevelési tárgyak nem kapják meg a jelentősé - 

güknek megfelelő fontosságot» E szemlélet változását 

tanárképzés megváltoztatása oldja meg» Nagyobb súlyt kell 
kapnia a nevelési tárgyaknak, A központi Bizottság álló - 

mi oktatással foglalkozó határozata a korszerű nevelést 

vet iti az iskola felé: “Az oktatás-nevelés tartalmának to
vábbfejlesztése során abból kell kiindulni, hogy az okto - 

tási intézmények nem taníthatnak mindent, ami az életben 

szükséges. Nem adhatnak befejezett műveltséget sem az ál
talános, sem a szakképzés keretében. Az iskolának nem úgy 

kell válaszolnia a gyors fejlődésre, hogy a változó isme
retek minél nagyobb tömegét tanitja, állandóan bővitve 

tananyagát, A tudományos-technikai fejlődés mai szakaszá
ban iskoláink csak úgy felelhetnek meg a társadalmi kövo-

a

>
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tolraényeknek, ho a tanulók gondolkodását fejlesztve, kia
lakítják a továbbtanulás igényét és képessé teszi őket 
folyoraatoo önművelésre,"

A pedagógus pólyára való beállítódás igon lényeges, a 

későbbi sikeres tevékenység végzésének ez az egyik alap

pillére, A beállítódás döntően befolyásolja a pedagógus 

jelöltek magatartását„ segíti önnevelésüket, az általuk 

elképzelt "tanár ideál" megvalósítását.

A főiskolai nevelési tervünk az alábbiakban sorolja 

fel az ujtipusu embert formáló pedagógus személyiségje
gyeit 5

- "A pedagógus a társadalom megbízottja, akinek hivatása 

a társadalmi érdekek átszármaztatása az ifjú nemzedék
re, , „, kora társadalmának igényeit, haladó eszményeit 
képviseli. Pontosan kell tudnia, hogy munkáját milyen 

társadalmi célok megvalósítása érdekében végzi,
- A céltudatosság nem képzelhető el szilárd marxista-le

ninista világnézet, szocialista tudat, monnvőzödós, 

érzolmivilán és magatartás nélkül.
tekintély logyen, A nevelő tekintélye sokféle tó -

: a színvonalas szakmai tu - 

dás, széleskörű általános műveltségének gazdagítását 

célzó állandó önképzés, továbbképzés képessége* az erős 

akarat, a bátorság. a sport beli- vagy müvészotl jártas
ság , a jó megjelenés. a jó modor, stfo,

megfelelő közlőképeosénnol kell rendelkeznie, 

a tanulók iránti ménértés és szorotot,

<9 0 0

nyezőkből tevődik összo о о о

ООО I
ООО

&
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érzolmi Lic2=2asaj.xo , a törolmoo magatart6s, 

- .„ iflQZQgpo logyon ős határozott. 

nunkához van ozitiv viszony.a„L cLonorotao, pon - 

too, becsOlotos munkatevókonység. 

- mogalkuvás nólkül 

a Ly2rmokok órdokeit. 

• órzolmi éloto, Ia22mamILLILla is kedvozö, 	reagál 

nak a derüro, humorro." 

Tudományos szompontból a képzö intézmény teozi alkal  - 

massei a jolöltet a választott pályán a sikoroo müködéore. 

A képzésnél lönyeges a boállitódás, mort tanulmányait ob- 

b61 a szompontból nózi a tanárjolölt. A föiskolai képzős 

kapott tudományos ismeretekhez a hallgatók viozonya  no 

lényogtelon. A pályára való hangolódás esetén no vizsga-

anyagnak tokintik a szaktudományi, pedagógiai,  pszicholó-

°jai ismeretokot, hanem a majdani  ólat pályán  folhasznál 

ható ismoretnek, tárgyi tudásnak, moly hozzátartozik a jó 

tanár szomélyiség tulajdonságához. Pozitiv ottitüd osoté-

bon a föiskolai, ogyetomi ávokot arra használja fol, hogy 

mindon összogyüjtsön, amire kóoűbb szökségc lohot. Non 

kompánytanuló, vizsgatuciásu hallgatókra,  honon  szólos 16- 

tókörö, övolt, szakmailag tájékozott, szakirodolomban jár-

tas tanárokra van szöksége a magyar közoktatásnak, akik 

önmagukban szintetizólják a kor ismoretoit. 

A föiskolai nevelósi tery megállapitása szerint: "A 

szocialista pedogógus személyiség kialakitása rondkivül 
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komplex nevelési feladat, amely a főiskolai éveket messze  

megelőzően kezdődik, s csal, a pedagógus gyakorlat során  

érik be."  

A tudományos vizsgálat igen fontos, mivel a tanári pá-

lyára való beéllitódés legdöntőbb szakasza ra képzési idő-

re tevődik. A bcállitódáa mértéke, milyensége meghatározó  

a pedagógiai munka szinvonala szempontjából. Képzés után  

évtizedekig a pályán dolgozva igen lényeges munkájának  ~a 

minősége. Mivel általánosan képző, alapozó iskolában fog  

munkálkodni, több generáció nevelésének megalapozásáért  

lesz felelős. Az egész szocialista társadalmunk fejlődésé-

re  kihatással van a pedagógiai munka szinvonala, ezért a  

képző intézménynek át kell éreznie a felelősségét a kibo-

csátott pedagógus nemzedékek képzettségét, neveltségét il-

letten. Központi jelentűségü és igen lényeges a beállitú  -

dás problémája a felsőoktatásban. 

Kutatási feladatok és hipotézisek  

Már a század elején kezdődtek vizsgálatok arra, hogy mi-

lyen is a jó tanár, vole születik-e adottsága, vagy szerzi  

képességét a pályához. A háboru megakasztotta probléma szé- 

lesebb kibontakozását. 

A hatvanas évektől a pedagógus személyiség vizsgálatával so-

kan foglalkoznak: Kelemen /1967/, Kzmina /1963,1967/, Kérynó  

/1969/, Ungárné /1973, 1970/. Külön fejezetként is szerepel  

a pedagógiai pszichológiai kézikönyvekben. E munkák többsé - 

go  az ideális pedagógus profilját rajzolja meg, többnyire  
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deduktiv utón, a növelésből, oktatásból kiindulva. Ezek 

az elemzések formára egy-cgy tulajdonságlistát erodmó - 

nyeznck, mely egyrészt azt mutatja meg, hogy milyen le

gyen az ideális tanár, másrészt azt, hogy milyen no le

gyen.

Több vizsgálatot folytattak különböző kutatók olyan 

irányban, hogy bizonyos általános pedagógiai személyi - 

ségtipusokat állapitsanak meg /Duric,1973/. Levin-Lipitt- 

-White /1939/ a tanár klasszikus vezetői tipusa alapja 

lett sok már tipizálásnak, Taush /I960/ tipusai, mely a 

Levin-félével rokon. Szociológiai megközelitósből Kéryné 

/19G9/ szintén eljutott bizonyos tipusokhoz. Ungárnó 

/1978/ pedagógiai személyiségiipusait a tanitó nevelési 

stilusának vizsgálatából vezette le.

A pedagógus tipológiai vizsgálatoknál a képzés számá

ra közvetlenebb segitséget adnak azok a kutatások, ame - 

lyek közvetlen tapasztalatot igyekeznek gyűjteni, fel a- 

karják "térképezni” a pedagógus személyiséget. Komplex 

mogközelitésben vizsgálják, hogy mik azok a képességek a- 

dottságok, személyiségjegyek, melyek e hivatás eredményes 

gyakorlásának előfeltételei. Ilyen komplex kutatás szűk - 

séges a felvételi pályaalkalmassági vizsgálatok kidolgo - 

zásához, melyek reálisabb képet nyújtanak a pályán való 

beválás lehetőségéről, mint egy tantárgy verbális tudás

anyaga /Völgyesy 197G, Papp 1977, Cérnáth 1979/, Ugyan 

csak komplex megközelitóst igényel a tanári munkának, hi

vatásnak, mint tevékenységnek az elemzése /Falus 1978,1979, 

Durkó 1979/,
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Nem nélkülözheti a komplex mogitélst a pályán való bevá

lás vizsgálata sem /Mák 1973, Siposné 1975, Nagy-Voczkó 

1976/.

A pedagogue személyiség több irányból való vizsgálata 

még nem állt össze egy egységes személyiségképpé. Felső- 

oktatási szinten a 70-os években megindult intenziv ér - 

doklődés, vizsgálódás igyekszik olyan megbízható módsze

reket kikisérlotezni, melyek előbbre viszik a problémát, 

közelebb visznek a pedagógus személyiség megismeréséhez, 

amely viszont segíti a hivatásra felkészítést, felkészü

lést, A pedagógus személyiség kutatás nagy szakértői e 

kérdésről igy nyilatkoztok: "Sajnos attól, hogy egészen 

pontos adatokkal rendelkezzünk az eredményes munkát vég

ző, a tanulókat együttműködve fejlesztő pedagógusok sze

mélyiségét illetően, még messze vagyunk, "/Ungárné Komoly 

üudit - Gáspárné Zauner Éva 1974/,

1977, augusztus 29-30-i Magyar Pedagógiai Társulat ünne

pi kibővített ülésén Zibolen Endre a pedagógus hivatás 

kérdését boncolgatva elmondta, hogy a pedagógus kutatás 

igen fontos tudományos feladat, A pedagógusról, munkájá

ról humán tanulmányok társadalmi-filozófiai munkák, köz

gazdasági elemzések, orvostudományi vizsgálatok elég gyak

ran látnok napvilágot, "A kérdés sajátosan pedagógiai meg

közelítésével ezzel szemben viszonylag ritkán találkozunk, 

legalábbis, ha nem számítjuk a probléma imént említett,ál

talánosan elvont, alapvetően normativ kezelését.” A szó - 

cialista országok pedagógusainak Varsó-i 1977, jun. G-10. 

III, Konferenciája foglalkozik: "A tanár szerepével a fia-
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tál nemzedékek személyiségiormálásában a fejlett szocia

lista társadalomban, '* Megvitatták a pedagógusok és peda

gógusképzés helyzetét az egyos országokban, Miklósvári 

/1970/ referátumában többek között hangsúlyozta, hogy a 

hivatástudat fejlesztése torén sok tennivaló akad, mivel 

ez igen összetett probléma, magában foglalja a pályává - 

lasztást, a felkészítést, do a pedagógus élet- és munka- 

körülményeit is, "Nem közömbös számunkra, hogy von-e e - 

lég pedagógus, hogy milyen motívumok alapján vállaikoz - 

nak a pedagógiai munkára, milyen szakmai és pedagógiai 

felkészültséggel rendelkeznek, vállalják-e a pedagógus 

munka nehézségeit, milyen színvonalon, mennyi hozzáértés

sel, szakértelemmel, lelkesedéssel végzik munkájukat«lé

pést tartanak-e szakmájuk fejlődésével és mennyire elkö

telezettek szocialista társadalmunkkal" - mondja referá

tumában Miklósvári,

A Magyar Pedagógiai Társaság igy fogalmazta meg prog

ramját 1977, augusztus 29-30, ülésén: “ 

lévő években, évtizedekben ezt a kérdést, a pedagógushi- 

vatás sokoldalú vizsgálatát állítja a maga tevékenységé

nek tengelyébe is,"

az előttünk«> a a

1979-ben Debrecenben tartott plenáris ülésen több 

szekció foglalkozott a pedagógus kutatás kérdéseivel: a 

felkészítés, nevelés problematikájával, illetve a peda

gógus személyiségével. Az előadók minden problémát a pe

dagógus hivatás szempontjából vizsgáltak, A tanári pá 

lyára való beállítódás fontosságát hangsúlyozta Duró /1979/:
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"A tanári pálya non "csak" foglalkozás, hanem olyan szak-

ma, amelynek tevékenységi rendszerében a hivatástudat meg-

határozó jellegű, pályaspecifikus követelményként veendő  

figyolenbe."  

A pedagógus személyiség kutatásnak sok-sok rószerodmé-  

~ 	 állt booze egységes  e ésszC 	még njie van,  do  meg ma  son  u 	~ .....,.:..... 	 ~ 	 , 	~  

igen sok kérdést szükséges tisztázni. 

A fentiek jolzik e této fontosságát. Monográfikus nun-

kánban körül kell határolni a kutatási feladatot, mivel  

non tudjuk valamennyi kérdéskörét a hivatásra boállitódás-

nak vizsgálni. Három kérdésesoportro szükitenúnk a vizsgá-

latainkat.  

A hivatásra való beállitódáshoz a hallgatók pályavá  SIM 

lasztási döntósoit vesszük számba, mivel az inditékban meg-

mutatkozik a beállitúdás iránya. A pályára való beállitó - 

dás egy elüzetos érzelmi állásfoglalás, amely spontán nó - 

don,  automatikusan befolyásolja az ember viselkedését, a - 

mikor az ottitüd tárgyával találkozik. 

Egyes személyiség tulajdonságok segitik, mások gátolják  

a sikeres munkavégzését a pedagógusnak. A képzés során tu-

datositani kell a hallgatókban, hogy mely jellemvonásokat  

kell továbbfejleszteniük, és melyeket kinevelni önragukból.  

A négy éves fejlődés, felkészülés összegződik a tanári  

kóposségokhoz, tevékenységekhez való viszonyulásukban. Egy  

pályára az az ember alkalmas, aki képességei., érzelmi adott-

ságai, alkalmazkodása, beállitédása, motivációja - tehát  
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egész személyisége  -  alapján agy meghatározott pályakör  - 

ben  tartóan átlagos nunkateljcsitnúnyre kúpos /Rókusfalvy, 

1969/. 

A húron kutatási feladat a következő: 

1. Vizsgáljuk 	a púlyavúlosztúsi inditékok és  a ta- 

nári pályára  való boráll  itódás sajátoosÚgoit A A  hallgatók  

pályainditúkait feltárva megnézzük ezek szerepút a folkú-

szülósben. 

2. Tanulmányozzuk a hivatásra való beállitódás szén  -

pontjáböl fontos önismeret, önfejlesztés alakulásót a  fő-

iskolai tanulmányok időszakában. 

J. Elemezzük a pedagógusképességek, tevékenységek szer-

kezetét, egymáshoz való viszonyát, különös tokintettel or-

ra, hogy milyen fejlettséget mutatnak a képzés hatékonysá-

gában. 

A húron kérdéskör összefüggő probléma, folyamatkövetű 

a logikája. Fontos nyomon követni, hogy az I-IV. évfolyam 

hallgatóinak hivatásra való úeállitód óa hogyan változik, 

milyen összképet mutat a képesség, tevékenység, munkanád. 

A fenti célkitűzéseket a következű hipotúzioekre alá  - 

pozzu k 

1. Az inditékok előre jelzik a hivatásra való beólli  - 

tódóst.  A  képzés felmenő rendszere szerint dominálnak a 

pályaspecifikus, adekvát motivumok. Olyan inditúkokot pre-

ferálnak, melyek a pálya reális és elégséges ismeretéről 

tanuskodnak. Inadekvát notivun alapján pályát választók  kö-

zül kerülnek ki foltútelezúsünk szerint azok, akik  nem  pom 

danóguskónt kivsinnnk a A0 -,ós után %Ü . V I rl. 
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2. A tanári hivatásra készülődéskor a képzéssel ará - 

nyos mértékben növekszik az önismeret, önmogujulási 'köaz-

ség. Empátikus beállitódásaik változása összefügg a köp - 

zéssel. Amilyen mértékben nő a tapasztalatuk, ismetik a 

pályáról, olyan mértékben emelkedik a tanári hivatás szem-

pontjából pozitív tulajdonságok önnegvalósitási igénye, a 

pedagógus eszményt jellemző személyiségvonások önmagukban 

történt kialakitása. 

3. A tanári képességek, tevékenységek közötti koheren-

cia az előző két tényező alakulásával hozható kauzális 

kapcsolatban Ha információi helyesek a pályáról, akkor 

ezt a választott notivum tükrözi, ha tudja, hogy o munka 

ellátáshoz milyen személyiségvonások, képességek, adott - 

ságok szükségesek, akkor tudatosan - a képzés arányában - 

törekszik arra, hogy minél optimálisabban folkészüljön a 

tevékenység végzésére. Tehát boállitÚdása a legnagyobb 

mértékben megtörténik. Ünmogvalósitúsának, vágyainak, cél-

jainak ralizálódását látja a leendő munkájában, a pályával 

harmónikus lesz a kapcsolata. Ellenkezű esetben konfliktus-

ba kerül, mely a pálya elhagyásához vagy neurózishoz vezet. 

3. Vizsgálati sédszerek 

A kutatási feladatok kapcsán felmerült kérdésekre ke - 

rosvo a választ munkánkban többfélo vizsgálatai módszert 

alkalmaztunk. Az alkalmazott vizsgálati nédozerok o kuta-

tási feladatok, a munkahipotézisek szabtál. meg. A három 

kérdéskör vizsgálatánál, az adatok gyüjtésénól empirikus 

módszereket alkalmaztunk leginkább. 
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Kérdőíves módszerrel kérdeztük ki a hallgatókat a pálya- 

inditókaikról, önismeretükről, és a pedagógus munkát, ma
gatartást illetően. A felmérőlapon a következő kérdéseket 
alkalmaztukг

1. nyilt kérdések; melynél önállóan, befolyásolás szándé
ka nélkül mondhatták el véleményüket, spontán megfő 

galmazásban.
2. zárt kérdések; általunk megadott alternatívák közül kel

lett válogatni, vagy ezeket értékelni.
3. evokativ kérdések; melyek által felszólítottuk a vizs - 

gáláiban résztvevőket, hogy foglaljanak állást a kór 

déssol kapcsolatosan. A viszonyulás mértéke megmutatja 

a vizsgált jellemzőket.

Az attitűd mérésénél álcázzuk a vizsgálati célt, hogy a 

vizsgálati személyt ne befolyásoljuk, igy a kapott váló 

szók a legobjektivebbek lesznek.
A kérdésekre kapott válaszokat matematikai statisztikai 
módszerekkel dolgoztuk fel, az adatokat számitgépon érté
keltük. A számítógépes feldolgozást Nagy Mihály főiskolai 
adjunktus, о számítóközpont matematikusa végezte, munkám 

segítéséért ezúton is köszönetét mondok.

A szóbeli módszerek közül a beszélgetés módszerét is fel
használtuk a vizsgálatoknál, hogy jobban megismerjük a je - 

léiteknek az elképzeléseit, ismereteit a tanári pályáról.

Mivel mór több éve szakmetódikusként dolgozom a főisko - 

lón, igy a saját oktatási nevelési tapasztalataimat is igye

keztem felhasználni mind a vizsgálatoknál, mind az eredné - 

nyék kiértékelésénél.
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Az előzőekben általánosan ismertetett módszereket bont

suk le a hórom kérdéskörre konkrétan is,

1, A pályaválasztási indítékok vizsgálatához Szelédi Gábor 

/1979/ által kipróbált motiváció-elemző kérdőív pályává - 

lasztási motívumait használtuk, kiegészítve két motívum - 

mai, amelyet még fontosnak éreztünk. Az egyik? "tehetsó - 

get érzők a pályához"; a másik: “az omborformólás lehető

sége vonzott" /lásd l,sz, melléklet/, A hallgatók a vi 

szonyulásukat a 32 motívumhoz egy G fokozatú numerikus be

sorolású rongskálán - Likert-skála adaptáció - fejezhet

ték .ki. Az öt rangszámot minden kérdéshez előre odaírtuk,

A vizsgált személy bekorikázással jelölte az egyetértés 

fokát, vagy az elutasítást,, A pályaválasztását legnagyobb 

mértékben befolyásoló 3 motívumot rangsorolva külön is fel

tüntette a vizsgált személy a kérdés végén.

Fcloletválaoztásos, illetve nyílt kérdéssel vizsgáltuk 

a pályadöntós kialakulásának idejét, a befolyásoló sze 

mélyt, életcélt, példaképet. Az értékelésnél összevetettük 

az egyes kérdésekre kapott válaszok eredményeit.

2, Az önismeret, önfejlesztés, alakulásának vizsgálatához 

90 előre mogadott személyiség tulajdonsághoz kollott be - 

sorolnia egy rangszám beírásával önmagát a vizsgált sze - 

mélynek.

A tulajdonságok válogatásánál a "Pálya-tükrök" / Bp„ 

1972/, "A pedagógus" /27,sz,/ cimü füzetet vettük alapú 1, 
melyet az Országos Pályaválasztási Tanácsadó Intézet adott
ki.
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45 pozitív ás 45 nogativ tulajdonságot állitottunk ösz-

sze,  melyek nagymőrtókben fontos, sogitö személyisőgje-

gyok,  illetve gátlók, hátráltotók a pedagógus hivatás e-

redmányes gyakerlásokor. 

Ezek a pozitiv ős nogativ tulajdonságok a pedagógus ma-

gotartásra: /7 tulojdonsóg/, a szemólyisóg dinamikájára: 

/3 tulajdenság!, oktató-novolö munkára: /11 tulajdonság!, 

világnézetro, erkölcsre: /0 tulajdonság', órzolmi ólotre 

/14 tulajdonság!,  akarotra:  /13 tulajdonság/, órdoklödős-

re: /4 tulajdonság/, a pályával kapcsolatos kövotolményok-

ro: /30 tulajdonság/ vonatkoznak. 

Nyilt kérdóssol kórdortük nog a tanári idoáljukről a jc 

löltokot, ős az általuk mogadott tulajdonságokat szánba - 

vótel módozoróvol /Ágoston-Nagy-Orosz, 1974/ nominális 

skála ozorkosztésévol vizsgáltuk. Usszevotottük egynással 

az önbesoroló kérdóst, a nyilt  kórdóssol,  hogy kitapint 

hassuk a tanárjolöltok önfejlosztésót, törokvósOket ez 

"idoól" foló. 

3. A podagógus szomályisóg kópessóg, tovókonysóg struktu-

rájának a foltárásához Likort tipusu rangskálát szorkesz-

tettönk. A tanári tovúkonysóg olemzósőhez Kolomen /1970/ 

által közölt tevókonysógot választottuk. A különbözű to  - 

vókonysógokhoz nóg a "családlátogatóst" vottük fol, mint 

igen  fontos rószót a tanári munkának. A hallgatók l-túl 

5-ig fojozhettók ki viszonyulásukat. 
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A pedagógus c. pálya-tükörből választott tanári képes - 

ságeket, és a munka módra vonatkozó jellemzőket, egy 5 fo
kozatú skálán értékelték az előbbihez hasonlóan. Ahol az 

1-os azt jelenti, hogy nem tartja lényegesnek, az 5-ös 

azt, hogy nagyon lényegesnek tartja az adott képességet»te
vékenységet ,

A különböző vizsgálatoknál azért használtunk Linkért - 

-tipusu 5 fokú skálákat, mivel ez megkönnyítette a matema
tikai statisztikai elemzést, a számitógópes feldolgozást.
Az adatokból átlagot, szórást, mediant, szignifikancia szin-

2tot ;x próbát és korrelációt számoltunk. Mivel az alapsoka
ság eloszlása nem ismert, valamint eleve tudjuk, hogy minta 

nem származott valamilyen ogzakt eloszlásból, illetve nincs
módunkban megvizsgálni az eloszlás jellegét, ezért a hipo -

2tézisek igazolására nemparaméteres pc próbát alkalmaztunk. 
Ennek segítségével eldönthető lesz, hogy az eloszlásban meg
figyelt tényleges gyakoriságok eltérnek-e szignifikánsan a 

hipotikus, feltételezett gyakoriságoktól /Hajtman, 1971, 
dr, Bálosik - dr, TJánási, 1977/,

A tanári pólyára való beállítódás e három kérdéskörét 
több oldalról igyekeztünk megvizsgálni, hogy lehetőleg a 

legobjektivebb eredményeket kapjuk.

4, A minta jollomző adatai

A Bessenyei György Tanárképző Főiskola termőszettudomá - 

nyi szakos hallgatói közül választottuk a mintát.



32

A választás alapja két sokrétű szakpárosítással rendelke

ző szak: a biológia és az uj technika szak volt. így 

összes természettudományos szak képviselteti magát a fel

mérésben* A populációból évfolyaraonként GO-GO fő, össze - 

sen 240 fő adatai kerültek értókelésre.

az

2.táblázatSzakok szerinti megoszlás;

évfolyam
I, II» III. IV. összesenSzakpárosítás

biológia-földrajz 

fizika-technika 

matematika-technika 

biológia-technika 

biológia-testnevelés 

biológia-könyvtár 

biológia-rajz 

biológia-mezűgozd.

13 21 12 540
11 11«■*

2522 3
14 19 33

17 10 10 45
104 G•*>

111 G 4
20 5224

Összesen: 240

A mintába került létszám arányoson tükrözi a hallgatók a- 

rányát szakpáronként.

3. táblázatMernek szerinti megoszlás:

évf. IV. összesenII. III.I»

18fiú 11 17 5913
181lány 43 4247 49

A lányok 75,4 &-ban szerepelnek, a fiuk 24,G g-ben, a rá - 

nyuk közel azonos, mint a képzési arányuk, illetve meg - 

egyezik az országos átlaggal a tanárképző főiskolák vonat

kozásában /М.M, Statisztikai Tájékoztató 1972/.
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Életkor szerin ti  oojoezlás:  4. táblázat  

ÉLETKOR  

év f .  10  19  20 21  L.  ~.. J r...~4 `4 felett  

I. 4 27  10  5 4 3 1 0  

II. - - 37 10 5 3  2 1  

III., - - 9 23 9  0 4 G  

IV. -  -  -  4 24 12 4 13  

összes: 4 27  02 40 42 24 11 22  

A felmérésben résztvevők ölekkor szerint a 19 éves korosz-

tályhoz 11,0 `;, a 20 éveshez tartozik a minta 25,0 ,;-a,  a 

21 évesek 20 ,j-ban, a 22 évesek pedig 17,G `u-ben képvisel-

tetnek. A 23 évesek, illotvo ettől idősebbek a katona idő  

miatt, másrészt a többszöri sikertelen felvételi vizsga mi-

att kerültek hátrább, mint a képzési időnek megfelelő élt-

kor, Ezek együttesen 23,9 %-ot tesznek ki.  

Érettségi utáni tevékenységek alakulása:  5. táblázat  

Érett sé i után  . II 	III 	IV. összesen  

 

   

tanított  G 2 9 12 29  

nem  tanitott,dolgozott 13  13 10 13 5J  
katona volt 11  9 11 14  45  

közvetlenül felvételt  

nyert  30 3G 24 21 111  

Az ötödik táblázat adatai mutatják, hogy érettségi után  

közvetlenül felvételt nyert 40,25 '%; munkába állt, illetve  

a fiuk 70,3 -a bevonult katonának. Mivel  a legtöbb fiu 0-

1őfolvételisként került a katonasághoz, velük együtt az a- 

zonnal felvételt nyertek már  65  %-ot képviselnek.  



I. 	20 
I T  21 

11 
IV. 10 
Ossz: 70 

	

0 	20 

	

0 	27 

	

11 	34 

	

7 	22 
111 

1 	3 

1 	0 
1 	6 
1 	12 

4 	24 

4 

3 

G 

G  

19 

A munkavállalók 34,5 ,;-a, az egósz minto 12 ;,;-a pedagógus 

nunkakörben helyezkedett el, nig az összoshoz viszonyitva 

22,9 	nás nunkakörben dolgozott, p1: eladó ,  laboráns, ir- 

nok, adminiortrátor, vagy az egészségügy különböző terüle-

tén. Az egészségügyi clunk° dominál az egya kategóriában, 

nivel a vizsgáltak között a sikertelen felvételt logtübb  - 

szür  orvosi  egyetemen tették, az egyéb helyeken  tett  felvé-

teli vizsgák 31 %-át, i'nit az is nagyaráz, hogy biológus 

szakpárositésu a vizsgált hallgatók zönc, ás a elvételi 

tárgy mind a  két esetb©n  biológia. Igaz, hogy mind a két 

pálya a hivatások  közé sorolható,  de egészen ratio adottsé 

gok, személyiség tulajdonságok szükségesek egy biológiai 

tanári pályához, mint az orvosihoz. Ezért ténadjúk 	és ok- 

kal 	sokat a jelenlegi felvételi rendszert, noly a tantár- 

gyakra, vebális ismeretekre épül, ás non az alkalmasságra. 

Az általunk vizsgáltak  12 (iS.a  felvételizett egyszer, vagy 

többszür non tanárszokra,  hanem  orvos, nórnök, művészeti, 

katonatiorti pályákra, ós cook később  választotta  a tanár-

szakot, 

A szülők foglalkozás szerinti meaoszlása: 	G. táblázat 

APA 
mező- szelle- 	egyéb 	foglalkozás nólkü- 

óvf. nun- gazd.  ni  adn. ön- 	/  pl. 	/pl. negh.stb,/ 
kés dolg. dolg. 	6116 nyugd./ 
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ANYA  

évf, mun-
ká s  

mező-  
fiazd, 
dolg. 

szellemi 
adm.dolg, 

ön- 
állú 

egyéb 
/p. 
nyugd./ 

foglalkozás  
nélküli  
/pl.megh.stb/ 

I.  14 2 25 1  15 15 

II.  ~ 3 ` 22 1  G 12 

III.  0 4 27 1  G 1€3  

IV.  9 1 22 1  11 7_ n  

Gssz,: 54  9 96 4 30 03  

A vizsgált mintában a szellemi és adminisztrativ munkát  

végzők gyermekei vannak többségben.  43,2 ; egyik vagy mind-

két szülője révén ebbe a kategóriába tartozik. /A szellemi  

dolgozók között a pedagógus szülők mintegy 30 ;;-ot képvi  -

selnek./ A munkás szülők 25,0 /,-ban, a mezőgazdaságban dol-

gozók 0,6 X-ban képviseltetnek. A munkás és mezőgazdasági  

dolgozók gyermekei együttesen 34,7 ,-ot képviselnek, tehát  

a mintából kevéssel ti» b mint egyharmad tartozik a fizikai  

dolgozók gyermekei közé. A 0.sz. témabizottság jelentése a-

lapján a tanárképző főiskolákon 1970/71-ben 43,2 , a tani-

tóképző főiskolákon 39,3 ;; volt a fizikai dolgozók gyerme - 

keinek az aránya. Ha megnézzük a fizikai dolgozók gyermekei-

nek részarányát a felsőoktatásban országosan:  

1970/71-es tanév 38,4 /á 

1972/73-os tanév 37,7 % 
 

1973/74-es tanév 30,9 ;  

/Várkonyi 1973, Rajnai 1974, Kardos 1974/.  

akkor a 34,7 ;; alatta marad az országos átlagnak. Az összes  

létszámhoz viszonyitva alacsony a fizikai dolgozók gyerme - 

keinek a száma a fűiskolánkon. A középiskola nivelláló sze- 
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répának még inkább növekedni kell, a közeljövőben móg na - 

gyobb gondot kell forditani a középfokú oktatásnak arra , 

hogy a tehetséges fizikai dolgozók gyermekei nagyobb szám

ba kerüljenek be a felsőoktatási intézményekbe /Óvári,1980/, 

Más felsőoktatási intézményekben a nagyobb prosztizsü sza

kokon még alacsonyabb százalékban kerülnek be a fizikai dol

gozók gyermekei: DOTE 1971/72-es tanév 27 % a fizikai dől - 

gozók gyermekeinek részaránya /Csaba 1972/, A társadalmi 

réteghelyzet átörökösitésében, konzerválásában móg mindig 

szerepet játszik az iskola, kulturális nivelláló funkciójá

nak csak részben tesz eleget. Felmérések bizonyítják, hogy 

bizonyos rétegcsoportok előnyhöz jutnak, mig mások hátrány

ba kerülnek réteghelyzetükből adódóan közép- és felsőfokú 

továbbtanulás szempontjából /Gazsó 1972, Kozma 1974/.

A foglalkozás nélküli szülők gyermekei 17,1 /j-al szere - 

pelnek, ezenbelül ahol az anyának nincs foglalkozása,tehát 

csak az apa dolgozik, ez a minta 26,25 %-ót, valamivel több 

mint egynegyedét teszi ki.

7. táblázatSzociális helyzet:

/Apa + Anya jövedelme együtt/

ezer Ft-ban
C f.7-01-2 2-3 3-4 6-74-5 5-6évf.

13 21722 20 4 0I. 9
17 214 27 2II. 6 328

122 14 027 17III. 9 4
1 110 3IV. 25 9 534

összesen: 42 110 90 38 13 6 465
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A család jövedelmét vizsgálva azt látjuk, hogy a mintában 

szereplő tanárjelöltök nagyobb hányada tartozik az ala

csonyabb keresetűek közé. Az le000 - 4,000 Ft jövedelem

nél rendelkező családok közé tartozik a minta fele /50,41 

/о/. Magas jövedelemmel rendelkező család mindössze 2,08 0/

APA, ANYA jövedelme évfolyamonként: 8, táblázat

APA ANYA

I, 4.407,- Ft 
4 , .101, — Ft 
4.020,- Ft 
3.502,- Ft 
4.157,5 Ft

3.083,- Ft 
2.506,- Ft 
2,104,- Ft 
1,894,- Ft 

= 2.390,7 Ft

II.
III.
IV,
Átlag a

Ha ehhez hozzávesszük, hogy a felmérésben szereplő hallga

tók 56,0 /а-ának van még egy testvére, 12 Jj-ának két test - 

vére van, és csak 23,7 %-nak nincs testvére, akkor a fenti 

jövedelmek igen alacsonynak mondhatók. A jövedelem alakú - 

lása azt mutatja, hogy az alacsonyabban kvalifikált értel

miségi-, adminisztrativ réteg, illetve munkások gyermekei 

aspiráltak a tanári pálya felé, mint ezt más felmérések is 

bizonyitották /Kozma 1977, Rajnai 1974/,

Az előbbit támasztja alá 9. táblázat, moly azt mutatja, 

hogy a vizsgálatban résztvevők 28,5 %-ának 

re von, 20,5 %-ának értelmiségi, 0,8 %-ának adminisztrativ 

munkakörben dolgozó testvére van. Ha az általános és közép- 

iskolás testvéreket /20,0 %/ nem számítjuk egyik kategóriá

ba sem, és a felsőfokú képzésben részesülőket az értelmiség

hez soroljuk, akkor is csak egyharmadánál van másik értolmi-

munkás testvé-
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ségi a családban, ami ugyancsak a pedagógus pólya nyitott

ságát támasztja aló. A szülők foglalkozásánál tapasztalt 

alacsonyabb részesedést a fizikai dolgozó szülők gyermekei 

szempontjából, kiegészítve a testvérek foglalkozásának ér

tékelésével, mór nőm mondhatjuk, hogy az arány ilyen ked - 

vezőtlen.

Testvérek foglalkozása: 9, táblázat

mun- értei- adm, koto- 
kás miségi dóig, na

alt, 
isk.

közép- főisk. 
isk. egyetem

11I. 24 1 16 2 25
1210 10 16II» 30

1III, 17 13 22 1 30
10 1135 26IV. 35

71 172116ossz: 54 66 4

Nézzük meg, hogy a vizsgálatban résztvevők milyen is

kolatípusból kerültek ki, és milyen eredménnyel végezték 

az általános és középiskolát.

10, táblázatIskolatípus és tanulmányi eredmények:

ált.isk. gimnázium szakközépisk. szakmunkás v.
fő átlag

évf,
fő átlagfő átlagátlag

1 4,0
1 5,0

lo 4,73
II. 4,0
III. 4,75
IV. 4,69

54 3,9
60 4,04
50 3,73
54 4,12

6 3,34

22 3,0
6 3,5

4,0
3,63

Ossz: 4,74 4,1514 3,20226 3,94 7
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Az általános iskolai eredmények elég kiogyenlitettok, 

jeles eredménnyel mentek az egyes évfolyamok középiskolé-

ba.. Azt látjuk, hogy a felmérésben résztvevők 94,1G ;;-o 

gimnáziumból került a fűiskoléra, gimnáziumi átlaguk a jé 

rendüségbe esik, legalacsonyabb eredményt a III„ évfolya-

mosok érték el. A szakközépiskolát végzett /5,04 ,;/ hall-

gatók érettségi eredménye viszont alacsony, közepes, 

2,91 %-uknak szakaunkás vizsgája is van, amit jó ered-

ménnyel szoroztok meg. A  szakközépiskolában végzettek a - 

lacsony számát részben magyarázhatja az is, hogy biológia 

szakpárositásnél biológia a felvételi tárgy ós ebből ke  -

veset tanulnak a szakközépiskolában, másrészt a matemati-

ka, vagy fizikai szakpárositésnál is hátrányban vannak  a 

felvételinél. Mivel nem a szakközépiskola profiljába vágó 

továbbtanulási lehetőség, valúszinü, hogy a tanárképző fű-

iskolára alacsony számba kerülnek be, kivétel a müszaki 

tanári, mert az mér inkább szakégi profilba esik /Trénser 

1977/. 

Jelenleg dolgoznak a minisztériumban a szakközépiskolai 

képzés és érettségi étalakitásán, hogy továbbképzésüket, 

felsőoktatási törekvésüket elősogitsék. Ez azért is fontos, 

mivel ebben az iskolatipusban végzi középiskolai tanulná - 

nyait a fizikai dolgozók többsége, országosan 05 ;;, és itt 

a 

 

legjobb 	fiu - lány arány 46:52 /Szendre 1970. Oktatási 

Minisztérium 1979/. 
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A főiskolai félévek átlag eredményei; 11, táblázat

ővf , 2,0-2,50 2,51-3,00 3,1-3,5 3,51-4,0 4,1-4,5 4,51-5
i

I. 21 20 15 3
II# 16 23 115 5
III. 24 170 7 4

1IV, 19 20 115 4

Ossz,: 1 49 79 133276

Az egyes félévek átlagai azt mutatják, hogy a mintában sze

replők több mint a fele 53,3 %~a közepes átlagot ért el fél

évenként, 31,66 yj-uk "kisnégyes“ ; 13,3 % "nagynógyes" ;G,41 

%-a jeles és kitűnő, illetve 0,41 % elégséges eredményt ért 

el. Ha az összes félévek átlagát nézzük, akkor az egyes év

folyamok ugyancsak közepes, illetve 3,51-et csak valamivel 

meghaladó félévi eredményeket produkáltak.

A vizsgálatban résztvevők 50 Jj-ának volt utóvizsgája»át

lagosan 2,61 db. Az összeshez viszonyítva 19,50 % -nak 1; 

10,0 й-пак 2; 5,4 %-nak 3; 3,75 f;j-nak 4; 2,91 %-nak 5;

3 yj-nak 6, vagy annál több utóvizsgája volt.

és

Társadalmi megbízatás; 12, táblázat

fő főiskolánált,iskolában középiskolában
igen nemévf, igen igen nemnem

13I, 10 42 10
40 12
43 17
49 11

4247
II. 1644 2040
III, 2040 2436

11IV, 49 2337

Ossz, : 100 155 10260 05 50
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Általános iskolában a vizsgálatban résztvovők 75 %-ának 

volt valamilyen társadalmi funkciója:őrsvozető, rajvezotő, 

egészségűn, osztálypénztáros stb, Középiskolában már csak 

64,58 %-naк van ilyen megbízatása, pedig a pályaválasztás

nál már előre ismerniük kellett, hogy tanárok társadalmi - 

- közéleti munkában élen járnak a többi értelmiségihez vi

szonyítva,, Úgyis mondhatnánk, hogy munkájuk egyik lényege 

a közéletiség, A főiskolai nevelési program az első és 

legfontosabb nevelési feladatként a hallgatók világnézeti- 

-politikai-társadalmi-közéleti tevékenységre nevelését 

határozza meg, mégis a vizsgálatban résztvevők közel egy

negyede /24,16 %/ nem végez semmiféle KISZ munkát, nincs 

társadalmi megbízatása* Legmagasabb az arányuk az I, év

folyamon /30 // és а III* évfolyamon /28,33 %/, legalacso

nyabb а IV* évfolyamosok között 18,33 íj. Mivel a felmérést 

a második félévben, márciusban végeztük, az első éveseknek 

már lett volna idejük aktivizálódni, bekapcsolódni a főis

kolai társadalmi-közéleti munkába.

Nézzük meg, hogy a főiskolán milyen KISZ munkát végez - 

nek a felmérésben résztvevők?

KISZ munka fajtái szerinti megoszlás; 13, táblázat

I 4-> !
I CDВ « jQ О 'О

•О JO >
> JO N 
О) :0 CD CD
О 4-> -H CO

*© -H 
ih e
Г-! Оо -н
^ja

L, N■M
l_ '0 
CD N 
N О 
о >

Ij а <->
•HO r-i

> on. 3•э a о. лс

u JO О
*0 "Ö 
i- -o
40 >

G CD 
О 'О
CJL

ч- o •м
C- •м
о Л

Io г 9 12
21 18 10 

20 8 9 

13 4

6 10 2 4 14 187
II, 5
III, 6
IV, 4

6 14
7 12

2 19 12
16 17
14 11

8
1 11

16 18 87

ÖS3Z:17 27 60 58 39 396 34 63 58
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"Az ifjúsági szervezetben végzett munka az egyik legfon

tosabb terület a pedagógusi pályaadottság helyes megítélő - 

séhez." /Koncz, 1900/.

A KISZ munkák közül legtöbben szervezési /25 %/ és sport 

munkát végeznek /24,16 й/« Sajnálatos az a tény, hogy uttö- 

rűmunkát a városi-, illetve gyakorlóiskolákban csak 16,25 

%-uk végez, pedig ez kapcsolódik legjobban a leendő hiva 

tásra való felkészüléshez. Az egyéb kategória /16,25 %/ sok

féle tevékenységből tevődik össze; felvételi előkészítés, 

természetjáras, különböző klub-munkák, stb.

A KISZ munkát végzők 49,58 %-ánük egy megbízatása van, 

mig 26,25 %-nak 2-6 megbízatása is van, tehát a KISZ munkák 

zömét ez az aktiv-mag végzi. A számok azt bizonyítják, hogy 

a közéleti tevékenységre nevelés feladatának megvalósításá

ban sok a pótolnivalója az intézménynek.

A pályaválasztási döntést segíti a szakmai érdeklődés el

mélyülése, a szakköri munka. A szakkörök feladatából adódó - 

an a tehetséges tanulókat szélesebb skálán, mélyebben meg - 

ismerteti az érdeklődés középpontjában álló tantárggyal, te

vékenységgel, melyre a tanítási órán nem nyilik lehetőség.



ÁLTALÁNOS ISKOLA 14, táblázat
Hszakkör со1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1G 17 18 19 20 21 пегаévf , fő о
£j
H-92 12 27G 28 11 92363 1 10010004

19 2 18 453 11 240380010011004
19 1 10 74 11 5360822200120002
22 3 12 425332064000010300 14

I.
о

II, N
О
Trill, ,7Г
С:IV. -1
Н'

Ossz, : 69 О 60 17 10 25 47 19 21 2 20 20 5 3 2 О 2 4 4 О О 24 ríо
<28,7 25 19,5 2 1,67,5 8,3 0,8 0,8 О8,7 ог//О —103,3 10,4 1,2 1,67,9 0,8 0,3 О О7 ог.
< ICßс.

KÖZÉPISKOLA 15, táblázat о w
szakkör ü1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 10 19 20 21 пега гг

С Iмоо14 4 10 360 22 19 302 1 1002 1 11006
35 6 14 3622200241010010104
29 О 16 1933430131200020004
29 5 11 1330121541000001119

I. D
в*

II.
III,
IV.

Össz.: 107 15 51 0 24 8 27 26 8 1 10 12 4 2 1 2 1 4 2 2 1 23
21,2 1,610 4,1 0,4112 3,3 0,4 0,4 0,844,5С//о

1.03,3 10,8 0,8 0,8 9,586,2 0,4 0,03,3 е,
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A szakköröket a  könnyebb  kezelhetűség miatt beszámortuk, 

a számok jelentését a 2.sz •  melléklet tartalmazza. 

A szakköri tevókenységek elemzése azt mutatja, hogy 

mind az általános, mind a középiskolóban a legtöbben bio-

lógiai szakkürben tevókenykedtek - oz a minta összetéte - 

lónál fogva igy reális. A földrajz szakköri tagok száma a 

minta 3,3 	általános iskolában, középiskolában is csak 

0,2 	pedig a mintában 22,5 	a résztvételük aránya, még 

a"termószetbarát" szakkörrel együtt sem emelkedik jelen 

tös mértókben, itt már nem tükröződik az, hogy a szakma - 

választás irányában választottak ozakkört maguknok. A test-

nevelós szakos hallgatók a minta 10,75 Z.ét képezik, 	a 

szakkörből ezzel szemben a részesedés általános iskolában 

egynegyed, középiskolában pedig 21,2 	Feltótelezhető , 

hogy a sport szeretet, ezirányu érdeklődés mar korábban ki-

alakult ás oz vonzotta a pályára őket. A matematiko,fizika, 

rajz szak ás szakkör választás is abbe a csoportba taro - 

zik. A technika-, a mezőgazdaság-, a könyvtár szakosok ár-

deklődési tartománya széles, több olyan szakkör létezik, 

mely e szakok feló orientál /0, 14, 15, 16, 19/ igy ezek 

már nor' mutatnak ilyen dominanciát a szakköri tevékenység-

nál. 

A tanári szak választásánál fennáll gyakran az az eset, 

hogy egy tantárgy dominanciája mellett,  a  másik választása 

ötletszerü, vagy kevésbé érdekes, szükséges kiegészitője,a 

fű szaknak, omit muszáj választani, mivel egy szakos tanár-

képzés nincs.  
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Sajnálatos az a tény, hogy a középiskolákban non, 

csak alig működnek pedagógiai szakkörök, mindössze 0,8 

%-uk tevékenykedett csak e szakkörben.

vagy

Az utánpótlás nevelésre a pedagógusoknak több figyel

met kell fordítani.

"Ha elfogadjuk a pedagógusképzés folyamat jellegét 

- amely egészen fiatal korban a pedagógusi adottságok csi

ráinak felismerésével, ápolásával kezdődik és magában fog

lalja a podagógusmagatartás pályára vonzó, vagy pályáról 

taszító elemeit is - akkor a társadalmi munkamegosztásban 

nincs a pedagógusi hivatáson kivül egyetlen olyan munka - 

terüelet sem, amelynek gyakorló résztvevői olyan hosszú 

ideig és egybefüggően vennónok részt saját utánpótlásuk pá

lyaalkalmasságának felismerésében, pályára irányításában 

és a hivatásra való alkalmasságának legszélesebb kifejlesz

tésében, mint a pedagógusok” /k'oncz, 1900/,

A szakkörökben nem tevékenykedők mindkét iskolatípus - 

ban 10 % körüli értéket tesznek ki, amit azt jelenti,hogy 

minden 10, vizsgálati személy nem érdeklődött semmi iránt 

különösebben.

Az általános diagnosztikai adatok értékelése után tér

jünk át a kutatási feladatok vizsgálatára.
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II, PÁLYAVÁLASZTÁSI INDÍTÉKOK KIALAKULÁSÁRA HATÓ TÉNYEZŐK

1, A Pályaválasztási döntős alakulása

A pályaválasztási döntőst egy pályaorientációs tevó 

kenység előzi meg, amely valószinüsiti annak a pályának a 

választását, amely a választó személy egyéni tulajdonsá - 

gainak a leginkább megfelel, moly lehetővé teszi, hogy ki

alakuljon benne a társadalmilag kivánatos értékrendszer. 

Ismerni kell a pályára aspirálónak a pályára jellemző mun- 

kahumanizációs szintet. A pályalélektan, a pályaválasztás 

aktusát úgy értelmezi, mint a személyiségfejlődéssel össze

függő, szükségszerűen bekövetkező kritikus pontot /Völgyes^, 

1976/.

A felsőfokú kópositést igénylő pólya választását vég - 

legesen a középiskola utolsó évében dönti el az ifjú. Eb

ben a korban a helyes döntésnek sokkal nagyobb a valószi- 

nüségo, mint 14-évosen, hiszen a személyiségetrukturája , 

érdeklődése, önismorote, pályaismerete jóval differenciál

tabb, mint a serdülőé /Zakór, 1900/.

Minél korábban kezd vonzódni egy pólyához a fiatal an

nál valószínűbb, hogy az adott pályáról széles skálájú,dif

ferenciált ismerettel rendelkezik és a döntéshoz szükséges 

pályaválasztási érettség hamarabb kifejlődik. Tudatosan tö

rekszik arra, hogy a személyiségét "hozzá igazitsa" a vá - 

lasztott pályához.
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Vizsgáljuk meg, hogy milyen tényezők hatottak a pá - 

lyaválasztási indítékok kialakulására, A felmérés so - 

rán megkérdeztük, hogy mikor kezdtek érdeklődni a taná

ri pólya iránt. Egyrészt nyitott kérdéssel: "Mi szere - 

tett volna lenni kiskorában?" - Másrészt feleletválasz

tóssal azt kérdeztük, hogy "Mikor határozta el, hogy a 

tanári pólyát választja?" A zárt kérdésnél csak be kel

lett karikázni a megadott időszakok közül azt, amelyik 

időpontban eldöntette, hogy tanár lesz, A nyitott kér - 

dés kiértékelésénél az óvónő és a tanitó pólyát is a ta

nárihoz vettük, mivel mindegyik pedagógus hivatás.

fii szeretett volna lenni kiskorában? 16, táblázat

évfolyam óvónő tanitó egyébtanár

1010I, 373
II, 9 3 9 3G
III, 6 3 7 44
IV, 136 5 3G

összesen: 31 14 15639

A lG,sz, táblázat azt mutatja, hogy a hallgatók közel 

kétharmada /04,50 // nem tanár szeretett volna lenni kis

korában, hanem valami más: orvos, mérnök, boltos, fodrász, 

régész, színésznő, stb. Ha az óvónői /12,91 ,j/»tanitói 

/5,8 %/ és a tanári /1G,3 %/ pályák felé vonzódtok össze

vonjuk, okkor is csak 35 % az, oki valamilyen gyermekne - 

velőssel kapcsolatos pályát választott kiskorában. Ez az 

arány nagyon alacsony, de a pályaválasztás szempontjából 

nem ez a meghatározó időszak a gyermek életében.
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A tanári pályaválasztás idője; 17. táblázat

kisgyerm, ált.isk. közép- köz.isk. főivé- egyéb 

korban utolsó isk. utolsó
évébon elején éve

teli időben 
előtt

óvf л

13 19105 0 5I.
16II. 300 96

2110 5 5GIII. 5
IV. 12 17 1013 2 8

71 26 33Ossz,:28 37 38

A tanári pályát - mint azt a 17.sz, táblázat szemlélte

ti - kisgyermekkorban 11,7 % választotta. Az általános is

kola utolsó és a középiskola első éveiben közel azonos a - 

ránybon 15,4 %, illetve 15,8 %-ban választották jelenlegi 

pályájukat. A középiskola utlsó évében 29,6 % döntött 

pedagógus pólya mellett, közvetlenül a felvételi előtt 10,8

a

0//J*

A választást befolyásoló személyre kérdeztünk, többet 

is megnevezhettek, ha nem csak egyvalakinek volt szerepe 

abban, hogy a tanári pólyát választották.

A pályaválasztást befolyásoló személy; 10. táblázat

ismerős 
borát egyéb 

rokon

ált.isk. ált.isk. Közópisk 

tanitó tanár tanár
e szülőóvf.

191912 15 7I. 5
21151513 243II.

1515 6624III, 4
1712 4 615IV. 6

63Ossz; 18 3452 5378
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Ha összevetjük a 17, és а 18,sz, táblázat adatait, ak

kor azt látjuk, hogy a kettő között összefüggés van, A 

legnagyobb befolyást a pályaválasztására a középiskolai 

tanár /32,5 ij/ gyakorolta és az ő példája nyomán válasz

totta középiskolás korban a tanulók közel 45 ;>j-a a taná

ri pólyát. Általános iskolai tanárát 21,7 % nevezte meg, 

tanítóját 7,5 %, összességében a pályát befolyásoló ta - 

nitó, tanár a vizsgált minta 61,6 >j-ánál játszott döntő 

szerepet, ami azt mutatja, hogy ezeknél a tanárjelöltek

nél valamelyik tanítójuk, tanáruk vagy mindkettő segítet

te kialakulni az elhivatottságot a pályára.

A 17, és 10,sz,,táblázat adatainál azt látjuk, hogy 

általános iskolás korban és középiskolában a tanulók 

60,83 %-a választotta a pályát, valamelyik őt tanító pe

dagógus hatására.

Papp /1976/, Szabó-Bolla /1979/, Dombi /1980/ vizsgá

lódásai során szintén a pedagógusok domináló szerepét ős 

a középiskolai évek alapvető fontosságát állapította meg 

a tanári pálya választásánál.

A szülői befolyás 22 %-ánál szerepelt, pedig közismert 

a család szerepe, befolyása a pályaválasztásban.

felső-A pályaválasztást befolyásoló általános iskola 

tagozatának, illetve a középiskolai tanulmányok döntő vol

tának alátámasztását teszi lehetővé, ha megnézzük, hogyan 

alakult a tanári példaképe a négy évfolyam hallacotóinak.
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Tanári példakép: 	19. táblázat 

Ált.isk. 
Évf. 	tanitó 

Ált.isk. Középisk. 

tanár 	tanár 

Föisk. 

tanár 

Csak  
°CJY 
van 

Nincs 
példa-
képe 

I. 2 14 21 0 J 7 

II. 1 15 17 0 4 4 

III. 0 15 8 3 J `i 

IV. 1 15 12 3 3 5 

0ssz. : 4 59 58 G 17 22 

A 19.sz. táblázat azt mutatja, hogy a hallgatók 1,0 

;;-ónak alsútagozatos tanitója volt a példaképe. Közel a-

zonos számban neveztek meg általános iskolai tanárt/24,50 

;;/, illetve középiskolai tanár /24,10 V.  A főiskolai ta-

náraik között csak 2,5 % talált követendő eszményképet , 

ők is a felsőbb évesek közül kerültek ki. A tanári mos - 

terség mogtanitói a nagasszintü elméleti-gyakorlati szak-

tudás ellenére sem  váltak a hallgatók példaképévé, ennek 

okát nagyrészt a tanár-diák viszony nem  kielógitő volté - 

ban  koreshotjük, mely jellemző egész felső oktatásunkra. 

A nagycsoportos tömeges oktatási formák, a hallgatók pasz-

sziv szerepe, az oktatás elszemélytelenedése mind-mind a - 

kadályozza a tanár-diák viszony sok szálból, objektiv és 

szubjoktiv tényezőkből szövődő, bonyolult interperszonú - 

lis kapcsolatának harmónikus kialakulását /Kelonen,1971/. 

A hallgatók 7 ;;-a csal, egy  nevet irt, amit non tudtunk 

értékelni egyik pedagógus csoportnál sem, mivel ebből nem  

derült ki, hogy tanitó-, tanár-o az illető személy. Voltak 
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akik tulajdonsággal jellemezték a választott példaképet, 

de nem nevezték meg /33,75 %/, igy a besorolástól itt is 

el kellett tekinteni,, A vizsgált személyek közül 9,1 SS ~ 

-nők nincs semmilyen követendő eszményképe:

- az I, évfolyamosok 11,6 %-ár\ak

- a II«, évfolyamosok G,6 %-ánok

- a IIIe évfolyamosok 10 %-ának

IV«, évfolyamosok 0,3 %-ának.- a

A pedagógus pálya hivatás jellege miatt ezek a számok 

nem jelentéktelenek, hiszen évfolyamonként minden 0-10, 

tanárjelölt nem ismeri azt az eszményt, amely felé töre

kednie kell.

A pályaválasztási motívumok struktúrája, jellemző

saj átosságai
2.

Az ember irányulásai - a szükséglet, a beállítódás»ér

deklődés, akarat, stb, - a cselekvés igazi inditóokai , 

hajtóerői, vagyis motívumai«, A motívum mindig belső kész

tetés«, A külső környezeti tényezők csak akkor késztetnek 

cselekvésre, ha szubjektív értékük alapján "belsővé’' vál

nak, vagyis alkalmasak lesznek szeükségletoink, vágyaink 

megvalósítására,

Leontev /1979/ szerint a személyiség megértésének lé - 

nyegc a motivációs hierarchiájának feltárása: "A fő 

tivóciós vonalak belső viszonyai alkotják a személyiség 

mintegy általános "pszichológiai profilját"«, A motívumok

no -
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között döntüGk azok, amelyek "személyes értelmet'5 hor 

doznak, s fejlődésük optimálisan az alkotóbb jellegű 

szükségletek felé mutat."

Csirszka /I960/ vizsgálatai megmutatták, hogy a mun

katevékenység motivumainak fontos jellemzőis

- az intenzitása /saját erőtöltése/,

- a hatékonysága /a megvalósitásban megnyilvánuló erő/,

- a tudatossága /а motiváció differenciáltságában ki - 

fejozésre jutó értelmi "világosság"/,

- a szándékossága /a motiváció egész dinamikájának tu - 

datossága, az akarat mennyiségi intenzitása.

A pályainditékok ismerete fontos a pályára felkészí

tés különböző stádiumában lévő hallgatók identifikáció

ja, porszeverációjának mértéke szempontjából. Ha várha

tó tanári munkáról reális ismereteik vannak a jelöltek

nek, ha pontosan tudják, hogy mire, minek a teljesité - 

sére, milyen terhek-körülmények elviselésére kell fel - 

készülnie a pedagógus utánpótlásnak, akkor ezt tükrözi 

az is, hogy reális indítékok hozták a pólyára őket. A «• 

mennyiben a pólyadöntést befolyásoló motivum nem reális, 

vagy nem pályaspocifikus, hanem vélt reményeinek megva

lósulását várja a választott pályától, akkor ez egyúttal 

azt is tükrözi, hogy nem ismeri eléggé a tanári hivatást. 

A képzés során az ilyen választó miután tisztába jön a 

leendő munkájával, vagy elfogadja élethivatásának és mó

dosítja eredeti elvárásait, vagy az elvárásait megtartja 

és a képzés végén nem marad a pályán.
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Az élethivatással kapcsolatos attitűdöknek az uj is - 

peretekre a szonzibilitása alacsony, ezért megváltozta - 

tásának igen magas a küszöbértéke. Az ilyon attitűdök 

megváltoztatásához meg kell változtatni azt a módot, aho

gyan a személy értékeli a célt, amelyhez az attitűdök in

strumentálisak, vagy azt a módot, ahogyan az attitűdöknek 

a kérdéses cél szempontjából való instrumontalitását ész

leli, /Halász-Hunyadi-Marton 1979/, Az élethivatásra fel

készülés ideje alatt igen konzisztenciális a törekvés a 

különböző információk válogatásában, érzelmi-gondolati 

feldolgozásában, és ez a magyarázata, hogy nem reális mo- 

tivumu pályaválasztás döntő többségében a pálya elhagyó - 

sóhoz vezet, és nem az értékek módosításához, feladása 

hoz.

A továbbiakban nézzük meg, hogy milyen jellemző sajó - 

tosságokat mutatnak az általunk vizsgált négy évfolyam 

hallgatóinak pólyaválasztási indítékai, mennyiben adekvát 

motívumokat választottak, illetve vannak-e a tanárjelöl - 

tek között inadekvót motívum alapján pályát választók.

A motivációs kérdőívet az l,sz, melléklet tartalmazza.

Az előre megadott 32 motivum mindegyikét értékelni kel

lett az előzőekben ismertetett Linkert-tipusu 5 fokozatú 

skálán, A megfelelő szám bokarikázásóval, mely kifejezte 

a vizsgálati személyre gyakorolt befolyás mértékét, így 

differenciált képet kaptunk minden egyes egyénre, illetve 

minden egyes motívumra vonatkozóan.
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Az elemzés alapját az egyes itemek szórása képezi. Meg

néztük azt, hogy az s - értékéhez hány hallgató jut , 

vagyis a szórás által közrefogott terület az összes ese

tek hány /j-át foglalja magában, így pregnánsabban kiug

rottak azok a motivumok, amelyek az átlagosnál nagyobb, 

illetve azok, amelyek a legkisebb befolyást gyakoroltak 

a pólya választásában.

A pályaválasztást az átlagosnál nagyobb mértékben bofo-

20, táblázatlyásoló motívumok rangsora;

sí fű о+ 0/Q* /jrang hely motívum szám

1 199 02,9
00,4
60,0
64.1 

62,5
62.9
49.1 

45 ,4
42.9
41.2

9
122 193

1583 30
154324

11 1505
127296
118137

31 1090
2 1039

10 1 99
11 24 35,004

7112 21 29,6
25,8
25.4
17.5 

16,2 

13,3

13 6223
6114 10

15 16 42
3916 5

17 326
18 2315 9,5
19 19 20 0,3

1920 7,928,0
1421 5,04
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s t fő о í о/ b “ /0rang holy motívum szán

22 12 5,07
1423 11 4,5

3,3
2,1

24 22,3,10 

17,2G 

25,27

0
25 5

1 ,G26 4
1,220 327

Az egyes évfolyamok beállítódását az átlagosnál nagyobb 

befolyású motívumokhoz a 3,sze melléklet tartalmazza,

Az összesített adatoknál a rangsor le helyén a gyermek- 

szeretot áll, alig valamivel mogelőzve a 2,helyre került 

szaktárgy tanításában rejlő sokszínűség vonzását. Ha az ál

talános iskolai szaktanár feladatát nézzük, hogy ismeretet 

kell közvetíteni, fejleszteni neveltjeinek személyiségét , 

molynek elengedhetetlen feltétele a pozitív érzelmi viszony 

a nevelt és a nevelő között, okkor elmondhatjuk, hogy he - 

lyosen került a többségnél о két fontos motívum a rangsor 

élére, A tantárgy szeretető csak az első éveseknél került 

a 4, helyre, a többi felváltva 1, illetve 2, helyre tette,

A gyermekszeretet az I, évesek értékelték a legtöbben 

/91,6 %/ az első helyen, mig a legkevesebbre /71,G %/ о IV, 

évesek értékelték, A szaktudást а IV, évesek a leginkább 

/86,3 ?j/t az elsősök /65 %/ a legkevésbé tartják fontosnak 

a választásnál.

A tanári munkától sok örömet várnak - a 3, helyre ke -

rült о motívum.
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Csak a III* évfolyamos hallgatóknál került a 4* hely - 

re * Az emberformálás lehotőséno vonzotta őket a 4* he

lyen, az I, évfolyamnál az 5* helyre, a II, óvfolyamo - 

sok kiugróan magas /75 %/ befolyást mutattak* A képzés

ből, eddigi tapasztalataikból adódik az a szemléletük , 

hogy a tárgy oktatását lényegesen többen /GO,4 %/ tart

ják motiváló tényezőnek, mint a nevelést /04,1 %/ a pó

lyaválasztásában*

A közösséfjszoretct a döntésnél az 5* helyen szerepel 

- ettől csak az első évesek helyezték előbbre; a 2,hely- 

ro /75 %/ ami azért is jelentős, hiszen a pedagógus - 

munka kollektiv jellege, egyik specifikus vonósa*

A felmérésben résztvevők több mint felénél gyakorolt 

vonzerőt a kedvenc tanárok példája, ez a 6* helyre került, 

a IV* éveseknél /41,6 %/ a 8* helyre, mig az I-II* éve 

sok a 15* helyre tették e motívumot, 60 >j-ukot vonzotta*

A nevelés, oktatás hatékonyságának a feltétele a ma - 

gyarázat, mennyőzés szoretofénok motívuma a 7* helyen áll, 

a IV* éveseknél viszont az 5* helyen van*

A tanári pályához a hallgatók 45 %-q érzett magában 

tohetsénot /8* hely/* Az első évesek 51,G %-a a 6* rang

helyre tette e motívumot* A 3* helyre került 

előbbre helyezték - az I* évfolyamos hallgatóknál, a II- 

-III* éveseknél a 8* helyre került*

- kettővel

A /10* hely/ a pálya érdekessége, változatos tevékeny

ségre való kilátás lehetősége 41 S-nál játszott szerepet*
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A tanárjelöltoket a munka társadalmi felelősséne. a 

szocializmus épitósében betöltött szerepe csak a 11.he

lyen motiválta. Különösen о II. évesek között értékel - 

tók kevesen /21,6 %/ fontosnak ezt a motívumot.

A 12. helyre került a kisebbek korrepetálása, velük 

való törődés élménye, mely befolyásolással birt a pálya

választási döntésnél. A IIX-IV. éveseknél volt a legki - 

sebb azoknak a száma, akiket befolyásolt a 21-es notivum.

A nyári szabadságot, a sok szabadidőt szinte 

számú hallgató találta vonzónak /IS.hely/, mint a tudás

szomjuk kielégítésének megvalósulását /14.hely/, A sza - 

badidő vonzása az alsóbb évfolyamoknál 30-33 %~ban,mig 

а III, évesek közül csak 15,3 %-ban szerepel. A tudomá - 

nyos érdeklődés а III. éveseket inspirálta a legkevésbé 

/16,6 %/, az X-II, évfolyamosok 26,6 %-át, a IV. évesek 

31,6 %-át ösztönözte a pályára. Ez azért is elgondolkod

tató, mivel az általános iskolai tanártól a szocialista 

társadalom elvárja, többek között a színvonalas szakmai 

tudást, széleskörű általános műveltségének gazdagítását 

szolgáló állandó önképzés, továbbképzés képességét. /Az 

általános iskolai é3 óvodai pedagógusképzés nevelési 

programja, 1976/. Úgy lesznek csak képesek neveltjeik 

személyiségének minél gazdagabb kibontására, ha először 

önmagukat fejlesztik minél magasabb szakmai, pedagógiai 

szint ro.

azonos

Az egyetemi hallgatók a főiskolásokkal szemben a szak

mai érdeklődést tartják a legfőbb motiváló erőnek о pálya-
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választásban /Kelemen, 1976, Papp, 1976/, mig tanítókép

zős hallgatóknál a rangsorban a 17, helyen áll /Szelóndi, 

1979/#

Döntő jelentőségű, hogy vállalja-e teljes odaadással 

szakmáját, azonosul-e vele, jól érzi-e a pólyán magát , 

kedvvel csinálja-e, látja-e értelmét? Egyszóval van -e ő- 

szinte hivatástudata? A nagy nevelők példája /Apáczai , 

Eötvös, Makarenko/, a hivatástudat a rangsor 15. helyére 

került. A II-III. évesek 15 %-át motiválta, az I. évesek 

16,6 %-a, а IV. évesek 23,3 >ó-3 látja meg a pálya hiva - 

tás jellegét, ami meglehetősen alacsony érték.

A pedagógus munka önállósága, a saját elképzelés ér - 

vényesülósének lehetősége, az állandó ellenőrzés hiánya 

a rangsor 16. helyére került, lcgalacsonyabbra а II»

III. évesek értékelték a pályára irányításban betöltött 

szerepét, legmagasabbra /21,6 'V а II. évesek.

és

A rangsor második felébe került motívumok közül azo - 

kát nézzük meg, amelyeket még fontosnak érzünk. Ilyen a 

tudományokban való elmélyülés lehetősége /17. hely/, me

lyet az I-II. évesek különösen alacsonyra értékeltek, de 

a felsőéveseknek is csak 15 %-a tartotta fontosnak.

A felvétele előtt 12,5 /j-uk tanított és mégis ez 

élmény csak 7,9 %-nál volt motiváló erő a pályaválasztá

si döntésnél /20. hely/.

az

A pálya társadalmi presztízse a 21. helyre került, az 

összes vizsgálati személyből csak 5,6 й-га gyakorolt von

zást .
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Gzakirodalonbél ismert a pálya presztizsének csökkenése, 

de az általunk kopott adatok még alacsonyabb értéket nu-

tatnak a pedagógusmunka társadalmi megbocsülósét illető-

en. A tanitóképzűs hallgatók a 15. helyre tették /Szeléndi 

1979/, más tanárképző főiskolai hallgatók pályainditéka -

it vizsgálóknál /Geréb-Tinás, 1961, Szabó-Bolla, 1979 

Bakacsiné-Varga, 1979, Dombi, 1900/ a pálya társadalmi 

presztizsét nog son enlitik a vizsgálatban résztvevők. 

Mivel nen a pályára aspirálókat, hanem tanárjelölte - 

ket vizsgáltunk, igy méginkább aggasztó a kapott érték 

A IV. évesek tul voltak az egyhónapos vidéki tanitáson 

ás az itt szorzott élmények nem  nódositották nézeteiket, 

sőt nig az I. évesek 10 %-ánál játszott szerepet, addig 

a III-IV, éveseknél csak 3,3 ; ez az érték. 

A pálya anyagi megbecsültségét /a 24, ranghelyen/üsz-

szekapcsolják a társadalmi megbecsüléssel. Beszélgetések 

során ezt ki is fejtottók:; ha a társadalomnak fontos egy 

munka, egy munkás, aki ezt a munkát elvégzi, akkor ezt 

anyagilag is dotálja, Ha nem  jelentűs, nem értékes a mun-

ka, akkor azórt kevesebbet fizetnek .  Az anyagias szempont 

a pályára kerülésnél non játszott szerepet, nert általá-

ban jól látják a pálya anyagi elismerésének nai lepetű -

ségeit, helyesen tették ilyen hátulra ezt az inditékot. 

A párthatározat ezekről a kérdésekről igy fogalmaz: 

A pedagógus ellátottság szintje a jelen fejlődés el-

lenére som éri el a mennyiségi ás minőségi tekintetben 

kivánatos mértéket. Ennek lényeges oka, hogy a pedagógu-

sok munkájának fontosságával még páig sincs negfelelű 



60

összhangban társadalmi, erkölcsi, anyagi megbecsülésük, 

A velük szemben támasztott követelmények növekedésével 

nem tartott lépést munkafoltétoleik javitása: sok a fe

lesleges admini3ztrativ, szervezési teendőjük, hiány - 

zik a munkájukat segitő személyzet, eszköz, folszere - 

lés, üelentős részüket túlterhelik.

A tanügyi rendelkezések a podagégus munkáját túlsá

gosan megkötik, ezért önállóságuk szűkre szabott, s az 

ellenőrzés is elsősorban a munka formális elemeire ter

jed ki. Szinte kizárólag az oktatómunkát ellenőrzik, a 

nevelőtevókenységot alig • • • «

A pedagógusok helyzetének fő motiváló tényezői alap

vetően befolyásolják az utánpótlást,"

"Az objektiv holyzet ismeretében "szinte" érthetet - 

len, hogy a tanárképző intézményekben évről-évre több - 

szőrös a túljelentkezés. Egyes szakok iránti érdeklődés 

pedig minden képzeletet felülmúl " /Papp, 1978/.

A pályaválasztásban az inadekvát motivumok - kivétel 

a 13, helyen álló 23-as motivum, a sok szabadidő , mely 

a felmérésben résztvevők egynegyedére gyakorolt vonzó - 

erőt - a rangsorban zömmel az adekvát motivumok mögé ke

rültek, A 18, helyen áll a diplomaszerzés, az elsősök - 

nél /16,6 %/ a legmagasabb, a II-III, éveseknél 10 % kö

rüli, a IV, éveseknél a legalacsonyabb /3,3 %/, 8,3 %

azért választotta a pályát, mert máshová nem vették fel 

/19,hely/, legmagasabb az első évesek között az arányuk 

/20 íj/ - melynek oka abban keresendő, hogy közöttük van-
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nak a máshonnan átirányítottak is legtöbben. Egyáltalán 

nem motivált senkit a III, évesek közül, a IV, évfolya

mosoknak viszont több mint 8 $j-át, Ezekhez hozzá vehet

jük még a harmadik igen negatívnak számitó 

‘•ugródeszkának"1 szánja csak ezt a pólyát /26, hely/ 1,6 

%Ф A III, évfolyamosok 3,3 %-Q, az I-XI. évesek 1,6 %-q, 

о IVо évesek között senki sem szánja ugródeszkának egy 

jobb beosztás érdekében, A három - mondhatni cinikus 

indok - együttesen már a felmérésben résztvevők 

20 >j-ánál játszott szerepet a pályadöntésnél, így nézve 

már erősen elgondolkodtató a három negativ motívum pro- 

ferenciója,

motivumot:

közel

Nőies pályának mindössze 5 % tartja a tanári foglal

kozást, pedig közismert a pálya elnőiesedése, országo - 

san mintegy 73 ^ a nő pedagógus /22, hely/.

A pálya választásánál a szülők, barátok, tanárok rá

beszélése nem volt jelentős /24 25, hely/, de a csa

ládi hagyomány folytatása is - mely nem tekinthető egy

értelműen negatívnak - csak keveset vonzott a pályára , 

legmagasabb az elsősöknél /10 %/ ez az érték. Szintén 

25, helyen áll az udvarlás, férjhezmenés lehetősége,nem 

számottevő értékkel.

• t
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Az egyes évfolyamok által legmagasabbra preferált első

1. ábra10 motívum rangsora;
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évfolyam/V///.//.

Az egyes évfolyamok beállítódását a legolocsonyabbro 

értékelt indítékokhoz, melyet részletesen ismertettünk, 

a 21.оzо táblázat tartalmazza. Ez a rangsor megmutatja, 

hogy a / - / s értékhez hány fő tartozik, illetve a ka-

évfolyamok hány %-át foglalja ma -pott érték az egyes 

gábon.
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Az egyes évfolyamok beállítódása о lcnalacsonyabbra érté -

21. táblázat-kelt első 10 motívumhoz:

I. II. III« IV.p/j 0/
rang tiv./el/ £t/ fő fő0/ C ' fő fő0/ Of>0 /0 . J

1 25 221
2 27 219
3 2G 218
4 17 214
5 28 213
G 14 20G
7 19 201
0 10 190
9 7 167

10 3 165

92,0 52
91,2 55
90,8 53
09,1 52
88.7 54
85.8 43
83.7 43
79,1 44
69,5 41
60.7 37

55 91,6
55 91,6
52 86,6
54 90,0
58 96,6
50 03,3
50 83,3
40 00,0
43 71,6
42 70,0 45 75,0 41

57 95,0 57 95,0
93,3 53 88,3

57 95,0 50 93,3
52 86,G 56 93,3
50 83,3 51 05,0
56 93,3 52
56 93,3 52
46 76,6 52
40 66,6 43

06 ,6
91.6
80.3 

06,6 

90,0
71.6
71.6
73.3
60.3
61.6

56

86,6 

86,6 

86,6 

71,6 

60,3

A kétirányú értékelés azt bizonyltja, hogy az inadekvát 

motívumok jelentősen nem befolyásolták az egyes évfolyamok 

hallgatóit a pályaválasztásban, kivételt a 23-as számú 

sok "szabadidő".

A pólyainditékok között a megegyezés erőteljes, szoros 

az összefüggés,, Mind a négy évfolyamnál kifejezetten erős 

a korreláció, az adatok szórása kicsi;

R értéke: I. évfolyam - 0,834

II. évfolyam - 0,373

III. évfolyam - 0,929

IV. évfolyam - 0,847

Az összefüggés szorossága a képzés arányában növekvő ten

denciát mutat, ab/. éveseknél megtorpan a növekedés. A o
azt mutatja, hogy a számított yC~

szignifikancia vizsgálat 
érték minden évfolyamnál magasabb volt, mint a táblázati

érték, tehát szignifikánsan különböznek az indítékok.
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A vizsgálatban résztvevőktől azt kértük, hogy a pályavá

lasztásában a legnagyobb mértékben befolyásolással biró há

rom motívumot rangsorolva külön is tüntessék fel. Az igy 

kapott motívumokat külön értékeltük, A négy évfolyamra vo - 

natkozó első-, másod-, marmadsorban választott motívumok 

teljes rangsorát 4,számú melléklet tartalmazza. Az alábbi 

táblázat az összesített adatokból képezett rangsort mutat -

ja be.

Az első, másod, harmadsorban befolyásolással biró motívumok

22, táblázatrangsora;

2, h, választotta 5,h, választotta
motívum " ' 'ft> ’ "
szám

1, h, választotta
motívum' fu
szám

R, foV/ mot xvum 
szám

/j/0SZ,

31 12,9 

12,5 

11,G 

11,2

12 55 22,9 

45 10,7 

27 11,2 

16 6,0 

14 5,0
13 5,4
11 4,5

9 3,7
8 3,3
7 2,9
5 2,1

69 28,7 

40 16,6 

22 9,1

321, 9
2. 12
3. 32
4, 1

30309
12 2811

17 277,0 32 9
101114 7,5292 5,0

4,5
5.

17 7,011 236, 29
7. 11

30
6,21510 4,1 31 13

111,13 29 4,53,3oe 5 0
3,10,31 

1, 2, 4
3,7990 13

10. 4,18,19,31 5
11. 10,21,30 4
12. 20
13» 3,15

23,26 

14 . 6,14
15.

2,9 27
2,92.1 23 7
2,54,10,24 241,6 G

1,2 5,283 1,6211,6 44
1,25,15 33,16,17

19,21
2 0,82 0,0

1 0,4 16,19,28 2 0,0141 0,4
1 0,427
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Hasonlítsuk össze az attitűd értékből kopott releváns mo

tívumokat a választással kapott indítékokkal. Nézzük meg, 

van-e koherencia a két rangsor között?

A számított és a választott motívumok rangsora; 23,táblázat

1, helyen
választott
motívum

rang- A számított 
szám értékű 

motívum

2, helyen
választott
motívum

3, helyen 
választott 
raot ívűm

1 129 9 32
2 12 12 309

113 30 32 12
32 14 32 9
11 2 115 29
29 29 23G 30

1113 31 137
31 1,13G 5 29

2 13 3,10,31 

1. 2, 4
9 2

110 18,19,31,4 23

Az összehasonlítás azt mutatja, hogy a gyermekszeretet és 

a szaktárgy tanításában rejlő érdekesség valóban a legvon

zóbb két motívum, A 30-as motívum - öröm várósa a pályától - 

csak a harmadik helyen választásnál került előre, nem 

volt az elsődleges, mivel ez a podagóguspálya szempontjá - 

bél semleges jellegű indíték, mely minden más munkánál in

dokolt lehet.

ez

Az értékelés azt mutatja, hogy a pályával adekvát motí

vumokat választották, kivétel a 10, helyre került 19-es in

dítók nem vettek fel máshová"- , az I, évfolyamosok kö - 

zül többen preferálták /6,6 %/, 1 fő а IV, éveseknél első 

helyre választotta, а II, éveseknél 1-1 fő 2 3, helyen, a• f
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III. éveseknél nem választotta senki egyik helyen sem ezt

a motivumot,

A másik ilyen inadekvát motivum a 3-as - "tiszta kényei - 

mes munka" -, melyet összesen 5,4

nyedik helyen, legtöbb a 3. helyen választás, összesen 

fö /3,7 <u/ választotta 3. szempontként.

% választott, valaha

9

A következőkben vizsgáljuk meg, hogy melyik motivumo - 

kát nem választották az egyes évfolyamok.

Senki által nem választott motivumok : 24.táblázat

évfolyam mot i v u m összesen

6.7.8.17.20.22.26.27
6.7.8.10.14.16.20.22.25.27
6.7.8.15.19.20.22.25.26.27 

7,8,14,17,20,21,22,25,26

I. 9
10II.

III. 10
IV. 9

A nem választott motivumok közül a 16-os adekvát inditék

nem választása a II. évfolyamosok által igen erősen negativ 

jellegű, a többi évfolyamon is csak másod-, harmadsorban be

folyásolta a pályadöntést /0,8 ;j-nál/.

A másik adekvát inditék a 21-es, mely a IV. éveseknél nem 

játszott szerepet a választásnál, ami ugyancsak negativitás- 

nak tekinthető.

Három semleges jellegű /6,8,14/ motivum is szerepel 

nem választottak között, melyek ugyan nem meghatározó jelle

gűek a pálya szempontjából, de mindenképpen valami pluszt ad 

a sikeres tevékenységhez.

a
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A többi motivum inadekvát a pálya szempontjából, 

választásuk mutatja a tudatosság meglétét, a reális pá - 

lyaismeretet. Ezek: 7,10,15,17,19,20,22,23,25,26,27 számú 

rootivumok.

Egyik évfolyamon sem választott motivumok: 7-es, 8-as, 

20-as, 22-es, 25-ös számú.

nem

2, ábraMotiváció-konstellációk:
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A 2, sz. ábra a motiváció-konstellációt mutatja be, az 

egyes évfolyamoknál. Az első-, másod-, harmadsorban vá - 

lasztott motivumok közül a belső körben a legtöbb szava -

zatot kapott motivumok kerültek, a 2. körbon a rangsor 2. 

helyén állók, a 3. körben a harmadik helyen álló motivu - 

mok kerültek. Az ábrákról leolvasható a motivumok erőssé- 

g ©• 

A pályaválasztási motivumok összegzéseként megállapit-

hatjuk, hogy az adekvát pályamotivumok a IV. éveseket hoz-

ták legnagyobb részben a pályára, utánuk az I. évesek , 

majd a III., és végül a II. évesek következnek. Inadek - 

vüt motivumok szempontjából az elsősök között vannak a 

legtöbben olyanok, akiket ilyen inditók hozott a tanári pá-

lyára. A képzés mértékével fokozatosan csökken a számuk , 

a IV. évesek között van a legkevesebb olyan jelölt, akit 

inadekvát inditóok hozott a pulyára. Az inadekvát moti-

vumok a rangsor végén foglalnak helyet, - kivétel a 23-as-

ami azt mutatja, hogy csak kismértékü a hatásuk a pedagó - 

gus hivatás döntesénél. A domináló motívumok a pólyával 

adekvát inditékok. A hallgatók többsége választotta őket, 

mint a legnagyobb mértékben befolyásolással birókat a hi -

vatás választásában. 

Mivel nem felvételizőket, hanem a képzésben résztvevő-

ket vizsgáltunk, ezért a felmérés azt mutatta, hogy az i-

nadekvát motivumok a felkészülés mértékének előehalacb -

süval csökkon'.i tendenciát mutatnak. Az adekvát motivumok- 

nül ez nem mutatható ki ilyen egyértelmüen, csak az, hogy 

reagálnak a képzésre, de legnagyobb részük még a felvételi 

nlíltt ! nnrinl ko7ntt vol n. 
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III, AZ ÖNISMERET, UNFEJLESZTÉS ALAKULÁSA A TANÁRI  

HIVATÁSRA VALU FELKÉSZÜLÉS FOLYAMATÁBAN  

Milyen személyiség tulajdonságok jellemzik a felkészü - 

lós különböző fázisában lévő tanárjelölteket? Vannak-e a 

tanári pálya szempontjából fontos, illetve a munkát gátlók 

között olyan tulajdonság csoportok, blokkok, melyek meglé-

te a képzés rovására irhatők? Melyek azok a tanári szemé - 

lyiségtulajdonságok, amelyeknek meglétét elengedhetetlen - 

nek tartanak egy jó tanárnál? Tudatosan törekszenek-e ön - 

magukban kifejleszteni a pozitiv tulajdonságokat? A felme-

rülő sok-sok kérdésre szeretnénk megkeresni a választ. 

Vannak olyan pályaspecifikus személyiségvonások, mint 	a 

kiforrott marxista világnézet: a gazdag érzelmi élet;igó-

nyesség a munkában; szines előadó készség; rugalmasság ; 

aktivitás; könnyed kapcsolat teremtés; stb., melyek meg - 

léte, kialakitása igen fontos a képzéskor. A pályán a si-

keres tevékenységet gátló személyiségjegyek a gyanakvás ; 

közömbösség; türelmetlenség; rossz egészségi-idegi álla - 

pot. Helyes  pólyaismeret esetén a képzés előrehaladtával 

háttérbe saorulnak, illetve tudatos önneveléssel kinevelik 

magukból a jelöltek a negativ személyiségtulajdonságokat. 

A tudatositás nagyon fontos, mivel a személyiségtulajdon-

ságok igen konzisztens perszeverációt mutatnak, megszilár-

dulás előtt könnyebb helyettesiteni egy hasonló, de pozi-

tiv tulajdonsággal. A képzés során van-e elég alkalom le-

hetőség, melyben a pozitiv személyiségjegyek megmutatkoz-

hatnak? - ha igen, akkor az itt szerzett siker, élmény i-

gen erős aktivizáló erő a fejlődésre. 
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Lényeges a társak, egy csoport tagjainak a megnyilatko-

zása, a személyiségtulajdonságok értékoriontációja a 

csoporton belül, hiszen a beállitódásoknak mindig van 

szociális értéke: "valamilyen adottság, amelynek bizo - 

nyos szociális csoport tagjai számára hozzáférhotÜ em - 

pirikus tartalma van, és olyan jelentése, amelynek fi -

gyelombevétolével aktivitás tárgya lesz, vagy lehet " 

/Allport, 1935/. 

A pályára felkészitésnél a jelöltek önismerete, ön-

fejlesztése releváns követelmény azért is, mivel azok  a 

beállitódások, amelyek közvetlenül kapcsolódnak a szo - 

mély ónképzéséhez, intenziv megváltoztatási eljárást i-

gényelnek. Amennyiben nem sikerül kifejlosztenie az e - 

gyénnek a pályaspecifikus pszichikai tulajdonságait,kész-

ségét, képességét melyek a sikert biztositják az adott 

pályán, akkor konfliktus keletkezik, mely ho tartósan 

fennmarad az egyénben kellomeitlen érzelmeket kelt /Ró-

kusfalvy 1977/. 

A tanári pályaválasztásra közvetve , vagy közvetle - 

nül valamelyik tanáruk inspirálta a jelölteket, hiszen 

az iskolai évek alatt sok alkalom kinólkozott a pólya 

külsődlegességeinek megismerésére, igen sok tanár tipus- 

sal találkoztak, akik vagy személyükben, vagy több tanár-

ból ötvözött tulajdonságuk alapján mintául, ideálul is 

szolgáltak a jelölteknek /Szabó-Bolla, 1979, Szoléndi , 

1979/. A felkészülés ideje arra is szolgál, hogy egyre 

több olyan személyiségjegyet fejlesszenek ki önmagukban, 

mely a pályára ösztönző ideált is jellemezte. 
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1, A hallgatók tanárképe  

A tanári pályára aspirálást sogiti, nagymértékben be-

folyúsolja, ha személyes kontaktusba kerül olyan pedagú-

gusokkal, akik részben, vagy egészben megtestesitik egyé-

ni vágyait, elképzeléseit, eszményképét. Pozitiv ösztön-

ző-szabályozó tényezővé válnak a személyiségbe beépült , 

s belsővé vélt értékeszmék, mint eszmények és példaképek. 

Ezek segitik az egyéni értékérzés, a becsvágy, az akara - 

ti tulajdonságok, a különböző irányulások: szükségletek , 

vágyak, törekvések, beállitódások, stb, kialakulását. 

Vagyis ezek a  motiváló erők,  melyek az életcél megvalósi- 

tását lehetővé teszik. 

Lényeges az ideálok ismerete, melyekben koncentráltan 

öltenek testet az egyén vágyai, törekvései. Az ideál ál-

landó önvizsgálatra késztet: bennem megvannak-e, milyen 

mértékben, a számomra követésre méltó egyén tulajdonsá - 

gai? Igen dinamikus belső késztetést hoznak létre az e -

gyénbon az életpályót sikeresen gyakorlók modelljei,rlin-

tát, utmutatást adnak az egyén állástfoglal, azonosságot 

akar teremteni az ideállal, ily módon önmegvalósitásának 

eszköze lesz a beállitúdása. 

Fontos infornáciához juthat a felkúozitü intézmény , 

ha ismeri, hogy milyen a tanárjelöltek olkópzolése a po-

dargúguorúl, kit tart póldoképnak ós moly tulajdonságok 

jollonz ik az ideált. 
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A tanári példaképet a felmérésben résztvevők nyilt 

kérdésben jellemezték. A jellemzések értékelésénél 117 

tulajdonságot kaptunk, melyek jellemzik a jó pedagó - 

gust. Ezek között voltak olyanok, amelyek ugyanazon 

tulajdonság szinonimái voltak, pl: jó humoru, vidám , 

vagy egyenes, gerinces, korrekt, stb. - melyeket az ér

tékelésnél csak egyik alakban szerepeltettünk, igy a 

rangsorba már csak 99 tulajdonság került. A tulajdonsá

gok teljes rangsorát 5.sz. melléklet tartalmazza.

A rangsor azt mutatja, hogy a pedagógus ideált magas 

szintű szakmai tudás jellemzi elsősorban. A képzés mér

tékétől függően nő az aránya e tulajdonság fontosságának: 

az I, évesek 20 %-a tartotta lényegesnek, a IV, évesek - 

nek mór 40 %-a tartja a legfontosabb tulajdonságnak. A 

második helyen a nagy műveltség, tudás áll, melyet a III. 

évesek /30 %/ értékeltek az egyes évfolyamok között a 

legmagasabbra.

Harmadik helyen tartják lényegesnek azt, hogy gyér - 

mekszerető legyen a pedagógus, A III. évesek /31,0 %/ a 

legmagasabbra értékelték - náluk e tulajdonság egyúttal 

a legfontosabb jellemzője a tanári ideálnak. A II. éve

sek értékelték a legalacsonyabbra /10 %/, náluk a rag

sor 8, helyén áll e tulajdonság.

Elvárják a pedagógustól, hogy megértő legyen /4,hely/, 

mely tulajdonságot az első évesek értékelték a legmaga - 

sabtan /25 %/ és a képzés idejének növekedésével fokoza

tosan csökken azok száma, akik fontosnak tartják: a IV.
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éveseknek már csak 15 %-a tartja lényegesnek. Ugyanilyen 

fokozatosan csökkenő értéket mutató tulajdonság az 5.he

lyen álló igazságosság is, mig az elsősök 28,3 %-a tart

ja fontosnak, a IV. éveseknek már csak 10 %-a.

A rangsor hatodik helyére a türelem, a nyugodtság tu

lajdonsága került, az I. évesek értékelték a legmagasabb

ra /25 %/, a másod-, harmadévesek közel azonos mértékben 

/17-18 %/, mig a végzősök /3,3 %/ kevésbé fontos tulaj - 

donságnak tartották.

15,4 %-a a mintának lényegesnek tartotta, hogy a ta - 

nár .jó kapcsolatot tudjon kialakítani a tanítványaival , 

mely nagymértékben segiti a pedagógiai hatás érvényesü - 

lését. E tulajdonság a képzéssel azonos mértékű növcke - 

dést mutat.

Releváns pedagógiai tulajdonság a jó- és érthető ma- 

gyarázat - 8. hely -, melyet az elsősük értékeltek a 

legmagasabbra /21,6 %/, majd fokozatosan csökken a har

madik évfolyamig /3,3 %/, a negyedik évfolyamosok /6,6 

%/ is csak kevésbé tartották fontosnak.

A 9, helyen két tulajdonság áll. Az egyik a raunka- 

és hivatásszeretot, mely a képzés arányában növekvő ten

denciát mutat, A másik személyiségvonás a senítőkészség, 

melyet a másodévesek 2 - 2,5-ször értékeltek magasabbra 

a többi évfolyam hallgatóinál, ez náluk a rangsor 4,he

lyén áll.
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A szigorú, következetes, határozott személyiség je - 

gyek kerültek a 10. helyre a rangsorban. A szigorúságot 

a II. évesek tartották a leglényegesebbnek - náluk a rang

sor 7. helyére került -, legkevesebbre a IV, évesek /5 %/, 

mig az I. és a III. évesek azonos mértékben /10 %/ tar 

tották fontosnak.

A következetességet, határozottságot az I 

sek azonos /5 , mig a III. és IV. évesek fokozatosan nö

vekvő mértékben tartják jelentősnek.

II, éve• 9

Érdekes, szines előadás képességét /11, holy/ várja 

el a harmadévesek 13,3 %~a, az elsőévesek 6,6 %-a, a IV,

évesek 5 /j-а és a III. évesek 3,3 %-a.

Legyen a tanár közvetlen /12. hely/, az alsó éveseknél 

nyomosabbnak bizonyult e tulajdonság, mint a felső évesek

nél. Ugyancsak azonos gyakorisággal említették a kiegyen - 

sulyozottságot, melyet a III. évesek 11,6 %-ban, a másod-, 

és IV, évesek közel azonos számban, mig az elsősök nem em

lítették.

A sokoldalúság, tájékozottság a 13, helyre került 

rangsorban. A IV. évesek kimagaslóan /19,3 %/ nagyobb mér

tékben említették - ez náluk a rangsorban a 4.helyen áll -, 

mint a többi évfolyam: a III, évesek 5 %-a, az elsősök 1,6 

%»a, a III. évesek nem jelölték.

a

A vidámságot, humorérzéket /14,hely/, okosságot, ne le

gyen szakbarbár /15,hely/, a kedvességet. a jó emberisnerő
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képességet t emberséget /16« hely/, példamutatást /17,hely/, 

.jó kapcsolatteremtő képossénet, korrektséget, tekintélyt 

/18. hely/ emlitik a felmérésben résztvevők még nagyobb 

százalékban, A többi tulajdonságot évfolyamonként csak 1-2 

fő nevezte meg, mint az ideális pedagógust jellemző sze - 

mélyiség vonást.

A 25, táblázat évfolyamonként tartalmazza az első 10 

tulajdonságnak a rangsorát, moly az eszményképet jellemzi. 

A fenti elemzésnél már hivatkoztunk a táblázat adataira.



A tanár ideál tulajdonságainak rangsora; 25. táblázat

rang- I, évfolyam 
sor

II. évfolyam III. évfolyam IV. évfolyam

művelt1. igazságos gyermekszerető szakmailag képzett

müveit2. igazságos megértő gyermekszerető

gyermekszerető 
megértő 
tű reines

jó a kapcsolata a 
gyerekekkel

szakmailag képzett 
müveit

szakmailag képzett3.

megértő
türelmes

nagymüveltségü
sokoldalújól magyaráz segítőkész4.

türelmes
szakmailag képzett jó kapcsolatot tart a

gyerekekkel
hivatásszerető
következetes

igazságos
hivatásszerelő

5.
sí
О

határozott 
kiegyensúlyozott 
okos, példamutató

jól magyaráz6, megértőszigorú

jó kapcsolatot 
tart a gyerekekkel érdekes előadó 
segítőkész

szigorú szigorú
széleslátókörü igazságos7.

jó ember-ismerő 
rugalmas

gyermekszerető 
közvetlen 
jó hunoru

8. érdekes előadó érdeklődő

közvetlen »kedves
tud bánni a gyere- kiegyensúlyozott 
kekkel

jól magyaráz,segítőkész
kiegyensúlyozott
emberséges

segítőkész 
jó humoru 
kedves

9.

jó kapcsolatot tort 
a gyerekekkel, sok
oldalú »emberséges 
fiatalos, követel 
önmagától

szigorú»érdekes előadó, 
közvetlen,okos, széles 
látókörű,kapesolatot te
teremtő »korrekt, jó ne
velő, problémaérzékeny, 
legyenek hibái is

jó emberismerő 
lelkiismeretes 
j átékos

hivotásszerető 
tekintélyes 
tanítva nevel

10.
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2, A tanárjelöltek önismereténekt személyiség

vonásainak sa.játosságai

A személyiség pszichikus folyamatai, állapotai, tulaj - 

donságai szerves egységet képeznek. Minden pszichikus fo - 

lyamat konkrét lefolyásában függ a személyiség tulajdonsá

gaitól, egyedi sajátosságaitól, de ezek a tevékenységek 

során, a folytonos ismétlődés révén személyiség tulajdon - 

sógokká alakulnak,, A tulajdonságok a személyiség szerkezet 

viszonylag szilárd képződményei, amelyek az ember viselke

désének, tevékenységének tipikus megjelenési formáit tűk - 

rözik /Kovaljov, 1972/.

A pályára lépéshez, a felkészüléshez, a felkészítéshez 

igen fontos követelmény a tanár személyiség tulajdonságai

nak ismerete. Vannak meghatározó jelentőségű, specifikus 

jellemvonások, a tanári hivatást nagymértékben segitők , 

vagy gátló személyiség jellemzők. Vannak olyanok, amelyek 

az oktatással, képzéssel megváltoztathatók, mások nem szen- 

zibilisek az uj ismeretekre és meggátolják a szakmai iden

tifikáció kialakulását, A tulajdonságok között a fő he - 

lyet azok foglalják el, melyek alkalmassá teszik az egyént 

a "történelmileg kialakult, társadalmilag hasznos tévé 

kenysógre" /Rubinstein, 1962/,

A tanári hivatás szempontjából lényeges a speciális 

képességek ismerete, az irányulások és a jellemvonások 

feltérképezése.
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A reális önismeret elengedhetetlen alapfeltétele a he - 

lyes pályaválasztásnak. A pályakövetelmény adott, ennek 

ismeretében kell eldöntenie az egyénnek, hogy rendelkezik-e 

azokkal a tulajdonságokkal, képességekkel, melyek bizto - 

sitják számára a produktivitást az adott munkaterületen . 

Kellő önismeret birtokában választásaiba, döntéseibe az e- 

gyén bele tudja kalkulálni saját erőit, képességeit, kor - 

látait. Fel tudja mérni, hogy mit és mennyit bir el, képes- 

-e vállalni a nehézségeket, konfliktusokat, melyek a kö - 

zösségi munkából, a saját személyiségének vállalásából a- 

dódhatnak /Mohás, 1979/.

Az óneszmény és az önnevelés együttes kialakítása ered

ményezi a társadalmilag hasznos önmegvalósítást, a szakmai 

beválást.

A pedagógusmunka sokrétűségéből adódik, hogy a jó ta - 

nárnak igen sokféle tulajdonsággal, képességgel, adottság

gal kell rendelkeznie. A pedagógus kutatások egyrészének 

éppen az a célja, hogy feltárja a pedagógus személyiségje

gyeit, olyan módszereket keresnek, melyekkel eredményesen 

ismerhető meg az ember személyisége és a gyakorlati képzés, 

a nevelés számára szolgál hasznos Útmutatásul. A képzésnek 

a leginkább társadalmiasult, legmagasabb rendű komponensek 

kialakítására és fejlesztésére kell törekedni. /Magas szin

tű társadalmi funkciók és feladatok elvégzésére kell felké

szíteni az egyént./ A személyiségvonások szelektálására ke

rül sor, annak a szerepnek a fontossága szerint, amelyet a 

tanár társadalmi aktivitásának regulálásában betöltenek.
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Azok tekinthetők rolováns komponensnek, személyiségvonás - 

nők, amelyektől a pedagógus társadalmilag jelentős visel - 

kedése és tevékenysége függ.

Delenleg nem rendelkezünk - mint azt korábban részletez

tük - egy egységes kiindulási alappal e területről./Az e - 

lemzés alapját képező pozitiv és negativ személyiség tu 

lajdonságok listáját az l.sz. melléklet tartalmazza^ A po

zitiv tulajdonságok jelenlétének mértéke igen pregnánsan 

mutatja, hogy a tanárjelöltek milyen fokon állnak a szak - 

mai identifikáció terén. Különösen lényeges, hogy rendel - 

keznek-e pályaspecifikus pozitiv személyiség jegyekkel, il

letve ezek az átlagosnál nagyobb mértékben jelen vannak -c 

a tanárjelöltek személyiségében.

Nagyon fontos viszont , hogy a hivatástudat kialakuló 

sát, a pedagógiai munkát gátló negativ tulajdonságok minél 

kisebb mértékben épüljenek be a személyiségbe. A negativ 

személyiség-jegyek nagyszámú jelenléte gátolja a pályára 

való beállítódást, a tanár szerep empátiájának kialakuló - 

sát.

Azt, hogy a jelölteknek mennyire kedvező a pedagógus 

pályával szembeni attitűdje a szóban forgó személy önjei - 

lemző vonásainak valenciájának átlaga dönti el. Additiv 

vizsgálatunknál a valencia összege adja az attitűd kedve

ző voltát.
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A foglalkozás gyakorlásához szükséges speciális képes - 

ségeket részben a szakmai tanulmányoknak kell kialakitani. 

Ugyanakkor azonban ezek a speciális képességek csak bizo - 

nyos, többé-kevésbé körülhatárolható pszichés tulajdonsá - 

gok mellett - mint az adottségok, képességek, személyiség-

jegyek - azok alapján fejleszthetők ki /Papp 1978/. Egyes 

személyiség-tulajdonságok segitik, mások gátolják a sike - 

res munkavógzóséta pedagógusoknak. A képzés során az in - 

tézménynek az a feladata, hogy feltárja, megismerje a to -

nárjelöltek pszichés tulajdonságait, tudatositsa bennük 

azt, hogy mely tulajdonságaikat kell továbbfejleszteniük 

- a tanári hivatás szempontjából /+/ tulajdonságokat - ás 

melyeket kinevelni önmagukból - a tanári munkát gátló 1-7 

személyiségjegyeket. 

"A sikeres, vagyis eredményes munkavégzés elsődleges 

feltételeit a képességi alkalmasságban kell látni, a har-

mónikus pályavitel feltételét pedig a személyiség megfe - 

lelésében. Ám eredményesség ós harmónia nem két párhuza - 

mosan futó szál, hanem a beválásnak egymással szoros ösz-

szefüggésben és kölcsönhatásban álló kritériuma ós jele" 

/Csirszka, 1966/. 

A 26.sz. táblázaton bemutatjuk a pályakövetelmények - 

hez szükséges tulajdonságok gyakorisági helyét, az össze-

sített rangsorhoz az egyes övfolyamok viszonyulását, be -

állitódását. A rangsort az átlagosnál nagyobb mértékben  

jellemzőnek itélt /3+4/ értékből képeztük, mivel vélemé - 
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nyünk az, hogy az átlagember sokmincüonnó válhat, de peda - 

gógusképzésnél nem lehet kiindulási alap az átlagos, a sem 

nem különösebben jó, sem nem különösebben rossz. A hivatás

nak felfogható pályákon olyan sajátos adottság képesség 

- struktúra, valamint a személyiségnek olyan minősége le - 

hét a képzés, működés kiindulási alapja, mely pályaspoci - 

fikus vonatkozású.

A lenmanasabbro értékelt pályaspecifikus tulajdonságok

26. táblázatrannsora :

_____ Évfolyam létszáma______
I. II. III. IV. összes

rang- tulajdonság 
szám száma

á r/О

tulajdonságokP о z i t i v
1 13423 32 3237 33 55.8 

53,3
44.1
41.2 

39,1
37.9

192 12835 28 35 30
013 24 29 10635 27
714 24 2327 25 99
16 21 165 27 30 94

916 22 1960 27 23
21277 25 20 24 90 37,5

0 3 21 18 22 36,2
35,0
30,0
30,4
29,1
21,6

26 87
139 2579 22 22 04

10 15 116 24 24 74
11 31 15 1916 23 73
12 11 1424 20 25 70
13 1 12 1915 526
14 17 7,00 4 3 55

tulajdonságok 

17 13 15 18 53
N e g a t i v
15 26,2

19.5 

17,0 

16,2
14.6
13.7 

12,9

30
16 15 10 1483 8 47
17 14 411375 77
18 10 13 1058 396

1419 1013 355 7
10 1220 66 4 337

21 10 10 3195 7



- 02 	OW 

rang- 
szám 

tulajdonság 
száma 

Évfolyam létszáma 

I. II. III. IV. összes 

22 62 10 5 G 10 31 12,9 

23 59 9 6 3 7 25 10,4 

24 49 G 3 5 5 19 7,9 

25 5 3 3 9 3 18 7,5 

26 80 0 3 3 5 11 4,6 

27 68 0 3 2 6 11 4,6 

28 10 1 1 5 3 10 4,1  

29 35 0 2 1 6 9 3,7 

30 51 1 3 0 4 0 3,3 

A pályakövetelmények közül első helyre a logikus gon-

dolkodás került, mely az I. évfolyamosok 61.6 %-át, a 

többi évfolyam 54-55 %-át jellemzi. Ha a tulajdonságok 

ranghelyét nézzük, akkor azt tpasztaljuk, hogy csak a 

III. óvfolyamosoknól került a 3. helyre, a többieknél a 

legmagasabb órtókü jellemző. Pontosabb képet kapunk, ha 

megnézzük, hogy a felmérésben résztvevők 44 %-át csak át-

lagos mértékben jellemzi e tulajdonság. Igy mér azt ál - 

lapithatjuk meg, hogy  nagyon alacsony értökű ez az elő - 

kelő ranghely, csak  közel  minden 2. tanárjelöltet jel - 

lemzi a logikus gondolkodás, mely pedig az ismeretek rend-

szerbe foglaláséhoz nélkülözhetetlen tulajdonság. 

A tanári munka során lényeges a memória /2.hely/,mely 

magában foglalja mindazt az ismeretet, információt, mely 

a tanuló iskolai munkájára, magatartására vonatkozik, e-

zeket bármikor fel kell tudni idéznie, de a tanitási a - 

nyag felidézését, a szituáció emlékezetet is tartalmazza. 
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A II. évesek 46,6 %-át, a IV. évesek felét, az I. és III. 

évesek 58,3  „̀-át jellemzi e tulajdonság, vagyis a felmó -

rósben résztvevők valamivel több, mint felét, ami szin -

tón nem kielégítő érték. 

A 3. helyen a 81. szému tulajdonság, a fejlett reali  - 

tásárzék  áll. E tulajdonság segiti a pedagógust a rábizott 

tanulók helyes megitélésóben, konfliktusos szituációk meg-

oldásában, önmaga értékelésében, mely az önfojlesztós a - 

lapja. A realitásérzék legkevésbé az első éveseket /40 X/ 

jellemzi, növekvő órtóket mutat III, évig /nélunk a rang - 

sor élén 611/, 60 ;, majd a IV. éveseknél ismét csökken 

/45 %/. A felmérésben résztvevők 9,1 X-át egyáltalán nem 

jellemzi ez a tulajdonság, közel felét pedig csak átlagos 

mértékben. Tehát e tulajdonság meglétének a mértéke szin-

tén nem mutat megnyugtató értéket. 

A negativ párja az előbbi tulajdonságoknak az elfoeult-

sóg, mely a rangsor 23. helyén áll. Ha igy elemezzük a 

kérdést, akkor is az derül ki, hogy az I. övesekre /10 X/ 

leginkább jellemző, legkevésbé a II. évesekre /5 á/ es egy-

formán jellemző érték a III-IV. évesekre /8,3 ;/. A felmé-

résben résztvevők 62,91 ;-a állitja csak, hogy rá nem jel-

lemző az elfogult véleményalkotás, a többieket többé /8 %/, 

kevésbé /29 ;/ jellemzi e negativ személyiségjegy. 

Döntések meghozatalánál, konfliktusos helyzetek megol -

dásánól lényeges a gyors helyzetfelismerős  /4.hely/. E tu-

lajdonság a másodéveseket /45 %/ jellemzi leginkább, a har-

madévesek 41,6 ;;-át , az elsősök 40 X-át és a IV. évesek 
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38,3 %-át. A felmérésben résztvevők közel felét /52 %-ót/ 

csak átlagosan jellemzi. 

Releváns pályaspecifikus tulajdonság az  idegrendszer  

stabilitása  /5. hely/, mely elengedhetetlenül fontos az 

eredményes oktatáshoz, neveléshez, a pályán adódó prob-

lematikus feladatok megoldásához. A IV. évesek aggasz - 

tóan alacsony, 26,6 %-a rendelkezik stabil idegrendszer-

rel, utánuk következnek a II. évesek /35 %/, majd az I. 

évesek /45 ;;/, végül leginkább jellemzi a III. óvesoket 

/50 %/. Az összes minta 18,3 %-ának nem stabil az ideg-

rendszere ós 42,5 ;-nak átlagos mértékben stabil az i -

degrendszere. 

A negativ tulajdonságok közül az idegrendszerrel kap-

csolatos 4 tulajdonság - melyek a rangsor első tartomá - 

nyában találhatók - árnyaltabban mutatja be a tanárje - 

löltek idegrendszeri állapotát. Nagymértékű, illetve i - 

gen nagyfoku  ingorlékenycéq  /15. hely/ jellemzi a IV. é-

vesek 30 %-át, utánuk az elsősök következnek /28,3 V , 

majd a III. évesek negyede, a II. évesek 21,6  %-a ren - 

delkezik a türelmetlenség tulajdonságával. 

Szólsősóges természetü  /16. hely/ tul heves vagy hir-

telen ember az I. évesek egynegyede, a IV. évesek 23,3 

%-a, a II, évesek 16,6 ;-a és a III. évesek 13,3 %-a. Az 

összes minta 60,8 -át nem jellemzi csak ez a tulajdon - 

ság, 19,7 X-át átlagos mértékben. 

Kifejezetten  ideges  /17. hely/ a felmérősben résztvevők 
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17 ó-a, legnagyobb mértékben a IV. évesek /23,3 %/, majd 

csökkenő tendenciával az I, évesek /21,6 %/ és a II-III. 

évesek azonos mértékben /11,G Xi.  A mintában szereplők 

40,4 %-a az, akit nem jellemez az idegesség. Átlagos mér-

tékben 42,5 % ideges. 

Gátlásos /18. hely/ a felmérésben résztvevők 16,2 %-a, 

csak 44,2 % mondja magáról, hogy őt nem jellemzi ez a 

tulajdonság. A II. évesek között találjuk a legtöbbet 

/21,6 %/, legkevesebb a IV. évesek között /10 ;/ és egyen-

lő arányu /16,6 %/ az I. és III. évesek között a nagyon 

gátlásos tanárjelölt. 

üsszegzéskónt az idegrendszerrel kapcsolatos követel-

ményekről elmondhatjuk, hogy a vizsgálatban résztvevők 

jelentős hányada rendelkezik negativ, a tanári munkát 

hátráltató idegrendszeri jellemzővel. Mivel a tulajdon - 

ságok mér a pályára jelentkezősnél megvoltak, megfelelő 

alkalmassági vizsgálattal ki lehetett volna szürni őket. 

különösen az olyan jelentkezőket, akinél halmozottan jel-

lemző a negativ idegrendszeri tulajdonság. Példaként em-

lithetjük az I, évesek között a 26-os, 40-es, a II, éve-

sek között az 50-es, 52-es, vagy a IV. évesek között a 

11-es, 19-es sorszómu hallgatókat, akiket minden negativ 

idegrendszeri tulajdonság jellemez. 

A pozitiv tulajdonságok hatodik ranghelyén a ,gyors dön-

tóskészsóq áll. Az oktatás, a  nevelés  folyamán gyakorta a-

dódik olyan helyzet, melyet rőgztön le kell reagálni a 
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pedagógusnak, el kell tudni dönteni, hogy ni legyen a le-

rendezés módja. Gyorsan kell átgondolni, átélni az adott  

szituációt és meghozni a helyes döntést. Ezekre a pedagó-

giai helyzetekre az jellemző, hogy váratlanul adódnak  , 

nem lehet felkészülni rájuk, mégis körültekintő, de gyors  

lereagálást igényelnek. Ez a tulajdonság legnagyobb mér - 

tékben a III, évesekben /46 %,/ van meg, legkevésbé a II.  

évesekben /31,6 ',,/, nem jellemzi a felmérésben résztvevők  

23,3 át.  

A gyors döntéskészség ellentéte a váratlan helyzetek  - 

ben  leblokkolás /21. holy!,  amely leginkább - azonos mér-

tekben /16,6 %V  - az I. ős IV. éveseket jellemzi és meg - 

közelitő értékkel /9-10 %/ a II. ős III. eveseket. Az ösz-

szes minta 53 %-a nem tartja önmagára jellemzőnek a dön - 

tésképtelenséget váratlan szituációban, a többiek közepes  

vagy nagyobb mértékben leblokkolnak, ha hirtelen éri őket  

valamilyen hatás. Mivel a tanári munka természetéből adó-

dik, hogy sokszor kell ilyet átélni, erősen kifogásolható  

a kapott érték.  

A tanári pályán sok szervezési feladat adódik, ezért  

kell rendelkezni ~  jó szervez űképességclel /7.hely /.  Meg kell  

szervezni a tanulók elsajátitási, mozgalmi, társadalmi,köz-

életi tevékenységét, de a saját pedagógiai munkáját is ,  

mivel csak a jó szervezés eredményezi  a gördülékeny t©vó - 

kenységet. A II, és IV. éveseket közel azonos mórtókben ,  

/41 ;á/ az I, és III, óvoseket szintén megközelitöen azonos  

mértékben  /34 - 35 ,á/ jellemzi ez  a sajátság és csak 10,4  

nom rendelkezik a fenti tulajdonsággal.  
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A pedagógus munkához fontos, pályaspecifikus jellemző, 

az ügyesség« Lényeges, hogy mozgásbiztonsággal, kézügyes

séggel birjon a bemutatáskor, szemléltetéskor, kísérlete

zéskor, A demonstrációs eszközök készítéséhez, a táblán 

Íráshoz, rajzoláshoz, modellek működtetéséhez elengedhe - 

tetlen a kéz biztonságos, ügyes használata. Fontos a gya

korlati és a napközis foglalkozásokon, úttörő- és társa

dalmi munkánál, hogy a tanár ügyesen oldja meg a felada

tok végrehajtását, szép és esztétikus munkadarabok, játé

kok kerüljenek ki a keze alól, igy tudja csak tanítványa

it is a manuális ügyességre nevelni. Általában ügyesség 

jellemzi a legkisebb mértékben a II, éveseket /30 ‘j/»raajd 

fokozatoson növekszik az I, /35 %/, a III. /36,6 %/ és a 

IV, éveseknél /43,3 %/ a legnagyobb az érték. Az összes 

mintából 7 % mondja magát kevésbé ügyesnek. Ha a 80, szá

mú negativ motivumot - az ügyetlenséget - nézzük, /24.hely/, 

okkor már csak 4,6 % mondja önmagát általában ügyetlennek.

Az I. évesek közül senki, a II-III. évesek 5 %-a, о IV,é- 

vesek 8,3 %-a nagymértékben ügyetlennek tartja magát. Az 

összes mintából 77 ?j-ot nem, 18,4 %-ot átlagos mértékben 

jellemez ez a tulajdonság.

A rangsor 9. helyén a társadalmi munka vállalása van, 

mely azt mutatja, hogy milyen mértékű a társadalmi, közé

leti feladatok végzéséhez a jelöltek alapkészsége. A leg

kevésbé a IV. éveseket /21,6 %/, a legerősebben az I. é - 

veseket /41,6 %/, a II. és III. éveseket egyforma arány - 

bon /36,6 %/ jellemzi. A hallgatók 13 %-a nem tartja ön -
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rizálja, mint az átlagembert. Ami azt jelenti, hogy igazán  

szivesen csak 35 X-uk fog résztvonni a különböző társadal-

mi tevékenységekben, pedig a társadalmi közéletiség a szo-

cialista pedagógus értékes személyiségvonása.  

A szines előadásmód /10. holy/ szintén értékes szemé -

lyiség vonás, az oktatás, nevelés hatékonyságát nagy mór -

tékbon segiti, melyet a hallgatók 30,0 ;],-a tart önmagára 

az átlagosnál nagyobb mértékben jellenzűnek. Legkevésbé a  

II. éveseket /10,3 ;,;,/, majd valamivel javul az első éve  - 

soknál /25 ;,/ és leginkább a III-IV. éveseket /40 X/ jel  -

lenzi az érdekes előadás készsége. Nem jellemző a minta  

11,G %-óra és majdnem felére csak átlagosan.  E  tulajdonság-

hoz szorosan kapcsolódik a po zdag szókincs /12. hely/,mely  

a képzés arányában növekvő tendenciát mutat, mig az I. é - 

vesek 10,3 ;;-át, addig a IV. éveseknek már 41,0 ;;-át jel - 

lemzi. Az összes minta 29,1 „-a rendelkezik csak gazdag  

szúkinccsel, mely elengedhetetlen feltétele az érdekes,szi-

nes előadáskészségnek. A két tulajdonság doalektikus köl -

csönhatását, konzisztens koherenciáját verifikálják a ka - 

pott adatok. Mivel csak k ~ smértékben rendelkeznek gazdag  

szúkinccsel, ezért kevésbé tudnak szinesen, érdekesen 016- 

adni.  

Rossz beszédkészsúgünek /25. hely/ mondja magát 4,1 ; ;. 

Ebből a III. évesek aránya a legnagyobb /0,3  ;/, a IV. é-

vesek 3,3 %-al, I-II. évesek 1,0 X-al képviseltetnek .  

22, 5 X vallja magáról, hogy átlagos mértéküen rossz be -  
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szédkészséggel rendelkezik,, Ez a negativ tulajdonság igen 

nagymértékben hátráltatja mind az oktató, mind a nevelő 

munkát ,

A pedagógusnak munkája közben egyszerre több mindenre 

kell figyelnie« Rendelkeznie kell a megosztott figyelem 

/11« hely/ képességével, moly biztosítja, hogy a tanítá

si órán figyelni tudjon a tananyag logikájára, a feldol

gozás módszereire, a tanulók munkájára, gondolkodására , 

magatartására, a nevelési-oktatási feladatok mogvalósi - 

tására« Nagyfokú koncentrációt, ugyanokkor megosztott fi

gyelmet is kiván a tanári tevékenység, A tanárjelöltek 

11,25 /ó-а nem, a minta fele átlagos mértékben rendelkezik 

a fenti képességgel. Legkevésbé mondják sajátjuknak a II, 

évesek /25 %/, az I, évesek 2G,G %-a, a IV, évesek 31,G 

%-a és leginkább jellemzi a III, éveseket /30,3 д/, Ellen

párja ennek a tulajdonságnak a gyenge figyelem koncentrá - 

ció /23, hely/« A felmérésben résztvevők /7G,2 %/ nagyob - 

bik hányadát nem, átlagosan /1G,2 %/, illetve nagymérték - 

bon /7,5 %/ közel negyedét jellemzi.

A .jó fellépés segiti a tanárt abban, hogy könnyebben 

találjon kapcsolatot a gyermekekkel, a munkatársakkal, a 

szülőkkel, A kellemes külső, ápolt egyén növeli a gyerme

kek vonzódását, A jó fellépés legkevésbé az elsősöket jel

lemzi /10,3 %/ és a képzés előrehaladtával növekvő érté - 

két mutat, а IV, évesek 41,6 ij-o tartja magát jó fellépé

sűnek, ami mögött feltehetően a szakmai biztonság nőve - 

kedése áll, A felmérésben résztvevők 12,5 %-q nem rendel

kezik vele, mig 66 % átlagos mértékben.
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Amilyen mértékben segiti a kapcsolatteremtést az elő - 

nyös külső, olyon mértékben problémát jelenthet a feltünö  

testi fogyotékossáq /20. holy!,  melyet más tulajdonság - 

gal  kell ellensulyozni. 3,7 ;-nak van valamilyen testi hi-

bája, mely ugyan nem kizáró ok - kivétel a testnevelő to - 

nár szak, ahol az ép test feltétele a szomatikus nevelés - 

nek, folkószitésnek -, de mindenképpen hátráltató tényező 

a pedagógus szerep megfelelése szempontjából. 

A pozitiv tulajdonságok között az utolsó helyen a szo - 

replés vágy áll, mindössze 7 %-ban van nag az átlagosnál 

nagyobb mértékben ez a tulajdonság. Valószinü, hogy hely-

telenül értelmezték, szinószkodésnek, feltünősködésno k,ctb. 

Non tartják pozitiv tulajdonságnak, pedig a pedagógusnak ki 

kell tárulkoznia, meg kell tudni mutatni örömét, bánatát , 

aggodalmát, rosszallását, a pedagógusnak extrovertáltnak 

kell lennie, ha hatékony munkát akar végezni. 

Az előző tulajdonság negativ párja a variamutogatás /24. 

hely/, nely a hallgatók 4,G ;,-át jellemzi - kivétel az I. 

évfolyam, ahol O ez az érték. Nem jellemzi a jelöltek 

00,3 ;;- át, átlagosan közel 7 -ot jellemez. Ezek az ér -

tókek elfogadható nertéküek. 

A negativ tulajdonságok közé még  felvettünk olyan jel-

lemzőket, mely az egészségi  állapot  nem  kíelégitű voltát 

fejezi ki. Ilyenek a rangsor 19. helyén: hajlam a fej fá - 

jásra, moly gátolja a figyelni koncentrációt,  a  jelöltek 

14,0 ,;-ót jellemzi. Leginkább a II. /21,G ;; és IV. /10,0 

évesek között akadnak olyanok, akiknek gyakran fáj a 

feje. 
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A zárt tantoron, a megfeszített figyelem, a zaj mind elő

segíti a fejfájást, ami viszont erősen lecsökkenti a ha - 

tékonyságát az egyénnek,, A fáradékonyság /20, hely/ szin

tén hátráltató tényező, nagymértékben jellemzi /13,7 % - 

-ban/ a jolölteket, leginkább a IV, éveseket /20 %/ és az 

elsősökot /16,0 %-ban/, csak 47,9 % rendelkezik jó álló - 

képességgel, mig 38,3 % átlagos mértékben fáradékony.

A 21, helyen a hangképző szervek érzékenysége áll,mely 

az első éveseket /16,6 %/ jollomzi leginkább, a III, éve

sek 16 %-ának szintén hajlama van torokfájásra, légcsőhu

rutra, hangszálgyulladásra„ A felmérésben résztvevőknek 

közel 63 %-a tekinthető csak teljesen egészségesnek e szem

pontból, "A beszéd a pedagógus kenyere" - mondják sokon és 

ez igy igaz! A sok magyarázóé, beszéd nagymértékben meg - 

toriieli a hangképző szerveket, a tüdőt, csak e szempont - 

bél teljesen egészséges emberek bírják egészségkárosodás 

nélkül végezni munkájukat.

A beszédhiba /27, hely/ erősen zavaró a pedagógiai mun

kánál, A raccsolás, dadogás, pöszoség, hadarás nevetséges

sé, vagy érthetetlenné teszi a pedagógus beszédét. Az uj 

generációt a pedagógusok tanítják a helyes magyar beszédre, 

ezért az ilyen fogyatékosságot kizáró oknak kell tekinteni 

о pályán. Mégis az általunk vizsgáltak 3,3 %-a, а IV, éve

sek 0,0 %-a, а II, évesek 5 %-a, az elsősök 1,6 %-a rendel

kezik nagyfokú beszédhibával, csak а III, évesek között 

nincs beszédhibás, 03,7 % vallja magát mentősnek e tulaj -
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donságtól, 13 %-uk átlagos mértükben beszédhibás. Alkal - 

massági vizsgával őket is ki kellett volna szűrni a fel - 

vételikor.

Megfelelő, kiegyensúlyozott egészségi állapot megléte 

nagyon fontos pályaspecifikus tulajdonság a tanári hivő - 

tásnál.

A pályaspecifikus tulajdonságok a pedagógiai munkamód

ból adódnak, A gyermekek szocializációjának mogvalósitá - 

sához igen speciális jellemvonásokkal kell rendelkeznie a 

jó tanárnak.

Az onyos évfolyamok viszonya a munkamódra vonatkozó tulaj

donságokhoz ; 27. táblázat

évfolyam létszámarang- tulajdonság 
szám szóm

c /
,0

I. II. III, iV„ összes

Pozitiv tulajdonságok

171 71,2
70,0

1 42G5 40 42
41 3G
38 33
35 41

47
51 1GG2e 4005

143 59, G
55,0

3 37 3557
1324 12 AD 3G
111 4G ,2 

30,0 

27,0

45 28 3225 295
18 16 

18 17
20 7420G 70
1210 Gö7 87

tulajdonságokNegativ

14,G 

10,4
10 10 350 070 7

2539 59 79 G
111 23 9,510 Cl 47

1111 1 4 ,GGG4 0 4
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Az igényes  /2. hely/ pedagógiai munka nem nélkülözheti 

az alapos, pontos munkavégzést /3. hely /,  a precizitást. 

A szabályok betartása mellett bizonyos  rugalmassággal  /5. 

hely/ is kell rendelkeznie. Figyelembe kell venni nevelő 

munkájában a tanulók életkori sajátosságait, az osztály 

neveltsági szintjét, az elsajátitandó ismereteket, mely 

nagyfoku alkalmazkodó képességet, ötletességet /7. hely/, 

eredetiséget /f. hely/, játékosságot /4. holy/ kiván, nö-

veli a tanitás hatékonyságát. A produktivitás érdekében 

hinnie kell a megkezdett feladat befejezhetőségében  /1. 

holy!,  megoldhatóságában. 

Erősen visszahuzó értékű a megszokásokhoz  erős ragasz-

kodás /8. holy!,  mely a pedagógus munkát még monotonabbá, 

unalmasabbá teheti. A lassu munkavégzés /9. hely/, a nagy-

vonaluság /10, hely/ alacsony produktivitást /11. hely/ 

eredményez, amely azt jelenti, hogy nem rendelkezik bel-

sőleg jól irényitott alkalmazkodó munkaritmussal az egyén. 

A munkamód szempontjából legelőnyösebb tulajdonságok - 

kel a III, évesek rendelkeznek. Második helyen a IV. éve-

sek állnak, utánuk szorosan az I, évesek, legutoljára a 

II. évesek következnek. A pozitiv tulajdonságok közül a 

45., 78., 87. számu tulajdonság nagyon alacsony, nem ki - 

elégitő értéket mutat, mind a négy évfolyamnál. A negativ 

tulajdonságok közül a 70-os, 59-es jellemző lehetne ala - 

csonyabb, különösen az alsóbb évfolyamoknál. 

Nagyon lányeges ismerni a pedagógus személyiség dinami-

kus  irányulásaira  utaló tulajdonságokat, melyek segitik a 

pályára beállítódást. 
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Fontos feltárni az érdeklődését a pedagógus személyi - 

ségnek. A tanári tevékenység iránti intenzív érdeklődés 

megfelelő irányú képességek fejlődését ösztönzi s e képes

ségek birtokában végzett sikeres tevékenység pedig fokoz

za a munka iránti érdeklődést. Az érdeklődés vizsgálata - 

hoz 2 pozitív tulajdonságot - 20. sz. táblázat 

oldalú érdeklődést /1. hely/, mely megóvja a pedagógust a 

beszűküléstől és a gyermekekkel való törődést /2. hely / 

adtuk meg, mely viszont fogékonnyá teszi a tanárt az if - 

juság problémái iránt, figyel a rábizottak fejlődésére , 

mely a legfőbb vonzóerőt jelenti a pályában.

a sok

A 2 negativ tulajdonság erősen visszahúzó erejű:az exro- 

mitások iránt vonzódó /3. hely/, szélsőséges nézeteket val

ló, szortelen személyiség nem alkalmas társadalmi célok köz

vetítésére, megvalósitására. A közömbösség /4. hely/ tulaj

donsága igen orős nogativitásként kezdendő a pályán.

Érdeklődésre vonatkozó tulajdonságok alakulása;20.táblázat

Évfolyam / főrang- tulajdonság 
szóm e.'szám /0I. II. III. IV. összes

tulajdonságokP о z i t i v

170 70,0 

111 40,2
1 40 37 47 384G

25 20 202 3244

tulajdonságokN e g a t i v

27 21 12 35,0
4,1

243 0454
1 104 54 40 0
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Érdeklődés szempontjából a legkedvezőbb képet о III. 

évesek mutatják, majd az I, évesek, II, és IV. évesek kö

vetkeznek. A III, évesek kivételével a többi évfolyam ked

vezőtlen képet mutat önmagáról, különösen magas az 54- es 

negativ tulajdonsághoz a vonzódásuk, melynok megbízható - 

ságát kétségessé teszi az, hogy a felmérés során többen 

megkérdezték az exremitás jelentését, nem ismerték a tar

talmát ,

A beállítódás kialakulása szempontjából lényeges dina

mikus irányulás a személyiség világnézete, erkölcsi esz - 

menye, mely tartalmazza a természetre, a társadalomra»ön

magára vonatkozó nézeteinek rendszerét. Meghatározza 

egyén magatartását, tevékenységét, interperszonális kap - 

csolatait.

az

A világnézetre, erkölcsi arculatra vonatkozó tulajdonsá -

29. táblázatgokhoz való viszonyulás ;

Évfolyam / főrang- tulajdonság 
szóm

(V
/0sor I, II. III. IV, összes

tulajdonságokP о z i t i v

14031 5G ,3 

42,9
1 31 4335

2G
9

10311 28
15

33202
20,03 20 484 92

tulajdonságokNógat i v

41,2
10,0

2313 24 24 99204
2615 10 G О 75
14 5,0

5,0
2,0

2 802 2 2G
121164 47

1 0 50 4 07
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A pedagógus személyiség releváns tulajdonsága az er 

kölcsi arculat /1. hely/, mely meghatározza intorperszo - 

nális és tevékenységi viszonyait, kiváltja a tanulók, a 

"szülők"1, a kollégák megbecsülését, példaképül szolgál 

mások számára« Tudatoson kell vállalni a marxista világ - 

nézetet /3« hely/, mely az erkölcsi arculatnak, a jellem

nek is meghatározója« így tudja tanitványoit is marxista 

meggyőződésű, jó hazafinak nevelni, akiknek tetteit a hu

mánum, a közösség javáért munkálkodás, az önfegyelem ne - 

mes tulajdonsága vezérli«

Erősen negativ személyiségjegy a fentiek ellentéte - a 

nem kiforrott világnézet /G« hely/, a politikai állásfog

lalás nem vállalása /5« hely/, az idealista világnézet/O„ 

hely/ és a nagyon magas valencia összegű ösztönös qrköl - 

esi érzék /4« hely/«

A III« évesek viszonyulásának a mértéke a legmagasabb, 

de még ez sem kielégítő, a IV« évesek a második helyen , 

közelitő értékkel a II« évesek, végül az I« évesek követ

keznek« A pozitív tulajdonságok nagyon alacsony fokban 

- különösen aggasztó a 2-es tulajdonság, a marxista vi - 

lágnézet 20 й-og jellemzője - a negativ tulajdonságok na

gyon magas értékben jellemzik a vizsgálatban résztvevőket, 

A világnézeti, erkölcsi neveltségi szintjük egészében nem 

üti meg az elfogadható mértéket, a felkészítő intézmény - 

nek nagy a felelőssége a hiótusért«

A jellem gerincét az akarati vonások képezik« A pedagó

gus munkánál a cél elérésével kapcsolatos motívumok közül



97 

tudatosan kell tudni választani, morális értékü döntése - 

kot kell hozni, ezt végre kell hajtani, mely erőt, kitar-

tást, fegyelmezettséget követel mind a tanártól, mind a 

tanulóktól. 

Az óvfolyamok viszonyulása az akarati tulajdonságok rann-

sorához: 	 30. táblázat 

Rang-  Tulajdonság 	Évfolyam / fő 
sor szám 

I. II, 	III. 	IV. 	összes 

P o z i t i v tulajdonságok 

1 G7 38 30 	41 	33 	142 59,1 

2 41 20 31 	37 	29 	125  52,0  

3 33 28 28 	38 	29 	123 51,2 

4 76 20 28 	36 	25 	109 45,4 

5 47 21 23 	24 	26 	94 39,1 

6 50 16 16 	21 	21 	76 31,6 

N e g a t i v tula j donságo k  

7 21 16 18 	17 	20 	71 29,5 

8 84 12 12 	7 	13 	44 10, 3 

9 56 9 5 	10 	16 	40 16,6 

10 77 11 11 	6 	11 	39 16,2 

11 43 1 8 	5 	14 	28 11,6 

12 74 G 5 	9 	7 	27 11,2 

13 52 2 5 	7 	11 	25 10,4 

A III, évesek akarati jellemzői a legkedvezőbbek, őket 

karakterizálja a kitartás /1. hely/-, mely a nehézségek 

legyőzéséhez, a tevékenység végzéséhez, befejezéséhez nél-

külözhetetlen - a fegyelmezettség /2. hely/, mely a társa-

dalmi életben az együttélés, ogyüttmüködós alapfeltétele , 

a nevelés fontos kritériuma, a másokra hatni tudás /3.h©ly/. 
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A fejlett önkontroll /4, hely/, mely a tudatos viselkedés 

alapja, az aktivitás /5„ hely/ és a határozottság /G.hely/, 

amely lényeges a mgatartás szilárdságához - meghatározott 

körülmények között meghatározott módon cselekszik általa 

az egyén -, nagyon alacsony jelenlétről tanúskodik minden 

évfolyamon» Második helyen az I. évesek, harmadik helyen a 

IV» évesek, és az utolsón а II» évese!; állnak akarati jel

lemzőik szerint»

Az akaratot nagymértékben aláásó tulajdonságok - a ké

nyelemszeretet /7» hely/, engedékenység /0. hely/, befő - 

lyásolhatósőg /10. hely/, határozatlanság /12, hely/ - ag

gasztóan magos értékűek» Sokukat nagymértékű agresszivitás 

/9. hely/, erőszakosság /11» hely/, haj lit hatot lan, merev 

/12. hely/ személyiségvonások jellemeznek, amelyek kerék - 

kötői lesznek az eredményes nevelő-oktató munkának, meggá

tolják a tanulók öntevékenységének, aktiv fegyelmének ki - 

alakulását, rémületet, félelmet keltenek. Tanárképzésünk - 

nek e téren is igen sok tennivalója lesz,ha kooperativ, a 

gyermeket figyelembe vevő, határozott, kezdeményező podo - 

gógusokot akar kibocsátani, mint azt a nevelési terv is elő

írja.

A pedagógus pólyán ugyancsak központi probléma az érzel

mek milyensége, a tanár magatartásának emocionális fedeze - 

tét adják. A világgal, az emberekkel, a gyermekekkel való 

igen intenzív affektiv viszony a pólya vállalását, a taní

tani akarást eredményezi.
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A tanár novolőmunkájának hatékonyságát segiti a szélos 

skálán mozgó kiegyensúlyozott érzelmi élote A saját érzel

mek kifejezése a személyiség megnyilatkozását : interper 

szonális kapcsolat létesítését, fenntartását segitik elő. 

Nagyon lényeges a tanárt körülvevő érzelmi légkör, moly ön

magában is óriási kisugárzó erő. A gyormokek nagyon igény

lik a megértő, együttérző, szerető érzelmi kapcsolatot a 

pedagógussal, amely elősegíti a személyiség egészséges , 

harmonikus fejlődését, A pozitiv érzelmi beállitódásu ta - 

nár tudja csak tanítványait intellektuális, morális, esz - 

tétikai érzelmekre nevelni.

Az évfolyamok viszonyo oz érzelmi életre vonatkozó tulaj -

donsónok rangsorához; 31. táblázat

Évfolyam / fő
I. II. III. IV.

rang- tulajdonság 
szám

C '
/Jszám összes

tulajdonságokP о z i t i v

1 22 18345 45
48 41

45 7G ,348
2 17437 46 39 72,5

65,041 31 39
41 40
37 32

3 20 15645
72 1514 62,9

53,3
47,0

36 34
30 295 34 128

31 1136 26 30 25 27

tulajdonságokNegativ

17 227 25 23 30 92 30.3 

16,6 

16,2 

16,2 

15,8
15.4

158 9 4088 9 7
119 32 9 13 39G

10 10 13 10 3958 6
11 8 1336 388 9
12 11 11 1028 375
13 9,130 223 4 78
14 1889 4 7,54 3 7



100

A 31. sz. táblázat azt mutatja, hogy a pozitív érzelmi 

tulajdonságok - az érzelmi élet gazdagsága /1. hely/, 

megértés, szeretet /2.hely/, érzelmek kifejezése /3.hely/, 

együttérzés /4. hely/, az emberher, a világhoz pozitív kö

tődés /5. hely/, az érzelmi élet harmóniája /6. hely/, a 

III. évfolyamot jellemzik legnagyobb mértékben. Utánuk az 

I. évesek, majd a IV. évesek és legutoljára a II. évesek 

következnek. A pozitív tulajdonságok közül az utolsó két 

igen fontos érzelmi jellemvonás; a pozitiv érzelmi viszony 

a társadalomhoz és a harmonikus érzelmi élet a hallgatók 

felét, vagy közel felét jellemzi csak. Mindkettő nélkü 

lözhetGtlen a pályával való azonosuláshoz. A pedagógiai 

munka affektivitása jelentősen befolyásolja a tanár és a 

tanítványok teljesitőképességét.

a

A negativ érzelmek - a túlérzékenység /7.hely/, a 

pesszimizmus /8. hely/, a nehezen kötődés, gátlásosság 

/9. hely/, a zárkózottság /10. hely/, érzelmi labilitás 

/11. hely/, gyanakvás /12. hely/, felszinesség /13.hely/ - 

gátolják a pedagógus pályával az identifikációt, nagymór - 

tékü jelenlétük alkalmatlanná teszik a személyiséget a pe

dagógiai munka végzésére.

A negativ érzelmi tulajdonságok a megengedhetőnél jóval 

magasabb értékűek - legkevésbé a III. éveseket, majd az I 

IV. és II. évfolyamot jellemzi. Kimagasló értéket képvisel 

a túlérzékenység, mely közel 40 %-ra jellemző. Ez a nega - 

tiv karakterisztikus vonás alapja lesz az örökös sértődött

ségnek, önsajnálatnak, meggátolja a reális önkritika kiala

kulását és a munkáját értékelő szakmai birálat elfogadását;

• f
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kisebbrendűség érzés kialakulásához vezet, mely igen erő - 

sen gátló tónyoző mind a nevelő, mind az oktató munkánál.

A tanárnak az iskolai környezetben jól érvényesülő, ki

fejezetten dinamikus, lendületes személyisénnek kell len - 

nie.

A személyiség dinamikájának alakulása az egyes évfolyamok-

32. táblázatnál:

Évfolyam / fő
III. IV. összes

Rang- Tulajdonság 
szám

0/
Л)sor II.I.

1331 40 37 55.4
50.4
39.5

30 30 36
121292 42 24

22
29
23

39
25 25 953 53

A jellem dinamikus oldatát a temperamentum adja, mely a 

magasabb idegtevékenység típusát fejezi ki. A pedagógus pá

lyán a kifejezetten dinamikus /1. hely/, fejlűdésképos /2. 

hely/, energikus /3. hely/ egyéniségeknek von jövője. E kö

vetelményeknek a tanárjelöltek fele konveniál, mig a 40 %- 

-uk csak átlagosan üti meg a kívánt mértéket. A III, éve - 

sek a logdinamikusabbak, majd a IV. évesek, utánuk a II. 

évesek, és végül az I. évesek következnek.

A jellem struktúrájába ágyazódik be a magatartás, mely 

tükrözi az idegrendszeri sajátosságokat, de a környezet 

hatására megváltozott, megszilárdult vonásokat is, melyek 

már meghatározott erkölcsi elvek, normák szerinti visel - 

kedésben realizálódnak.
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A pedagógus magatartásában ötvöződnek, realizálódnak  

az előzőekben részletezett tulajdonságok. A továbbiakban  

nézzük meg azokat a pedagógus magatartásra vonatkozó tu-

lajdonságokat, amelyeket még nem órtékeltünk.  

Az enyes évfolyamok beállitódása a tanári ma_catartásra vo-

natkozó tulajdonságokhoz: 	33. táblázat  

rang- 
sor 

tulajdonság  
szám  

évfolyam / fő  

I~ II. 	III. 	IV. 	Összes  

P o z i t  i v tulajdonságok  

1 39 42 30 	44 	40 	170  70,0  

2 55 27 38 	44 	39 	148  61,6  

3  63 25 18 	30 	23 	95 39,5  

4 90 21 12 	22 	23 	78 32,5  

N o g a t  i v tulajdonságok  

5 09 8 7 	5 	5 	25  10,4  

6 73 2 3 	4 	10 	19 7,9  

7 17 1 0 	3 	0 	4 1,0  

A pedagógiai munka hatékonysága, eredményessége szem - 

pontjából a legelőnyösebb a megbizható /1.hely/, a demok-

ratikus magatartásu tanár /2. hely/, aki kiegyensulyozott  

/3. hely/, a tanulókkal könnyen tud kapcsolatot teremteni  

/4. holy/. Nem szerencsés jellem tulajdonság, ha nagymér-

tékben elégedett a teljestimónyóvel /5. hely/, ha könnyen  

elvosziti a fejét, pánikba esik /6. holy!,  ha megbizhatat-

lan /7. hely/. A III. évesek rendelkeznek a legelőnyösebb  

mértékben az első kőt tulajdonsággal és összességében a  

pozitiv magatartásu, jellemvonásu közöttük a 	legtöbb.  
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Utánuk a IV. évesek, majd az I. évesek és legutoljára a 

II. évesek következnek. A negativ tulajdonságok legke  - 

vésbé  a II , éveoel.ot, leginkább a IV. éveseket, az I. 

ás a III.  éveseket közel azonos mértékben jellemzik. 

Usszegzésként megállapithatjuk, hogy a pedagógusje-

löltek a személyiség-invontárokban megadott tulajdonsú --

gokhoz nem  a podagógustúl negkivánt nértéküen viszonyul-

nak, gyakorta alig ütik meg az elfogadhatóságot. Ha eh-

hez feltételezünk bizonyos nértékü elfogultságot  -  bár 

ezt bizonyítani non tudjuk -, akkor nóg alacsonyabb az 

identifikációjuk értéke a tanári pályához. 

Az értékelés azt mutatja, hogy a pulyához a  III.  éve-

sek affinitása a legjobb, minden rolevúns, pályaspecifi-

kus jellemvonás preferenciája náluk a legkedvezőbb, en - 

pátikus beállitódásuk a legmagosabb.  Utánuk. a  IV. éve  - 

sok következnek, harmadik helyen az első évesek és a leg-

utolsó helyen a II, évesek vannak önjellemzésük  alapján. 

A feltételezésünk, hely szerint a képzés mértékében nű a 

pályával való .azonosulása  a  jelölteknek, csak részben 

igazolódott, mivel  non  a IV. éveseket jellemzik a legna-

gyobb mértékben olyan perceptuúlis, gondolkodásbeli, ár-

zelni motivációs, magatartási tendenciák, mely a jó pe  - 

dagógus specifikus sajátosságai. Egyértelnüen csa k  az 

állitható, hogy a pedagógusjelöltek karakterisztikus vo-

nósai  flexibilisek, reagálnak  a  képzésre  -  hiszen a kép-

zés  magasabb fokán 6116  évfolyamok  hallgatói a pálya 
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szempontjából előnyösebb személyiség-vonásokkal rendel - 

keznek -, de a szocializáció során kialakult személyi jel
legzetességek is erőteljesen kifejeződnek az értékelő vi
szonyulásaikban,,

A beállítódások nem érzékenyek az uj ismeretekre,meg - 

változtatásuknak magas a küszöbértéke. Az oktatás során 

nagyobb hangsúlyt kell kapni a hivatás erősítő tevékeny
ségeknek, mivel az ember tevékenysége alakítja pszichi - 

kumát: "A személyiség is a tevékenységből születik, for
málódik'" /Leontev, 1979/.

Az eredmények értékelése újabb feltételezést is meg - 

fogalmaztat% az egyes évfolyamok beállítódásának mérté - 

két a felvételkor meglévő előnyös személyiség-tulajdon - 

ságok legalább olyan mértékben meghatározzák, mint maga 

a képzés. Ennek igazolását vagy elvetését további kuta - 

tással lehet bizonyítani. Mindenesetre égetően szükséges 

egy alkalmassági vizsgálat kidolgozása, elvégzése a pá
lyára aspirálóknál.

Az értékelés során kaptunk olyan karakterisztikus tu
lajdonságokat, amelyek a képzés mértékében növekvő, il - 

letve egyértelműen csökkenő tendenciát mutatnak, flexibi
litásukat verifikáltnak tekinthetjük.

Növekvő értéket mutatnak, az uj ismeretekre egyértel
műen reagálnak, főleg a figyelni és megértési modiátorok- 

hoz fűződő viszonyaikon keresztül befolyásolják a beállí
tódását ezekhez a tulajdonságokhoz a személyiségnek?
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Pozitiv tulajdonságok: 24 /gazdag szókincs/, 2 /kifor

rott marxista világnézet/, 11 /politikai állásfoglalás/, 

47 /aktivitás, 45 / a gondolkodás rugalmassága/, 1 / jó

fellépés/.

Negativ tulajdonságok; 52 /határozatlanság/, 73 /kap

kodás, pánikba esés/.

Egyértelműen csökkenő tendenciát mutató személyiség tu

lajdonságok: 4 /nem kiforrott marxista világnézet/, 7 

/idealista világnézet/«

Magyarázatra evidenciájuk miatt nem szorulnak, kivétel 

a határozatlanság és a pánikba esés, mely nem függvénye 

az oktatásnak. Mindkét karaktervonás mögött idegrendszeri 

labilitás áll, mely alkati kérdés és nem ismeret kérdése, 

bár mindkettő tudatos önneveléssel mérsékelhető személyi

ségvonás.

A következőkben vessük össze a tanárideált és a jelöl

tek önjellemzőit, nézzük meg, hogyan törekszenek önmaguk

ban meglévő tulajdonságok fejlesztésére, az "ideál"1 el 

érésére.

3. A tanárideál jellemző jegyei

"A képességek alacsony szintjéből - ha a fejlődés tör

ténetét, irányát nem ismerjük - nincs jogunk gyenge adott

ságokra következtetni" /Ágoston, I960/.

Lényeges ismerni, hogy tanárképük, tanárideáljuk, és ön

magukat jellemző tulajdonságok, - melyek a tanári munka és
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magatartás szempontjából relevánsak, vagy éppen abivalen- 

ciát mutatnak - mennyire precondrfcionálisak a tanári mun

ka szempontjából, "A pedagógus személyisége - pedagógiai 

érték. Munkájával, megjelenésével, viselkedésével közvet

lenül is hat a gyermekekre, példa lehet számukra. Ezt ne

vezzük tiszta nevelő hatásnak. Az emberi értékeket - ame

lyek önmagukban nevelési tényezők - nem szabad, a gyengé

ket nem lehet elrejteni" /Galicza, 1970/,

Az előzőekben megismert karakterisztikus vonások diag

nosztizálták a "van*' szintjét a hallgatóknak. Ha ezt ősz- 

szehasonlitjuk az ideál tulajdonságaiként megjelöltekkel, 

okkor megkapjuk a törekvéseik, fejlődésük irányát. Néz 

zük meg a következőkben az egyes évfolyamok áltol prefe - 

rált .jellemzők rangsorát és ezt vessük össze a 25, sz, 

táblázattal, mely a tonárideál tulajdonságainak rangsorát 

ta rtalmozza.

A nagymértékben jellemző korát kortisztikus tulajdonságok-

34, táblázathoz az egyes évfolyamok viszonya;

Évfolyam / tulajdonsán
III,

Rang- Tulajdonság ___ 
sor szám I, IV,II.

221 37, 40 22 

22, 20 65
22 85

2 65, 46 3937
37,20,12 37
39,55

65393 65
85,72
37,20,55

224 39, 46 85
85 65 46 39, 555

0 20 4657, 67 85 9
72, 67 40,1272 237 9
1272 72 578 55

67,1112, 19 57,23
23,41

57 429
10 233367 9



107—

A két táblázat összehasonlításából azt látjuk, hogy a 

tanárjelöltek legfőbb törekvése a szakmai tudás és mü - 

veltség elsajátítása, a gyermekszeretet, megértés, segi- 

tőkészség meglévő szintjének további emelése* Fontosnak 

tartják a reális, igazságos értékelés kifejlesztését, a 

türelmet, a nyugalmat* A nevelés, oktatás hatékonyságát 

fokozó jó kapcsolat kialakítására törekszenek a tanítvá

nyaikkal,, A szakmai tudást átadni segitő oktatási módsze

reket magos szinten szeretnék elsajátítani, önmagukban 

ehhez megfelelő készségeket kialakítani. Fokozni akarják 

a hivatás- és munkaszeretetüket, kiegyensúlyozott, hatá

rozott, szigorú de emberséges pedagógusok akarnak lenni.

összegzésül megállapíthatjuk, hogy a hallgatók önfej - 

lesztési iránya helyes, törekvéseik a pólya lényegét érin

tő pozitív tulajdonságok felé orientálódnak. Ami nem ki - 

elégitő: az eddig kialakult pályát segitő tulajdonságok , 

az ideált jellemző mennyiségi és milyenség! mutatók valen

ciájának az összege. Az r érték legmagasabb a III. évesek

nél /0,62/ közepes összefüggést mutat , a többi évfolyam - 

nál jobban szóródnak az adatok, leginkább a IV. évesek 

mutattak igen laza összefüggést /г=0,04/.

A pólyára felkészítés feladata lenne, hogy kialakítsa 

a jelöltek integrált nevelői személyiségét: a világkép , 

a világnézet, a beállítódás, a meggyőződés, az értékek 

megvalósításához szükséges készségeket, képességeket, 

személyiség tulajdonságok egybefonódó egységét /Kiss,1979/.

a
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Több felmérés bizonyltja /Nagy-Vcczkó, 1976, Bernáth, 

1978, Déri, 1980/, hogy a felsőoktatásból kikerült szak

emberek pályaspecifikus tulajdonságai nem elsősorban a 

képzés során alakultak ki, bár a nevelési terv kiemeli a 

fontosabb személyiségvonások alakításának feladatát«, Fia

tal pályakezdőként igen sok hiányosságot - elsősorban a 

nevelői beállítódást, a nevelési módszereket - kell pó - 

tolniuk«,
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IV. A PEDAGÚGIAI KÉPESSÉGEK ÉS A TANÁRI TEVÉKENYSÉG  

SZERKEZETE  

Fontos vizsgálni, hogy a képzésben résztvevők mennyi-

re ismerik leendő foglalkozásuk sikeres gyakorlását biz -

tositó tanári képességeket, a képzés különböző szakaszá-

ban a "mesterség" főbb fogásait, tartalmát. 

A pedagógusképzésben "a tényleges tevékenység megva  - 

lósitásához szükséges ismerteket, jártasságokat ás kész-

cégeket kell a képzés céljának tekintenünk, s  ezek a  te-

vékenységelemzés segitségével meghatározott  célok lehet-

nek a segitségünkre abban, hogy a tudományok ismeretanya-

gából válogassunk" /Folus 1979/. 

A tanári munka  különböző  tevékenységokböl óli,  működé-

sót négy fő területre oszthatjuk elfogadva Kuligovrska 

/1979/ által is használt csoportositóst: 

- tanulókkal való foglalkozás, a tantervi anyagok meg-

valósitása 

- órán kivüli tanulói réhatés 

- a tanárnak, mint az iskolai pedagógiai közösség tag-

jának a tevékenysége 

- a tanár környezetében végzett tevékenység. 

A  tanári tevékenységhez fontos képességek  szűkségesek,me-

lyek egyrésze preconditioként mér a képzés elején  megvan 

a jelöltekben, más részüket  a  képzés  során  kell  kialaki - 

tani,  fejleszteni. A felkészülés  során az egyes tanári 
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tevékenységek végzése, gyakorlása is fejleszti a képes 

ségeit, egész személyiségét a jelölteknek. A képességek 

ós a tevékenységek koherenciája ás egymásra  történő  fej-

lesztő, alakitó hatása dialektikuo. Vagyis egy tevékeny-

ség sikeres végzéséhez meghatározott képességek szüksó - 

geltetnek, de a tevékenység közben ezek a képességek fej-

lődnek, melyek  azután  visszahatnak a tevékenységre, egy - 

re nagyobb sikert biztositanak a feladatok végzésekor. 

A hatékony pedagógiai tevékenység pszichológiailag is 

optimálisan szabályozott. Optimális szabályozásra csak 

optimális  szabályozó rendszer, azaz a pályára alkalmas 

személyiség képes. A tanári pályára való alkalmasság , 

felkészithetőség, nem csupán képességek kérdése - ezek 

csak a végrehajtó szabályozást biztositják - hanem az e-

gész szabályozó apparátus, azaz személyiség kérdése. 

A tanári  pályával  való identifikációt tükrözi, ha a je-

löltek ismerik a nevelés-oktatás szempontjából leginkább 

hatékony  tanári  képességeket, ha a munkájuk során olyan 

személyiség tulajdonságaikat fejlesztik tudatosan, melyek 

biztositják a munkájuk sikerét. Fontos mutatója a képzés-

nek, a beválósnak a pedagógiai képességek szintje, a neve-

lési-oktatási feladatokkal az  azonosulás  mértéke /Komoly 

audit, 1979/. 

A képző intézményeknek ismernie kell a tanárjelöltek 

pályainditékait, ismereteit, tapasztalatait, értékrend 

jót, magatartását, mint a beállitódások fejlődésének 
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alapjait, a személyiség pszichikus tulajdonságának fej

lődését, beállitódásformáló funkcióját, a tanári tévé - 

kenység szerepét a beállítódások fejlesztésében.

Reális pályainditókok, reális pályaismeretet feltéte

leznek, A pályakövetelmények és a személyiség szubjektív 

képességeinek, adottságainak, tulajdonságainak összhang

ja biztosítja a sikeres tevékenységet, segiti a pedagó - 

gusi beállítottságot. Ha nem ismeri a pedagógusmunka lé

nyegét, akkor olyan tulajdonságokat, tevékenységeket pre

ferál, melyek nem a pedagógus elfoglaltság lényegére u- 

talnak. Felvetődik több kérdés e problémakör kapcsán. 

Van-e összefüggés a pedagógus munka vállalása és a képes

ségek, a tevékenység, a munkavégzés között? Ha nem tanár

nak készült volna, vagy nem reális indíték alapján, 

képzés során az itt kopott ismeretek, élmények, mennyi - 

ben szeretették meg velük a pólyát, - sikerült-e a módo

sítása az egyéni aspirációknak, megtörtént-e az identi - 

fikáció? Előfordul-e, hogy reálisan, kellő ön- és pólya

ismeret birtokában választott, s mégis konfliktusba ke - 

rült, s nem kiván pedagógusként tevékenykedni a főiskola 

elvégzése után? - A vizsgálat milyen adatokkal szolgál 

arra, hogy a jelenlegi képzés hiányosságait jobban meg - 

ismerhessük? Az elemzések elvégzése után ezekre a kérdé

sekre, és még a felmerülőkre szeretnénk megkapni a vá 

laszt,

- a
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1. A peda ó 	 tanári tevékenység szer- 

kezet e  

Miután megismertük a főiskolai hallgatók púlyainditó-

kait,eloneztük a pálya gyakorlását segítő és gátló sze  -

nólyiség jellemzőket, vizsgáljuk mag a tanári képességek 

és tevékenységek sajátosságait. 

A tanári képesség nem móc, mint a pedagógiai munkára, 

tevékenységre való alkalmassóg, melynek  minőségét  rész  - 

ben  vele született adottságok, hajlamok, részben a kör  - 

nyezeti hatások együttese és a tevókenységok határozzák 

meg„ 

A tanári tevékenység során a pedagógus és az iskolai 

környezet pszichológiai kapcsolata valósul neg, ha elfo-

gadjuk Leontov /1979/ éllitésát: "A szenélyiség   a  

tevékenység belső mozzanata„ A tevékenység folyamatában 

az objektum szubjektiv képet ölt ',"  -, akkor a  pedagógus 

hivatás elsajátittatásakor nagy gondot kell forditani ar- 

ra, hogy a jelöltek pedagógiai képességeit fejlesztő ha  - 

tósu tevékenységek végzése  tudatos  pszichológiai terve - 

zés  és  irányitás mellett - egyre magasabb szinten töké -

letesitse /Boros, 1979/. 

Már Makarenkó /1955/ is hangsulyozta, hogy "... nevel-

ni éppen  olyan jól meg lehet tanitani valakit, mint szá  - 

molni vagy olvasni, esztergályozni vagy marógépen dolgoz-

ni." Speciális ismeretek és készségek begyakorlása szük  - 

séges, melyet a jelölteknek el kell sajótitaniuk  ahhoz  , 
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hogy munkájukat eredményesen tudják végezni. Az olsajá -  

titést az idegrendszer nagyfoku plaszticitása teszi le -

hetíívé. Az idegrendszer strukturális változását a funk - 

ciók gyakorlása hozza létre, mely a különböző pszichikus  

tulajdonságok, képességek idegrendszeri alapjai. A tevé-

kenység a funkció és a struktura fejlődését egyaránt elű-

segiti /Leontev, 1979/, - és a transzfer hatás miatt a  

pszichikum egészére fejlesztően hat. A tanári képessé - 

gek kölcsönös, dialektikus fejlesztő kapcsolatban állnak  

egymással.  

A  következőkben  nézzük meg, hogy a tanárjelöltek mi-

lyen mértékben ismerik, tartják lényegesnek a pedagógiai  

munkához szükséges képességeket.  

Az egyes évfolyamok viszonyulósa a tanári képességek rang- 

sorához: 35. 	táblázat  

rang- Képesség  
sor  

Évfolyam létszám  

I. II. III. IV. ossz.  

1. Szakmai biztonság  58 55  58 GO 231  

2. Érthetőség  56 53  5J  56 220  

3. Lényeglótás  52 rú 56 57 219  

4,. Rendszeresség  53 51 54 57 215  

5.  Pontosság  47 42  52 51 19£3  

6.  Logikus okfejtés  51 51 42 53 197  

7.  Széleskörü nüveltség  40 53 51  55  109  

8.  6zines előadás  47 49  48 43  187  

9.  Jó fellépés  43 37  42 46 168  

10.  Nagy olvasottság  29 34  42 51 156  

11.  Magas  elméleti  szint  33 29  27 40 129  

12.  Választékos stilus  25 26 29 37 119 

~ 	~~~. 

95,2  

91,6 

91,2  

89,6  

82,5  

82,1  

70,7  

77,9  

70,0  

65,0  

53,7  

,4•49..,~~  

%•  

4  
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Rang- 	 Évfolyam létszám  

sor Képesség:  

13.  Eredetiség  25 31 25 35 110 40,3  

14.  Kellemes  hang  11 17 19 20 75  31,2  

15.  Szellemesség  10 17 15 20 G2 25,8  

10. Nagyvonaluság  1 3 3 4 11 4,G  

I, II, III. IV,  öss':.  

A pedagógiai képességek közül . körvonalazott tanáresz - 

ményt jellomző készségeket preferálták a jelöltek. A rang-

sor azt mutatja, hogy ismerik a tanári képességek fontos-

ságát, az oktató-nevelő munkában betöltött szerepüket. Ki-

vétel a nagyvonaluság, melyet évfolyamonként 2 -5  ~ , tart lé-

nyegesnek. Valószinü nem ismerik a pedagógiai szerepét .  

Azt, hogy nagyvonalu, koncepciózus szemléletet igényel az  

általános cél - a szocializáció - megvalósitása, a kis lé-

péseí;bon haladó preciz munkavégzés alárendelése a társa  - 

dalisi céloknak. Ugyancsak kevésbé ismerték fel, hogy az  

első helyre került szakmai biztonsághoz nélkülözhatetlen  

a magas elméleti szint /11. hely/, hogy összefüggi a szó - 

leskörü müveltség /7. hely/ a nagy olvasottsággal /10.holy/.  

Az egyes kvalitásokhoz a felmérésben résztvevők viszo-

nyulásának mértéke a képzéssel egyenes arányban nő, az a-

datok szoros összefüggést mutatnak. A legalacsonyabb az  

elsősöknél és legmagasabb a IV. éveseknél azoknak a száma,  

akik nagyon lényegesnek itéltók az egyes kvalitásokat.  

Vannak olyan tanárjelöltek, akik a felsorolt 10 képesség  

közül mindössze 1 vagy 2 képességet tartanak csak az át -  

lagosnál lényogeseF ' ,ek a  sikeres  pedagógiai munkához.  
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Az I» évfolyam 30-аз, a II, évfolyam 9-es, 37-os, 60-as, 

a III, évfolyam 44-es, a IVe évfolyam 2-es, 35-ös sor -

9zámu hallgatók, akiket ol lehetne tanácsolni a pólya - 

ról, mivel nem releváns az az 1 - 2 képesség sem, arae 

lyet fontosnak tartanak, igy nagy valószinüséggel prog - 

nasztizálható, hogy konfliktusba kerülnek a pedagógus 

szereppel.

A pedagógus munka különböző feladatok elé állítja a 

tanárt, melynek megoldásához bizonyos tevékenységeket 

kell elvégeznie. Lényeges aktiv, kezdeményező résztvóte- 

le a nevelésben, A pedagógiai szituációhoz alkalmazkod - 

nia kell, meg kell terveznie, szerveznie konkrétan a szi

tuáció lefolyását, ki kell választani a tudományokból az 

adott életkorú tanulók által elsajátítható "törzsanyagot", 

adaptálni, reprodukálni kell a tananyagot, A tanulóktól 

információt gyűjt az ismeret elsajátitás mértékéről, ér

tékeli az elért eredményeiket. Az ismeretek átadása se - 

giti a tanulók képességfejlesztését, szokások kialakítá

sát, szabályok betartását, személyiség formálását, a ne

velést /Lénárd, 1978, Miklósvári-Szabolcs, 1979/, E te

vékenységek képezik a tanári munka lényegét. Milyen e - 

zekhez a hallgatók viszonya? A választ a 36, sz, táblá - 

zatból kapjuk meg.



116

Az átlagosnál fontosabbnak Ítélt tevékenység rangsoréhoz

36. táblázataz egyes évfolyamok beállítódása;

Rang
sor Évfolyam létszám

I. II. III. IV. ossz
Tevékenység /0

1. Uj ismeretek közvetítése
2. Készségek, szokások 

kialakítása
3. Feladatmegoldó képesség
4. Kezdeményezés
5. Aktivitás
5. Értékelő munka
6. Szervező munka
6. Ellenőrző munka
7. Tervező munka
7. Alkotó munka
8. Szabályok betartása 

3U Vezetői munka
10„ Reprodukáló munka
11. Adaptáló munka
12. Tudományos munka
13о Adminisztratív munka

52 19950 50 82,947

53 172
41 157

47 43 71,G39
41 3G 39 65,4

41 15438 40 64,2
63,7
63,7

35
15332 3937 45

31 15340 4537
37 133
30 133

32 35 55,4
55.4
50.4 

50,4

29
30 3629

1213522 27 37
12125 2030 30
115 47,933 2829 25

32,117 20 1725 77
2216 1G 19 74 30.8

27.9 

25,0
12 13 22 20 67

1116 12 6223
1 2 1 1,60 4

A tanári tevékenységek rangsorába nem véletlenül került 

az uj ismeretek átadatása, készségek, szokások kialakitá - 

sa előre, hiszen a vizsgálatban résztvevők a pályára ősz - 

tönző motívumok közül a szaktárgy szeretőiét, a gyermekek 

alakításának, nevelésének, szeretetének vonzását preferál

ták. A tanár ideáluk is elsősorban a müveit, nagy szaktu - 

dásu, gyermekszerető pedagógus, igy saját tanári tevékeny

ségükben is a legfontosabbnak az első ranghelyeken lévő 

két tartják.
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A jó tanár nemcsak problémaérzékeny, de meg is kell 

oldania a felmerült feladatokat /3. hely/e А II, és III. 

évesek kevésbé ismerték fel e tevékenység jelentőségét.

Nagyon lényeges a tanári munkához az aktiv viszony 

/5» hely/ és a kezdeményező /4. hely/ magatartás kiala

kítása. Ez ösztönzi önmagát és másokat is alakitó, ne - 

velő pedagógus személyiség formálására, a közéleti em - 

bér magatartásához szükséges alapvető jellemzők kialakí

tására /Mikes, 1980/. Mindkét tulajdonság fokozatosan, a 

képzés mértékével egyenes arányban növekvő tendenciát

mutat.

Az uj ismeretek elsajátítását segitő tevékenységek 

foglalnak helyet az 5 - 7-ig a rangsorban, közepes ér - 

tékkel, A hallgatóknak már csak közel fele vagy csak fe

le tartja lényegesnek az értékelő, szervező, ellenőrző, 

tervező, alkotó munkát.

A rangsor második felébe került tevékenységekhez nem 

kielégítő a jelöltek viszonya. A társadalmi életbe beil

leszkedéshez hozzátartozik a normák elfogadása, betartá

sa /8. hely/, malyot el kell sajátíttatni a szocializá - 

ció során a gyermekekkel. Ennek fontosságát а III. éve - 

sek érezték át leginkább, A pedagógus munka ’’vezető, i - 

rányitó"’ /9. hely/ jellegét sem ismerték fel - legrosszabb 

az I. év IV, évesek attitűdje. Ez nem azt jelenti,hogy csak 

az igazgató vezető, hanem a pedagógus és a pedagógus kol

lektive, mint fejlettebb személyiség vezeti, irányítja a 

fejletlenebb gyermekek kollektíváját.
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Szóbeli beszélgotésnól tiltakoztak az igazgatói "poszt" 

ellon, sokan nem szívesen vállalnák a vezetői munkát, le

het, hogy ez okozta a kapott alacsony értéket,, Ugyancsak 

nem ismerték fel a reprodukáló /10« hely/ és adaptáló 

munka jelentőségét - többen megkérdezték a felmérés során 

az értelmét a két szónak,, Nem irható a kérdőív rovására 

az értetlenség, inkább a képzés során nem tudatosították 

eléggé a jelöltekkel e tevékenységeket«

Nem ismeretlen szó a tudományos /12« hely/ munka fo - 

galma, mégis nagyon alacsony értéket kapott« A jelöltek 

negyede tartja csak fontosnak a tudomány aktiv művelését 

a pedagógiai munkához« Ma még nem megszokott a tudós ta

nár az általános iskolában, a többség a megszerzett dip

lomát nem kiindulásnak tekinti, a magasabb tudás perma - 

nens önműveléssel való megszerzéséhez« Kikerülve igen a- 

lacsony igényszinttel kezdve a pályát, rövidesen beszü - 

külnek, "taposómalomnak" érzik a napi munkát«

Az utolsó helyen az adminisztrativ tevékenység van , 

mely elfogadhatatlanul alacsony« Az első évesek egyálta

lán nem, a többi évfolyamosok 1-2 %-a tartja csak lénye

gesnek, a legtöbben egyenesen lényegtelennek érzik /09,2 

%/„ A tanárnak naponta sok irnivalója vans óravázlat, táb

lavázlat« Egész munkáját átszövi az írásbeliség: tanmene

tet készít,* jellemzést ir a tanulókról; bejegyzi a csa - 

ládlátogatás tapasztalatait; beszámolókat, jelentéseket 

fogalmaz a szakmai közösségnek, elöljáróságnak; dolgoza - 

tokát javít • felmérőlapokat szerkeszt és még sorolhatnám
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vég nélkül az Írásbeli feladatait a szaktanároknak. Ha ezt 

csak 1,G %-uk vállalja, akkor a képző intézménynek le kell 

vonnia a konzekvenciát és sürgősen javítani kell az adrai - 

nisztrativ munkához a hallgatók attitűdjén.

Az egyes tevékenységekhez az elsősök viszonyulnak log - 

alacsonyabban és a képzés növekedésével, az ismeretek el - 

sajátitásával növekvő értéket mutatnak az egyes évfolya - 

raok. Az adatok közepes összefüggést mutatnak a r 0,G1 és 

0,63 közötti érték, szignifikánsan különböznek az évfolya

mok egymástól. Legmagasabb a IV. évesek beállítódásának a 

mértéke, de még az ő viszonyulásuk sem kielégítő minden 

fontos tevékenységhez. Vannak olyan jelöltek, akik csak 

1-2 tevékenységhez viszonyulnak az átlagosnál nagyobb mér

tékben. Például csak az uj ismeret nyújtása fontos a IV. 

éves 57-es sorszámú hallgatóknak, csak adminisztrálni sze

ret a III. éves 52-es sorszámú, az I, éves 3-as sorszámú 

hallgatót a tudományos munka érdekli csak kifejezetten ,

Az ő számukra a pedagógus pólya nem nyújt kielégülést, mi

vel zömmel olyan munkákat kell végezniük, melyet nem tar - 

tanak fontosnak. A pedagógus szerep és a személyiség konf

liktusba kerül, vagy át kell értékelnie életét, tevékeny - 

ségét , képességét és törekvéseit. Vagy megtanulja a peda - 

gógus szerepet, vagy elhagyja a pályát /Golicza, 1978/,

A felkészítő intézménynek többet kell tennie annak ér - 

dekében, hogy a leendő tanárokban tervszerűen és tudatosan 

kialakitsa a tanári pólyához szükséges képességeket, meg - 

ismertesse az egyes tevékenységek jelentőségével /Siposné, 

1973, Abdulina , 1976/.
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Zárt kérdéscsoportot adtunk a felmérés során, hogy a 

mogadott 10 tanári feladatot milyen mértékben végeznék 

szivesen, Jellemző az, hogy miben látják a hallgatók a 

leendő pólyájuk lényegét, hogy milyen mértékben végeznék 

szívesen az egyes pedagógiai tevékenységeket»

A tanárjelöltek beállítódása a pedagógiai feladatok vén-

37, táblázatzéséhez;

Évfolyam létszámRang- Tevékenység 
szám %sor I, II, III, IV, összes

190 79.2 

G9,6
69.2 

67,9

1. 528 45 49 44
1671 432« 39 40 37
1666 46 35 43 423.
16342 433 40 304«
16240 43 43 67,5365, 4

31 1452 41 40 60,4336»
12732 32 52,9

32,5
35 3097.

1416 10 30 788. 7
1110 21 13 27,922 679 в

10 22,510, 10 5425 95

A sorrend azt mutatja, hogy a tanári pályára felkészü
lés különböző szakaszán álló jelöltokneí^majdani nevelői 

gyakorlat csalódást fog okozni, E tevékenységeket ugyan

is minden gyakorló pedagógusnak szívesen kell végeznie , 

ezek képezik napi munkájuk lényegét.

A rangsor élén a szünidei közös kirándulás, táborvezo- 

zetés áll, mely valóban hozzá tartozik a tanári munkához, 

de nem ez a leglényegesebb pedagógiai tevékenység. Ilyen 

előkelő helyezés azt mutatja, hogy nem a pólyájuk lénye - 

gét képező tevékenységeket végzik a logszivesebben.
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Csak a II, éveseknél előzi meg a tananyag magyarázata , 

mely az összesített rangsor 2, helyén van„ Az oktató mun

kát a II, évesek 80 %-a, a IV, évesek 71,6 %-a, az első - 

sok G5 %-a, a III, évesek 61,6 %-a végezné szívesen.

A 3, helyre került az iskolán kivüli pronram a tanú - 

lókkal, szinte az 1-es tevékenységgel azonos mértékben 

végeznék sziveson. Leginkább az I, évesek kedvelik, majd 

a III, és IV, évesek, végül a II, évesek következnek, ná

luk a 7, helyen van a rangsorban ez az elfoglaltság, 

tanulók megismerésére jó lehetőségeket kináló alkalom, de 

fontossága ellenére ez sem a releváns ténykedések közül 

való,

A

A 4, helyen lévő tanítványokkal való egyéni foglalko

zás , differenciált bánásmód a nevelőmunka során jogos kö

vetelmény, melynek megvalósítását az előző tevékenység 

nagymértékben segíti. Ehhez a munkafoladathoz a III, éve

sek átlagon alul /63,3 %/ viszonyulnak,

A szakkör, önképzőkör vezetése /5, hely/ közelitő ér - 

tékü az előző feladattal. Ez az érték jónak mondható a leg-

IV, évesek végeznék szívesen.inkább a III ff 9

Az osztályfőnöki nevelőmunka a /6, helyro szorult a 

rangsorban, ami erősen kifogásolható, mivel kikerülve a 

főiskoláról nemcsak szaktanárok, hanem osztályfőnökok is 

lesznek. Osztályfőnöki minőségben összefogják a rábízott 

tanulókat tanító szaktanárok nevelőmunkáját, kapcsolatot 

tartanak a szülőkkel és az iskola vezetőivel.
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Osztályfőnöki nevelő munkájuk szintetizálja a parciáli - 

san kapott nevelőhatásokat, alakítja a tanulók személyi

ségét „ Ezt a munkát 7,1 % nem végezné szívesen, 32,5 % 

csak átlagosan szívesen tenné« A két alsó évfolyam job - 

ban viszonyul e tevékenységhez, mint a felsőévesek. Ne - 

velósi gyakorlatok észrevételeinek elemzése is azt mutat

ta, hogy az osztályfőnöki tevékenységre az eddigieknél 

alaposabban kell felkészíteni a hallgatókat /Sass, 1377, 

Papp, 1978/, A saját hospitálási - gyakorlóiskolai, vi - 

déki tanítási - tapasztalataim is azt mutatták, hogy a 

kistanárok osztályfőnöki órái nem sikerültek olyan jól , 

mint a szaktárgyi óráik, A mentortonárok véleménye is az 

volt, hogy ezekhez a foglalkozásokhoz igénylik a legtöbb 

segítséget a kistanárok. Az I, éveseknél a 3, helyen, a 

II, éveseknél az 5, helyen, a III, éveseknél a 6. helyen, 

a IV, éveseknél a 7, helyen van ez a munka.

A szórakozás szervezése /7. hely/, mozi, színház,sport, 

tánc, vetélkedők organizálását több mint a hallgatók fe - 

le szívesen végezne, A II, és IV, éveseknél a 6, helyen 

áll ez a munka.

A rangsor utolsó helyeire /8. hely/ került о nemi fel- 

vilánosités, mint fontos nevolósi feladat, mely elől sem 

az iskola, sem a tanár nem térhet ki. A 32 % körüli érték 

annál inkább alacsony, mivel biológia szakpárositásu 

hallgatók többsége és a legmodernebb szakmai ismeretek 

birtokában sem vállalják e nevelési feladatot. Milyen le

het ez a tevékenység a humán szakpároknál?

a
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Sokkal alacsonyabb, 3-4 %-uk vállalja a bölcsészhallga - 

toknál e tevékenységet /Kelemen, 1976, Popp, 1976/.

A rangsor 9. fielyón van a család Iá topat ás , melyet a 

jelöltek közel 28 végez csak nagyon szívesen. 25 %-

-uk egyáltalán nem szeretné, a többiek csak közepesen 

szívesen végeznék.A családlátogatás igen sok hasznos in

formációt nyújt a tanulóról, hiszen a gyermek csak a kör

nyezetével együtt ismerhető meg, a családi környezet ma

gyarázza meg iskolai teljesítményüket, magatartásukat . 

Reálisan megítélni csak úgy tudja a tanulót a pedagógus, 

ha ismeri az őt körülvevő környezetet. A pályakezdő pe - 

dagógusok nagy többsége húzódozik a munkától, "a főisko

lán éppen hogy csak hallottak erről a kötelezettségről, 

némi szorongás jelentkezik, amikor el kell mennie idegen 

családokhoz” - írja Mák /1977/ egy felmérés kapcsán.

A rangsor legvégén /10. hely/ az úttörő mozgalmi te - 

vékenysén áll, melyet csak az első évesek értékeltek ma

gasabbra /41,6 %/, a többiek 15-16 %-a végezné csak szi- 

vesen. A mozgalmi tevékenység ilyen alacsony értéke - az 

uttörővezetést mór tanultaknál móginkább - nyugtalanító, 

mivel a közóletiség és demokratizmus iskolai megvalósu - 

lásának a szintere az úttörő munka. Hatékonyabb módszerek 

kidolgozása szükséges e tevékenységre való felkészítés - 

nél, mint azt mór Kronstein /1978/ és Takács /1979/ is 

felvetette. Tudományos kutatása, szakirodalma kevés e 

témakörnek.
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Az egyes évfolyamok beállítódása a tanári munka felada

taihoz azt mutatja, hogy legjobb az első évesek hozzáállá

sa«, Utánuk a IIe és IV. évesek következnek és a rangsor 

végén a III. évesek vannak, ők viszonyulnak legkevésbé az 

egyes tevékenységekhez. Példaként megemlíthetjük, hogy a 

IV. éveseknél magas azoknak a száma, akik csak 2-3 tövé - 

kenységet végeznének lelkesen: 1-es, 2-os, 23-as, 43-as,

Gl-es, 59-es sorszámú hallgatók, vagy a II. éven a 28-as, 

54-es, 57-es, az I. éveseknél 40-es, 54-es sorszámú jelöl

tek. Akad olyan tanárjelölt - I.éves 15-ös sorszámú -, aki 

egyetlen tevékenységért sem lelkesedik.

A fenti adatok rámutatnak arra, hogy ha nem fordítunk 

gondot a szakmatanulás idején a majdani tanári munka min

den tevékenységéhez pozitív attitűd kialakítására, akkor 

lesznek olyan feladatok, melyek gazdátlanul marodnak.

Másrészt azt is tükrözik ezek az adatok, hogy pályais

meretük hiányos, nem kielégítő a tanári feladatok válla - 

lásának aránya sem és igen kedvezőtlen a sajátos nevelési 

teendőkkel való azonosulás mértéke, az adatok nagy szóró

dást mutatnak, laza az összefüggés. Meglehetősen egyolda

lúan szemléli a jelöltek többsége a tanári pályát - a 

szaktárgy oktatás dominanciája mellett a többi feladatot 

mellékesnek, esetlegesnek érzik. A pólyára való eddigi e- 

lőkészületük, emberi irányultságuk azt igazolja, hogy a 

pályán nem kevésbé fontos általános pedagógiai, pszicho

lógiai, nevelői beállitottság, törekvés jelentőségét a ha

tározott szaktárgyi orientációval szemben nem ismerték fel.
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Nem tudják elkülöníteni a tanári munka lényegét képező na

pi kötelező feladatokat az alkalomszerűen adódóktól, melyet 

ha szívesen vállalnak, az pluszt ad a munkához, de csak ezt 

szeretni a pólyában ez igen nagy csalódáshoz vezet.

2. A főiskolai képzés hatása a tanári hivatásra való be

állitódásra

Megkérdeztük a felmérésben résztvevőket, hogy a hiva - 

tástudatuk alakításában a képzés alatt eddig milyen té 

nyezők játszottak szerepet. A nyilt kérdésre adott vála - 

szókból csoportokat képeztünk, melyet a 30.sz. táblázat 

tartalmaz.

Hivatástudatot alakitó tényezők a képzés során ;38.táblázat

Szak- Kapcsolat a Tanárok Tanárok Magá- 
e tárgy gyerekekkel pozitív negativ val

példája példája hozta

Nem
Semmi vála

szolt
évf

1 0 2315 3Ie 5 0
20GII. 28

III. 25
IV. 27

20 3 24
16038 20 0 3
1119 0 0347

Ossz: 05 120 51 5 9 707
3,7 29,1С/ 21,2 2,9 2,050,035,4/0

Az adatokból azt látjuk, hogy a hivatástudat alakításá

ban a közvetlen kapcsolat a gyermekekkel játszotta a leg - 

nagyobb szerepet, mely a képzéssel egyenes arányban növek

vő értéket mutat. Ezt az magyarázza, hogy legkevesebbet az 

első évesek találkoznak a tanulókkal, és legtöbbet a IV. é- 

vesek hospitálás, tonitás, úttörő- és szakköri foglalkozá

sokon. A szaktárgyi élmények, a tanárok pozitív példája
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szintén döntő jelentőségű a hivatástudat alakításában, me

lyek az előzőek függvénye - pályainditékok ,* eszményképek . 

Érdekes, hogy 2,9 %-ot nem taszitott a rossz tanár példa - 

ja, hanem serkentőleg hatott, hogy megmutassa, hogy ő 

lesz ilyen. Von jelölt, aki magával hozta már a családi 

környezetből még középiskolai évei, vagy képesités nélküli 

tanitó korából, 3,7 %-ra semmilyen tényező nem hatott és 

közel 30 % nem válaszolt e kérdésre, vágyik közel 34 >j-uk 

nem tud nyilatkozni, vagy valamilyen tényezőt megnevezni, 

ami közrejátszott a hivatástudatának alakításában. Hivő - 

tástudat nélkül pedig ez a pálya vállalása szinte lehetet

len, tehát az előbbi érték nagyon magos: minden 3, jelölt 

hivatástudata nem kielégítően fejlődik a képzés során.

nem

Ugyancsak nyitott kérdéssel érdeklődtünk arról, hogy 

megfelelőnek tartják-e a főiskolai képzést a tanári pályá

ra való felkészítésben, A választókból itt is csoportokat 

képeztünk,

39, táblázatMenfelelö-e a képzés?

Évfolyam létszám 0,Szöveg : /0

I, II. III, IV, ossz.
Nem elég a gyermekekkel a 
találkozás
Felületes, nem neveli a sze
mélyiséget
Oktatás és nevelés terén se
gítséget ad, de nem elég gya
korlatias
Nem megfelelő, indoklás nélkül
Csak a szaktárgyi képzés jó 
Pedagógiából, pszichológiából 
keveset ad
Nem válaszolt

13 20 21 32 86 35,0

13 21 22 28 84 35,0

27 21 15 12 75 31,2
14 22 10 29 75 31,2

3 24 10,05 9 7

12 4 9 16
6 27 11,2

6,6
g7 5
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A válaszokból az derül ki, hogy elégedetlenek a fel

készítéssel, különböző krtikával illetik a tanárkép - 

zést, 57,5 %-uk elégedett a képzéssel, emellett érveket 

is felhoznak, illetve kifogásokat is tesznek egyes kép

zési területekre* Elégedetlen 31 %, illetve 11 %-uk nem 

válaszolt* A képzést egyértelműen oktatáscentrikusnak 

tartja 83,75 %, 0,3 % neveléscentrikusnak, 3,75 % a rá - 

nyosnak érzi„A nevelő iskola megvalósulásának záloga a 

nevelő tanár* A nevelői pedagógus személyiség kibontása, 

nevelésre felkészítés a képző intézmény feladata* Ha vi

szont a tanárképzés oktatás- és nem neveléscentrikus, 

akkor ezt a feladatot nem oldja meg maradéktalanul a a 

felkészitő intézmény, és mivel a képzés során a jelölt 

oktatási "élményeket" szerzett zömmel, igy ő is oktatói 

és nem nevelői személyiségként kezdi munkáját az álta - 

lános iskolában, és ezzel bezárult az ördögi kör* A "ne

velő iskola" realitása igy még sokáig csak a dokumentu - 

mokban, és nem a valóságban létezik* Létrejöttének biz - 

tositéka a fent emlitett nevelői személyiség kibontása, 

nevelői élményszerzés a felkészitő intézményben* Az e - 

gyes problémák egész tanárképzésünkre jellemzőnek mond

hatóak, mint azt több kutató is megállapította /Kelemen, 

1376, Salamon, 197G, Nagy-Veczkó, 1376, Zibolen, 1370 , 

Sipos, 1979/ és jelen vizsgálataink is alátámasztják*

A hivatásra felkészítés szempontjából rangsoroltattuk 

a jléitekkel az egyes tárgyakat* Nézzük meg, hogy ala

kult a sorrend.
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Tantárgyak rangsorához az évfolyamok viszonya; 40.táblázat

Évfolyam' "I'e'ts'zam 0/
/0Tantárgy

I. II. III. IV. összes

1. szaktudomány
2. pedagógiai
3. pszichológia 

4о testkultúra
5. marxista tudomány 

nyelvi oktatás

60 56 52 57 225
53 51 54 44 202
43 40 45 45 173
29 27 25 23 89
16 19 17 25 77

0 9 10 15 42

93,75
84.1 

72,0
37.1
32.1 

17,5G.

Már szinte evidenciának tűnik az előzőek ismeretében a

szaktárgyi dominancia. A pedagógus munkához legfontosabb 

a szaktudomány, majd a pedagógia és pszichológia követ - 

kezik.

Az arányok jónak mondhatók az első három esetben, vi - 

szont a marxista tudomány sokkal kevesebb részt képvisel, 

mint amilyen a jelentősége. Az egyetemisták vizsgálaté 

nál hasonlóan alacsony értékeket kapott a marxista tárgyak 

nevelőhatásáról a hallgatói vélemények alapján Nagy-Veczkó 

/1976/. Valószínűnek látszik, hogy nem ismerték fel jelen

tőségét a tárgynak. Nem tudatosult összefüggése az egész 

személyiség magatartásával, jellemével, még a szomatikus 

nevelés is magasabb értéket kapott. Ugyancsak kevésbé tart

ják fontosnak a nyelvi oktatást, pedig a beszédmüvelós a 

beszédkulturájukat van hivatva kialakítani, az idegen nyelv 

pedig bekapcsolja őket a világ vérkeringésébe. Az idegen 

nyelvi oktatás általában problémás, nem térünk ki e rövid 

tanulmányban részletesebben a kérdésre. Viszont, mivel nem 

hordoznak tudományos ambíciókat magukban - mint a 36. sz.
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táblázatban láttuk, a rangsorban az utolsó előtti e - 

zért nem is látják az idegen nyelvek jelentőségét a pe - 

dagógus képzésnél, a tanári munkánál.

A számitógépes elemzés azt mutatta, hogy az egyes év

folyamok szignifikánsan különböznek egymástól, leginkább 

az I. évesek, legkevésbé a IV. évesek, a különbség a kép

zés arányával egyenesen csökkenő tendenciát mutat.

R értékek: - 0,825I.
- 0,779Но

III. - 0,750

IV. - 0,707

Az összefüggés a IV. éveseknél közepes, a többi évfolyam- 

legkevésbé szóródnak az adatok a I. éveseknél.nál szoros,

összegzésként e kutatási kérdéskör kapcsán megállapít

hatjuk, hogy a tanárjelöltek a tanári képességek tekinte

tében helyesen ismerték fel az egyes kvalitások jelentő - 

ségét, a tanári munkában betöltött segítő szerepüket. A 

képzés arányának megfelelően nő e felismerés.

Ugyancsak ilyen változást mutat a tevékenységekhez va

ló viszony, melyeknél azonban az arány nem kielégítő, job

bon kell tudatosítani az egyes tevékenységek fontosságát, 

hogy minél előbb tudjanak azonosulni vele. A képzés le - 

gyen pedagógiai beállitattságu, tevékenységkoncentrikus, 

hogy ne csak halljon az alkotó-, tudományos-, tervező- , 

szervező munkáról, hanem már hallgató korában aktivan gya

korolja.
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Nem ismerik a tanárjelöltek a rájuk váró munkafelada - 

tokát, ezek vállalása is problémás, pedig napi raunkáju 

kát képező dolgokról van szó. Bár pályaindiókaik többnyi

re reálisak, mégis kevés tájékozottsággal birnak a peda - 

gógiai munka tartalmát illetően. Sokan fognak csalódni , 

ha nem ismertetjük meg őket a rájuk váró feladatokkal, a 

munkájuk lényegét képező tevékenységekkel.

Végül nézzük meg, hogy alakul a pálya vállalása:

41, táblázatFőiskola után:

évf, Tanítani akar Tanitani nem akar Még nem döntött

15X, 243
5 7IX, 48

254III, 4
4IV, 50 6

összesen: 195 17 28
11,66о/ 01,25 7,0. j

A pedagóguskutatással foglalkozók mindig eljutnak eh

hez a problémához, hiszen választhat reális indok alapján 

pólyát a fiatal, rendelkezhet a pálya szempontjából a leg

előnyösebb személyiségvonásokkal, képességekkel, ha a kép

zés végén nem vállalja a pedagógus munkát, akkor mindez 

nem lesz nevelési érték, a társadalom nem profitól belőle, 

A reálisabb értékelés végett vessük össze a kapott adato

kat más kutatók eredményeivel. Kuzmina /1967/: A felvet

tek közül /196 megkérdezettből/ nyilt tagadó választ 27,7

csak 54,9 % adott pozitív választ%, határozatlant 17,4 С/
/0 t
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arra, hogy tanár akar-e lenni. - Petrikás /1972/: I. éves

tanárjelöltek 80,6 %-a kiván tanár lenni, ez az arány to-

Kelemen , /1973/, Boros /1975/.vább csökken a képzés során,

Geréb /1965/ megemlíti, hogy az X. évesek 18,3 %-a külön

böző kényszertényezők miatt választotta a tanári pályát,

A párthatározat ezerint az 1971-ben végzett

- tanitók 86 % -a

- általános isk, tanárok 85 % -a

- középisk. tanárok 

ment tanítani a pályára kerülés első időszakában, ezek az 

adatok tovább romlanak. A pedagógus pályáról az elvándor

lás magas, az ellentétes mozgás csekély: a pedagógus fog

lalkozás más pályán dolgozók számára alig jelent vonzerőt.

47 % -a

Az összehasonlitás azt mutatja, hogy a kapott adatok az 

országos átlaggal közel azonosak - Kuzmina adatai még rosz- 

szabb képet mutatnak -, a pedagógusképzés egészével meg - 

egyezőek. Legmagasabb az elutasítás a IV, éven: 10 %, a ha

tározatlan a legtöbb az I, évosek között, negyedrészük még 

nem döntötte el, hogy végzés után kiván-e tanítani. Érdé - 

mos lenne figyelemmel kisérni, hogy a tanulmányok előreha

ladtával, a tanítási gyakorlatok megkedveltetik-e velük 

pólyát vagy elriasztják őket.

a

A III. évesek között van a legkevesebb olyan hallgató, 

aki el akarja hagyni a pályát, illetve nem tudja, hogy a- 

kar-e tanítani /10 íj/» Ezért nem mondhatjuk, hogy a kép - 

zés egyértelműen pozitívan befolyásolja és csökkenti a pá

lyát elhagyni kívánók számát. Azt azonban láttuk, hogy a
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legmagasabb az arányuk az alsó két évfolyamon. A III. ó- 

ves tanítási gyakorlatok, a közvetlen kapcsolat a mester

séggel elöntő tényező a pólya vállalása, a hivatástudat ki

alakulása szempontjából, különösen a bizonytalanok tudják 

a tanítások révén eldönteni, hogy pedagógusként kivánnak- 

-e munkálkodni az elkövetkező időben.

Ha egyénenként vizsgáljuk meg a pályát elhagyni kivá - 

nókat és a bizonytalanokat, akkor azt tapasztaljuk, hogy 

ők azok a hallgatók is, akik az egyes tanári punkafelada- 

tok közül a lényegtelen, esetleges feladatokat végeznék 

csak szívesen. Például az I. évfolyamon a 15-ös,

54-es, 45-ös,a II, évfolyamon a 28-as, III. évfolyamon

40 -es,

18-as, 21-es, a IV. évfolyamon 1-es, 2-os, 29-es sorszá

mú hallgatók. Még abban is megegyeznek, hogy a tevékeny

ségi körökből is csak 2-3, nem releváns tevékenységet vé

geznének szívesen. Ha megnézzük a pályát elhagyók képes - 

ségeit, akkor azt mondhatjuk, hogy nemcsak a gyengébb ké

pességűek, hanem egészen jó képességűek is akadnak közöt

tük, Ha a bizonytalanokat nézzük e szempontból, akkor azt 

látjuk, hogy ők mindnyájan alacsony tanári képességekkel 

rendelkeznek, de csak a IV, évfolyam 2-es sorszámú hallga

tó tekinthető kimondottan gyenge képességekkel rendelke - 

zenek.

Az eredmények birtokában megállapíthatjuk, hogy a pá - 

lya vállalása és a pedagógus képességek szintje, a tévé - 

kenységek és munkafeladatok végzése összefüggő problémakör. 

A pályával kevésbé identifikálódott, nem kielégítő empati

kus beállitódásu hallgatók közül kerülnek ki a bizonytala

nok és a pályát elhagyni kívánók túlnyomó többsége.
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V, A VIZSGÁLATOK EREDMÉNYEINEK ÖSSZEGZÉSE,

JAVASLATOK

Napjainkban a megélénkülő pedagógus kutatások szinte 

minden esetben eljutnak a képzés, a felkészítés kérdésé“ 

hez, mint a problémák kiindulásához,, Magam is ~ mint 

tanárképzésben cselekvőén résztvevő - a pedagógus vizs

gálatát a felkészítés aspektusából végeztem,, Topaszta - 

latoimat hasznosítani akarom saját munkámban, de közre

adásukkal szeretném a képző intézmény figyelmét is rá - 

irányítani a hiányosságokra.

a

A négy évfolyam hallgatóinak - 240 fő - a tanári hi

vatásra történő beállítódásának tapasztalatait az aláb

biakban összegezhetnénk:

1,/ A főiskolai ifjúság legjellemzőbb vonása " a vá

lasztott élethivatás gyakorlására,ezzel együtt a társa

dalmi beilleszkedésre való szakmai, ideológiai, és embe

ri szempontú felkészülés. Ez a törekvés az ifjúkori sze

mélyiség általános irányultságának egyik fontos fejlődés

lélektani jellegzetessége” /Duró, 1974/,

2,/ A pályaválasztás szempontjából a legdöntőbb idő,- 

szaknak a középiskolai évek bizonyultak.

3,/ A tanári pálya választásában a legnagyobb szere - 

pet a középiskolai tanárok, illetve általában az őket ta

nító pedagógusok játszották.
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4./ A tanári példaképeiket az általános és középisko

lai tanáraik közül választották. Főiskolai tanárok csak 

kevés jelöltnek szolgáltak ideálul. A hallgatók igénylik, 

hogy az oktatók közelebb kerüljenek hozzájuk, szükségos 

lenne beszólni kutató munkájukról, hogy általa őket is 

jobban megismerhessék, hogy tanárideálként mintául is

szolgálhassanak. A kétoldalú kapcsolat a jelöltek neve - 

lését is jobban elősegitené: többet megtudna a tanár is 

az ifjúság problémáiról, hiányosságairól, amit oktató - 

- nevelő munkájában hasznosíthatna.

5./ A pályaválasztási motívumok vizsgálata azt mutat

ta, hogy a hivatással adekvát indítékok hozták a jelöl - 

teket általában a pályára. Inadekvát motívumok csak 

részüket indították a tanári munka választására, ők a kép

zés alacsonyabb fokán álló hallgatók közül kerültek ki .

A képzés felmenő rendszerének arányában csökkenő tenden

ciát mutat a nem pályaspocifikus inditék alapján válasz

tók száma.

kis

6./ A pályaspecifikus indítékok dominanciáján belül 

az "oktatás centrikusság” nem érvényesült olyan száza - 

lékban a választásnál, mint azt feltételeztük, bár erő

teljes a jelenléte, hiszen a jelöltek pálya-vonzásában 

döntő szerepet játszott a gyermekek szeretete mellett a 

szaktárgy szeretete.

7./ A hallgatók empátikus beállítódása, a pálya szem

pontjából pozitiv tulajdonságok jelenléte a képzés mérté
kének arányában, nem igazolódott egyértelműen.
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A képzés ugyan ösztönzően hat az előnyös személyiség tu

lajdonságok kialakulására - mivel a képzés magasabb fo - 

kán állókat nagyobb mértékben jellemezte - de az egyéni 

jellegzetes karakterisztikus vonások is erőteljesen ki -

fejeződnek. Lényeges, hogy milyen preconditionális disz

pozíciókkal rendelkeznek a beiskolázáskor a jelöltek,mi

vel az életpályával kapcsolatos attitűdök megváltoztatá

sának magas a küszöbértéke.

8./ Igazolódott a negativ tulajdonságok csökkenő ten

denciája, de nem emelkednek a pozitiv karaktervonósaik a 

feltételezett mértékben. A pozitiv jellemzőket nem érté

kelték kimagaslóan. A vizsgálat során találtunk olyan 

jellemvonásokat, amelyek jobban reagáltak az uj ismore - 

tekre, csökkenő vagy emelkedő értéket mutattak a képzés 

arányának megfelelően.

9./ A tanárjelöltek önnevelésének iránya, törekvéseik 

a pálya lényegét érintő karaktervonások felé orientáló - 

dik. Nem kiológitő azonban önmaguk és az ideál pozitiv 

és negativ tulajdonságainak megléte, mennyiségi és minő

ségi valenciájának az összege. Törekvéseik nem a "nevelő 

ideál", hanem az "oktató ideál" felé tolódtok el a fel - 

készítés eredményeként, a képzés arányában nő az oktatói 

beállítódás és csökken a nevelői beállítódás fontossága.

10,/ A tanárjelöltek képesség, tevékenység, pedagó - 

gus hivatás struktúrájának vizsgálatakor azt tapasztal

tuk, hogy a képességekhez az értékelő viszonyulásuk a 

képzés mértékének arányában növekszik.
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Legjobb a képesség relációjuk, a tevékenységekhez már jó

val alacsonyabb mértékű a hozzáállásuk, bár növekvő ten - 

dencia érvényesül a képzés előrehaladásával,

11,/ Annak ellenére, hogy reális indok dominál a pálya 

választásánál a tanári hivatást kevésbé ismerik a jelöltek, 

olyan raunkafeladatokat preferáltak, amelyek nem a tanári 

munka lényegét érintették, ezekhez a viszonyulásuk igen 

alacsony, A képzés nem befolyásolta értékelésüket, ami azt 

jelenti, hogy az utolsó évesek sincsenek tudatában a pe - 

dagógus hivatást betöltő feladatok jelentőségével.

12,/ Beigazolódott az a feltevésünk, hogy a pedagógus 

pálya vállalása szempontjából a három kérdéskör összefügg, 

ugyanis a pályát nem vállalók vagy bizonytalanok között 

találjuk a legtöbb olyan jelöltet, okik inadekvát 

vum alapján választották a tanári pályát. Ük azok, 

nem tanárnak készültek kiskorukban. Többször tettek si - 

kertelem felvételi vizsgát, A máshová próbálkozók nagyobb 

gyakorisággal is közöttük fordulnak elő, A pályadöntés 

- 4 fő kivételével - közvetlenül a felvételi beadása előtt 

történt, A személyiséginventároknál jelentős eltérést u — 

gyan nem tapasztaltunk, de azt igen, hogy magos pozitiv 

attitűd érték csak 2-3 főnél volt tapasztalható, viszont 

kimagasló negativ jellemzőjü jelöltek ebben a kategóriá - 

ban csoportosultak, A képességekhez, a tevékenységekhez a 

viszonyulásuk a legalacsonyabb, A tanári hivatáshoz, a fe

ladatok vállalásához a leggyengébb a hozzáállásuk, 1-2 te

vékenységet - ezek sem pályaspecifikusak - végeznének csak 

szívesen.

moti -

akik
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Akiknek magasabb volt a pozitiv személyiség jellemzője, 

ennek koherenciájaként jobb volt a tanári képességekhez, 

tevékenységekhez a viszonyulása«, A pálya vállalása szem

pontjából egyértelműen megállapítható, hogy a bizonyta - 

lanok száma a képzés arányában csökken, de ez nem jelen

ti minden esetben az ilyen arányú pozitiv beállítódást 

is. Általában igen kismértékű a tanári hivatásra való be

állítódásuk, ez nagy valószínűséggel a tanári pálya el - 

hagyásához vezet.

13,/ A képzés pozitiv hatású a tanári pályára való be

állítódás perspektívájából. A felkészítés mértékének a - 

rányában egyre jobb attitűddel rendelkeznek a tanári hi

vatás szempontjából, de lényegesek a beállítódáshoz 

az egyéni pszichés tulajdonságok is, mint képzési pro - 

conditiók.

az

14./ Azt is megállapíthatjuk, hogy a felkészítő intéz

mény - bár növeli a pályára való beállítódás mértékét - 

nem kósziti fel megfelelő mértékben a tanárjelölteket a 

pedagógiai munkára, nem alakitja ki olyan fokon a , ulya 

szempontjából előnyös jellem-tulajdonságokat, amilyen a - 

ránybon szükséges lenne a gyakorlati munkához.

15./ A tanárjelöltek nem nevelésközpontú szemlélettel, 

hanem oktatásközpontu beállítódással rendelkeznek, igy a 

nevelő iskola megvalósításának realizálása az általános 

iskolában nehezen megoldható feladatnak látszik még nap

jainkban is.

f
4
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IG./ A pedagógus családból származó tanárjelöltek job

ban ismerik a tanári munka lényegét, nagyobb mértékben 

vállalják a releváns tevékenységeket, a pályához az iden

tifikációjuk, beállítódásuk mértéke a legjobb.

17,/ A középiskolai pályorientációs munka színvonalát 

emelné, ha az egyes élethivatások konkrét tartalmát job - 

ban kidomborítanák, kevesebben hagynák el végzés után a 

pályát. A középiskolából többen úgy kerültek a tanárszak

ra, hogy nem tudják, hogy pedagógusok akarnak-e lenni,/En

nek részben az is a magyarázata, hogy sok társadalmilag 

jelentős foglalkozásnak nincs képző intézménye: pl, : ri - 

porter, ujságiró. Másik magyarázat az egyetemről való át

irányításban is kereshető, mert pl, egy programozó mate - 

matikus nem biztos, hogy alkalmas matematika tanárnak is/.

10,/ A hallgatók egyrószénél nem tudatosult, hogy a kép

zéssel nem fejeződött be a szakmai felkészítés, csak keve

sen tekintik alapnak a permanens önképzéshez a megszerzett 

diplomát, pedig a tanárképzés csakis ilyen alapállásból 

képzelhető el.

19,/ A marxista tantárgyak jelentőségét nem ismerték fel 

olyan mértékben a jelöltek, amilyen mértékben szükségük van 

a tanári munkához, "A dialektikus és történelmi materializ

mus szemléletmódjának és módszerének át kell hatnia vola 

mennyi ismeretág oktatását” /Ágoston, 1974/. A O.A.T.E, Böl

csésztudományi Karának "Komplex nevelési programja", már az 

I, évtől V, évig konkrét feladatokra lebontva foglalkozik a 

jelöltek világnézeti tudatosságának, meggyőződésének neve - 

lésével.
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20e/ Ma még a szaktanszékok nem tulajdonítanak kellő 

fontosságot az általános tanszékek munkájának, a szak- 

módszertannak , A felmérésben résztvevők gyakran felve

tették, hogy a pedagógusképző intézmények tanárai ne 

csak ‘‘oktatók"’, hanem nevelők is legyenek, akik szaktu

dományuk eredményes művelése mellett nevelési példaként 

is szolgáljanak a jelöltek előtt. Az oktatók nevelűmun- 

káját is értékelni kellene, olismeróbon részesíteni, mert 

jelenleg a szaktudomány fejlesztésében ólért eredmények 

a döntőek egy főiskolai oktató munkájának megítélésében, 

mint őzt több kutató is megállapította /Sárdi, 1976, 

Kelemen, 197G/,

21,/ А IV. évesek gyakran megfogalmazták, hogy szakme- 

todikusoknak, iskolai gyakorlatok szakvezetőinek magas - 

szintű szakmai-pedagógiai munkája igen lényeges a tanár 

“szakma" elsajátításánál. Sok múlik azon, hogy mennyire 

tudják szintetizálni az általános és szakmai ismereteket, 

milyen konkrét segítséget nyújtanak a tanítási gyakorla - 

tokhoz.

22,/ Több alkalmat, lehetőséget kell biztosítani a ta

nárjelölteknek a gyermekekkel való foglalkozásra. Ez hall

gatói igényként minden évfolyamon felmerült, A tanítás, a 

gyermekekkel való kapcsolat sikeres volta olyan pozitív

mely igen döntő dina - 

mikus irányulásokat alakit ki a tanári pályával kapcsolato

san a hallgató személyiségében.

érzelmi bázist ad a “kistanárnak",
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Javaslatok:

A vizsgálat tapasztalatai, és a probléma szakirodalmi 

tanulmányozása alapján szeretnénk néhány ajánlást megfo

galmazni :

1* A felkészítő intézmény hivatásra nevelésének hatás

fokát nagymértékben megemelné, ha a felvételi vizsgák je

lenlegi tudás vizsgálatát kiegószitené egy pályaalkalmas

sági felmérés is - melyet sok szerző proponál, sőt konk

rét javaslataik is vannak erre vonatkozóan /Kelemen, 197G, 

Völgyesy 197G, Papp 1977/, A vizsgálatok sorén pólyaindi- 

tékot, jellemvonásokat, pedagógiai képesség- és tevékeny

ségek jellemzőit figyelnék meg, 1:1 arányban számítva be 

a felvételin a tudást és az alkalmasságot, de ha az al - 

kalmasság kizárt, akkor ne nyerjen felvételt, illetve al

kalmasság esetén az alacsony tudós is legyen kizáró ok , 

mely nem teszi lehetővé a magas szintű szakmai műveltség, 

a permanens önművelés megvalósulását /Papp 1970/. Fontos 

lenne a megfelelő pályaalkalmassági vizsgálattal kiszűrni 

a nem tanárnak való jelentkezőket, akik amellett, hogy 

rossz pedagógus munkájuk mór eleve prognosztizálható / a 

hátrányos helyzetű tanuló sokszor az alacsony pedagógiai 

kultúra és nem a település jellege miatt "képződik"/ még 

rontják az "alkalmasok" felkészítési hatásfokát is.

2, A hivatásra felkészítésnek csak a szakmai oldala 

jó, a nevelési oldal, a tényleges tevékenységre való elő

készítés nem kielégítő. Nem alakulnak ki a pedagógiai
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Hiúnkéhoz szükséges jártasságok, készségek, Emelni kellene 

a nevelési tárgyak óraszámát, fokozni a pedagógia, külö - 

nősen a pszichológia szerepét, jelentőségét, intenzitását 

a hivatásra való felkészítésben, Oelonleg elkülönülnek a 

szaktárgyak a pedagógiai tárgyaktól, A hallgatókban azt 

kellene tudatosítani, hogy tanári munkájának három tartó

pillére van :

- a szaktárgy alapos ismerete,

- a pszichológia, az adott korosztály ismerete,

- a pedagógia, az ismeretek átadásának, a személyiség 

formálásnak képessége, a szükséges eljárások, eszkö

zök, módszerek ismerete.

3, A beállítódások tudati, érzelmi összetevőit a fel

készítés során pontosan ki kell használni. Meg kellene 

tervezni előre, hogy melyik tárgy milyen szférát neveljen 

hatékonyon a tárgy lehetőségétől függően. Legnagyobb fe - 

ladatónak, szintetizálószcrepének a pszichológiának kel - 

lene lenni, hiszen a tanárjelöltnek a gyermek és önmaga 

pszichéjét is tökéletesen kellene ismernie ahhoz, hogy bi

poláris munkájában maximális eredményeket érhessen el. Ez

zel szemben jelenleg - a korábban ismertetett oktatási a - 

rányok mutatják, hogy - a pszichológia a neveléstudományi 

tárgyakkal együttesen is csak 12-14 %-ban részesedik 

összes tárgyból, melyek a felkészítést szolgálják.

a z

4, A szaktanszékeknek, ideológiai tanszékeknek jobban 

kellene tudatosítani, hogy a pedagógus a társadalmi elvá

rásoknak csak úgy tud eleget tenni, ha a nyújtott ismerete-
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kon keresztül formálja a gyermek személyiségét, világné - 

zetét - mely alapvető a viszonyulásainál -, erkölcsi ar - 

culatát - mely a magatartásban jut kifejezésre, - Ez 

tanártól szilárd marxista világnézetet és politikai elkö

telezettséget kivón. Csak a kollő tudatosítással érhető 

el, hogy a tanárideálra és saját magukra is jobbon legye

nek jellemzőek e nemes és fontos tulajdonságok.

a

5, Az oktatóknak jobbon ki kellene hangsúlyozni a szak

tárgyak nevelési vonatkozásait. Aminek a feltétele, hogy a 

főiskolai tanárok emeljék saját pedagógiai-pszichológiai 

kultúrájukat. Az oktatás színvonalát emelő tudományos ku - 

tatásokba nagyobb intenzitással kapcsolódjanak be, hogy 3- 

jánlásokot tehessenek olyan módszerek, eszközök felhasz - 

nálásáro, mely a tanári tevékenység hatékonyságát fokozza 

a szaktárgy keretein belül. Az intézmény vezetői anyagilag 

is jobban dotálhatnák az olyan kutató munkát végző oktató

kat, akik eredményeikkel a tanárképzés korszerűsítését, a 

munka minőségének javítását szolgálják, előbbre viszik a 

problémák megoldását, /Közismort jelenleg az a tény, hogy a 

szakmai tanszékek tudományos kutatás alatt szinte kizáró - 

lag a szaktudomány kutatását értik./

G, A szakmódszertan integráló szerepét, hatásfokát ja - 

vitoni kellene, A szakmódszertan oktatóinak a szaktudomány 

mellett pedagógiai képositést, vagy magasfoku pedagógiai 

jártasságot kellene szerezni, hogy képesek legyenek a szak

tudományokat, a nevelési tudományokat és az ideológiai tu

dományokat szintetizálni. Csak igy lesz igazi összekötő
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kapocs a gyakorlat - a gyakorlóiskolák - és 02 elmélet 

- a szaktanszékek - között. A szokmódszertanos tanárnak 

a hivatásra nevelő munkáját nagyban segiti, ha általános 

iskolai tanitási gyakorlattal is rendelkezik a felsorol

takon kivül, hiszen minden megismerést a konkrét tapasz

talat segiti a legjobban. Ilyen jellegű ismeretek birto

kában növekszik munkájának hatékonysága, reálisan tudja 

felleósziteni a jelölteket az általános iskolai tanári te

vékenységekre , munkafeladótokra.

7. Növelni kellene az iskolai gyakorlatok hatékonysá

gát, több kapcsolatot kellene toremtoni a hallgatók és a 

leendő hivatás gyakorlása között. Már az alsóbb évfolya

mok, az I-II. évesek is igénylik, hogy pedagógus tévé 

kenységet is végezzenek. A jelenleg kevés hospitálási ó- 

rák számát meg kellene emelni és a tanitási gyakorlato - 

kát korábban megkezdhetnék, vagy mikrotanitásokat még ko

rábban. Ezek a nevelési tárgyak jelenlegi rendszerének a 

megbontásával is együttjárnának: időben a neveléselmélot 

és dialektika előbbre jönne.

öobbon meg kellene ismerni az iskolai gyakorlatokon a rá

juk váró feladatokat. Legyen elég alkalmuk a tovókenysé - 

gek megismerésén kivül a gyakorlásra, hogy kvalitásaik 

jobbon kialakuljanak, önmaguk kipróbálásával megismerik 

saját képességeiket, hiányosságaikat, amely felkelti önno- 

velési igényüket.

0. A szakvezetők és vidéki tanitások mentortanáraitól

magos szintű szakmai, pedagógiai, ideológiai biztonságot



144

kellene megkövetelni. A gyakorlóiskolába pályázók legalább 

5 éves szakmai gyakorlat és bizottság előtti tanítás után 

kerülhetnének be tanárnak, hogy valóban a legkiválóbb po - 

dagógusok készítsék fel a jolölteket a tanári munkára.

9. Nem elég a reális pólyaválasztási indok, az is szük

séges, hogy a képzés jobbon tudatosítsa a pedagógus munka 

tartalmát, feladatait, tevékenységi körök ellátásához szük

séges képességeket, jellemvonásokat. Csak úgy lesz reális 

a pedagógus "ideál" tartalma, az önnevelési programja a 

jelölteknek, ha ismerik, hogy mi felé kell törekedniük, a 

célokat pontosítani kell.

10. Már több szerző utalt rá /Kelemen 1976, Falus 1979/, 

hogy a pedagógus tevékenység elemzése alapján kellene meg

határozni a gyakorlati felkészítést, amit az általunk vég

zettek is igazoltak. Fel kellene mérni már induláskor a 

jelöltek személyi jellemzőit, viszonyulását, kezdeti beál

lítódását a pedagógus hivatáshoz és a képzést " hozzáiga - 

zitani". A különböző fejlettségű csoportokhoz rugalmasan 

alkalmazni a tartalom, a módszer- és eszköz választást , 

hogy minél tökéletesebb pálya identifikáció valósuljon meg. 

A csoportok értékelő viszonyulása hatékonyabbon befolyá - 

solná az egyes attitűdöket, mint egy - egy oktató személyes 

ráhatása, jobban beépülnének az egyes képességek, személyi

ségtulajdonságok az önmagukkal szemben támasztott követel - 

ményeiknek a rendszerébe.
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11„ A képző intézménynek fontos lenno visszacsatolást 

szorozni nemcsak a hallgatók tudásszintjóról, hanem: 

egyes évfolyamok neveltségéről, hivatástudatukról, peda

gógiai képességeik fejlettségi fokáról, a mesterség el - 

sajátitásának szintjéről. Csak az biztosítaná a harmoni

kus fejlesztés, fejlődés folyamatát, ha a felkészitő in

tézmény is jobban megismerné a tanárjelöltek beállítódá

sát, identifikációját a pályával*

az

Ez a beállítódás nem megy magától* Tudatosan megterve

zett munka eredménye lehet csak* A fölkészítésben részt - 

vevő összes tanszék, oktatók és hallgatók aktiv közremü - 

ködösével valósítható meg a jelöltek tanári hivatásra va

ló beállítódása, mint azt előadói beszódében"A szocialista 

országok pedagógusainak III* konferenciáján”Papp /1970/ 

is hangsúlyozta*

Az általunk végzett vizsgálatok eredményei azt támaszt

ják aló, hogy szükség van az ilyen jellegű problémák fel - 

vetésére, mdószerek kidolgozására, mellyel a gyakorlat szá

mára nyújthatunk konkrét információkat* A vizsgálatokat le

zárva úgy tűnik, hogy a megválaszolásra váró kérdések nem 

fogytak el* A kutatás során felmerült újabb problémák tisz

tázására további vizsgálatok adnak megnyugtató választ - 

melyek újabb kérdéseket is felvethetnek.



< ы о Z гп г г 1Т
Ь

7ч г m н гл 7ч



146

1» sz, melléklet

A,

FELMÉRŐLAP

1«/ Név

2. / Szak:.,..

3. / Évfolyam: Életkor /év/: 18, 19, 20, 21, 22, 23, 
24, 25, 26-tól több

4. / Fölvétele előtt :

ae/ tanított, hol: »

b. / nem tanított,
dolgozott, hol:

c, / katona volt :

5. / Szülők foglalkozása:

Apa : Anya: /az előző felsorolás 
megfelelőjét Írja/

1. munkás
2. mezőgazdasági dolgozó 

3„ szellemi dolgozó
4, önálló
5. egyéb /pl. nyugdíjas, stb/

Oövedelem:

6,/ Testvérek száma, életkora, foglalkozása:

^Jövedelem: FtFt

7, / Iskolai eredményei:

1, 0. osztály év vége: ............. .............. ..
2„ Gimnáziumi érettségi eredménye: .....
3. Szakközépiskolai érettségi eredménye:
4. Szakmunkásvizsga eredménye: .................

8. / Volt-e állandó társadalmi funkciója:
1. Általános iskolában
2. Középiskolában
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3» katonaságnál
4, egyéb helyen, mégpedig:

9./ Milyen iskolai szakkörben tevékenykedett ;
1. általános iskolában:
2. középiskolában: ...........................

10./ A fűiskolán milyen KISZ-munkát végez?
1. agit-propos munkát
2. kulturális munkát
3, szervezési munkát
4, érdekvédelmi munkát 
Б о kollégiumi munkát

6.sport munkát, szakosztály:

7„uttörőmunkát, iskola:

O.egyób:

11./ Mikor határozta el, hogy a tanári pályát választja? 

1» kisgyermekkorban
2. az általános iskola utolsó évében
3. a középiskola első évében
4. a középiskola utolsó éveiben
5о a felvételi kérelem beadása előtt
G.

12./ A pályaválaszt befolyásoló személy:
1. általános iskolai tanitó
2. általános iskolai tanár
3. középiskolai tanár
4. szülő
5. ismerős, barát, rokon
6. egyéb

13./ Mi szeretett volna lenni kisgyermekkorban?

14./Érettségi után hová felvételizett sikertelenül és 

hányszor:

15./ A főiskolán egyes félévek átlageredményei, utóvizsga 

szám:
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I. félév V, félévuv uvо о о о 9 9 0 0

uv ...: vie 18Но uv о о о о

III. - VII. "
VIII. "

UVU V . . , о «ООО

IV. UVUV .... о о о о

16./ Ki a tanári példaképe? Ön szerint milyen az ideális 

általános iskolai tanár?

17,/Milyen tanári munkát végezne legszívesebben?
Mindegyiket értékelje;
1. nem végezném szívesen
2. átlagosnál kevésbé végezném szívesen
3. átlagosan szivesen végezném
4о átlagosnál nagyobb mértékben végezném szívesen 

5, nagyon szivesen végezném
1. A tananyag magyarázata.
2. Osztályfőnöki nevelőnunka.
3. Tanítványokkal való egyéni foglalkozás.
4. Szakkör, önképzőkör vezetése.
5. Úttörő mozgalmi tevékenység.
G. Iskolán kívüli közös program a tanulókkal.
7. Nemi felvilágosítás,
8. Szünidei közös kirándulás, táborvezetés,
9. Szórakozás /mozi.sport,tánc,stb/szervezése. 

„ 10, Családlátogatás.
. 11. ...................................... .................. ..

о о о о о о

9 о о о о о

о о о о о о

18./ Az alábbi tanári képességek és tevékenységek közül ne - 

lyeket értékeli legtöbbre?
1. nem tartom lényegesnek Mindegyiket értékelje!
2. átlagosnál kevésbé tartom lényegesnek
3. átlagosan lényegesnek tartom
4. átlagosnál lényegesebbnek tartom
5. nagyon lényegesnek tartom

lényeglátás 

rendszeresség 

szines előadás 

választékos stilus

aktivitás 

kezdeményezés 

feladatmegoldó képesség 

tevező munka

« • о оо • о е

О О 9 О• • О О

0 9 9 0 О О О О

0 9 9 00 0 0 9

-Г
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* alkotó munka 

0 tudományos munka 

. adoptáló munka 

„ reprodukáló munka 

о szervező munka 

. ellenőrző munka 

о értékelő munka 

. adminisztratív munka 

, vezetői munka 

, uj ismeretek közvetítése 

0 készségek, szokások ki
alakítása

nagyvonalúság 

nagy olvasottság 

széleskörű műveltség 

logikus okfejtés 

pontosság 

szellemesség 

eredetiség 

érthetőség 

jó fellépés 

szakmai biztonság 

magas elméleti szint 

kellemes hang 

szabályok betartása

* 9 • ®

• 0 • 9

О О О О

О 9 О О

0 4 0*

О О Л О

0*00

ООО о

о о о о

о о о о

о о о о

о о о о

9 0 0 0

19,/ A főiskola elvégzése után:
1, tanítani szeretne: ..........,,............
2„ mást szeretne csinálni, mégpedig:

3, még nem döntött

20, Miért választotta a pedagógus pályát? Karikázza be a 

megfelelő számot, mindegyiket értékelje!
1, egyáltalán nem ezért
2, az átlagosnál kevésbé ezért
3, átlagos mértékben
4, az átlagosnál nagyobb mértékben
5, igen nagy mértékben

A pedagógus pályát azért választottam, mert:

1, érdekes foglalkozás, változatos tevékenység
2, másokat lehet segíteni, mások problémáival 

foglalkozni
3, tiszta munka, meleg, védett helyen, és csi

nosan öltözve lehet végezni
4, társadalmileg megbecsült pálya, falun a 

pedagógust megbecsülik
5, önállóan lehet dolgozni, jól érvényesülhet 

saját elgondolása, nincs állandó ellenőrzés
6, alkalmat ad az elmélyülésre
7, nőknek /férfiaknak/ való pálya

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5
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8e lehet szervezni s meg lehet követelni az 
utasitás végrehajtását

9» szeretem a gyermekeket, jól esik ragasz
kodásuk, szeretetük

10. szüleim kivánságára jöttem ide
11» szeretek emberek között lenni ós szeretem 

a közösséget
12, szeretem a szaktárgyaim tanítását, a sok

színűséget a munkámban
13» szeretek magyarázni, előadni ós másokat 

álláspontomról meggyőzni
14» nálunk ez már családi hagyomány
15* diplomát akarok szerezni
16. megfogott a nagy nevelők példája /Apáczai, 

Eötvös, Makarenko/, több mint foglalkozás 
ez a pálya, - hivatás

17. barátaim is ezt választották
18. tudományos érdeklődés vezetett ide
19. nem vettek fel máshová
20. kényelmes, nyugodt pálya
21. gyakran korrepetáltam kisebbeket, taní

tottam osztálytársaimat
22. biztos megélhetést nyújt
23. jó a nyári szabadság, több a szabadidő
24. felelősséggel jár, a szocializmus építésé

ben jelentős a pálya
25. alkalom von az udvarlásra és férjhezmenésre
26. tanáraim rábeszéltek
27. jó ugródeszka egy jobb beosztás elérésére
28. már tanítottam egy iskolánál
29. kedvenc tanáraim pozitiv példaként állnak 

előttem
30» sok örömet nyújt ez a pálya
31. tehetséget érzek a pályához
32. az emberformálás lehetősége vonzott
33. egyéb ok: ...................................... ..............

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5

A legdöntőbben ható három motivum sorszámát 
rangsorban irja le: O 0 6 О о в 0 оО О 0 0
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21./ Hivatástudatának alakításában, fejlesztésóben a képzés 

alatt milyen tényezők játszottak szerepet?

22./ A főiskolai képzést rangsorolja 1-től 5-ig aszerint, 
ahogy a fontosságot jelenti önnek; az 5-ös a legfon
tosabbat jelenti;

1. szaktudomány 

2«, pedagógiai 
3. pszichológia

4, marxista tudomány
5, nyelvi oktatás
6, testkultúra

о о о оо о о о

9 0 0 0о о о о

0 0 9 0О О О О

23./ Milyen főiskolai képzésünk;
1. oktatás centrikus
2. nevelés centrikus
3. egyéb, éspedig .................

24./ A főiskolai képzést megfelelőnek tartja-e a tanári 
pályára való felkészítéshez;

1, igen, mert .........................................................................

2. nem, mert ....................................................................... ..
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В.

Milyen mértékben jellemzik önt az alábbi tulajdonságok? 

0 - egyáltalán nem jellemez
1 - inkább nem jellemez
2 - olyan mértékben jellemez, mint az átlagembert
3 - nagy mértékben jellemez 

4- igen kifejezetten jellemez

... le jó fellépés

.2, kiforrott marxista világ
nézet

... 3. általában ügyesség

... 4о nem kiforrott világnézet

... 5. gyenge figyelem koncent
ráció

... G0 szines előadásmód
ooo 7. idealista világnézet
о.» 0. szereplési vágy
о.» 9. erkölcsi tudatosság
„о. 10„ hangképző szervek érzé

kenysége
... 11. politikai állásfoglalás
... 12. a játékosság
... 13. ösztönös erkölcsi érzék
... 14. hajlam a fejfájásra
..о 15. nem politizál
*... 16. idegrendszeri stabilitás
... 17. könnyen igér, de nem 

tartja meg
... 13. rossz beszédképessóg
... 19. jó emlékezőtehetség
... 20. érzelmeit kifejezni, meg

osztani képes
... 21. kényelem szeretet
... 22. az érzelmi élet gazdag

sága
... 23. logikus gondolkodás 

.., 24» gazdag szókincs 

... 25. túlérzékenység 

... 26. az érzelmi élet harmóniája

27. jó szervező készség
28. érzelmi labilitás
29. énközpontuság
30. gyanakvás
31» megosztott figyelem
32. érzelmileg nehezen kötődő
33. másokra hatni tudás
34. az emberekhez, a világhoz 

pozitív érzelmi viszony
35. feltűnő testi fogyatékos

ság
36. zárkózottság
37. megértés, szeretet 

33. ingerlékenység
39. megbízhatóság
40. dinamikusság
41. fegyelmezettség
42. fejlődőkópesség
43. erőszakos természet
44. törődés a gyámoltalanokkal
45. a gondolkodás rugalmassága
46. sokirányú érdeklődés
47. aktiv kezdeményezés 

43, közömbösség
49. elfogult vélemény alkotás
50. határozottság
51. beszédhiba
52. határozatlanság
53. energikus életvitel
54. vonzódás az extnémítások 

iránt
55. demokratizmus

• л

9 О

0 0

9 0

0 9

0 e

0 о

0 ö

О 0

9 0

0 О

а с

о 0

0 0

О о

а о

© «

© о

о о

0 С

0 0

0 9

0 0

0 0

О 0

О 0

0 0

0 О

О 9
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,, 56, saját akarat feltétlen érvényesítése
., 57, alapos, pontos munkavégzés
», 58, gátlásosság
,, 59, lassú munkavégzés
., 60, gyors döntéskészsóg
,, 61, nagyvonalú a munkájában
,, 62, váratlan helyzetekben leblokkolás
,. 63, nyugodt magatartás
,, 64, alacsony produktivitás
,, 65, feladat befejezés igénye
,. 66, általában fáradékonyság
,, 67, kitartás
,, 68, magamutogatás
,, 69, elégedettség
,, 70, megszokásokhoz erős ragaszkodás
.» 71, gyors helyzetfelismerés
,, 72, együttérzés
,, 73, kapkodás, pánikba esés
,, 74, hajlíthatatlanság
,, 75, idegesség
,, 76, fejlett önkontroll
., 77, befolyásolhatóság
., 78, eredetiség
,, 79, társadalmi munka vállalás
,, 80, általában ügyetlenség
,, 81, fejlett realitás-érzék
, „ 82, kisebb-nagyobb hazugságok
., 83, szélsőséges természet
,, 84, engedékenység
,, 05, igényesség
,, 86, türelmetlenség
,, 87, szellemesség
, о 08, pesszimizmus
,, 89, felszínesség
,, 90, könnyed kapcsolat teremtés
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2,32« melléklet

A szakköröket jelző számok jelentése.

1. biológia

2, földrajz

3. testnevelés, sport

4, ének, zene

5. kémia

6. rajz

7. matematika

8. fizika

9e orosz, nyelvi 

10. természetbarát

11. vöröskereszt

12. irodalom

13. irodalom szinpad

14. kézimunka

15. állattenyésztés 

1G. ábrázoló geometria

17. tánc, népitánc

18. történelem

19. barkács

20. pedagógiai

21. gyors- és gépirás
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3.sz. melléklet

Az egyes évfolyamok beállítódása az átlagosnál nagyobb
befolyású motívumokhoz

Évfolyam / fő
I. II. III. IV.

összes 
fő :

Rang- Moti- 
sor: vura:

P'
/J

199 82,9 

00,4 

G5,8 

G4,1

1. 43539. 55 40
51 19312. 50 532. 39

15841 3730. 40403.
1543532. 4535 394.
150 G2,5 

52,9
11. 3236 37455.

12731 2535 3GG. 29.
49,11183413. 25 32 277.

10931. 31 26 54,425 278.
10324 42,9

41.2 

35,0 

29,G 

25,0
25.4
17.5
16.2 

13,3
9,5

31 23 252.9.
10. 1. 20 29 26 9924

1311. 24 23 24 0424.
7117 1612.

13.
21. 18 20

16 6218 2023. 8
19 Cl16 16 1014. 18.

16. 10 14 4215. 99
3916. 13 117 85.

1017. 10 3276. 5
15. 10 2318. 265

19. 12 20 8,319. 03 5
19 7,920. 5 48. 6 5
191 7,928. 4 820. 6
14 5,8

5,0
4,5

21. 6 224. 4
12422. 3 2 37.
111114. 623. 3

3,312 824. 23. 3
3,3124. 0 822. 34
3,31 2 810.24. 05
2,11 11 517.25, 2
2,1525, 0 2 0 326.

25. 1,613 426. 0 0
1,61 1 427. 2 026.
1,21 2 320.27, 0 0
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4.sz, melléklet

5, helyen választott motívumokAz 1 2. ,j-j.
rangsora

TI helyl'o hely 2,hely

fő rang- motivum fő 
szám szám

rang- motivum fő 
szám szám

rang- motivum 
szám szám

12- os 

9-es
11-es 

32—es
29- es
30- as
31- es
1- es

13- as
2- es

23- as
4- os

18- as
24- es
5- ÖS

28-as
3- as 

lG-os 

17-es
19- es
21- es
14- es
6- os
7- es
8- as 

10-es
15- ös
20- as
22- os
25- ös
26- os
27- es

1. 32-es 31
30- as 30
12- es 28 

9-es 27
11-es 18
23- as 17
13- as 15
29-es 11
3- as 9

10-as 9
31- es 9
1- es 7
2- es 7
4- es 7

24- es 6
21-es 4
5- ös 3

15- ös 3
16- os 2
19- es 2
20- as 2
27-es 1
6- os 0
7- es 0
8- as 0

10-es 0
14- es 0
17- es 0
20—as 0

1. 1. 559-es
12- es 

32-es
1- es
2- es

29- es 

11-es
5- ös

13- as
18- as
19- es 

31-es
4-es

10-os
21- es
30- as 

28-os
3- as

15- ös
23- os
26- os
6- os

14- es
7- es 

G-os
16- os
20- as
22- es
24- es
25- ös
27- os
17- es

69
2.2.2. 4540

2722 3.3, 3.
16 4.17 4*4.
1414 5.5. 5,
136. 11 6.6.
1110 7. 7.7.

98. 8.08.
8. 9 9.9. 7

10. 8 9.5 9.
10.10. 7 9.5

10.11.10. 5 5
11. 10.10. 5 5

10.11.11. 4 5
11.11. 12. 44

12. 12.11, 44
12. 13. 13.23

13. 13.13. 2 2
13. 14.13. 22

14.13. 2 13. 2
14.13.2 213.

1 1 15 .14.14.
1 15. 16.14. 0

16,15. 15. 00
16.15. 

15 . 
15. 
15. 
15. 
15. 
15. 
15.

15. 00
15. 16.0 0

16.015.0
16.15. 00
16»15.0 0
16. 22-es 015.

15.
00

16. 25- ös 0
26- os 0

0 0
15. 16.0 0
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5«sz. melléklet
A tanáridcál tulajdonságainak rangsora

Évfolyam / főRang-
sor:

0/Tulajdonság ; /0
Ia II. III. IV. Ossz.

13 14 63 2G ,212szakmailag képzett 

nagymüvoltségü, tudősu 

gyermekszerető 

megértő
igazságos, reális 

türelmes, nyugodt 
jó kapcsolat a gyerekekkel 
jól érthetően magyarázó 

segítőkész
munka-, hivatásszerető 

szigorú
következetes, határozott 

érdekes, színes előadó 

közvetlen 

kiegyensúlyozott 

sokoldalú, tájékozott 

jóhumoru, vidám 

okos
nem szakbarbár, széles 

látókörű 

kedves
jó emborismerő 

emberséges 

példamutató 

jó kapcsolatteremtő képesség 0 

emberi tartás, korrektség 

tekintélye van 

kedélyes 

lolkiismerotes 

állandóan képezi magát 
ötletes 

rugalmas 

érdeklődő

241.
17 10 24.5

22.5 

20,4

13 11 532.
19 141G 54G3.

15 14 11 4994«
1G 19,G17 8 G 475 •

1115 10 15,02 386.
10 10 12 37 15,4 

11,G 

10,0 

10,0

57 «
13 289 2 40.

11 2445 49 .
10 242 4 S9.

23G 3 9,5
9,5
7,0

10« C G
10 23310« 3 7

178 311« 24
1G G.G312« 4 6 3
1G5 6,612« 0 47

11 15 6,21 0 313«
1314« 1 4 5.4

4.5
G 2

111 0 715«
15«

3

11 4,50 2 G 3
10 4,11 4 216« 3

4,110116« 2 2 5
10 4.11 2 416« 3

2 3,70 0 917« 7
2,92 2 310« 7

1 1 2,93 710« 2
2,91 210. 4 0 7

2 2 ,52 619. 2 0
2 2 0 2,52 619«

2 1 21 2,5
2,5
2,5

619.
1 2 G19« 30

19. 1 00 5 G
1 2,519. G0 5 0
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20* gyűrnek személyiségét figye
lembe vevő

20. megszeretteti magét a gyere
kekkel

20. órán kivül is foglalkozik a 

gyerekekkel
20. tanitva nevel
21, bizalommal lehet fordulni 

hozzá
21, emberi tulajdonságai jók 

21, pedagógiai tapintat 

21, tud bánni a gyerekekkel 
21. készüljön az óráira 

21. lelkes, aktiv 

21, követel magától 
21. jó nevelő
21. örökifjú, fiatalos
22. diákjai tisztelik 

22. játékos 

22. őszinte
22. reális szemlélet, Ítélet 

22. jó ember 

22, demokratikus 

22. kreativitás 

22. gyakorlati ember 

22. probléma érzékeny
22, legyenek hibái is
23. barátságos 

23, jó testfelépitósü 

23, jó fellépés 

23, szeresse meg a tárgyat 

23, becsületes 

23. érzelmileg is neveljen 

23. ne legyen hongulatember 

23, szilárd marxista világnézet 

23, hagyja gondolkodni a gyereket 0 

23, áldozatkész, önzetlen 

23, ne kivételezzen

1 20 2 2,085

2 00 3 2,005

1 12 1 2,08
2,08

5
1 0 04 5

2 0 0 1, G2 4
11 2 1,60 4
2 0 1,62 0 4
1 1,63 0 0 4

1 2 1,61 0 4
11 1 1,61 4
1 1,60 3 0 4
1 1,60 0 3 4

1 1,60 0 3 4
1 10 1 1,253

1 1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
0,8

02 0 3
11 10 3

1 2 0 0 3
0 00 3 3

11 1G 3
1 0 20 3
0 10 2 3
0 30 0 3

0 0 0 3 3
2 0 0 0 2

11 20 0,80
1 10 0 2 0,8
1 1 20 0 0,0

22 0,80 0 0
1 1 20 0 0,0

11 0 0 2 0,0
1 1 0 20 0,0
1 0 1 2 0,8

0,00 0 2 0 2
1 10 2 0,00
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123, aktivizál 
23, jó megjelenésű 

23, szerény
23, egyéniség
24, nem felsöbbrendü
24, társadalmi munkában aktiv 

24, igazi tanári egyéniség 

24, tanulók figyelmét lekösse 

24, sportszerető
24, családi problémáikkal is tö

rődjön
24, ne keltsen félelmet
24, érzékeny
24, ne kísérletezzen
24, jóindulatú
24. talpraesett
24. lényeglátása jó
24. megfontolt
24. osztály előtt értékel
24, tud fegyelmezni
24. jó szervező
24, elégtelent nem ismer
24. szimpatikus
24. tettrekész
24, nem erőszakos
24. filozófus
24, pontos
24. megbízható
24. munkabíró
24. nőm tekintély alapján nevel 
24. pedagógiai érzék 

24. fegyelmezett 

24. önkritikus
24. munkatársaival jó kapcsolat 

24. ambiciózus

1 2 0,800
22 0,80 0 0

2 2 0,80 00
2 0,820 00
1 0,41 00 0
11 0 0,40 0
11 0 0,40 0
11 0 0,40 0
11 0 0 0 0,4

11 0,40 0 0
11 0 0,40 0
11 0,40 00
11 0 0,40 0
11 0 0,40 0
11 0,400 0
11 0,40 00

1 10 0 0 0,4
110 0 0,40
11 0 0,40 0
1 0,41 000

1 1 0,40 00
11 0,40 00
11 0,40 00
11 0,40 00
110 0 0,40
110 0,4О0

1 1 0,40 0 0
1 1 0,40 0 0
1 1 0,40 0 0

11 0,40 0 0
11 0,4000

1 1 0,40 00
11 0,40 0 0

1 10 0 0 0,4
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6,sz. melléklet

ön.jellcmzésbcn előforduló tulajdonsánok rann-
sora :

Tulajdonsán/szám /évfolyam/:
III,

Rang- Tulaj« 
sor donsóg összes:

IV.II.I.
2222 851791. 22 37
39174 G5G537 4G2.

4G 65171 22 37G53.
8520170 3720394.
7212 39170 394. 4G
371G8 39 5585055 «
2015G 920 G5 55G.

151 72 554G72 577.
46148 85 G7G78. 55
4012143 23 9579.
1242142 7210. 72G7

33 5711, 12140 579
6740134 19 2312. 23
1141133 3413, 40 9

41 2314, 12 132 G740
3415. 19 128 34 40 57

15,
1G,

45128 26 25 7G34
0141 941 125 34
19 1917. 123 4233 33

41121 2318. 42 55 45
3316 0119, 113 4426

111 19 20 4220, 44 54
26 2611120. 44 3345

01109 6321, 444576
16 146322. 81 10G 76

11 474511 10323, 79
1371 313 4224. 99

76GO81 267124. 99
71 53271325. G3 96

2413 5395 7126. 53
274727. 1G 94 25 53
54627, 9447 4753
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3128. 6025 92 679
13IG29. 91 360 47
715427 90 27 7930.

31. 60 90 633 387
50 6090 6354 8432..
273 9082 767933.

11 21 70 2590 7834.
2450 5076 8735. 50

7850 877836. 6 74
25 217036. 74 8778
2131 231 7337. 38

71 3186 88 302138 .
24 124 31 867039.

121 38 240. 6587
Ч

41. 6 54 38G3 8630
165G1742. 83 5086

14 561 52 75 5843.
06 03902 40 8444.

124 7547 0845. 83
12 32 438446. 04 77

1041 7928 647. 75
32 74 8448. 56 40 50

3270 77 548. 88 40
28 83 3639 6649. 32

1039 83 36 8749. 58
7039 70 666249. 77

8415 230 773650.
51.
52.
52.
53.
54.
54.
55. 
5G.

5236 755G28 37
14 Gl14 35 4380

28523070 35 59
14777533 6966

62 6210 31 1 66
2031 733262 69

61 0274 432843
15 8027 6974 49

15 7026 4957. 4 59
102952 25 14 5650 .
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58.
58.
59.

10 1859 25 8 74
2G9 52 1525 GG

61 Gl23 89 74 59
30 22 52GO. 30 307

61. 1949 30 0 73 09
61. 1973 5 4 89 58
62. 18 1552 G45 G4

1862. 73 59 684089
8263. 17 49 8 350
611482 73 8064. 69

12 29 1765.
65.

29 495
12 18 024 09 8
1164 8066. 43 60 68
11 5166. 0068 4 40
11 17 51 2966. 00 64
10 5118 0267. G4 48
1067. 35G8 2948 5

1835 9 35G8 . 80 7
51 1869. 518 48 4

70. 5 357 7 7 7
71. 17 17 174
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