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Bevezetés  

Korunk alapvető problémája, a megváltozott életfelté-

telekhez, a megnövekedett követelményekhez adekvát 

módon megtalálni az embe r  uj életformáját. 

A felgyorsuló társadalmi mobilitás, technikai fejlő-

dős, automatizálás, a tároadalrai munkamegooztá3 foko-

zódása, mind több ée több uj foglalkozási áj keletke-

zése uj távlatokat nyit az ember azemólyiaégének ala-

kitásában. 

A gazdasági-társadalmi helyzet emlitett tényezői az 

if ju©ág neveléoében uj követelményeket támaszt. A jó-

vá generációjának nevelése sokoldalubb, folelő3aég-

teljesebb ős élet-, munkacentrikusabb lett. Pelkészi-

téaének első állomása a pályaválasztás. 

A pályaválasztási döntés jelentősége mind a táradalom, 

mind az eM,yén szempontjából erőteljesen megnövekedett. 

esek oka a tLíxsadalmi fejlődés cziikségezeriiségéből 

következik. 

I_ag ►arorezágon a pályaválasztási tanácsadás társadal-

mi °angja az utóbbi években jelentősen nőtt. Kormány -

határozatok, a párt politikai irányelvei, az ifjuság-

politikai határozat egyee pontjai jelzik e tendenciát. 

A  magyar társadalom alapvető célja a pályavúlasztás 

előtt álló fiatalok segitése, akik  majd munkájukkal, 



helytállásukkal emberi, kommunista tartalommal  töl-

tik meg  e táreadalom jövőjét. 

1972-ben egy  hazai konferencián a pályaválasztá©t 

szakemberek uj progw:amot dolgoztak ki, amely magá-

ban foglalta az elkövetkezendő évek pályaválaeztá©i 

tevékeriyeégének legfontosabb feladatait. Eitoók Pál-

né leozögoztes "A pályaválasztás valójában nem egy-

szeri döntési akton, hanem róozo az életpálya ala-

kuláiak." Ez a folyamat magába foglalja a  pálya-

választási érettség kialakitáeát, a döntés no;i.oza-

talát, a Szakmai felkéaztilée szakaszát, a munkahelyi 

beilleszkedést és a beválá©t jelző specifikus jegyek 

alakulását. 

_rajzik Lászlóné vázolta a jövő iokolájdnak egyik 

alapvető feladatát, mely szerint meg kell valósit ni 

a valamennyi tanulóra kiterjedő, pedagógiai jolledin 

pályaválasztási előkéezitéet. "Olyan pályapedagógiai 

tevékenyvéget ozUkaéges kibontakoztatni, amely nem 

speciális pszichológiai vizsgálat* alap$ , hanem 

az iokolában vígbemenő ezemélyiuégformáláa egész 

folyamatában való©itja meg - minion  tanul'l- a dif-

ferenciált pályaválasztási atilkdositist d tudesaiis t . " 

A  tanácskozáson ogyönt©tfi meg i.lapit'/t nyert, hogy a 

pályaválaeztri előkéazitée indokoltan került előtérbe 



~ 
~ 

a hazai pályaválasztási tanácsadácban. A pályavá-

lasztási tevlkenyaéj alapveto" teaületét képezi a  

jövőben, az iskolákban folyó döntést előkészitő  

munka,  novxibbi feladat,  amely  még hátra van , a  

permanens pályaválasztási tanácsadás 22önz.letes ki-  

aunkálriaa.  

1974-ben a Nemzetközi Pályaválasztáoi Konferencián  

további meLe=ő©itóot nyert a pályavúlaeztáai tevé-

kanyoég programja, feladatrendszere. Nagy I:are, a   

Minisztérium miniezterhelyetto©o mognyitö  

beezéit4bon kifejti: "Az if juság pál,yswillnsit'i  

p ~obl~ldit elsőSerba► szervezett iskolai keretek  

köpött - pélyaválasztási tanácsadás utján - kell  

me ;oldan1....='el kell késziteni Őket a reális pilya-

válaaztáara, men©tközborii korrekciókra, végső soron  

a döntésre. ... Az iskolát, egyre jobb hatásfokkal  

eegitik a fiatalok polyaválaeztáaát, illetve pálya-

kedelük olőkészitíeót."  

A  feladatok sokolial.u, konkrét megizatá °ozáaa a kuta-  

nunka 4rányát in agamabta. Az "életpálya" alaku-lásának 

Líra  kiemelt  pont ját  vizsgálták a szakembe- 

rek a pílyavúlasstluai towiksayok pregralddiak meG-  

valóeit//íhoz. Sokia°ányu orientáció lautattdamal ta- 



lálkozunk a szakirodalomban, differenciált adatokat 

találunk a dt'utés köréből is. Komoly vizsgálódás 

történt a munkahelyi beilloszkedés előle .itéaé:e, 
a beválás meg yorsitáoá:::a. A  kutattis fő irányvona-

lába az olőká©zitő saanz kidolgozása került a pá-

lyaválasztási tanácsadós mindennapou gyakorlatának 

neghoaooitdsa érdekében. Tömegooen - a pályaválasz. 

társi intézetek irányit€©óval - vizsgálták az orie n-

tációt 7.,8. osztályos tanulók körében. Vizsgálat 

tárgyává tették a motiváció tartalmi elemeit, hatá-

sát a döntés kialakulásában. :lenezták - lényegesen 

kevesebb számban - a pályaismeret szintjót az álta-

lános iskolás tanulóknál. T:lvétve találkozunk tini©-

Mreti vizsgálódásokkal is. 

Belk  a  vizsgálatok konkrét ismereteket, alapot rsyuj-

tanak a polyaválasztdst előkéazitő tevékenység elmé-

leti ae tervezés'hez, gyakorlati  lebous olitásá1 oz. 

''gyetlen ponton azonban eltértek az oroz'gos valamint 

a nemzetkézi programtól, nevezetesen new helyeztek 

kellő sulyt a folyamat-jellegre, igy  az adatok első-

sorban a vizsgált terület aktuális szintjét, állapo-

tát statikusan tukrözik. 

Kevéssé alkalmassk annak megválaszolására, hogy milyen 

folyamatok sa jlarnk le a személyiség formáld©a ©o.-tán 

a döntés mochozataldnak időpont játig. 



Jelen munkánkban a dönt& t magelőző kritikus szakasz  

vizsgálatát tűztük célul, a serdülőkorban lezajló fo-

lyamatok elemzésével. B e ;asz jelentősóge nagyobb,  

mint kojábban hittük. A ko nitiv funkciók mellett a  

személyiség érésének folyamatáról kell információt  

szereznilnd ahhoz, hogy a belső és külső hatáook szin-

tézise segitee a fiatalt a döntés meghozatalóhoz. 111b-

ben  a felfogásban a uzomól yieégformálás nem  ma,  mint  

nevelni a serdülőt a döntés:e.  

Vizsgálatunk során informdciót kivártunk gyiljteni azok-

ról a po*ttbológiai folyamatoknál, amelyek előkészitik,  

amilalaplaadkapdlyaválazztdmi döntést.  

Alapvető célunk az anticipált döntéssel való identifi-

káció tényezőinek megismeréso, nwlynek alapján a korrek-

ciós beavatkozás megtervezhetővé válhat.  

A vizsgálat 0106 szakaszában Csong72ád megye 7. osztá-

lyos tanulói vontuk be, a második szakaszban /". osz-

tály/ a populáció lo -óval folytattuk kutató munkán-

kat. :. lo~c kiválaeztácánál elsősorban a területi ará-

nyokat vettük figtelocbe.  

A longitudin ílis vizsgálat főbb szakaszai:  

1. Csongrád megye 7. osztályos tanulói kö:°ében a  

döntést megelőző pszichológiai folyamatok - kog•-

nitiv funkció, a személyiség dinamikus szférája  



/omóció, motiváció, dirdoklőd ée/ - feltárása. 

Az adatgyütjtást 1974. novenbe'ében végeztiik. 

2. A statisztikai uton kiválaszto 'Gt 	osztályos 

tanulók  vizsgálata, a megismert-  pszichológiai 

folyamatok  alakulásának, változásának további 

feltárása é rdekéber.. Időpontjas 197:;. november 

hónap volti 

3. zakta ácsadáo lebonyoliiáaa a pszichológiai 

segitségre szoruló tanulók esetében. '. folya-

matos lebonyolitís 117:. novemberétől 1976. 

márciusit zajlott.  

4. A realizálásra keriilő púlyaválasztáoi döntés 

irányainak feltárósa 1976. április hónapban, 

A vizsgált pa.mméterek értékeinek validitását komple3s 

aöd©zereggiittesflel, a longitudinális vizsgálati meto- 

dikával, valamint az eredmények natematikai-statisz- 

tikaielemzésév4l kívántuk biztoaitani. 

$ Legjogyzéss az 1.2. szakaszban történő adatgytij t és t 

a mellékletben szereplő 1./a, 1./b. kérdőivek se- 

git©égével végeztük. 



I. A pályaválasztási döntés pezioholóciai vizsgála- 

tának elméleti alap jai, felpdatai és módszerei  

1. Slaakirodalmi előzmények  

A pályaválasztás bizonyos mértékig megtévesztő kife-

jezé©, amennyiben csak. e€ ► adott időben lezajló válasz-

táis'a, döntés .°e utal. A pályaválasztási döntés azon-

ban minden esetben a megelőző hatások következtében,  

a hatások folyamatában, a is élyieég pszichológiai  

történéseinek közegében alakul ki. döntés,  rendki-

vtili jelentősége rnellott is csupán része, kritikus  

pontja az életpálya alakulásának.  

A sikeres döntés ozenélyis'beli feltételeinek kia-

lakulása a személyiségfejlő" korai szakaszában  

megkezdődik ős a rákövetkező szakaszokban más-más  

tartalmat nye:'ve folytatódil:.  

A pdopube:táo ős pubertás életkorban, a döntéshely-

zetbe kénnyszerll€© során jelentkező mag ldáei tech-

nikákat, jelentős mérvékben befolyüolj'k az élet-

ko ~ : sajátoseá ai. 't .,zzel nzec ben /a*áa olnunk kell  

azzal is, hogy - megj.E.K./ minél előrehaladottabb  

a gyo. mek életkora /serdUlőko:, if jukor/, s minél  

összetettebb pszichikus fol,yamatokr61 van szó, annál  

szeribctünőbbek é4 nagyobb jelentőségre tesznek szert  



~ fejlőd=:Gbon ss Regydea.i variabilitéiAe ktil.öx;böző megn,/il-  

vdoulAsi foim4i.." /i`tu'ci, 1907./  

A  míoi'f firffelem2-2e méltó szempont, hogy art  életkor is a  

pszichds titruktu_e fe jle jtsécn gyak,•au elt e:2 €c  ,mu.tat.  

A lo-14  Awes  kor között 4 pszichén stzuktura fc;jiUé9e  

nem  lineérfs, a fe jlettski szint csak a:.aptond3nciújá-  

ban kötódik az életkoi'iioz. Az ado  t.,  életszakaszon be1S1  

az eeyéni jellemzőktől fiiggÚen több eves eltol&deok ia  

~ 	~ 	' I 	ee 	137' /  1E3 ~16 ~9E~z, G3o~. ~~ y, 	.~ •  

A helyes dönt es kialaki;:l.ilsénak probl3raat iká j ába,.i t ahá t  

meghatároz.é ez€.rep,t jöt;azik a sz;;aélyiaégfejiőtid® mi-  

nősége és üteme. ::r,i:ek be:olyáeolása 13ru1 feladatkint  

a púlyavál.aeztási ráöntést elősészi.tő időszakis, n31y-  

rick leLx'oi,tonabb nzintere az : ei:olf t/iwitoá:., 1972./  

Ea  az időber, vieazatekinttink, ez a felvc  t  és 	1947.  

űsuén meé;fo^;al.mn.zást nyel-L. A Schn11 Jár:os vc z :: ~. éu é-  

vel iilene:Wű dr',:ckczla tc:i `_'6  ui,  Bé2a  jelentet we ki - töb- 

bek között - hogy az er-er.nciZyes pályavélaszt6si t©vékery-  

aéuuek 	az iskola padjaiban kell tregkezdőcinie.  

/V'v"ll„;yeey, 1975./1%z az él:;.ekezlet mcgesabta a fejlődés  

i.ri~nyaii, a pál,yaválaoztá7l tQVé'keuybdg és az i31.olarend-  

sser Dzovwi sLe.:,veziati éo taw•zalm,i ecyméeraépi.ils3eét, de  

a ténylegoa ogyi.ittmiiköd6tio osak plóbálkozázok tö„téntok.  

A 6o-as években acy.2e si:L:;;;etűbbé vált az suit  ~miikö:áéc  



tartalmi és foxmai ki.dolo^elea, a diintée előkészit6sé- 

nok ®egoldéeára. 1971-ber: azután Korméryhatávozat 

/lo2g/1971/VII.3.oz./ mondta ki; " A pfilycv{laezt•á©i 

',;a2iácEia(it3.^.t £i., Á1tf114I"toF É(3 kÖzópis+?'o161:be..n folyó o?.- 

tstáiti éti nevelési folyamat ozerveo réezévé I.oxz ten-

ni." 

^ényleceaor; ettől kezdőüő•en tvo,.suli; fel a  kutat 	az 

ccyiSttmi,i.k5dés lei2etőséF;ei.nek kidolgozásáa.a, valamint 

a döntbet előkéeLitó szakasz hste"koryaár,án.a,k fokozáe$- 

.s. 

Havas Ottó/1C sfirgeti /ljbg./ az iskolákban a púl.yavá- 

lasatiai inka kozszeiU foltételeinek létr.ehozáoát, 

amity  lehetővé teszi, hoz:y  az iskolákban ne csak esé- 
monta,rtaák, 	kópeoeke, rátermettsége szerint, s 

a n.épFazdanáüi igények f!gye:? ,,Mbe vételévei moaale- 

lően befoly{soljdk, irányitsák a pályát vá3.aaztd fia-

talokat. 

A faltételek eaike /ezubjektiv/ a pedaRóeusok mzoai- 

oldgi,ai*  pazicholór;iaí Ln?1tu_.-z:;;3nak növelése, cazdaw 

oígi YirdAietbhn. való tá;ékozottskuk biztoaitáaa, 

illetőleg 	 során u papaválasztási mnukára 

va16 felkéeLitécük mQgoldúsa. /Ballér, 1972./ 

"A kor.e^orü, illctve kors zerUci.tot* iskola ®u a ható- 

Icory payaválaaztáe QL;,,;aístál alválassthatatUn. Ceak- 



.lo  

to a korozezii iskola tud lehetőséget teremteni a ha-

tókony polyaválaaztáehoz. Ebben az alapeszmében ren-

deződik el  minden pályaorientáló, illetve tanácsadó 

tevékenyek." /14.11mdn György, 1974./ 

.i tehát az iskola feladata a pályaválasztásban? 

E1oőrendü feladatának tekintjük a döntésre való fel-

.áozitóot, nevelni, formálni a tanulói ezenélyieéget 

a döntóo cao hozatalára, melynek előfeltétele a pálya-

vála©ztáoi 6retteég kialakitása. 

"pályaválasztási érettségnek nevezzük a tanuló egó©z 

czemélyioégénok olyasa fejlett©égi ríllapotát, amely 

© yréezt lehetővé tegfi - az elhelyezkedési lehető-

oégeknek ée a ezemeilyieégnek megfelelő - pálya adek-

vát válaoztáeát, máer©ozt biztosit ja a szakmai kép-

zésnek legalább minimális sikerét, év felébreozti a 

tanulóban a szakmai beilleszkedésre való tartó© törek-

vést." /:,:ókusfalvy, 1969./ 

A helyes pályaválasztási döntés kognitiv feltételei 

a megfelelő pálya - és önismeret, valamint ezek olyan 

öoezehangoltedga, amely a választási lehetőoégokkel is 

számol. pályaválasztási érettség paramétereinek mór-

hetőeíj a,  metodikai hiányok miatt - komoly problémát 

okozott az empirikus anyaggyújtó©ben. Egyre sürgetőbbé 

vált a longitudinális vizogálat, amely a döntést meg- 



előző pwrsiebaldejai fo3ymsisk kbzia néhányat fel- 

tf rhat. Aldbaalaiwg,1965./ 

A  pdlyavdlarstisi drett®é; viszonylag komplex viZa - 

gálatft líkuaialvy vdgezte cl, s megállapitotta 
többek Wzgtt,  'logy  az áatl inos iskola befejezóso 

előtt a fiatalok minteF;,,y 2ele 3*emdeldezik csupán 

ktSsaelitóen meGf0lelő p;iZyaicm®arttel. A  saját yíi],ya- 

a1kalmaguú.guk tz©oitélóaa ozompent;jából iozato® pélya- 
követelmények ismerete cook a tanulók 2o-25;'1 
k,ieiiető. /1967./ 

Ylsytlata az öL;nne:mt, öua°tókelds p:2obl6mt,íj€i w a io 

tómutatott. Hasonló e1°edményro Jutottak rado kutatók 
is.  /I;.adnai, 1919 . Jakabn.o, 1970./ 

A pályainnvrotre de  önscmevet•re vonatkozó problóie(k 

e1©őao_.•batl abból adódnak, Logy "14 óyvec korban a ta-

nulók ziimakbon móg nom kópnook axis,  hogy  pályaválasz-

tásukat jövendő C1etfi.k reáli© koreteibe ezorveeon be- 

illeOazók. r/rók.uaF'alvy, 1971.1 

Ezek ale;p jón  levonható  kc3vetkoztot élek. s 

- A fej lndialólektani ti3rvényszerit®éQek alapján 

alacaonyabb esbbau lenne indokolt a pályaválaez- 

téoi eretl©neíg az adott óletkorban./Rókuoi'alvy, 

- Idíiben történő - tehtft: =tweak a di3nt6e id®ozak6- 

ra korlátozódó - nevelői beavatkozáa®al kialakit- 
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ható ogyfaj ta érettségi szint, amelynek bd-  

zi©ein a pedagógiai tandcaadde hatékonyan se-  

F;itsoQíci a redlie döntést. /VcilgyeEy, 1972./  

kókusfalvy vizsgálatainak kiemelkedő érdeme, hogy  

mogteromtettc az iskolóban foly6 pályavélaaatási  

munka módszertani kultuy°djdt. /1966./  

1CidolgoEott pdlyaválas2tdai érettséget vizeg116  
ootoda3gva1 ~.twt nyitott =:agyezámu empirikus ku•  
tató muukcánal;.  

A kutatok első0o. -bL121 a döntés időszakúra ir{nyul-  

tak. Leginkább cryegközelithetőr_ok *artott1::1: az ori-  

er t:íc iós iidrtyok fo1  tá:Péadt. j.:r.uok alapve t c:"l j s  

Jolt a u4pgazdasilgi '3.gdmraL do a t én,ylezc: ir4r ~.,yu-

láaok agybevetése, a mutatkozó razyobb :óoQk alap--  

jfin a polyai: Znyitda sol-on köve ::ezó feladatainak  

meghatdPoadaa.  

Az an;lu;EaStdalt adata101 az  1972-bon megalakuló  

megyei  paijallldlasztdet intézetek púlyairdr~yi.t6 ós  

propaganda tevc5kei~yakének raek;c.:1.o,por,ds&a vigeztik.  

/~orlaá., 1973./  

.. 

 

Zala mogyébE::o vécz ott toljaokörIi falsíarée cólja  

volt, oleaozni a fizikai dolgozók  gyerekeinek irdis.  

n,yuláCióll.t, a fokozott, pacla;;ógiai eszközökkel  tör- 

téanő oegitócük ird®lidimm• Feladataik között szere- 



pelt az C;c:yí3L-" 0.1yúkról nyuj tott f.nforodcio 'nrúal-  

mána.k ®::lystéee, w+eslitáoa, toz•3edelm6nok úzólosit6--  

ea a tandcoa.talr...neág, döntiei bizor.:y;;alaned; mobazün-  

t® t ee 6rQ ./ r3F3l3GioI., 1973./  

Egy oa•az€íroo ropreaentativ pály8válacztdci nzánrl6k-  

felmárEc tmnul®égai kiizi: t t oze_:cpfll ú az a mez;611a.pi-  

tás, hogy mind a eziilők, mind a tanulók íakolavrála.sz-  

Waa Iat$.7ozottabb, mint u pályaválaaztáci szdr.ráók  

megfogalmazása, Ubban rs ,yilv~in czo+opet jitoza3ak a  

i.kilyais°únyitde hidnyoccácai. Továbbá a vizogálat ada-  

arra,  engedtek kiivetkeztatni, hogy "8 p•.ilyaL:.Sywit6  

rvrarát mindenkor d§.fforQnciali kell a fiatalok ears.  

Damien /a gondviQelci fogla3.ko: űca Lc i.ck.ola3 vómeett-  

eóge/, new,  valamint annak a tole,pülamiQi: u jellege  

ozerint, c,Iaova a tanulok fokolóba jdrnaL. 4f Pln].nd.r,  

1974./  

:-z, bolcc-zatmSz• meg#iben az o .:iezltác i.óc 1't31nG:. c:s ©lor:!-  

zéee ala,p  jón IIegál.lapitották, hogy a 3. osztályon kor-  

ban hozott (Uinta.: nem  minden ecetben felel nec ra  megye  

munkaoyii igényeinek, s:s sok o©otbon nem zedlia. Az át-  

irrjslyi'i..`.íc, a tanulók eredeti elkdpzelócánek többnyire  

i::d::.yezcrti r~..ádo3itüea tapasztalataik oze::'int mini az  

ekyE:n, mind a n6pgazdacág ozenpoLt jából i:áto© lehet.  

/flaw -2a3.ozc>a, 1976./  
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A p:ebl6mafoltérés t6Uyét meghaladó vizsgélédévokkal is 

taldikortunk, bér ezémuk 1(nyegesen kevesebb. Ezeknek 

az edema munkéknak célja a beavatkozás irényanak, 

tartaiimak, módozecinek kidoluozdea a dartée roali-

tdmimak fokozéséra. 

IsMihmilegyében a befogadó iekolók igényeit és a bolo-

kolémidi tinyczElmot öeszevetve keresték az eltéréseket, 

amelyek jelzik az idkolai beavatkozde szUkségeeségét 

6e irdnyét. A megiemételt adatgyiljtés alétémesztotta 

or korébbi orszégos felmérés eorón nyert tapasztala-

tot, mely ezorint a tanulók - mintery 	 ragyobb 

mértékben ragaszkodnak a választott iskoláikhoz, mint a 

szakméjrichoz. Legkorébbi éo legerdeebb a kötődés az iskola-

tipuehoz, u... ebből következik ez a tanulsei, hogy még 

közvetlentil a toveibbtanu/doi jelentkezési lap Litölté- 

se előtt is kiemelkedő szerep hdrul e pedag6gusok7e, 

szUl6kre, az Uzemahme a pélyaváleeztási dint és kialaki-

téséban. " /Tralmi-tocrke!--né, 1974.1 

A dart& realities 41.dek5ben beavatkozdera véllalkoz-

tak rlokoleoug. melynok lényege a pályaveilaeztási szén-

dék ismeretében a nydri munkavillalio megszervezéde a 

széndéknak megfelelő pályadn, var y pályaközelben, c. jö-

vendő pélya megiemeréee céljdból. A próbálkozást hasz-

nosnak4 eredmftesnek itélték meg,fokoz&iott az élmé-

my* WOW= a bmillitódás a fizikai munka végzésére, 



cln6lyúit a tanulók pál.ja,lcme:oto,  

fosmilúdott, a szociali:lálGdáo folyamatra t'Qlglyop-  

sult.  grin', 1:)74./  

A munka asemólyi.sígoaakit óhatása ndlkii.i.özile t;e f;lcn  

a tanulók tindlló tb1►4ken,y Llet1e, táLaadalni bWil-  

1e3zka3óf3re, választott hivatás alkotó gyako., 14nd:.a  

való feIkéazitc3,óben.  

A  munkára va+' beáll.i6dda rősetaAiletoi ós ann.  

tési megelőző orient4oió fubb ixanyai között (44 nemr-  

zetközi kutatócsoport- viz©bál.ataiL alapján - booze,  

alsOét, kölcsönhatást tfu=t fel.  

A  matnkairt való beál3.itd ~-.:dE; czotiviíló ©zozepet tölt  

be az orientdció alakulásában. Lz a funkció t:~vén,yee-  

nek mutatkozott 	vizogáil.t - pi 'opubúalde, p::-  

be.r. t:bíe, postpubertás - ko.: csopolstban.  

Az v43.3..ai.. yüF,zóaék ookoldalu vizcuálata fényt derx,tett  

a tanulcik púlyaioeaerc:ttinek c:o önismeretének h•lányoa-  

skai.oa. Lzt támasztják alá az adott pály8 követelmé-

nyei és a be:állitcídá,o ko.uk:_ et; te között joint-

koző ellonttmondrá®ok.  

A. pzepuboxtáo koru tanulók besllitdddsa általtánoe,  

pályn^lk 6po  r l éoei,kb3n in az últalános irdn,yul.t®k  

loai.r.al , oe#:fii-bex: ryukoA w több pálya folé ircáryl.i-  

16 eatűo jfi vonzódée.  
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döxit6s elút  t 6136 ccopor mu:ttírr vc:16..  beti].litó- 

dtleánal: tatF.1du.loc szintje c: a ptil,yaor3.en.teíc36 irá-  

r.;;  a et,yértclzdion ozoyoc i3sevcfUngMt =tat.  

A  pootpubo:Itis csoportokra So11Med mind w mL.r:,tiva  

való bcűlli 'uádids *  mind a  paysvilrwatia3 csti:Id 6L:  

diffe:eiiciúlödás3a, amelyboa jelentóL tt:r.yezíí alap-  

matte* aziut j ériak mac-Z.11°15   o~ ier.tüció. 1~ú~ ó -Za- 

ka3•. 

 

1975./  

E:z a vizagálat az wAantticiG-kutatúoban, a pilyavá-  

laaztási s~.•otteég aagközoltt6céb4n uj uta t  nyitott.  

A azel l0  óv ig a1ka3aaao  t t r.egtsözeli t Co i trá 3o!:at ,  

szcqpontol:aí; cs;Q:-ate iol ujabbal. A: i:.,j összei'£tg-  

góceek i,n..^.dagitják iamo:.•eior.nket a czeiaé3ryisdgfejlő-  
dí;0 i'olyramcitá:_ ál, a aze:ia.yiséi; 6:.t6coz°ientáciú  

~;alás~sia;.: bcwa .,atdaával.  

ddntda 	rzz3nton tti.::tL1115 ii8t;kt)zel -it6s;,  0z~ik- 

z égo, de - :1-:ut az előző vi  zo a(~í.1at elorz:✓  u o c o  _°ti?.  

15t vuk - nom ©leáguégos welt  étol.  

Lcgaltíbb olyaa zontoa az a  msg,atartáai keiezeril.ú•t,  

+~:~állitá:l3c~ , amoly vái;t35 sorou 1161yavdlaazt6si di3zi-  

t Óa  t, a  tlCi::: v dff c31f o'{;c3li3;,i t Ored3ény(3zi.  

A 14 6v00ok Jzeméyiaág.t va:i.iba:i nesz kelló4n érett  

as anillú dt3nt ánro, do  nom fel°s:iszüle t1en, ha a pá-  

l,yavá2auxiAJ .,:ó;y6vL1 ;23ci:z'a3u 	poziAv b061-  

litódbt©ud alakult ki vacy alakitotta ki.  
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A  pályavdlasztái©sal kapcsolatos beállii.ódások a (Pintéa 

időezakdban általában kedvezőnek itélhetők meg a 14 

évesek vizsgálata alapján /Xantus, 1976./ 

További tapasztala t , b.osy az általános iekolások pá- 

lyeválaszAQi beó? li Adríanak feltárása akár egyáni, 

Wsáx csopo =: szinten tlaas :: abb imMatoztatl.afá a polya- 

irányitás gyakorlata számára, mint a hagyományos szán-

dékvizsgálat. 

A dtint ée időszakában az o °icn pác ióa viz©gálatok mel-

lett ads pa°'amiterok kutatásával is találkoztunk. 

A dZ5ntia meghozatalában domináns szerepet tbltenek 

be a aetivurnok, ösztönzők, szükségletek, melyek ár-

Skdltt` toszik a tanulót saját feladatai minél jobb 

elv404e éb eu. 

Cairmaka riotivumof,nak nevezi a pályaválasztás mélyén 

lévő dinamikus serkontó tónyezőkot9 /19G1./ Az agyé-

nek motivumai aajAtos inditókrendezert alkotnak, m.ly 

akkor kedvező, )ha a értolmtiten mutat a választott pá-

lya irányába. /1)6G./ 

bbál adódóan a le''liatosab'b teendő az adekvát d'ón : éí 

kialakitdsdban, at. adekvát '100126", a pályaválasztó 

©ajá`; szemályia Rába ► gekezező rio Avbci6 kialakitása. 

/i:ó1 u fa1vy, 1969./ 



A motivációs bánio pedw;óciai e: zkt3akkel Orkin/3  

alakitdsdhoz elongmch^íotlon a tanulÚ úrdekl6d6s6-  

not mer,isme7 óca: A *entreats E3x•doklúkási kf3r mel-

lett mer,jelanfi mú;soril.-,;coN ó.MdekludáGi tanület  
.'.emem'ete eae:gitcái;ot nynjt a palya©lkápűoláaak oset-  

loges korre~.:ciőjahoz. Pleczto.ráni, 1976./  

%a konb.-rát vizsgálat ao2án regiZlapitá st r Lyc.A,  
:.loe„y a ta:.,z;163c pál.yav."taaztáct irzir.yit6 motivációi  
13 ávec korban olaődloLec©n a választott pálya  ldSl— 
ső, gomas jecyeire it iwilnak. ano', kÜvc !;::eztdibega  

,3ya'sl an ir..adakr,át a dönt ác, 	nee olapozza tam 
 

kellően ykogi,tiv tevtalon Cic a dinamikus sedneIIu  

sem tiSlti bc funkcióját. /=app s  1972.1  

Mint láttuk, a mot ivuaolc csak Lc11ő óE  °oálie Dá3J/e~ 

ismeret hcittern Láponok. Lc/yes  i..ő .r~rba bcfolyóaoini,  
o©rkenti a döntést.  

Látszólag ennek a kövotaladnynE:k — Mgfclelő pn:s.yaie—  
ua _, ot — lehet a lo8kGnuye'Jben eleget tenni, nivcl  
itt csupán bizoxyos üzill:r t.:10o3 információk eg,yoze _ ii  
rasvazerzáa63.ő1 van szó, e].l.entátbenz~:~a — nevolcyai  
folyamat tilts/ k3r31al:ittndá — foltátolcivc:l. '; va16—  

ságban e3.o:zban ez n60 i.3y^..ri og7flzeat.:. A pályaválasz—

Ax.: ezamdra 	uehdasó,;et jeleut cslotkoA cajáto©— 

,3•. ~ Igaik a jalem<:3 sUomZ61otbeli kovlá,tozottsé t; 60 a  

tezpacz i:ala uok 	vagy r éezlebes hidn,ya. /Rókuefalv3 ►,  
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i;66./  

A pillyaisnox.-•o Úet nyuj i:ó fo-rdesal szemben támasztott,  
id9vetelmeicri3r.k a tr,í:ryi].a, E,^~odoac, céltucia•.oearág 6e az,  

hogy a t;arsadAlui érdekeket els&4logQaar. szolgálja.  

17-18 tivoa fiatalok iomnre::fontlekcin„ olaűoorban a  

buAtokat, k.or;+~.sesopo.: :ot  jelöl ;.éic met., /52,9:,/, ezt  

követték a Iályrin dol.cozói4/341 , / 	/22,3a  

majd vég,i, az iuzoml,d,telMtia /2,2;,1/. 	~, 197,-4/  

tí.im4t3Z vot t i,'.i3ve t:eiWayelnAk viszont az iizt3rAei:  

Ixzsek leginktiub megfelelni. ~‘;bbűl köve',kez.őt;n komoly  

felz3dw; heizul a3 iskola és az  tizem ezakeobea•ei::e a  

~ •,~„3r~ i9me: ~ t -tI.y9ajtánou ketesz•tii7. az orientaflo,  r~o-  

~ iv~ilád, az adekvát át3n ~'t ém: e való f olkész it ée  t; a,~íila t án. 

~.y másik vizuLá..lat eoaián - apxi3.yai.smaret mi:aőe66i  

mutatóinait iatae.A)tébcui M mególlapi -tict nyert, t:.orz a  

d'.•~ztis előtt álló  fiatalok non xeníleli:e2nek val6®,  

e lóryec;l.•e kiterjedő pÉa.Zyc:ismevot:tel. Azt a hulyzetet,  

amit egy munkakör  betöl t• 6ue a maga I7.ompl.e:1: iitiecíval   

alig ieQa~•iir pályaválaez L,úic. / iiaso, 1976./  

Az ogyoldolu into3.2ek.taalis pál;/afolvil.rígositá:aon  

:ullépve a dönt dere nevelős mr5nik eajátos poluaát,  

az  önismeret fejlesztését ío olapve c ó feltadat;u.iiL::3d-:  
V o,.. .ri ♦ ~ iÁ4.... 

"Az bnior.terothe2 jutás, an  einoss:caw .ly 	oz ónmagvaló- 
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rl.tiSUns ttir•ekvn önnev+elda kiaLaku7.ás® egymással ktil—  

callam►tdeban ceel L.  ik a ©zerlayifság integzdi3.eAúscit,  

fe jlcid.tisét." /EákusFel•,ry, 1969./  

A helyes pd.lyaválanetáei dS:2téanck tehát a ?.etneg,yobb  

volóeDi.ntisúmel kell latzetcivé tenni  az e;yán tálna—  

dm3.u3.lag i3 iacznos önm,ogvelóai táqá$.  

A dtintóe előtt 6116 cerdü,l.6ralek tübb mint a fele nem  

tesz megindokolt öniem+er©ti r.ecala.pitún;,. A nemek  

Ldso t i  i ktildnb©@g számottevő. lizapvk c;zub jekt iveb—  

bok, uaatuukkor tudatosabban árt ékelik cílr.iátye ike  t,  

tulajdonságaikat. A  fiuk inlrc5bb Doak ami.Bzt:liljéi:  

zel.jeeimányeiket, vi.sezaeml.ékeúrek azokra. /Yükue—  

fN.vy, 1966, /  

Lag a czocifília círettsóE;be.n a rLer;i t.l.ovaa.rtomic die•  

fle ~ •encicíZ, aúdic, ai^ cL etle± ►ségbon nom.  (:: önjcllet4-  

zsaekbon a 2ányok sokkal flL:.er:sebbei_, ebben  jobb  

vfla•balizálé©i réo..ségük, csvűi,E=.,jocebb feíed8tturiutuk  

és kockelá3áfsi haja.andóedt,ruk ici kamv játesrik. i.:ind®—  

Eek alapján af,eá33apitzuatG, hogy a lányok sísá;c:pe dif—  

fcs:mncié3tabb, iiuiemeret#ik szélesebb. /Lintels, 1976./  

A dönt6a 	6116 ter.uló►.rrtt jellQasd anieneweti  

ac:©áu tehát alit;  terjed tu1 &üQb:lődíri itösilktii., ác  

kbastiacs66f viocorglataik fe3.i.ome ~ éecin.  



A asskirodaten dttekintfee sordn ¢10.Aloztwnic o3Yan  
*iaeigi[3diíeokkal ic e  amelye]: a rem  kellően neaslapo-  

liQtt Wads utáni beüru3c3k 	`OquiSit titzt&  C~t1i 

a yá]iírauaevel41a folyamatdban.  
Ilyen esetekben 1611,4re,;eoen namobb feladat bi:1ul a  

köa4proku i.aILolahkra a paradvotta3g kialakitácáZaek  

idv""allakabar:. CyuL- an vaik edifla4gaseó a kog:si.tiv  

tartalmak b6vita3e, illii;51eg korrekciója, ve.l. .̂.:aiu;;  

a ez.eudly ie ig dinamikus  voneulainaC fe j leez 43 Cy ~ . 

Hasonló indokok alapján fordult a fi";,reletn a pál3►as;  

aöaptaciós folyamat ozal:aczai IsUl.,ü3• a mwakahe3yi bow,  
ille; z; ,edéu, azorol;ab7a c5.:.•l;el©nIIe v.:tt adap 7yáció nri-  

tikua csomópontja folá.  

: z  ifjusái; falsu3tté vúlFí:yá:t:;l: calk legjelentc3fle'ob  

y •~t;:ao: a a payáá.a tüzrtóaa el4kdestilet s  a péli/eadap-  

t4c:i© foltételeinek magteíemOfae•  

A p6.iyaadadtáciű a munka adotteéga óa az oaydn kí-  

peaeégoiuek, ozemayi.ségtulajdono•áGainal: flol:oldalu  

megfelalíeóts  3iitegx11l6dá: ú 4 fokaalja =4:;ábau. .:z, a  

aasmillir3soigteíi+aia 	a b%eayualk;Z131p:.,LoUcaí3 fol;ylQL"xi1-  

Vilna alakul  ki.  
if juoág oktiv palyaalkalmaskodilaa, mint cc:,2ok-  

vieisoec1.ru i, a n~ti Uouyo1u3. i:a.i e,• ub •.íl,S; o z L  -4 di  narti-  

kus tiayezőceoporti a 1:üloő /tormóaz:: ~  i éo tá=3dalrai/  
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kőrnyezet- c3e3 a .iejlfldv személyiség tsüzöt ti,  

mint a  o?eII1é1y:LsÉ1 ;0n beliili kÖZost1utii3 il£, tcisoX. eY'Ei•  

s3ője." /tildkn:sfalvy, 1969./  

A fejlődés ilyen jell®a,ii, f^ lfo :yiüí:nak elvi alapja  
a dialektikus materialista z:a  ~ ::mi:ii :muu. /Rubin..  

stein, 1962./  

Á személyiségbeli feltéttelek ala_.ul3sá::, a fiat:alok  

pál.yael,aalmazkoe flr3cfr:ak folyamatát v3.^s ;álva, r_ ku-  

taták kiaiaki.to ,Aák a hazai ifilyal.aoktarii felfo-

gást /CBi1-'szk8, 1966.1971.  i.itoóka ~,1170.1072.i'_d.z^a®-  

fa].vy, 1969.136%VÖ1gyeey,1967.3973.4 	i.:lirLyf.-  

t,Úar. hatot* a további cmpirii.rum kL:a}áoowban.  
A cn:nt:íval való találkozás első hónapjai - a beilless-  

tredéa első fázina «. a7.ava±őar, befolyásolják az  ember  

s€nőbbi or;dsz mAlammazatartdadt dc i'?uni:ckSlccE;t.  
LélektZni töávciuyessres€i;, hotly amely tc:rtil9ter ered-

ményeink vannak, ott  szivece:z a düra:k, ovábbá, hogy  

a si!:oT u.jabb ;n3ítGr;okat ad további e-rec:ményAts meg-•  
szQ^wéNé.:e. /Ú3i;'szka, 1961./  

A sikeres munk3tevc3kenys ég alar,  j a az alkalmaesí 6 az  

adott ozskte:il.loton, moly nomcnak e bei11Fezkedem fo-

lyamatát rtSvi115, t  1  le , hanem a beválás t  dr.y a is  el6•  

7ovotiti. /Rfi:it^a'alvy, 196r:5./  
A  zUn^n6nentcr boiylcszkedásbcn dt3utcS s r,c- epct ját;..  

ozik a szakma sze..otato és Miyes negzoneréee.  
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Etiek e18seet ise $rde c í-ben pilyepedagógia i t'o la—  

d+ot i pílyaválaaztáe körülményeinek és a 1öntéa  

magótt megbusódá é, uetclűcWe, wot ivun3ok, beeill.i tö-  

dáeok orgisiaráse 	a2 	valcís i Lu sa, uogy  

ezcic a diraalismxeok a  azakaa gyakorléen eovár te  

özvénv e jussanak. / : zeY;de, 197,./  

A pályaválasztási döntés -v;;velcáeculdatiLZtc m®vtéke  

tiikx •özi a pálydhoz liisddá att3.i;iid'dk poQiviv va . ;r,y  

rie:3ativ je11F4, ét •• él.lapitjék meg  egy konkrét vize-  

gálat elemze~;a alapján.  /Dance • Sohüttler, 1976./  

A döntés motivrí3t;eigs ée az adaptáció ef kereaságe  

között talál: üaezefi3ggio a azamélyiség pál.yamoti•  

vaíciád báaz.sénaie fejleestieru°o, a pozitiv pálvaa.tti•  

tUdök teeaeAilá:-ditáa&n irdr,yul.ó riovelc"xmunka i'on-  

to®e>áe;ára iiivja fel a figyelmet, A nevelöei folya-  

mat • a döntéot Qlőkéezi.tö idó€szakban öfl a pá1vA-  

é ~,eriteéca kialakitázaámak idGezaicábat: - lAr,yeges fe- 

1: ~:aciai,ti a raályrl`tioa fiizpdö ptizitiv é , •zelmek felkel•  

tam. Lz a nevolési t,evéke.ayeéz~ nom fejeződhet be  

az 61 ,alános is •ssitképzó iekolö4b3n, :io3.ytatcidnia  

L e 1 Z e mun ka:.e l,yelts4.  

A p'ályavále.a:.ásnak 	±. -{ tikua pontjelt vine-  

al.eC7zik a l:uc:e►t&c, tafiuer#:a1P taiH:, mes'z.l.r:nl.-  

táeaik egy5rtelmEien igazolják Q diir.tée -J°e való  

azüiöfl atochutéi-ozó jeleútóség©t a ©ikeree pályavitel  



~ • 

k ii;,113kL2l1reaQi1a:2.  

Ebbíil 3r:iiv©tkozűat teáft a  dUntE:a elókü®zi ti dscx:ek  

eajt "... 	tisr2-ozema,yf.attg fejl6d6zériek .wp_  

tIotzkt3ve t óper-.~L. ~S 6:r dokóbcri,. Loa lezpeGfEl3 eld'Ysb  ,  

a Io6joabar, i'egi cezi;hetb tulajdoaeégo;:at ociez tet..  

hanattic tiasze az om.c5r. ezempoentjóból 1a:,ycces, ob-  

joki:iv fa  ezubjektiv Iehetóségt:Il..ol. isl'üs€weay :  
1976./ 	 . 
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2. A kutatás felada ~ai és módeze°ei  

A Csongllid weLyei lélyavt#laszási Intézet jelen-  

tős feladatának tekinti az é131ánoea,i képző is-  

kolák pályaválasztási elókéazitá munkájának eegi-  

tését. Fözvo célunk elérni, hocy minél ti3bb tanu-  

lópályaválasztásra áretten d'ántsön jt3vendő élet-

utjáról. Miután többezer tar.uló döntéaa előkészi-  

tésé:-fi1 van szó, fontos az a fajta p:nobláclaérzó-  

kelés és meEoldáoi javaslat, amely a tUmecee  p~í-  

lyaválasztási elő'tié©űitée minősécánok javulását  

e~-edraén,yezi. 	uttnut.atás t a helyzet ala- 

pos ioraeyetfben nyujthatunk a pedaE_ógusoknak.  

te vize álandó téma komplexitása indokolttű teszi  

a vizatálat feladatainak diffe:'enciáláeát.  

mezeket az alábbiakban vázoljuk:  

1. 	sordiil.őkorr tanulók pályaválasztási  

döntée'ck alakulását kívánjuk figyo-

lemuel kis'st. A vizsgálandó tanulók  

fe jlődésléloktani szempontból a prepu-

pertáe-pubertás ko: fejlődési  sajátoe-

skaival jellemeahotők, amelyek a sze-

m ély is ég dinamikus o t:i k t uA inak alaku•  

lávát jelent 
 

őe mértékben nechatározzák.  

n 



2. A pályaválaaztási elkápzeldósk pszichológiai 

tányesőinek vizzjailata; 

. a pályaorient4eids i4ayok4 

• a dOutdst L144!slapoz6 estivumek alakuldsa, 

. a pálja Is a peilyakdvotelmAnyek isme.rete. 

- Az Uniamezet fegyvtac;44*. 

- szemayisdgvondrio payaspeeinkus 
zól /egyedi eaetban/. 

3. A kiamelt pszichológiai strukturákban lezajló 

változásdk ixdnyait, ktivetkammodayeit a di.in6s 
alakulásába, oymóera gyaksoolt hatásukat vizs. 

gdiva, kexezzülz az egydni poziahológiai 

ndosaddera szozulós kiváltő (aka. 	hogy a 

strukturái: alskulagnak aely ixduya, 

846a káslelteti a dtkat6a kialsulását. 

4. Tanulmánwozzuk a bels■.; wezbAlsek elapján 

Ott ‘.soportok helyzetót, jellomzőit a váxha-

t6 pxObldmik bejótalásához. 

A vizsgálat megtelvezósaieL ás al4k6szittLetinea időm  

szakában az alábbi hipotézLaetet fogalwaztuk wog: 

1. A a. ocztúlos tanulók jelentős rássdnól a pdlyam 

választási dUntós őrettaiu hiányában,tUrténik. 

Iftben Selentős ezerepet Slitszandk mind a payd- 

ra /pályaiomereti, mind a tanulói szemdlyiedgre 

AbIsmoret/ vonatkozó koolittv tartalmike  ralyek 
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t  í3b  buy
l
i..°v ili.iinyoeais,  d ií~~a:.~env lr~.lat, lanok,  

Q©@ ~tí~.l'l.~.E:".1 t l.t`I.~lr'ÁlLf3~~t. 

2. A pólYd  •a vol:otkozó ko4pákiv tnrtalmak e1a-  

kul$efít joSc3nt8e snórtőkbrm beflolyáool3a  

telepUldai kUvnyE)3o t, C3 :imV'..orV,co.y`iCdDwf3i  

hdttár, uoyona'cL,o- a  xlemok ezos•epe olhatZyú--  

golható,  

A  f3z3TIIds;Jif36^ i3:1=D3ad.`Ó1 kialaki.tOt t "kogni-  

t  iv t  érkiprt' áaua.+s tu8st•oseági i'okd';, mináe6•  

cét Qle3sorban s nomek c3i:E'fo:conoi.4134k.  

3. A niIyavdlc;eztéai diint4o Zaőpont,3dra 3ellomsó  

p©zióholóiai tall,yosSk, m4gtolaZő móöflz©x•Qir  

eegiteégővel, olyan  m3otc3kbean iameAlet3k meg  

r1a,,yobb adopo ok ioaztdlyokl osató'o©n is.  

accelyak :31og4nd5 alapul wsolf;á3.uak a pá1yéval  

való idont3tiicáct.6 alőzotoa beaoldsé?ior.  

A  v#.zocdlat matoc3ifiQi s ►egfontoldaali  

A .  'Ariy-Poltd -wiet n.asi3z4mu popuZdoián tarve3i;űk s  

ozó:yt abból indultunk 	ay r$rtikelie  elji•• 
:deal  10itetűac$s ez4x'int eGy8z4Alok, a s3Z©:'zQt  t  

infoxnd3iób matonkai2a@r ollrri3rizhetc3k legyenek.  

Az  egyini vizeBdlatoL•at komp1o3 szeMil.,ri3kv3 jti-  

016 	 Yég©ziuk.  



ffióáaserta,i a2apoivitnk vol t , olyan módszereket al-  

kelm~tti, amely^'; r,/erendc3 mértékben képesek  
ferenciálni .. nemrobb csoport esetében is  - a eft-
tőst leginkabb befol.y3sóló pazicholc57ia; tdnyozS?set  

R sz®mdlyisé@struktu.•én tael.i32, valamint az epres  

személyek kt3zOtt. A vizelt tényezőket nemesek aic-  

tudlia állapotukban L-ivántuk mecf®memi, banal  tej-  

IódéeUkben is, rnn®k a k!lvetelanyn.ek leginkdbb a  

SoxgStudimais Metodika felelt  meg, melynek jeilem-  

s8je, hory a t►i2sgYílandd ^oogortot fejlődése sol•áu  

tgbb izben vetttfk azersUgy=0,  

Az  aryaggrtijtéa nddazereis  

1. Empirikus el jd:._~áeok  

at BárdSiv allea3.tnazdss3, f eldolcozdsn /on- icnt$•  

ció, motiv$o±  ó, pd3.yords pályakbvL elmáay  
ismeret  /  

b/ Dolgosat irds  

0/ iSnjclZo~.~É  c /Ilycn. vacyok, ,  °i( . t *e..7, t on inagori  
alkalmasnak a . .. polyd_ a?/  

d/ Az iskolai jellemzések, dokuc.cntumok tanul-  

mdxyoaráea.  

2. Empirii."uo vizsedldddst kiecószl.tő e,.°.znkt e1jérd-  

sok.  

F3/ A'jicig.;y'uVélGkiztá®i azact8ttiCgaua t,9o:`-iu a1ha2-  



mamott képeAaé~,~vi2egáló t'paply-ce7uze" tesztek  

/Bévóez-Iiam., .Ner_achbum, Moodo, Raven, Fospir•  

1.omceopoa°toeitdc *  Pogalocnana].cígiR, 'zémeo2,  

%ii3ler, Uc. Que3'7'id, ItybakaCf/,  

b/ I:épee©4;vizegéló mLiazo . ;eS, eezkt3zöa eljárások  

/ ~'anozpioAziö, Gt.ila, : ;.eakcici-idő, Omega .lupporti,  

Bogen-Lipmewn, Moede/ .   

t3/ trdeklűtide, rreLivációa vizealat /Lti:le-Cai.rsIbM4  

.~kBW.'tzn I.-*ZI.,kerdvi.v, ;:oueeeeu/.  

d/' :saomólyir3ógvizsa.1.ó e1jáAeok /Anaaanóraie, Lzp1om  

rdaió, I.~3oorxlakic3giuzit és, áa- Bober. rajz,  Varian,  
Biec3ma, 	LUochor, pzv j ektiv fogálmo  

stíaoL-, 	Un,jel].emzía.  

i,iog;j o&'z6e: As onpi Lik-tu3 eljárásokkal gyüj tö  .: t,  p~í- 

1yára vonátl_ozcí f,aormációt  

   

B~  vy által beve-

zeto Lt Q~to2á3~ si ~p'i ÁQ~"omVWA fel. 

 

 A qat 0G0.. _ i wi.  
7rdleiaba31 eúcaws- $l'f3nd8L®7!di: alkalmaztuk.  

Az Uniaaeret .Je vonatkozó i.ufo _*Ociőt I}ut$ á1ta3, ja-

vasolt ®zerapontok alapjdn eaztályoztuk, 61.•telmez'c:ük.  

A 2. pontban  f

.
elso: olt e1jd Asokstüki:tar a má-

sodik évben v2z:wilt DoZUl6C3UW 

 

cilkalQáú-  

t,u►. ozak tandic:ardáa fo_uxí jéksM. Js arwli tott sagysig--  

;:ondbo tartozók saját, íi  pedagógusaik vao-  
aányo erybelanczó a pa^io?:olócuo bcavatkozdaét illetően.  
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A vissgálat Osetszdésekol. :song:..°ád moeyo Oaszes  

általdaos iskoláiba járó 7. osztályos tanulót  

aogkerestiink. / iltalános io :olák száma: 112/  

TelopUl©s szerint az alábbi megoszlásban vettek  

rtiozt a tanulók  a  vizo{álatban:  

Az iskola székhelyQ 	A viza~~  A 	t 
ke zde  
1974. 	FR:  

1-Jogod 	1269  

Ca rád 	235  

IIódossővásá :  hely 	543  
U.kó 	 2L3  

Szentes 	33o  
Szeged 3árds 	773  

Makó j á1°áe 	321  

Szentes jdr&is 	370  

Usflzesen : 	4124  4.2  

A vizsgálat első ssskassLims ríeztrevő tanulók  

64,6 "'-a városban 451, 35„41k1t Miss4gíea. 1 vizs-  

Olat befejezésekor  mired=  64,7;', kt3zs4igben 35,T  

folytatta tanulmányait.  

110111k szelyiizti megoszlás 1774--bon: 2o77 fiu /1o,4'7/.  

2047  lány  

197G-bans 214 fiu /5 o, 7. /, 2o'- lány /49 , 3 /.  

♦ szociális bsszotetQlt vizsgálva taegállapitot t:uk.,  
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hogy a fizikai dohozó szülők a dz a :A,1* ', a  

szellemi foClalkozásu szülőké pedig 11,5:.. Ez  

a ezociúlio összetétel az 0='szágoo vizsgálatban  

feltárt társadalmi rétegződésre vonatkozó ada-

~októ1 alté: a fizikai dolgozók javára.  Miután 

a szülők tásadalmi vétegaolyz©te, iokolai vég- 

zettsége jelentősen befolyásolja a pályaválasztást,  

e ao határozó azenpontot is figyelembe vettük  

elemzéseink so.!án.  

A tanulók tanulmányi eredmény szerinti rnQgoszláea:  

eléeségea 14,6: ebből fizikai 16, 3, Qzel'l©ni 2,2;L  

közepes 	37,7, ebből fizikai 4o, Elr szellemi 35,2  

jó 	37, %. ebből fizikai 35,G:  ezellemi 51,d:_ 

jeles 	lo,2; ebből fizikai 7,3 rizellomi31,25  

/Volford, 1975./  

A  tanulók közel 5o, a -a  ki3zepoanél jobb eredményt  

ért el. 	belöl lényegesen magasabb a szellemi  

foglalkozásu szülők gyermekeinek aAnya /,.2,ű_/.  

7,z6mottevű különbség tapasztalható a két azéls6  

poluson, aiL a szellemi foglalkozáeu szülők gyer-

meke/ kc3zül. 2,2 tanul igen amigo eredménnyel, ad-  

c3ic a fizikai dolgozó azülóc► gyerMlcei köztil 16,3;'  

mutat elégséges eredményt. Jeles tanulmányi eredményt  
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4_ -t, el a szellemi #'oclalko::áau eziilók 	ermo;ce i- 

nek 31,2  -a,  ezt a i'izikpi dolgozó szülők 

czeke i.nak csak 7,3  -a tudta felmutatni. 

. 

 

szülők szociális összetétele  mellett a pályavá- 

leaztáoi düntéet erőteljesen megbatározza a tanu-

16k iskolai toljeoitményéuek ozint je és nis:űeóge 

is. A tanulói dtfnté®ok realitásának illetőleg ir• 

realitásának megéllapitáoakoJ messzemenően figye-

lembe vetttik a populáció ilyan összetételét, 
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II. A  tpnulók _payaválaoztáa3.pzelései.neE,  

p~Z 	ai t ónv©zci ~,  a  ~ie  n_ ~: iü : z,_„a-  
kaszában  

1. -'ályao~  ien ts•;íc iót3 1.111ntok  

A  ■lgyei szintű Telmé.rée adataiból  kitiinik, hogy  

t MgkéAezett 7, osztályos tanulók 95,17-a ren-

delkezik púlyaelkópzeléeer:l /Rrít pálya, vagy  
szakmaosopot, pályakör megj llöléaigl/ ée 14,977- 

-a nem hivatkozott 2emm féle irdnyul'aíl, illető-

leg "még nem gondolkodott ezen".  

Az utóbbi kategóriába tartozók aránya i:ies é magas-

nak tűnik az orezágo© fo],aí 	k adataihoz hason- 

litva /10-11;: köp. i értéket jelölnek/.  

pályaelképzeléssel nerc _'oiidolkoző tanulók csopor -

ját elemeztUk szociális összetételtik és tanulmányi  

teljesitmén„ytik alapján. Az elicópzelóe hián ayámak  

alapvető előidézője, tapasztalataink szerint a gyen-

ge tanulminyi eredmény. Mig a közepesnél jobb ered-

ményt elérők lo,6 -a nerc jelöl pályaválaaztáei iy'dnyt,  

addig a közepednél gyengébb tanulók közül 	mu- 

tat teljen bizonytalanságot. A  telepillési helyzet  

vizsgálata porán isi tapasztaltunk eltérént - bár  lé-

nyege8en kisebbet - a városban tanulók javára. Váro- 

n i tanulók közül 12,2;L, községi tanulók  kbztü 16, 9 ' 
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nem rendelkezik pályaelképzelésaei ,  

pályaelképzeléssel nem , endelkező tanulókkal  

való foglalkozda felelőségteljesebb, sokoldélubb  

munkát jelem;, mint a  mar meglevő pályaelképze-

lés korr. igáláea. Vállalnunk kell az érdeklődés,  

a személyes felelősség felkeltését, a teisadalmi  

beilleszkedés reális inditékainai_ kialakitását.  

Képessé tenni o tanulókat, hor.y a 	osztályban  

éle t wt jul: irányának meghatározása belátáson ala-

puló döntóe eredménye legyen.  

Kedvező jelenség az a körtilaény, ho gy  a 7. osztá-

lyosok tuLuyomó többsége meghatározott  pályael-

:ópzeléseel rendelkezik. Ezek előre jelzések,E ó i::  

sziikuéges összevetni a várható elhelyezkedési és  

továbbtanulási lehetőségekkel, igy nyerünk muta-

tót a eztikséges korrekció L °ári ayá ~ól és ar6xi áról.  

:. pú1yaeL épzeléueken belöl a következő atruktu-

xálúdás figyelhető meg: /lásd: 2./a ez. melléklat/  

Csongrád megye városaiban ianul6 7. osztályosok 

lényegesen nagyobb számbak készülnek felsőfoki  

pályára /lány: 29,l , fiu: 23 8 :2:1, mint a közsé-

gekben tanulók /lány: 14,9 , fiu: ,6 :' /,  

A  megyében tanuló lányok LaLyobb számban kivánnak  

felaőfoku pályán taifködxii /22,4/, mint a fiuk  

/17,Y1.  
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A középiskolai képzést igénylő gályák választása 

eseten az eltézések kisebbek. A városban és a köz-

sécokbon tanuló lányok száma szinte azonos / 3/Le-

33 lányok: 33,r, községi lányok: 33 8 4'/. A köz-

ségekben tanuló fiuk viszont kevesebben készülnek 

középiskolai végzettséget kivánó pályára /városi 

fiuk:  21,9,  községi fiuk: 	fiuk és a lá- 

nyok elképzelésének összevetésénél viszont prag-

zuina különbség mutatkozik, /fiuks 19,4.x, lányok: 

33, 6::/ 
A szakmatanulást magas számban választják a közsé-

gekben tanuló fiuk /52,6/ is  lányok /31,3 /, szer.k-

ben a vá»osban tanulókkal. Jelentős eltolódás ta-

pasztalható a lányok /27,4, .1 és a fiuk /44,3: / 

szakmaválasztásának aráxqábsn is. 

Találkozunk munkavállalisi elhatározással, amely 

tendenciájában a községekben 616 fiuknál /7,91, 

1ispOkuál /9,45/ erőteljesebb, mint a városi fiuk 

/30*/, lányok /2,C4 esetében. 

ajeciális szándéktipust képez az "otthon maradok 

szüleimnél" válasz. községekben élő lányok /2,451 

is fiuk /1,3'`/ válaszaiban találkoztunk ezzel. zá- 

■uk nem nagy /41 fő/, mégis jelentős lehet a helyi 

■unkaerőforAs szempontjából, - és döntő a személyi-

ség szempontjából, - 41 ember társadalomba való be- 
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illectzkedéeéről, haximmIkun áletvezotéséről van 

szó, 

Az összkép helyes tendenciát mutat, amely ezerinú 

a e,zaicaná't választók sz'taa e legnagyobb /a közép-

iskolát igénylő pályaelképzelősek jelentős szám-

ban  szintén valamilyen szakmához kötődnek ée  nem  

adn1nisztrativ mun+sakörhöz/, ezt követi a közép-

iskolai végzettséget igdnyló pá], Ia. 3d a fel-

sőfoku végzettséghez kötött pály$ : tlsitvók 

cuopor t j a. 

A  belső mozgások már nem ilyen egyértelmiien eoéaz-

ségeaek. Igy a felsőfoku képzésben jelenleg részt-

vevő fiatalok nembeli arára ká_°ouan eltolódik a 

nők javára, az  t endenc id j ában a 12 évesek e zíadik-
méréeébou is nyomonkövethető. Továbbá ; a közS ■ 
gekben tanulók  aránytalanul kevesebben szándékoz-

nak felsőfoku pályát választani, ez vá.Jhatáan a fi-

zikai dolgozói: tehetséges gyermekeinek jelenleg is 

p:.? oblematikus :ielyzc tét fogja növelni. A nagyobb 

városokban tanuló fiatalok kietében növelni  kell a 

fizikai munka pQasztizs6t. A  1;prok szádára ajánl-

tató 3zakat erőteljesebben kell a jövőben pro-

pagálni, e t o rUle t en nagy az  informálatlanak. _] z 

4 tény egyben jelzi a belső mozgások problámái 

mellett  az orientáció általános tartalmi keretein 
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bcliili aránytalanságokat is, 

Az orientáció iránya 	 %örben mo- 

zog. A lányok palyaolképzclécs: döntően a4 eEész- 

e égUgyri, pedagógiai és a kereskedelmi yál.yakö;°.. 

hóz kapcsolódik.. A fiuk oA.entációjána.: iránya 

a gépgyárttíe, karbantartás, a szerelőipa ás a 

müszeripa pályakörében mozog.  Az ecil.i ;;e i. t= pá- 

lyakörtiktin 	 elképü;l6e mind a lányok, 

mind a fiuk eset óben egyedi a populrtciébar.. A 

azdnrt6k és lehetőség erősen eltér  egymástól, ez 

progrosztikus€a1 azt mutatja, hogy a pályaválasz.- 

táauak máa.. az első állomcieáu /14 éves 

sok fiatal  csalódik, sokan indVlris3k kor -,2ekció- 

val, ri3gtönzött álmegoldással. 

A z o .riQUtációs irányok dinamizmusit kutat  L:uk 

c;;,y évvel későbbi felmérésünkkel. Vajon milyen 

v€í1 vozások, mozgások  zajlanak le a 13 érvas ta-

nulók pályacslkíOzelieeiberz ey esztendő alatt? 

A bQiakolázása 	aralkorlatá kiívetve  ekkor   

két szándAhet kértttnk feltüntetni. /"Milyeu 

pályát szeretniái választani első és másodsorban?"/ 

t',z elemzés köre igy jelentősen bővült. 

Kedvező  változás tapasztalható a S.  osztályos iat- 

iiulÓk pá3yaelkópzeléN' t1íalettin. asa találkoztunk 
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olyan tanulói  vdlasszal, ahol hiányzott a pillrOw  

elképzelés .  A vizsgálatban résztvevő cameral  

mo . Yei tanulók a `_-. osztályban kialakult,iiatá-  

a ,ozo ;t pályaolképz3lé®eol radelkoznek. :`►  pálya-

választási dtSntós időezabi11a1c k'r3ze1©déee sürge-

ti a `,anuiókat, sztilöko t,'riogy egyve ttibbo t fog-

lalkozzanak a jövő éle tttY val, Itt raaj_ LialakUló-  

ban van a aöu4év:e való pozitiv bcóllitódvs.  t° 

bizonytalanság azonbala még ':i:ió. ,Gje o folyamat-  

nak. .; szándák ée a lehetőség találkozásának va-  

lószint3aógi értékét kiváxxjuk növelni akkor, ami-

kor két pályaelképzelést  kérünk válaszul. IGhEr-  

tőséget biztoeitunk a tanulónak, ha az egyik pá-  

l.yaelképzcléee nem ob jekliivá].iust6, - mart a m,u.r-  

isae:-•űigénnyel Lem egyeztot3ettá össze - akkor  le-  

gyen egy másik, megalapozott, kellő  információ-

val megerősitett szándék.  

A tanulók viezox.~ylag jelentős része nem Iendel-  

kezik a : . osztály  első félévében két pályaelkép-

zeléssel /17,2«/. Feltehetően  ezeknek  a tanulók- 

nak amáaodsorbani vil.a®ztása - egy-két hónap  

mu3va - nem less kellően ágondolva, Ismoreteik  

e pg7.yá1yól himagoaak 1::9znok. Lz ilyen választás  

alapján megszü3etott Outdo L'ealizálódáaa eset-

leges problémafor3tiá3 lahet a későbbiek ao-ráai.  



"rültinöeen a vtrosi tanulók esetében tarthatunk  
ettől, ahol a lányok 24,3-a, a fiuk 2T7-a nem  
rendelkezik két pályaelképz^l éss 1.  
Uj jelenséggel tal'lkoztv.nk a feldolgozás során.  
A  tanulók ear4inse a pályaelképzelését iskola-

formába. , tagozat, szakág megnevezésével kUzöl-

to válca2ában. z a tény jelzi a uáry i3 lehetőé-

}khcz való fokozottabb  igazodás igényét, a rea-  

lizálás utjának ismeretét.  

Vizsgálataink során elerezésünk egyik szempontját  

képezte a két pályaelképzelés egymáshoz való vi-

szonyának felderit Síse. A helyes pályaválasztás  

egyik feltétele legtöbb esetben az, hogy un el-

';épzelósek azonos vagy :.okon pályakörhöz ta2:toz-

zanak. A megjelölt körhöz tartozó pályák követel-

ménye azor:oe alaképc.sségeket, oze:mélyi3égvoIu so-

kat i€ 6nyelnek. L palyavdlasztást pedig a tanuló  

legfejlettebb képességeir© i, legpozitivabb szemé-

lyiségvonásaira kell ópiten . Az azonos vagy ro-

kor pályakörön kivitt történő választások esetén  

gyakrabban előfordulhat, hogy az egyik pélya a  

tanulónak nem  a fent e:alitett vonásaira épül. Tor-

nész:,tesen ettől eltéz.' az a speciális eset, ami-

kor a tanuló többiyányu, sza.nto azonos mértékben  

jólfo jlo t.t képessígekkl, személyiségvonásokkal  ,a 	a•  

4 
` ~>y 
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er=dc 1!:ev ik. 

A pályaválaeztásban a  megalapozottabb, hatéko-

nyan r.wA.vslt választás miatt, az egyedi esetek-

:.;51 eltekinúv3, tcivánrrúosnak ta::-tjuk, ha nagyobb 

a1ányban vála3z ;i anRk a tanulók azonos vagy eok®n 

piIyakörUu bolö3, illa :5leg ha kivársárkombíná- 

c ió juk homogón. A  tat:t.zlúk 43r -. -a azonos vagy 

_okon pályakörben vá? aoz to i. amir:dL 6t pályáját, 

G'ylilú: x:ól lúr:yeF;eeen eltéri; pályákat je-

lölt meg / péld«ul elsúeo22bar s autószerelő, másorl- 

®o:cban: cukrász; 1. o .vvoa, 2. idegenvezető; 1. e.=- 

ciéaz, 2, dlelczieze•reladó/. Ilyen esetekben a pe-

dagógus tanácsadó munkájával eegit a tanulónak 

tisztázni azt, melyik pályakör követelményeinek 

tud inkább mogfelelni. 

A  pályaoI.l.ápzeléeeken belvl a st zuk , uráládás ten- 

denciájában alig változott, E változás a népgaz-

daság ianyeinek kielégit éGe ieányában törtétit. 

/Z►ásd : 2,/b sz. xaellé:klat/ 

delentóoexa növekedett azoknak a tanulóknak a szá-

ma,  akik a szakma tanulását választották /35,9- 

-. ól .47 1,1Z-ra/, kite jeze ttebbon jelentkezik ez a 

aövo':edé© a lányoknál 41, a: -ra/, mint 

a riukuk,il /44,3''•r61  

A pályaelképzelések szabadabb ►'ELamlása" - mint 

láttuk - az előzetes oAontáció szakaszában / 7. 
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osztály/ sokkal nagyobb  moz,;ékonyaárzot mutat, 

mint a .,. osztályban  esedékes döntés ídőponc- 

j áben. Ekkor ugyanis előtérbe  tceriil a 1 elz3 t ő- 

s6gek konkrétabb ez&cibavótele s  ai,vel a táwza:al- 

c.li. dzükelet c►is:t objoktiv t3Babályozü tényc3oő 

vagy net;u__$tiiti az előzoteo o.oi.eatációt, vagy 

annak rnúdoeitá®ára készteti a pólyaválasztási 

döntés előtt illó tanulót. A 3. osztályosok 

pályaelképzelését öeazAvotvo a várható elhelyez-

kedési és továbbtanulási lehetőségekkel megdlla- 

pithatjul., hogy tanrl©nelájában egészséges meg- 

felelist találuni- a kettő között. 

íiizegilddá3unk másik alapvető kórdéae volt ,mi- 

lyen irdnyokban változik a 7. osztályos tanulók  

ps►lyaolkópzeléee eby óv alatt. Pá2yaelképzelését 

a tanulóknak  35, L,:. -a változtatta mot,  az elcnul':. 

időszakban /f iu.k: 390:, 1 6./Iyoks 4o,2-a/. Lb- 

be a ouoportba taxtozz:ak azok a  tanulók in, akik- 

nek  7. osztályban nem  volt  pályaelképzelé©iik, e 

jc:7lenlog van.  

bsonoe pályaköz•ön bel'cii változtatta olképzelé- 

f;ét a ;:£.i21iL.ók 34, 9 -u, mzg teljesen eltérő, nem 

rokon pdlyakörben választott 65,1%. /Nem tartoz-

nak a i.ocOmDa azok,  akiknek pélyaelképzeléee idő-

közben a3Oult ki./ 
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A tanulnk, az  előzetes orient,ác iós szaLaszbcSl a  

pálya.vál.asztéieik. el iuLvs, ao'A. iufoLuációtial gya-

rapodnak. k 7. osztályos pályaelképzelések ta_.•-  

tősnak bizonyulnak  az esetek Ilá.°omuegyeá Aszé-  

ben /bel4értve az azo2ios pályaköreikön be1ö:.  

ténű változást is/. .. tény felad.atunkkd  .eeLi, 

hogy e D.di.yavdlaszcási érettaég tényezőinek mog ,.  

alapoűa3a tűben előzze meg a tartős pályaelkép-

zelések. kiale.culáeát. 22.13 c:vys kor2a kivánatoe  

lenne a trrnuláknak a pályaisamerot, az öniem©_rst  

azon alapjaival _L mdelkozni, ssne:.yek hatékonyan  

segithetnek a Iielyee psí.lya.-:llcépzelés, döntés ki-  

alaritásában.  

A p.3lyaválaszt{ei érettség vfigső és döntő kompo-

nense az elratérozás megszületése. A helyes el-  

határozás feltétele, hory bensőleg igenlő adek-

vát cwtivurnolc, a 4i116 l,et;yen. /Rókuafalvy, 1974./  

A pdlyae3képz4lásek, szándékok isme ~ ete kevese  

mondana r.ekiir:Y, ha a mozgat ó:•ugákat , a mo t ivumo-  

kat nem ismernénk. Tekintsiik ét az or•ientéció  

inditékait, a válasz.tá$ személyes niotivumait,  

hogy  választ kapjunk a tanulói elképzelések mer,  

alapo.,ottskának kó_liée&;;~ .  
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2. 4 yál,Yaelk6Dzeléoek motivumai  

lard&a vizsgálatánál abból az isrrt tételből 

indulunk ki, hogy minden emberi tev4kegodinek 

van  valamilyen kiváltó oka, inditatt, msttvuma. 

Pályaválasztás má :_.° az orientáció szintjén is 

olyan összetett tevékenység, amely nem vezethető 

vissza egy-tégy elszigetelt cselekvésbeli aktusra. 

:azért a pályaválasztásnak mint tevékenyságnek 

nagyon sok moti vuma lehet. _:zek igen  gyakran kap-

csolódnak egymáshoz, s az egyeo tanulóknál válto-

zó összetételű és nennyiségü motívum csoportokat 

alkotnak. ,,zt a tényt felmérésif»k adatai is iga-

zolják. 

K6rdésfelvetésiink általános volt P "fiért választod 

ezt a pályát?"/, mert a tanulók pályamotivációjá-

nak saját és aktuális tudatossági fokát kivéntuk 

megisne . i. A  kérdésre adott válaszokat a motivu-

mok tudatossága és dinamikája szerint csoportosi-

tottuk az alábbi kategóriák szerint: /Rókusfalvy, 

1969./ 

Uivat'atudat_•a, a pálya erkölcsi, társadalmi 

é3 téké _•e hivatkozik.  A..:  "Ugy érzem ezen  a 
tertileten tudok a legtöbbet segíteni a betel° 

embereken." /választott pálya - továbbiakban v.p. 
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orvos/ "mo_.t minden embernek szüksége van ké-

nyelme", csinos ruhára"/v.p.: azabó/.  

- zak~ai ismerettel vagy esetleges tapasztalat-

tal, képeeeéggel indokol. 1'1.: "sokat szoktam  

otthon varrni és jól sikertil''/ v.p.: nőt ezabő/  

"isme:°em az autó működését, ©zivesen segitek  

apukámnak a szerelésben" /v.p.: autószerelő/.  

- rarulcláuyi eredménye, vagy tantárgyi vonzódása  

alapján dönt. Pl.: "mert szeretem a biológiát  

és mindig ötösöm volt belőle" /v.p.: agronó-

mus/.  

-  rdeklődéeére hivatkozik. Pl.: "érdekel az elek-

t omooság, sokat olvasok róla" /v.p.: elekt •o-

mérnök/, "sokat hallottam róla a tolevizióban  

és keresztapám is neaélt róla" /v.p.: tanán/.  

- zuhjo'l.-tiv, érzelmi vonzódás.  

a/ differenciálatlan pl.: "tetszik nekem" "meg-

szerettem".  

b/ konkrétabb pl.:  "mert  szeretem a szép frizu-

rakat" /v.p.: fodráoz/, "mert szeretem  a eye-

:!ekeket" /v.p.: óvónő/. z utóbbi ezociáiio  

indok, melyet külön is figyelemmel kisé^tink.  

- A pálya anyagi, kereseti lehetőségeire hivatko- 

zik. Pl.: "mert jói fizetést kap"/v.p.:mérnök/,  

"mert !,evesei dolgozik é© sok pénzt kap" "sok  
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a borravaló" /v. p.: felszol' áló/. 

7radició vagy családi, rokoni befolyás hatása. 

Pl.: " mert apukám is tanár", " szüleim is jó-

nak tartják". 

- Nem tudja indokolni választását. 

A tanulók vóiaszainak meLoszlását a fenti kat, -

riákban a 3./a oz. mellékletben ösezesitettW:. 

;:.mint a táblázatból kitfiuik a felmérésben részt! 

vevő 12 éves tanulók vezető motivuma a szubjektiv, 

érzelmi vonzódás /az összes motivum 44,o7-a/, a-

melynek negyedrésze differenciálatlan, háromnegyed 

része viszont konkrétan jelöli meg, a munka tárgyát, 

anyagát, környezeti tényezőit, produktumát. 

Ezt követi a szakmai ismeretre, a képességre, a ta-

pasztalatra történő hivatkozás /22,o,T`/. zbben jelen-

tős szerepe van az előzetes munkaélménynek is. 

Tanulmányi eredménye, tantárgyi vonzódása alapján 

dönt a pályaválasztásban a tanulók 9,4,.' -8, mig ér-

deklődését követi 3,2.:. Az  érdeklődén alapján tör-

ténő pályaválasztás a fiuk esetében kifcjozettebb 

/11,o.'/ , aiE' a lányoknál alacsonyabb e motivum 

/6,1'1 előfordulást aránya. [;zt mindkét nemnél ala-

csonynak tartjuk,  mert  a helyes pályaválasztás alap-

ja maga az érdeklődés. Nem tekinthetjtik kielégitő- 



ne ►;; a wílyához való é:'zelmi kö tódít*o ha annak 

a teltalmi oldala nem kelt érdekliiist a tanu- 

lóban. E jelensé a pálya differenciálatlan tome-

:°etére ' ivja fel a figyelmet, 

.A notivwnok között megjelenik a pulya erkölcsi 

irták(re, a  hivatástudatra tözténó hivatkozás is 

/8,5%/. A lósok válaszaiban gyakrabbet fordul 

elő /llw o%/ Mgelöláse, s ezz tálAladalni ézetts4 

/ fiukhos viszonyitott / magasabb szintjét et[k özi 

12•13 i7es korban. 

A pálya anyagi, kereseti lehetőségéje való hivat-

kozás alacsony /3,3;•/. A fiuknál jelenik meg na-

gyobb számban /5,1` /. Ugy tonik, hogy csökkenő 

mér tékber_ befolyásolja az emlitott mo tivum a ta-

nulók pályaválasztási elhatározását. 

Ugyanezt a csökkenő tendenciát tapasztaljuk a csa-

ládi tradiciók, rokoni befolyás hatásában is /4,: /. 

A nemek közötti küliinbsdgek közül különösen jel-

lemző a szubjektiv, 161101111  vonzódásnyíl mutatkozó 

tárgyiasság, illetőleg asociális kapcsolódás. A 

konkrét g:'zelmi vonzódás a lányok esetében nagy-

részt szociális kapcsolatokat, ozociabilitást je-

lent, /az összeg ozubjektiv motivun 3o,o-a konk-

rét, ennek : 4,o -a szociális, embercent 1.kus/ mic 

a fiuknál az érzelmi vonzódás elsősorban tá cyori- 
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entált /az összes szubjektiv motivua 66,0 -a 

konkrét, ennok 4.5:-a szociális, 95.5%-a tetra.- 

orientált/. 

Je11e104 küllimlediet találtunk az elhatározást 

determináló intel2kttu.áli3 tényezők területén 

is.  'Jig a fiuknál a szakmai icnielvt, képensC, 

tapasztalat és az é_Adel:lődés a vezető motivum, 

addig a lányok inkább a tantárgyi előrehaladás-

ra, a tanulmányi eredményre hivatkoznak. 

Iiaaonliteuk öeeze az egy  évvel később válaszul 

kapott motivumokat a fent leirt tapasztalataink-

kal. Az adatokat a 3./b sz. mellékletben össze-

sitettii;. 

!".z aAnyok,a tendenciák szinte valtozatlenok. z 

első  helyen ismét a szubj©ktiv, érzelmi vonzó-

dás áll /az összes aotivum 42,2-a/. A válto- 

zás e notivuu kontislt jellegének növekedése, dif-

ferencidlatlamildsbak tankkenése irányába mutat. 

Az €:szelni vonzádótra hivatkozói: körében me gnőtt 

azoknak a tanulóknak a száma, akik nem általános 

benyomásaikra támaszkodnak már, hanea konkrétan 

jelölik meg a munka tárgyát, anyagát, várható 

produktumát. 

Igen kis mé2t ékben, do csökkent azoknak a tanulók- 
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nak a száma, akik tanulmányi eredményül-:, tan- 

tárgyi vonzódásuk alapján kivánrak pályát vá- 

lasztani, viszont növekedett - hasonló 	! 

ben  - azoknak a száma, akik érdeklódáetiket kö- 

vetik. /ü, 2-ről 9, 5`5.-ra/ Az ujabb felmér. éo so-

rán is ugy tapasztaltuk, hogy az é:'de'klődée, 

mint a pályaválasztás vezető motivuma, a fiuk-

nál erősebb tendenciát képvisel /fiuk: 13, 

lányok: 5,1/. A hivatástudat, a pálya erkölcsi 

értékének vonzó hatása tovább növckedo t t /'3, 

11,1`.'-re/, a lái1 jelenleg is nagyobb 

mértékben /l5,2, fiukt $•4``/. A pálya keA.eseti 

lehetőségére való i_ivatkozás,az anyagi szemlé-

let a fiuknál csökkent / .,1 -ről 3,o%-ra/, lá-

ngoknál kieső emelkedett /1,7:"-ről 2,7 -ra/. 

A fentiek alapján .nogállapitható, hogy a pálya-

elképzelések motívumai sem tudatoNígukban, sem 

dinamikájukba* aga változtak, illetőleg a vál-

tozás méltélke 1i  iránya oly csekély, hogy  elha-

nyagolható. 

zembetiinö váltoi'at tapasztaltunk viszont a mo-

tivui ok megjelenési számának alakulásában. 7. 

osztályos felmérés során egy tanuló-a átlagosan 

1,2 _ motivum jutott, a 8. osztályos felriérésko:' 

ez az átlagos érték 2,64-re nőtt. 
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jelenség az  érés kétsscgtelen tal,yét jelzi. 

13-14 éves korra a pályaelképzelések belső 

megalapozotteága növekszik, a választott pó-

lya e:26teljesebbé, bensőleg igenlővé, elfoga- 

dottá válik. A pályaválasztási motivumok csopor-

tositása nem jelenthet valamiféle merev katego-

rizálást. 2egitségével gyako rlati munkánkhoz 

keresünk bizonyos támpontokat. Ha  elszigetel-

ten szemléljük a motivumokat - aká egymástól, 

aitá - a pályaelképzeléstől - interprotálhatat-

lanaé válnak. 

Jet mondhatjuk teljes biztonsággal azt, hogy 

az a motivációs bázis kivánatos,, ammaiben in- 

telloktuá.li.s vagy é .:-zelmi motivuNek tominálnak. 

A notivunot a pályával összevetve itólhetjUk 

meg a megfelelést, vagy  a kettő közötti ellent-

mondást. -Lzért nerc vizsgálhatjuk hillön a pá-

lyát, külön a motivációt, mert feladatunk ép-

pen e kettő összhangjának a megteremtése. 'iri-

nek gondos mérlegelése minden tanuló esetében 

lehetővé teszi azt, hogy nevelői segitséggel 

megelőzzük az irreális pályaválasztási döntést. 

:zuttal nem feladatunk az e[,yee tanulók motivá-

cióinak külön vizsgálata, mert az egyéni elbi-

ráláet a tanulóval foglalkozó pedagógus tudja 



legjobban raegitélni. A  woblúmáa ee3tek brzékel-  

tet6ee cdljábúl ezemléltetóeül iüózünk a tanulók  

válaszaiból:  

iSagyaj.-tü_.tónelem szakos 	®ze--etne lenni:  

"®zerete:a ,-;zeke  .0 a tá~L,,yakat, uzeretek gyerekek-  

kel foglalkozni. amp  fof,lalkozis k  sok azabact-  

mosserox ozerrtne lenuis Bea szeretek iro-
dában Ulni, irán ithatom sz embereket, tiszta , 

Gyermekorvos szeretne lenni: " :ajrláloa a beteg  

gyerekeket, mindenki meL;becaüli ezt a munkái',  

köxu iU, tiszta munka."  

Az aláhozott motívumok veri jellemzőek a polydra.  

Feltiletes döntéshez, később a pálya makorléaa-

ko caalódúshoz vezet, ha  inadekvát aotivumokra  

alapozzék a tanulók elképzeléseiket. A 1é yegte-

1ui, vagy nem jellemző mo ivumok alapján töl+:énő  

o it►n~áeió, szándék elhibázott, amelyet még a  

ess dönti előtt korrigálni kell. Felmé: ó-
nüUk fiban azonban találunk sok olyan tanu-

lói mot ivtimot is, amely beezhtybar: van a válasz-

tott pálya specifikus jef,yeivel.  

Pl.:  élehniezereladü szegd e lanni: "teretek és  

i;udok is szánolni.mberífireaim között jól óntett  
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magam, örülök ha segithetek rajtuk. A bevQeár. 

láenál tanácsot adhatok a vevőnek." 

Ovónő szeretne lenni: " zeretem a £yerekeket, 

ezivesen foglalkozom velük. LIeg szeretném teni-

tani őket sok írdekes dologra, felkósziteni az 

iskolára. Sok torelem és ötlet kell hozzá, ez 

nekem megvan." 
:fiz idézett tanulói motivumok jellemzöen hordoz-

zák a pálya specifikumait, választásuk adekvát 

tao t ivúc lóra épül. 

Figyelenre méltó az a tény, hogy több tanuló vá-

lasza nagy motivumgazdageágot á22ul el / 5-6 moti-

vumot is megjelöl/, mig mások csupán egyetlen 

raotivumot vagy indokot tontetnek fel, Ebből adó-

dik a döntés előkészitésének egyik jelentős fe-

ladata; minél gazdagabb, ezinesebb, eokoldalubb 

motivációs bázist épiteUnk ki tanulóinkban. A 

motivunok Gazdagsága, hatékonysága :_endsz rint 

szervesen összofUgg a tanulók konkrét pályaisme-

retének, sőt az eL ász személyiségének fejlettsé-

gével. 

3.A pályaismeret jellemzői  

Az orientáció időszakában táj ékozódó kérdéseinkr e 
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a tanulók tt3bb»lLevesehb 	megneveztek, fcl- 

sos.oltak. Elemi szinten má:• a felsorolásba be- 

vont pál yáyt kt3re is ad nemi felvilégositáet . A  

pályaismeret azonban nz.otc : tEbb enn41. %laggba22 

foglalja a pályán vógzety munT:afelaarat, munkatQ- 

vék ,Auyo ég valamint  az ezzel iisszeftfF:géQben ál ló 

pa.yaköve teltsérat leglén,yer;eeebb vonárAtir.ak is- 

mel•e •c ét . 

A  felmérésboa igy  kórdez4:tinJc rá: ''71it ceinál az 

általad választott pályán dolgozó felnőtt egy 

nap alatt?" A. válaszok ért ékol ése alapján tá j d- 

kozórini kivántunk arról,  bogy 12 éves tanulóink 

milyen konk_rát pályaismOZyti szinttel rendel- 

keznek. Válaszaikat az alábbi állókelési kate-

góriákba coroltuF:: /ráku sfal.vy, l^66 . / 

1. tanuló nem  vó?as4o1 va; ,y  bevallja: "nem tu- 

dom". 

2. A  Err yi )IryegétŐl ftt,Uetlen  tevőtexys
L  get 

eml it. P1.: "Bemegy a r.rankaiaoly60. Van um,  

hogy  Salo  drit is  dol.,,ozik. Mikor vóre a mun-

kaidőnek, fdd aK tGiiZ áiC.4JGiMl4jr.  . No p. Z var2ó- 

nő/ P1.: " Szétnóz a uunt.al.elyis, 1Mgismerke- 

ulik munkatársaival". /v.p.: autcíssartlQ/ 

3. Ssskaai szempontból álialitos, vagy a pólyához 

lasin kapcsolódó pareri1terdkenye é€-vt i :, •: .1.: 
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"HenegY a Oláz'b , odaáll a gépe mellé és reg-

geltől délig ott sző." /v.p.: szövőnő/ "Jó 

frizurákat csinál." /v.p.: fodrász/ "Hófehér 

puhában finom süteményeket készit és átviozi 

a cukrászdába. A vendégek jóizüen elfogyaszt-

ják." /v.p.: cukrász/ 

4. A pályához szervosen hozzátartozó Spetlen-

tevékeriyoéget emlit. Pl.: "Naponta ellátja 

gyógyszerrel a betegeket." /v.p.: ápoló/"Pog-

lalkozik a gyerekekkel, verset tanit nekik." 

/v. p. óvónő/ "Trendszeresen locsolja a virágokat." 

/v.p. : disznövényykert ósz/ 

. Több, a szakma lányegét alkotó tevékenységet 

sorol fel. Pl.: "sokszor ügyeletes este, akkor 

Ű 

 

vigyáz, hogy ne legyeit semmi  koroly baj.  Ha 

valaki rosszul lett,megvizsgálja, a hegfelelő 

orvosságot, injekciót beadja." /v.p.: orvos/ 

" . gyerekeket tanítja, neveli. Szakköröket vezet, 

foglalkozik az uttörőkkel. FelkészUl a másnapi 

feladatokra, fejleszti tudását, s ezt átadja 

a tanulóknak is." /v.p.: tanár/ 

6. A pályához szervesen hozzátartozó tevékenységcso- 

portot, vagy átfogóbb munkafeladatot nevez meg. 

Pl.:  "ha megérkezik egy vásárló, azt köozönti. 

Kiszolgálás közben udvariasan, kedvesen beszél 



a vevőhöz. Fanácsot ad neki, felhivja ujabb 

dolgot: a a fiaelmét. ` zárcol, "köszönöm"-mel 

voszi el  a pénzt. Lz minden vásárlónál ugyan-

it történik." /v.p.: eladó/ liminózi a ho-

zott anyagot. Megbeszéli a vendégel milyen 

ruhát szeretne, esileg divatlapból fazont vá-

laoztanak.Mértéket vesz. _gébára isszeállit-

ja a kiszabott ruhát. .elvégzi a próbát, utá-

na készre vaj2ja." /v.p.: varrónő/ 

i'c ltótelezttik azt,hoFy a települési viszonyok 

információs lehetőségei erősen befolyásolják a 

pályaismeret alakulását. 	tekintetben előnyő- 

sebb a vá:.osii tanulók helyzete a közcégekben 

lakókkal szemben. A feltételezés pontos vizsgá-

latára a matematikai- statisztika oryik eljárá-

sát vettük igénybe. /Kétmintás t-próba p 0,05/ 

cetékeink szignifikáns különbséget mutatnak a 

városi tanulók pályaismerete javára. iYen való-

szinti, hog.y a különbséget csak a véletlen okoz-

za. A két csoport /város, község/ pályaismereti 

szintje lényegesen, szignifikánstan különbözik 

egymástól. /t: 3,23 p 0,05 p o,ol/ 

A felmérés során kinálkozott a nemek szerinti 

különbözőség mint változó tényező figyelemmel 

kisérésének lehetősége, ho;r információt kap- 
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junk a fiuk 8e e lányok pályaismeretének lehet-

sées altérései Sl. A fentebb emlitett eljárás-

sal elemezttik a tanulók nook szerint °eoporto-

sitott válawztipusait. 16.011apitottuk, hogy az 

eltérés még jelentősebb W1, ahogyan azt a 

város és a község ösezeboonli túsánál tapasz-

taltuk. /t- 8,6 p o,o5 p o,00l/ 

A lányok pályaismerete mélyebb, pontosabb, mint 

a fiuké, amelynek alapvető ma ya_lizatác a fejlő-

déslélektana kutatások adják; a lányok biológi-

ai, társadalmi (rése gyorsabb folyamat, e az 

adott életkorban ez jól kimutatható. 

konkrét pályaisme:°et szint,jeiAl kategóriánként 

a 4./a sz.mellékletben Usezesitett adatokat kap-

tuk. 

Az  adatok alapján uegállapi iható, hogy a tanulók-

nak mintegy negyedrésze rendelkezik viszonylag 

differenciált pályaismerettel /5.6. kategória/. 

i oltiinő a nemek közötti kUlUnbség; a lányok 1/3 

része, a fiuk 1/7 része tartozik a megjelölt 

kategóriákba. 

Problematikusabb a helyze ckép, ha a hiányos pá-

lyaiSoret©t ttikröző válaszok számát vizsgáljuk 

/1.2.3. kategória/. Idesorolható a tanulók meg-

közelitően 5o5-a. (ik azok, akik választott p4]0- 



jukat egyenlőre méh; nem, vagy csak felszínesen, 

t1rmu 	a iwaei ik . /Lz a fiuknál 55,o%-os, a 

42,5: ••-os értéket mutat./ Ezen belől 

leginkább kritikus a " nem válaszolt " kato á-

ria /a fiuk 26,6-a, a lángok 19,0;."•a/, az ide-

tartozók a pályaismeret elemi ozintjéig sem ju-

tottak el. 

Az emlitei;t tanulóknak egy évvel később adott 

válaszát abból a feltételezésből kiindulva vizs-

gáltuk, hor.y a pályaiamoroti szintjak emelkedett, 

megnőtt a viszonylag differenciált pályaismeret-

tel rendelkezők száma. 2eltételezősünk alapját 

elsősorban az elnult időszakban az iskolai okta-

tó-nevelő munka során lebonyolitott pályaválasz-

tási akcióprogramok megléte és viszonylagos ha-

tékonysága képezte. /Szttlői értekezletek, Pálya -

választási Hetek, szervezett kiscsoportos tizem-

látogatások ... 1 

A  13-14 éves tanulók konkrét p 1yaionee J i szint-

jót a 4./b sz. mellékletben összcsi ott adatok 

mutatják. 

A város éo a község tanulóinak válasza, amely a 

munkafeladatok ismeretit, a pályatevékenység- ol-

dalát ta:Aalmazta , ] s SI eltó •ést nem mutat. 
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/taw o,19 p o,o / Az előző  évben jelentkező 

szignifikáns pályaismeretbeli kül'rinb9ég m®g- 

ozünik a város i és a böaeigi tanulók kt3zöt t. 

n:nek oka igen öaazetett Feltéticn figyelmet 

érdemel az a t407, hogy az elmult egy év alatt 

a községben tanulók pályaismerete gyorsabb Li- 

tQaben differenciálódott, 	e1. Alap- 

ja azonban az orientáció indwileft megváltoz4- 

sában, konkrétabbá, K eálisabbí iftieában 
A pályaválasztásra +n.datoesbb, határozot- 

tabb felkéeztilóot tapasztaltunk a községben 

tanulóknál. aikrözi e jclensftet a választott 

pályák köre, valamint a pályaQlltbzcl éeek szá-

ma. A C. osztályban a beiskolázási lap mintá-

jára két pályaelképzel% meujelolését kértük. 

községi tanulók vdlemsdban szinte kivétel 

nélkül két pályaelképzolé® szerepel /lásyrok: 

fiúks 92,5''-a/, a városi tanulók vá- 

laeza azt ttikrtfz :, hogy sok 3. osztályos tanu- 

idoak nincs még két payaelképze1400 /36yok: 

15,7Z-a, fiuk:  7205--a reudall.e .ik két elkép- 

^eléssel/. _". szociális t3eazetétal tclepülés szerinti el-

tolódásából adódóan,a városban a :. osztály 

befejezése után 	jelentős része 
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ziuwba i.°at  ja be gyerac:'.:ét. Nem pályaválasztás,  

hanem iokohváiaaztás történik. r ~. községben,  s-  

hol a szülők nagy többa ége be tanito é i vagy segód  

munká©, t'kenyóykereeő'° lehA 'iúaégec, illetőleg a  

®z,akmatanulást; választják.  

fiuk é6 a lányok válMztipusaiz elemezve, v61-  

tozatlanul jelentős olliíacii/t tapasztaltunk pálya-

ismeretük szintjében /t: 3,52 p o ,o~ p 0,01/.  

Az  adatok további elemzése alapján komoly f ejlő-  

dée állapithat;ó meg. 1. vinzonylag differenciált  

pályaismerettel rendelkezők azáma. a 7. oeztrály-  

ban a populáció negyed részi volt,  L. oeztá]y-  

bai.1 a ha-,:mad részt meL,halaütí e,i°áruyd nőtt /:;.b.  

kategdria/. Különösen jelontúe a fejlődés a 16-  

nyoknál, ahol átlagooan aránynövekedés  

tapasztalható. biz a növekedési al!án,Y jellemző  

a városi fiu'ss°a is, 17,3,.-= . ól 32.o:.-ra enelr:e-  

de c t a:linyuk. / A  hiányos pályaismerettel ren-

delkezők ,o , : -os aránya egy  év alatt 3o~-ra  

csökkent/l'":ayoknál 	fiuknál 4o; --os 62t4-  

ket matat/,  

csükk4r:€e tenewnciája j61 6_ weryeelhető, d o  az  

eredlity  igy sem meczrnyugtató. Az adatok jelzik,  

hogy a  közvetlenül döntés előtt álló . osztá-  

lyoe tarnzl6.knak 30; -a választott pályáját mér  



most aes, vacy nagyon folszineeen iemeri /1.2.  

3. kate$ória,/.  

A  kritikun csoport - a "nem válaszolt" kategó-

ria - mutat a legszemb®tünőbb vál ~ozást. Azok-  

nak a 9váina csökkent logeűteljesebben, akik  

7. osztályban a pályaismeret elemi szintjéig  

sem jutottak el /fiuk; 26,,65-rá1 	161-  

nyok; 19; -ró1 l;;v-/2a/.  

A pá2yaválanztási döut áe előkészit ó3e során  

feltehetően több nevelői eegilléget igényel a  

tanulóknak az a 3o, --a, akiknek konkrét  pályaia-  

merete nem é:23. cl a viszonylag differenciált  

szintet. L pályaválasztási ezaktauácoadá.sra je-

lentkezők között is jelentős számban fordul elő,  

külön probl®at ipust alkotva, a hiányosan tá j é-  

kozot t, szegényea príyyaisme w e t e miatt bizonyta-

lankodó  tanuló.  

A pályaelképzelések feldolgozásakor találkoztunk  

e-y olyan csoporttal, amely egy óv alatt meGvál-  

toztatta szándékát. Figyelemre aoiltának 3g&ke*  

zett e csoport pcílyaisme:ce Atlek alaku3biát külön  

is meuviz©gálni. Inf'ovmáclót  szerezni arról, hocy  

az uj pályft diYt`c=.•enciáltabban vagy Levásbé dif-  

fQ:°enei$ltan inmc-it az előző pálya isuc_°cztégiez  

viazonyi t v°..  
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Mec;állapitottuk, hogy a pá?yelkópzelóotiket megvál-

toztató tanulók 42,o -a differenciatabban, róez-  

le toaebben ismeri uj pályáját. 3o,g-ának polya-  

iamerot i szintje nom változott, haNn16  

ben, aziizvonat.on i.sneA jelenleg választott 010-  

ját. 28,a;:-driak pá]yaistne á•o :c P©lo.liizesabb, töre-

dezettebbe  kevesebb pályaspecifikumot ho2.doz, mint  

az a:lősóekbaft választott pálya ieme_•ete. 7z a  

28,o;L a fentiekben ca7.itett, egyéni segiteéret i-  

gdnylók caopo.et jának speciális esete, ahol  legirr~ 

kdbb szükeáoe3sá válhat a pályaválasztási korrek-  

ci4, illo őleg a szakemberek bevondsával tőrt ónó  

pályaválasztási tanácsad{ns.   

fiuk é® a lányok válaszait t3eezehaeolLlitva nem-

csak iemeei;ezintboli_ különbaóget tapasztaltunk..  

A muilkat evékc;rye  ég, lc iAsa eo_.=dn a ldirek gyakran  

emlitik a pálya sajátos, emberi tu3,y6ema/iaicat  

ig ótLylő kövo  t oladaye  i . Ez rár  egy  pd17m•aaber  

szixitózi.© foliwlsrfrire n#isa ►e  gaily  matr;asaib sxin-  

vona.on, kellő nevelői iigitíe mellett elvezethet  

a pálya-ozacnélyiaég, a vtlMStott pálya óe az  "tint'  

eab,:veóo6nek kr~:tiisus vizsgálatához.  A. differen-

ciált pályaismeret is csak akkor sogiti a helyes  

dt3ntést, ha figyelembe veozi az adott pályán dol-  

gozó eaboz2t, tulajdonságait, tti2akv4eei.t. Ennek jo- 
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lei mutatkoznak a lányok 21,o -4n  Al,  mit; a f iuk-

nál csak 4- , .-ban találjuk. 

Ilyen d iffe _-enc iát -t , emberi t ezők: iu is L á-

nyuló pálya lemer t -re utalnak as alábbi válaszok s 

pre •mekorvos szeretne leiezi; " A doktoI:nő megnyug-

tatja a kis beteget, ezután megvizsgálja... A fek- 

vő beteghez sietve megy... gondosan végzi munkáját." 

Tanár szeretne lenni; •... őrdin lehetőleg minél 

érdekesebben, játékoeabban nagyaráz, ;;oly a gyere-

kek figyelmét lekösse... feleltetéskor mindi; igaz-

eágos." 3'onö-szövő szeretne b unis "... a gépét 

ezo eti és mindig :t ndben tartja." Évónú szeretne 

lenni; "...a gyerekekhei mindig kedves, türelmes 

de  megértő." 

Az idézett vélemények az ado;t pálya egy-egy j©l-

boczcl embc:--i összetevőjé . e vonatkoznak. mii több 

speciális, adekvát elemet sorol fel a tanuló, alssál 
diffei-enciál üableek asailható a konka.é .„ pályaismte-

ve t e . Az adatolt ér 	1's alapján kialak i t o t t cso- 
portoeit:ás tiem a  csoportok merev kezel( fi , hanem 

a pe Iat ógi i segitaé4 y►ujtás megezeLvezéaének egy 

lo1 et6ségét szolgálja. A pályaismeret, amint azt faár 

lei. Luk , 

 

macában foglal ja a munkafeladatok, munka-

tevékenyoóg ismerete clle . t; a velük Ouszef ggő 

pályakövetelmény lugl ány ;L» iebb v,uácainak ismere- 
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tét is. 

A pályaiame.ret szintjének sokoldalu me isoe éeé-

hez szükségesnek 	megvizsgálni a pályakö- 

ve Lelcuéiny ismeretére : szinvonalát iás a _ , osz-

tályos ,-;a.rulók esetében. 

A pályakövetelmények ismerete nagy jelent5séggel, 

különös fontossággal bir. A választott pálya kö-

vetelményeinek ismerete eszköze lesz az önisme-

ret difforenuiálódáeának, az önnevelésnek. Konk-

rét ezepponiskat ad a sersülőnek saját ©zomélyisé-

gónek megiamoréséhoz, fejlesztéséhez. 

?elmérésünk aor'án az alábbi kérdéssel kerestünk 

válaszi, a pályakövetelmény ismeretVe: ""'ze._'inted 

miben kell okosnak, ügyemet: lenied, ha eredmé-

nyesen akarsz dolgozni a választott pályán?" 

A tanulói válaszok értékeléséhez az alábbi kategó-

riákat ilaezn:íltuk fel: 

1. lrum válaszolt a tanuló. 

2. :d Lalános, differenciálatlan válasz, melyben 

a szakma lényege nem, vagy alig tükröződik. 

1.: "Okosan tudjon az anryag;sl bánni." /v.p.: 

szobafestő/ "Figyelmesen, jd1 kell tanulnom 

az iskolában." /v.p.: mérnök/"'rteni kell a 

motorokhoz."/v.p.: autószegelő/ 

3. Kevéssé differenciált, az iskolai tevékenyeég- 
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hez tapadó válaszok. i;l.: "1:ie.i;ematikában,  

rajzban, 	/v.p.: aé..uök/ "Gya-  

korlati foglilkozáeon kell a különböző  

sszerszómok já i:ezelését mo6ta:culni." /v, p, :  

e1Qktl'oteohnikus/.  

4. :;evóe$ é dial.enciált, de 	nem tapad az  

iskolai vouatkozHeu intellektuális tevékeny-  

skheL, iianera konkrétabb, u szakma  7.énye~é-  

ből fakadó tsalajdouuduot emlit. Pl.: "Beoeű-  

leeEi munkavéEzés, szakraaazeote t, az eriyac  

ismoetQ, loui2,a a nux:kada2ab ösezeá7.litdaá-  

hfl^. " /v. p. t aeztalNi/  

5. 9aaiemai á+a dzeatayi szempontból ecyaA:zt vi-

szonylag differenciált válasz.  

A vtilt?e2t ipueoL öseoes3i;e tt adatait az fi. ez, uiel-  

le:kl.eL matat;la.  

A vá.;:osi (:s a közee;gi tanulúk pályakövetelmény  

ismel'e te lányegesen különbözik egymástól /t-3, 546  

p o,o`; p o,ol./. A vdronbrxxi 614 tanulók isme-  

x -ete szif;nif ik.tínaan differenciAltabb, so'd_•éttibb,  

:2,akmai Ls s2emólyi szempontokra o4ále;aebb kövben  

-ce4ed ki, mint a községben élú tanulók ismerete.  

A  fiuk is a lányok pályakövetelmény i®Mre  te  is  

haaonló, szignifikáns küiönba3get mutat Am  3,225  

p o, o) p o, olo`.  



r, 
■  u ~ ■  

lányok tájékozottsága kedvezőbb, egyrészt lé-

nyegesen alacsonyabb azoknak a s 4 ibma - a hason-

ló kora fiukj:oz képest - akik tul általános, a  

szakma lényegéhez atie kapcsolódó követelménye-

ket neveznek meg. Kovésbé tapadnak az iskolai  

tevékerysé)?ioz, annak  intellektuális vonatkozd-

saihoz . L ásréezről a konkrétabb, a szakma léuge-

géből fakadó tula j donsógokat tawta? szó válaszok  

több mint  kétharmad  ::észe lányoktól sz6rmazik  

lanyok : 3e,76 7 	, fiuk: 10,56/.  

Az em1it tt szignifikáns különbednek több oka  

van, ' - öbbek között oka ez, hogy a lányok mál: a  

pályatevékenység; leírásában is több, vészleteeebb  

ismerettel e.endelkeznek, 	tehát a  

pálytevékenycég és a pélyakövetelmé:iy ismerete  

alapján mélyebb, pontosabb, sokolúa.lubb, mint a  

fiuké. Oka lehet az a tény is, hogy a lányom ma-

gas számban választják a :pumán j ell o U pályákat  

/orvos, óvónő, 	csucoemócol ldozó. , , /.  

E pályák önura okban. is  su almazztiI: azoi.e a köve-

telményeket, amelyek jellel- és személyiségvoná-

sokat ta:'telmazrak.  

Legalapvetőbb oka azorban a lányoknak a fiuktól  

eltérő beállitottsá a, az érzelmi kieucárzásokza  

való nagyobb érz áke:rge ige, az ember-: i köl ülmángek- 

~ . 



kel kapcsolatos magasabb ig érayensége. E  megállapi-

táQ szemlél e*égére bemutatjuk  két fiu és két lány 

válaszit azonos, hurrád jellegei pályára vonatkozóan. 

Orvos p&lyakövetelm'nyes 

Pius "Az orvosnak vagy müveltséEgel kell rendel-

keznie. Legyen L-ellő intelligenciája, jő kizU ee-

sége, éo igízye, hogy a szakirodalmat olvasta.`' 

Lánys a Sseretni kell a gyerekeket és tudni kell 

beszélni velük, megnyugtatni őket, sort gyakran 

megijedek az orvostól. Ha injekciót kapnak és sir, 

nak, meg kell magyarázni, hogy miért kapták." 

Tsná_,  pályaköve t elmé e s 

Pius mirth'tően kell magyarázni az anyagot,, Jól 

kell tudni a szaktárgyat, amit tanit. rem szabad, 

hogy a hangulata határozza nek; az órát." 

Lány: °Jó beezédkéezség ás mce6l4kirsség kell. Le-

gyen jó embev ismeA, megértő. TUreliese4g, kedvee-

ség, a gyerekek szeretete, e ami mindenhová kell, 

lelkiieme etesség. ° 

A fánk válaszainak jelentős vésze tul általános, 

naiv illetőleg a tantáp. gyi intellektualizmus kUré-

ben mozog. Ezt a  jelenséget  a helyes pályavále sztáe 

szempontjából nem tR_ t juk kedvezőnek. 

össsefoglal8an mQgál.lapitb.at  juk, hogy a _̀. osztályos 
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tanulók jelentősebb száma /69,69%-a/ tájékozat-

lan a választott pálya dövetelmér:yeit illetően.  

Ismorettik erre vonatkozóan hiányos, kevéssé 

diffe2eneiált és e; olüa1uan az iskolai tevékeny-

séghez tapad. 14 éves korban a tanulóknak csak 

kevés hányada 	képes a választott pálya 

ktivetolmányeineL- az egész személyiségre kiter- 

jedő ismeretére. A tanulók egyharmad  észe /29,4'/ 

viszont már képes elszakadni az iskolai tevékeny-

ségtől, hogy eg3rre konkrétabb a szakma lényegé- 

ből fakadó tulajdonságokat ismerjen fel. 

Feladatunk - a reális lehetőségek, életkort sajá-

tosságok szemelött tartásával - az,  hogy  ezt az 

utóbbi hányadot nc$veljük. : egitstik a 7.9. osztá- 

/yoe tanulókat abban, hogy ezen ozinten ismerj ék fel 

a választ- ott pályájuk követelmányeit. Az életut 

következő szakaszában /6-2o év/ válik lehetővé, 

hogy a fiatalokat a pályakáveteImény ismeretének 

differenciált szintjére eljuttassuk. 

4. Az öniflmerEt fejlettsége  

A  személyiség alakulását kétirtin,rá tapasztalat- 

szerzés, ú821u1í10 segiti. Az egyik for:../46 a tá2- 
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gyi környezet, amelyben az un. "motol-oe-visel'ke-

désee" tanulási folyamat hegy végN. 311tnok alap-

ját a kiegyc;:unok spontán aktivitíA, IStor.es te-

vékenyeége, inatrimicntáli© viselkedése képezi. 

folyamatban alakul ki a gásokról érkező 

belső óa Milső viaozajelist' alapjdu a "kogni-

t iv tél-kép",  amely alapvető funkciót tilt be az 

alkallazkodó viselkedés fejlődésében, az  akarati 
cselekvés ezorvezűdésében, ahol a coelokvée cél-

képzete a korábbi viselkedések tapasztalatainak 

anticipációjaként jelenik meg;. Ezzel egyidőben 

a saját teot25l is létrejön a "térkép", amely 

mint testkép a kéa:Jbbi fejlődés Bor. án az énkép 

hordozójává válik. 

másik forrás a szociális környezet, amelyben 

a szociális tanulási folyamat zajlik. Alapját 

képezik a szociális interakciók elemi formái 

- az utánzás, az empátia de  az identifikáció. 

As  szociális visezajclentée szerepét az ónkép 

alskulásában elsőként Lead ismorte fel. "Lead 

szerint aindenki ufy 	önmsedru, a 1©oyaii 

környezete viseltetik iránta, awes képet ala-

kit ki önmagáról, amilyent  körte minő:: i tö-

reakciói fejeznek ki." /Kulasdr, 1975./ 
I,z többek között azt világit ja meg számunkra, 



hogy a 13-14 éves serdülő 411040•  imiarseti  

szintje jelentős mértptbsa rigs a 71ovelók visz-  

sr.ajelzéseitől, azok diffezemaldItedetól., rea-

litásától, gyakox•isAtöl valamint a serdülő  

számára jól é _. tilető, világos,pont os megfogal- 
mazásától.  
A gyermek egyidőben tartózkodik a tárgyi óe a  

szociális környezetben, ezért e közegekben  

zajló fa3,lmmatok is párhuzamosan alakitják a  

ezenéVislimt. E hosezu, "kétirányn" folyamat  
ereedméaqyelant alakul ki az énkíp4 amely a s4®-  
mályiség ünmagé.ról szerzett istne .:-e teiiie, Gan-

tézise.  

A. pályaválasztási érettség d'dntő koQponor.ae az  

önismeret meghatározott szintjének kialat;ulQaa.  
Vizsgálataink során szükségesnek it élttik mez  
az info_mációazerzést e teriil.eten is.  

A 7. osztályos tanulók ezubjektiv önismeretét  
- önmagáról kialakitott vélemányét - kivántuk  

megvizti€;ál.ani. Választ kEpY:l a-° °a: /Duró instruk-

ciója alapján/  

- hogyan viszor~yulnak a feladathoz, mivel indo-

kolják önértékelő megállapitásaikat,  

- milyen az értékitéletük önmagukról, jelent-  
kezik-e az elégedetlenség önkritika formájá- 
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ban, ós elsősoebstn mire irénytl, 

- mely torületeket érinti az önjellaés PAL!. 

gyi köl'n ozot, szociális környozzti 	ib/, 

- van-e éle i, te rvtik, életcéljuk -- IMMOW4161 

törekvéseik a szemayiségnacmely agazetevő- 

j ére irányulnak. 

A tanulók irásos válasza pro jekt iv jellogLi fo-

galmazás volt, amelyet explorációval eréazitetw 

tUnk ki indokolt esetbon. 	fogalmazás ci:ne: 

Ilyen vagyok. 

A tanulói válaszokat áttekintve elsó benyomásunk 

az volt, hogy  a 12-13 ;eves tanulók könnyen azono-

sulnak a feladattal. Kevés kivétellel /4-5 /nagy 

ter jedelmU a bemutatkozásuk, önvallonordiuk. A lá-

nyok válaszai között találtunk nélAnyat, amoly a 

felada minGsitásével indít. Ezek a  mindaltdia 

kizárólag a feladat nehézaéF i fokát, bonyolult-

odgát harieulyozzák. Az  ilyen jellegű verbális 

megnyilvánulások gyakran jelentkezni* • tapasz-

talataink az`:°int - a negativ énképpel rendel-

kező, következésképpen kudarcorientált sz emélyi-

eégek esetében. Bizonyos énkép-megezősitő ten-

dencia huzódik msg e jelenség mögött. 

E1 'mink során kerestük azokat  az önjellem- 

sir•kst, emolyok szélsőségesen pozitiv vagy  ne- 



ga t iv íiik épről vallanak. :: zek e lőforduláe i a: sá-

nya jelentéktolennek bizonyalt. A otatieztikai-

la ; elhanyagolható számok mögött azonban au' 
emlitést érdemlő jelenőr huzódik mg.  Az elő-

forduló torzulások szinte kizáeólag negat iv irá-

nyuak, a "meg nem felelés" állapotát  

Az okok feltárásához indokolt lehet egy szemé-

lyiségvizsgálat, hio en az emlito i;t 	ta- 

nulmányi ey dnénye nom gyenge, igy az eAs önel-

marasztalás nem iskolai teljeeitménykuda.- cból 

ered. 

A válaszok alapján egyértoldien negállapi tható, 

hogy a 12-13 éves tanulók tini »tékitélete diffe-

renciálatlan, szü élettérben mozog. Az embe2i 

é_'t&cekot az iskolai értékitéletekből voze :ik le, 

llfor:adot t, sikeres, értékes tanuló az, akinek; 

jó a  tanulmányi eredménye, példás a magatartása, 

szorgalmas, iskolai v rsenyekon kiilönböző ered-

ményeket ér el, valamint tisztséget, funkciót 

visel 	kötött. A lányos 35, -a, a fiuk 

a fel©o:olt tényezők segitségével "méri be" sa-

ját melyét, értékét. 

A Tansorban első balyen szerepel a tanulmAnyi 

eredmény, a fiuk 93,3'-'ban, a lányok 33, 6;'. -ban 

jelölik önUtékitélettikben. 7:1.:" A tanulmányi 
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eredményem közepes, ta atartásom változó, é) egy  

átlagos fiu vagyok".  
A hasonló jelled! válaszok az iskolai nevelés  

egy veozélyforrdoára hivják fel firyelmünket.  

tanulö é:A €'w ót sok esetben mare a pedagó us is az  
clé~ t tanulmányi eredmény ée tapasztalt macatartás  

alapján határozza net: , Az emberi ér6c3ek jelentős  

része valóban a ciun catel jeeit©ányben tükrözbdik,  
de csak ebben :találni értéket erős, hibás leszü-

kit& lenne .  A peda ,ógusok Artdiati rendszel-ét  ki-

kell terjeszteni a képessígeken, Viselkedési eza-

ból.yozókon, önkontrollon tul más ozomélyisérrvoná-

sokra is.  

Az önól°tél.elés során a személyik, negativ ti yu  

me ;közelitése jóval nehezebb feladat ebben az élet-

korban. A hiányzó képossógok, adottságok megneve-

zése - felmérésünk sze:.°int - ol©ásoyban a közekig-

ben élő tanulóknál ütközik akadályokba. A városban  

élű ;tanulók - mindkét nem esetében - tudatosabban,  

önkritkveabben szemlélik folszólitáe nélnül is  sa-

ját hiányoseát°aikat. Alt eiyos - ko.2óbban emlitett  

ecetekben olyan tanulói válasszal is találkoztunk,  

ahol már a bemutatkozás msg1alitiss i® negativ volt.  

l► fiuk ée a lángok öuértekelíse sorén megközelitően  

azonos vértékű önkritikussággal találkoztunk,/Fiuks  



..72- 

44,C, ].$pliks 459310✓  
Nagy  eltivilleket a kliz®dg©kben is a városokban 
616 fiuk, 14nyok küztitt tapasztiltunk. Mg a 

viroeban 616 lányok 59,55-a iin.kritikun, a köz- 

sígbpn. 6.18 lányok 27 19%-s gyakorol Unkritikát. 

xaeonlő a helyzet a fiuk ese Aber: ie, a vároei 

fiuk 51, o` -a, a közsé3i fiuk 33,o --a önkAtscua. 

ftkintsü.: át a válaszokban feleo-olt niár}yosaá- 

goleSt s  ftet'a.': iv  jellemzőket  a lányok esetében. 

A ranraor első tagja: 

1. ideLee, árzí1ten,y, bazu°;ulata labil, 2. maga- 

tartiei probléisii vannak /iecBagás, viselkedés, 

.../ 3. Wawa.  4. hiányos szorgalom, Lorom- 

1N. 

Essen  ki1'til előfo2üul még : külső :aczjoZenésben 

talált hibák, szociális érintkezáa zavaAai /vu- 

zó, cinikus, szemtelen, bátortalan, bafolyásol- 

hatö/, tanulási neházaégok, egyéb szokásbeli 

.problémák /kör23mráig,áe, . , /. 

A fiuk felzo1.°olása alapján. az első 5 negativ meg- 

jelöléo gyakoriek szerint: 

1.  hiányos 8soltaloLi, 2, oukacs, 3 r idevea, indulati 

Wir+ieek, 4. goromba, >. magatartási problémák. 

Ezen klvttl előfordul mégs panasz alacsony kudarc- 

ttirésr© /°'nem tudom elviselni, ha  vswaz V enon kell  
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valamiben t'/, szokdebelt pvoblémá;. /rcrAlc tlen-  

s6g, px:s^koa,ság, ki.vincsioW, szociális  éqint- 

koz6s z ava: .si /r.ntsgányoe, k-ii1 ön.c, önző, udvari-  
atlan/,  

A fiuk is a lányok negativ jt1z1Si szinte fedik  

eg,'iLtt, cask  gyuko7-idágukban található eltErfe.  

A lányok Um-1a0uk tráxiti e1vd_•áseiY ►as! O .Urtő R nyu-  

codt, !1^LiiB, kiegyensuiyozott, kUnnyen, j61 al-  

ka3.r,iazkodó vi.eel.ked6a,  
" fiuk ideális íaai:énéhez szo:^osPbban tR-tnzik a  

küztiaka.pes, kiia..~tó, mQCri.zhetd, 	7s1mssebr, be- 

viselkedés, 	az indulati éla Wk ca,ei,viscsli  

őket.  

A felsorolt jellemző'r, ep7ben arra is lávildgita-  

nak, milyen viaFlkedést formák o'r.ozzdk a lezttfbb  

konfliktust a  1.éryol,7 kbznyezstében /sziildk, pe en,-  

gdgunok, kortárs-csoport/ 6s a fiuk körr.yezeté-  

ben.  

A 12-13 éves tanulók számá-.a léryepeasen ktxnawebb  

feladatnak bizony::1 saját ®zE:mélyisór*: pozifk  

mecráLalitóese. :.zé, i, i3nismoretti magállapitdsaiL-  

elsősorban pozitiv 3rdnyuak. A Qtuk íe a ldnyok  

szinte azonos mértékben tesznek  positiv megdlla-  

pi V400ú8L önmaguk...°61 /fink: 6o,1%044 láuyrok=6i.,8:--  
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-a/. Az eltérés lányegesebb a vá2osat ős a közsé-

d tanulók között /városi lányok: 73,6 , köze'-

gi lányok: 61, 8;; , vb"t  fiuk: 62, :.:, községi 

fiuk: 56,9. /. A vdrosbszi élők köziil több tanuló 

jellemzi önmagát pozitiv megállapitásokkal, mint 

a községben élők. 

Tekintsük át a lányok által felsorolt pozitiv 

jellemzőket gyakorisáiguk alapján: 

1. megbizható,2.viddi4 3. kötelességtudó, 4. sze-

rény, >. őszinte, 6. érdeklődő, 7. alkalmazkodó, 

3. szorgalmas, 9. kitartó, lo. rendszerető; 

A felsoroltam alapján negdllapitható, hogy a lá-

nyok körniMette a de.:'U , vidám, jókodályü, mun-

káját prroizen elvfgzó, vállalásait mindenkor 

teljeeitd visolkodfet jutalmazza. 

A fiuk által felsorolt pozitiv jellemzők gyakori-

ságuk alapján: 

1. megbizható, 2. érdeklődő, 3. nyugodt, 4. vidám, 

segitőkéoz, 6. vondszerető, 7. udvariasa, 	jól 

z Megjegyzése • válaszok nem ilyen egyértelműen 

tartalmazzák a felsolooláora  kerülő tulaj dor:ná- 

g•;okat* 101011a*itásaik inkább  személyes álmé- 

nyok, WSW& tapasztálatok leiráuáböl állnak. 



türi a kudarcot, ;. őszinte, lo. czorgalmas.  

A fiuk környezete tehát a vállalásait mindenkor  

teljeeitő, eodir•tírnyu isaorettel rendelkező, min-  

den iAnt árdeklóciő, sokmi :denhes értó, kiegyen-  

sL1yozot  J , indulatait fékezni tudá viselkedést  

jutalmazza eleőQol`ban .  

A személyiség  pozitiv jellemzői a könlyozet elvá-  

Asainak hatására erősödnek fel. Lrdeke4 tSsszave-  

téei lehetőség kinálkozik a fiuk és a lányok ál-  

tal flclsorolt pozitiv jellemzők közt3tt, amelyek  

tiikörké:.~t; mutatják meg , nit vár a környezet a  

két nemtől, milyen az un, pozit;iv a  fius" visel-

kedés, illetve milyen az  un.  pozi Av "lányos" vi-

selkedés.  

A fiuk iránti elvárások, jutalmazott tulajdonsá-

gok: nyugodtság, higgadtság, udvariasság, megfe-

lelő frusztrítoiós tolerancia. A  sogitákészsé4 in-  

kább a lányok érzelmileg szinezettebb viselkedé--  

eéhez kivánkoznpk, mégis a fiuk részesitik előny-

ben.  2lnek oka vélcményünk szerint a ko ~ •táxRe-eso-  

po:tban kialakult kapcsolatok minőségében keresen-

dő. 	a lányok esetében a "kapcsolat a kapcso-  

latfrt" dominál, addie a fiuknál a "kapcsolat  a  

célért" jellemző. - :nnel: alapján a kortárs-csopor-

ton  belt3li rivalizálás is más tartalmat, mQgmyil- 
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vónuláoi formát nyer. 

A lányok 	jutalmazott tulajdon- 

sáíok: kötelességtudás, szerénység, alkalmazkodó, 

beilleszkedő képesség - szubnisaiv szituáció elfo-

vadása. 

A pozitiv ne ;állapitáaok elemzése porán kUltin válasz-

tottuk a szociális környezethez való viszonyt tük-

röző válaszokat. }'ltalánosnak bizonyult az a jelen-

réz, hogy az a tanuló, aki pozitiv önismereti meg-

állapitáet tesz válaszában, a szociális kömyezethez 

való pozitiv viszonyát is jellemzi. Azok a tanulók, 

akik  ass juh el az önismereti megállapitáook 
szintjére, a szociális környezethez való viszonyu-

kat seri jellemzik. 

A  tanulók szociális viszonyuk bemutatásá,°a az aláb-

bi jellemzőket sorolták felt 

i.egny ilvánu-

láeok: 

" I U K 	 LÁNYOK .-  
városi községi össz.vá~7osi községi össz. 

szociabilitáa, 
kapcsolat te- 	63,o 47,3 123,4 69,o !:, o, 0  60,3  
1 entési igény 

gyengébbek, 
öregek sed.- 	'5r, G 
t éfee 

baráteág,ba- 	5, 6 

34, ?,  

470 

4:-s,4 

19, 2 

6,2  

14,1 

40,0 

400 

° .;6,6 

I°áfi i kapcso-
latok 



sLocirálie 
okeintkezé- 14,8 56," 27,3 	a,o 	27,6 17,o 
si normák 

1`> szociális árintkeudoi no.;: mák /tiszteletadgs, ud-

var_ iasdfg.../ betartáet liz_ jelentősége nagyobb, 

a baráts'g, baráti kapcsolatok preferálása lénye-

gesen erősebb a közecé,:ben élő tanulók válaszaiban. 

A lányok ír a fiuk válaszának összevetése sa_•án el-

térő teaunciát nem tapasztaltunk. A célE3ze..•U vi-

selkedésnek, batíkony muravigsisnek alapvető kö-

zees a szociális környezet. Igelik a térsakkal 

való együttdolgozást, szó°akozást. A közösségben ki-

harcolt, megtalált 11,;1y, a aggfelelő beillye::zkedé© 

státus - a személyiség pozitiv jellemzője. 

A fenti elonzéseiuk alapján megállap 3 thatjuk, hogy 

a 12-13 éves tanulóknak ali€; több mint fele /fius 

6oZ, lány: 6Y:/ áll azon az önismereti szinte::, amely 

képessé teszi pozitiv vad negat iv iAryu ae€;álla-

kitáaok tételére. 

Tovább diftnoiálva a csopo_Lokat, gyeng€bb azin-

vonallal ts3Llkozunk a kis telepilléseken élő tanu-

lók önismeretét illetően. Arcig a válosban 616 14-

nyok 26. -a, a fiuk 37`'-a nem érte el az önismereti 

no ;állapitúsok szintjét, addig a kiiem élő lá-

nyok 3 -a, a fiuk 4o. -a nem jut el a fOl iüenek 



Olvasás  

Opo2't03.Ús  

házimunka  

zenehallgatás  

fizikai muakavóczés  

tanulás általában  

uttörófo^lalkozáe  

kézimunka, varróz  

nzakkWW, °i. munka  

4.  

Í / 

6.  

7.  

O . 

r7 ,1  
— '  ; we  

erre a fokira. zek a tanulék önmagukat tárgyi  kőr- 

nyuzotük bemutatásával és kedvelt  tevékenységi for-  

feleorolásával jellemzik, A "mit  szeretek leg~•  

jobban csinálni" egy-két kivétellel mind= tanuló  

c3njallemzé©éber megtalálható, ugyanis önismereti  

meg:á]lapitssaib;at főleg a tevikeny®égeik során szer-

zett konkrét tapasztalataikkal tudják megindokolni.  

Ezért alkalmunk nyilt megismerni a válaszok  feldol-

gozása során a 12-13 évea tanulók p»efe:~~tált t:evé-  

kenyski formáit.  

A  kedvelt tevékonyeégi formák  rangsora:  

i + anghe ly  P i u 	Lény  

1. 	spo=tolás, 	. tt bb tantárgy  
tenulisa 

2. egy v, tbbb tar..  
tárgy tanulása  

3. sze-nléo, ba-k4-  
ceol:á®  

olvasás  

hizimunka  

fizikai mLnka-
végzée  

szakkörinka  

zenehallgatás  

	

9. 	utIörőfoglalkozáa  

	

lo. 	természet jártás,  
tora  
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Az a2talwloII tendencia a fe jlődésléle::tan törvé-  

rateine% alárendelten, annak aldtámaez tóoakéz:t d.:.»- 

t e lme zhe t  ő.  f. nagradirt ékif m o t• r  i é z s  12 -13  

éves korban teljesitediyol°iontálttá válik. A Qza-  

bfi].ytudat megerőaödí•1►el ozorvr.zo vi; kereteket igd-  

nyElU :`elnek az igényeknek felel meL a spox.tolás,  

i,iilönbcwő iga.  

AN é r d a k l ó  d  é e, ahorizont álfalánoe tágu-  

ldsa, a különböző isne:atel; szinte mérhotc tlen meny-  

nyiségi.i befoLadáea mellett /olvash/, kialakulóban  

vannak a specifikus i.. 6,14o;. a tufted-moo  írdeklődés  

teriil.e tén, amelynek  alapjait az egyes tantárgyak isme-  

retaxyaga képezi.  

Czinezi az életkor preferál; tevékenységi f4Y2máit a  

nee jellemzc", saját-os tavó;,enyeki Yo:me,  

A  fiuk villaczaiban kiem.^It helyen /3.ranghely/ sze-

repel a c7e,elée, ba:=;;é,caolds, a "tá3wlie étok16..  

d ée b izonyi t éi:d ►ul, a perfoxmf sl,is4 !romikmor lap...é-  

gek fc j 3.cnzt éoáre. As ujra, izfalaakrs, kalandra va-  

ló fogékoiZg^áruk jelzár•kiat a te:r.mésűe,ben törtónó  

baram..~olás, felfedezfse  *titkos" kirándulás gyakran  

választott, tc V éker,ys481  

A lőnyok esetében a"tasisl.áe általdbani'= a generali-

zdltabb identifikáció jelzése /p1.: "szel.otok tanul-

ni", "minden tárgyat ozivesen tanulokif/. A késci®unka  



nőies, lányok oQe t-aben jutalmazott tovéweLyeég.  

A differenciáltabb cicmzés so:rám julen;;óc a14-  

réseket tapasztaltunk a vá~r~osi €ta a községi lá-

nyok választott tevékenységi formcíinat: akoA-  

sát a között. Ezek a kéive tltezŐk: egy  vagy iittbb  

ontár..r~ tanulásit a városi lányok 43,4. -a, a  

községi lányok 	választotta, Fizikai wlun-  

két szivecon végez a községi lányok 	vá- 

rosi lányok közül 24014 Lrdztartás3 hptírAen  

segit a közsági lányok 46,55-a, a vrLoai lányok  

köziil ezt a munkát 29,2 vállalja sziveaen. Az  

uttörófocle.lkozáa örömszerző elfoglaltak a köz-

ségi Iányok 3o,27:-ának, mi`.: a vámi lányok kö-  

siil csak 1o, 3 választ ja.  

A fiuk válaszainak elemzése során tapasztalt el-  

térés t©rndonciá ja s::inÚL azonos 3 lányot,ál ta-

pasztaltakkal. As uttö_^őfoL;?alkossást a vároui fi-

uk nem sorolják kedvelt tev3kanviagtik ki34ó,  c 

kö2sóri fiuk 24,6r -a preferéljrt. Báizimux~kát ezi-  

vesen végez a vároai fiuk 14,6%*a, szemben a káz-  

aseben élők 35, o  '-ával. `zivesen "foglalkoznak  

állotokEcal" a városi fiul: /15,25/, a3.g ez az  el-

foglaltság a községi fiuk vá].assában nem szel•opel,  

dután ismereteink alapján az ő e3ettikben ez a  

tevékergsóg a ktitelessk;ek  rangsorában foglal el  



előkelő helyet.  

Az elett:zés kiterjedt az orientációs irft 6e a ked-  

volt tevékenységi forma megfeleléseinek kutatására  

is. A választott  pálya ismeretében végigvizsgáltuk  

a f elsoL•olt tevíkemtséreket abból kiindulva, mennyi-

re adekvát a kásidiM szakma szempon:: jdból a prefe-  

rált tevékertytíg. /Pl. : választott pdlya: növény-

termesztő - kedvelt tevékenység: kerti munka, vá-  

lieztott pálya: női  szabó - kedvelt tcvérkenyeét7:  

•aspirgatáe, ;iaimunks./  

A felsorolt teivll[enyeérek köZtll a pálya szempont-

jából e;lekvátnk srázelékoe aránya a következő mó-  

don alakult:  

Cíio ~.'í~, 	Adekvát tovékenyf3éi.~~..... 

városi fiuk 	6, 2  

közsági fiuk 2, G  
fiuk Usszesen 	55,o  

városi  lányok 	6,6  

kifzs®gi lányok 	4198  
? áLyok összesen 	22e9  

Metállapi thaijuk, hoer  a fiuk pá3Ptv'Loat'sa lé-

nyegesen több konkrót gyakorlati tapaezta atss 6-

pill, miit a lányoké. Igen alacsony az fartat a váz'o-

oi lányok esetében, amelynek egyik alapvető oka,  

hogy ők 7. osztályban még elsősorban is :olá. válasz- 



tanak  de nem  poilidt . Wlerís z t kevés a "lányos"  

sstksl►o  s azok jelentőn riez4r41 a  ry€ikoL1.ati  

tap3szta?atsze.-•: a.és lehetőeécei sem  adottak di-  

2ekt Po.c°mában.  
-jók- U/ utolsó kérdésunkr.e válaszolva, kerestUk a  
tanulók ti2.ismereti válaszaiban ez önnevelési tU-

t•ekvések, élettervek mecjelenéeét. tlettervtikro  
a pálya 	n^ ^enl.it és ével tőrt ént utalás.  
J lányok 3o -a i.' pálya, *ál € emtási elk©pzclóeei ől,  

a fiuk 2?;'-a enliti azt, Tovább d i ffe 'oneidlva;  

vá _ ooi lányok 24,5%-utak válaszában, a kUzaéci lé-
nyo's 3 -ának válaszában fordul elő a p Uyate72v.  

h v6271si fiuk 2!'  ' -a, a kőségi fiuk 3o`'-s foglal-

kozik e kél°résel /v, t5. korábbi tapasztalatainkkal  

az o ~.~ientácida i.,áztyok és a pélyaismere  tni szintek  

alakulásáról/.  

Néhány esetben találkoznunk élettörténetek  

s~vsl , ezek azonban minden esetben eulyoe taumd-

kst takartak /ha?álesetait,r  euiaidiiuiok a caalád-

bEn/e  
Önnevelósi tb-rekvéoek ion leevés tanulói válaszba:  
szerepelnek Mull::  ?,2` - városiak 999%, lányok:  

lo, 4 - vá.:'osiak 14,1 /, ezek is  elaóserban: a vá-

lasztott pálya clsajátitására vonatkoznak. Főleg  
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intellektuális ée menmá].ia képességek fejlesz-

tését tüzik ee1u1 s  elvótve - Qry--ket eeet1-  : .: 

- találkozunk a ezociálie környca,cttel kapceo-  

lato© vtAe11-046ni minták átépiténézia?:  cdl.~ it•s-  

$éaével, 

Az eiens&  eredmftre aZmaán mogállapithat juh,  

begy as  én1-ér kinlaku..ldat aaoou f4lyaz.3rtt, amely  

a 1243 dose  ko-ban még  differenciálatlan, ke-
véssé tudatos ezinterr 4 11. A  döntés e1tSkéeui}é-  

ee során fokozott nevolő: falada;.Ot képez, eeFi-  

teni a tanulókat abban, ?:o1^7 képesok legyenek  

önmagukra ci l. :Pfe renc  i  é]. : abb ú dpe t klitlt$itan3. .  

A helyen i3nxAaAretr.e ju}}atés a 1F.gaá,anvcitab  

bi.ztoeitéka a helyee paílyaválas2.i.ábi aó2legElés-  

nek 6c aör:t éonek.  

A vizogáljc tauuYákate ~ ;~ évvr.31 később ismét maw  

kerestük, hogy önismerettik a.lakuláadrdl s  tudato-  

aahli vei7.doárói kajusikk képet. .k fe jldddli trim  
pontosabb magiamerésA c3l.jéból a munkdval Lapcoe-  

laton %.'IIiimersaUk0t tI'véntuiz vizsgálat tá ~ .'zyivi  

tenni, közvetts:tchb ,«ódou, nér=t éks 1  óei.i'stin keret...  

tttl. Vd3,assatbtt iré$ba.n adták meg, :tnigrt tartom  

ass=  allaalassmak a . , . . . . , pa,,get•a?'.* ct.mQel. r  

lostok be3,yirs a tanultí'k az általuk Y31a9z t o t t  



Olyát i*rt►ák be.  

A  fQldolrrozás során vnaszt ki.vdn'-u nk kapni, hogyan  

itdli mer: a kázvetlen diinté3 előtt 611ó tanuló sa-  

ját pál,vaalkalmsee=í8á L;  

-  már1A ►°elto-o 	ocy►61talin saját kóperasér,eit,  

a.do;teríraat, tulajdoazeázait e vAlasztot :.  

36val ogybcrvotve?,  

— o].juttott.e a tDav;_, nfR1 f3zi*.1t ~~1•es, aaj8t alkal-  

i3a:379 ~1zr~i'~ ~.lZorÚt3.x2. f 	V  

-  tosz-e eiai:icé3t b4.,3nyz6 	tuá.ajdc,n-  

eágokrs?  

: vdlcszokb$l ind f.L°o1-'`n ', ~ i3Q-^#ilt ,  ban,  a 3. osztá-

lyos, pályaválasztási dintős előtt 	tauu1ók  

korábbnr, tudatosan Vor.dolfsk arra, hocy alkal-  

wacságuk bizonyit6k4 ► :sere8t?fir a pd2.ya követelmé-

nyeinek Lsmeretiber. /v,b. !corábbi tapasztalatdink-  

kall a pá2ysb:tivetlm6ny ismeretének szintje  

t61.yo3 te.niz3.6knáli.  

Kárdáeiánkket gondolkodásra ás válaoraiiáspe. 71 .4 1i-  

tnf.tu?;  fel  a tanulc5ko.t_ _:ttber► 3  helyzetben 3Rm tu-  

aott: tartalmi választ nyu. trani kóth.vnmnd 2 ,4ezük.  

,'Lásd: 6,e^.. mcl3.é'k1eti  

Wrmilyen helyes ez iiniemere t-, cnáueem n,vu  j t kellő  

segitaAist a pályavélasrtáahoz, ha nem tb.rtánik  

meg egy diffei:°enciál  ~abb önvizsgálat, az ftybevetfe  

	

jt : 	
c7 

	

r 	• 

 rem  
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a megfc3laltetéo a leendő plya I:ivdaInalval.  

e3várésok a yá3ye ;Ant  ,1707!"►iall ti raug#l3s.olit6.•  

en 2•ei::3. isan t:  i.alaku?..nak a t sr.ui ókba::. do a payol "►  

vtilaszt6 a ctrjét szcmay:iss izánti clvdrásiok  

ve i; óe é:eL szUka keue  egit as esedűiAbyc3a , álysgPsksr•  

14BiwifG, tag  cask  nen  

A "mit zwuji a peym?" 1,:ti^iHntex .;an áltaVuo9 T:?©g-  

?:i32elz.tés a pd1xRvála,s,:--6 AszóA;., Uc a ''mi.` x7uj—  

;:ok &a?"  mbir kevesek szemlóset dbe3i ,.-ilk:A5z6dil:.  

A  ianuldls 1ilaszait tartalmi difa°e2eno5d3tiAiguk  

alapján tit katecori.lShe caopo:.~•to©itottuki  

1. :leui tud 	kitér a vilas7 alól.  

ir:p old't váJ cs 4 t.  

2, A3.ta3.3nooskban :ivzsS. ű:tiferenoi•rzsatlaa válass.  

a.:  "A t zii? e i m a 	Oüd t; di., hogy aria y^a4w&  

és ez kell tx2laen a sza1,:rnalcz. 11  

3. Er'tce:.nii betalltódFist, e3.v6rá:!t ttliczeu6 vll.a•sok.  

Konkrét élmények, tapasztalatok oB2.itáose. Pl.,  

":ii?.dic szerettem a di vat!x zuhLr►at. "  

női FJn F.i,}aC/ 'rVapaíiif:al tam «a.t" iaiIyau JO  4rziall,  

ha egy bet og 	mikoa° s  sgi,tiizak rajt*,* tv6,0  

49016/ :, L,oka t s  ze r leic  ot tr.ou 46 micron  ö r11164  

ha j63 e?.kertil.;/v,p. ' ::7ópzattatoz/  

4. Kon.k.r6C — tgy vas, 	tulaj dor.sk, L6pefsík  

negjelt32€ee. Pl.:  *Sohn  sem  veozi.tem el a ttiralm,  
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memet,ha gyerekkel foglalkozom." /v.p.: óvönő/ 

"Jó a kézügyeeeégen, Ugy©sen szétszedem és 

összerakom a szerkezeteket." /v.p.: mechani-

kai tÜsz©ré©z/ 

5. A  pálya érzelmi lehetősógeinv , ós követelmé-

nyeinek egybevetőse a személyiség éyrzelni el-

vá°ásaival ós képességeivel. 

válaszok megoezldsát a leirt kate"or•iákban a 6. 

agy,, melléklet mutatja. 

válaszok tartalmi differenciáltságának elemzése 

alapján, 'e gillapithatjuk, hogy a 13-14 éve© koru 

tanulók nagy többsége nerc képes tudatosan elemezni, 

mérlo élni saját pályaalkalmasságát. pályaköve-

telmények ismeretének, valamint az üiiiume.2etnek a 

szintje oem coll azon a fokon, hogy  manipulative  

gondolkodási müveletel: anyagául szolc,61jon. Az  el-

ső három kategóriában jelölt értékek tulajdonkép-

pen az éretlen, diffe enciálatlan válaszokat hor-

dozzák, ezeken a válaszadási szinteken még nem je-

lenti  meg  a tudatos önvizsgálódás. Sőt az erL-e irá-

nyuló erőfeszitée is eredménytelen sarud /fiuk: 

70,69-a, lányok: 58,3;,;-a/. 

A fent nw'adó válaszokban próbálkozás történik énik az 

önvizegálődde feladatadta specifikus formájára, 

de a válaszok többnyire élmények leirásából ás 6:- 



zelmilog erősen szinezett tapasztalatok rögzitéed-

bős. állnak, "Ulöai emlitést érdemez az a tény, hogy 

a tanulók  iskolai tevékenységre való intellektua-

lista beáIlitotts&a a válaszok *a=ta],giban erősen 

kifejezésre jut. ízok egy jelentős ríisét a 4.ka-

tegóriában tartjuk szánon, amennyiben a választott 

szakma szempontjából adekvátak, a a ©zakma elsajá-

titása során annak alapjául OsOlgikak. 

A válaszadás elöl valö kitérés - mint slikc onűitet-

tük - több esetben adódik abból, bog► a 8. osztályos 

tanulók jelentós :észe nem pályát vá unt. balm 

iskolát. A közeógben ólŐk köztél pedig többen lö-

lik meg leendő r mkaholyitket, miután nem  tanulnak 

tovább. * kitérő választ adók között a lángok lé-

ziye ;eson nagyobb számban fordulnak  elő, főleg a 

városi lányok aránya magas  /29,25/. A városban élő 

fiuk 15,71-ónak válasza sorolható  az 1.,kategóriába, 

ebből 7,? választ iskolát. A vái'o u  élő lányok 

29,2-dl  lo, r`  iskola választ 11140kolia. 

munkába állás tényével a közeágf fiuk, s Oii'' t -

lány válaszában találboztunk. na% Indokakt gyak-

ran a aziilők hasonló helrzetét, cunzkaviezonyát 

tik. A betanított munkát végző o: tilók gyormake rit-

kább esetben kiván szakmát tanulni, mint a  szakmun-

kás s .ülőké. 
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Az által.ánossá3gbas mg*  diffe=enciálatleai válaszok  
többségét fiuk aalik /I/ sőt az érzQlnti  bc~~illi ~ á-  
dáat, 

 

elvárást, 	tapasztalatok leiraeát is  

ők adták c.a; asabb Mildiian /fiuk: 	3:znyok:37,05W.  

konkrét képc:cs414 tulajdonság megjelvlése, a va-  

ját pályakkt..3,lmaN/ipak már differenciáltabb megit6-  

lését raut$tja. Vizsgálataink alapján a lányok  maga-

tartása bizonyult tudatosabbnak saját 	való  

alkalmasságuk elemzésében /i'iuk: 29,4, lányok:  

41,2/. KUzüli.if is kiemelkedik a kűz+ségi lányok  

o::•edm a, akikcnsk raot,ki3z©lit8en fobs /43,1:/ képes  

mérlegelni saját képességeit a választott pálya  

vonatkozásában. A differenciáltabb  elemzés nogki.-  

vánja a k;tüánboégtétolt a 4. kategórián bLlcfl a ::e-  

áliea,bb kép  kialakitása céljából.  A táblázatban sze-

replő adatok kiogéeuitésel:éut ktiliinvFílasztottuk  

szokat a válaszokat, amelyekben  soak egy képesség  

vagy tulajdonság szs2epe3.  

""nnok_ alapján igy  alakul a képs  

- a fiuk 29,4;L-a felbomlik, 	óe  

Az első ért&  /23,551  azt  jelzi, f,ogy a tanulók  

vélaszaiból hány  százalék tartalmaz csupán egy  

képességet vagy tulajdonságot - a második érték  

/:;,9 . / pedig a kettő  képességet vagy tulajdonsá-

got jol'd2ő válaszok  százalékos a:_án,ya. /'.Sagjedyez- 



zUk: olyan válasszal non Valálkos*nk, araelvben 

kettőnél több képessóg vagy tu1a$ilM/úg szerepelt 

volna. / 

A fent loir módon bontjuk fel a többi, 4. kate-

goriában szoeplő adatok is, 

- A lángol'. 

városi fiuk 

közeéci fiuk 

városi lányok 

kbzs égi lányok 

ható fol. 

«z általános fejlődési szint igy lényegesen alacso-
nyabb, miután a 4. katecoria elsősorban azoknak a 

válaszát 	a r1, akik cask egy képességei; 

varr tula j d oalra/got j e l fl t ek meg. Válaszaikban domi-

nánsabb az érzelmi elv42ás, baállitód valamint a 

konkrét aunkaAlma, tapasztalat, amelybon magbujik 

eh-a€' i:'psM444 As  5. kategóriába nem soLolható 

be ecy vcilass N1a. E'z u a szintet 13-14 óvoe korban 

nem 6,-t ék cl tanulóink, 

Válaszolva az  eleazéi során felvetett u'olsó kér-

déeUnk-°e - miszerint; tesznek-e a tanulók emlitést 

hiányzó képességekről. tufa j donsá tdi - nem talál- 

koztunk ebb s basoulávat. A pilisansimmssie általá-

noesá ban Als iOsitiv megközolitíae igen nehéz fela- 

41,2 -a 27,o @u 14,4-ra. 

2'2,a -a 23,9 év 4,1 -ra, 

31, G -a 22, és . , 	—ra, 

35,426-;-a 24,6 és lo, 4 . -ra, 

40,9;1-a 3o,3 és  10,65-ra bont- 
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dacnad bizonyult a tanulók számára. _ z lehet az  

oka annak, hogy  meg sem kittéreltók. ?eltétolezé-

siink ezcsiLt e direkt felszólit6e feladat fo-°ciá-

jában több o:.vdrlórvnyol fért volna, több próbál-

kozáonak lehet¢itnk volna tanul,  

Korábbi tapanztalafiaixzkb.al ?gyb©vo ve ujabb isme-  

reteinbe . megül3a,Athat juk, hory a ielatibt befa-  

lyánoló pazichológiai tényezők rtárt lssmoiterei  

~üzül loc;fcjlatlonebb, legalacsonyobb saute* All  

az önismeroti tudatose6g.  

1'f peder,gögia tertilet éz: az ör.l eaerQf.-fe j leszt és me-  

ot3ikája nem kidolcozot t, pedig a kósubbi embe-: i,  

szakmai fejlődés sikere szempontjából ez döntő.  

A fiEyeimtinkot az eaberi tartaló,kok felezabaditá-  

sdra Poa°dit juk, annak közc3zdaeági jelentősége  

könnyen felnérilető,  

1':1...adjunit azonban a p6/yavela42tás e1f)L-ószitead-  

neü fo7yamavdmál. Az Uniomv- et a payaválasztáei  

dl•etto4gplik Waceak info:mariv i'ahhtOra, hanem a k ér  

svbbi Ousevibity pélyaaltya'±mazkodó tevékenység  

fontoi d3aamikus ©zabályozó tényezője. Az önie-  

meret tl1lesztéeór:ek tahét az eg4sz ezemólyísgc-  

.`,e  kell iedn;,rulnia, A  nevelő tevékenwyak során  

nec kell valósitani az önismeretre jut tatdst, a  
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i e á l i ss daSOrAN, k islak itirit síe# az  Ónue ve l ée igényé-

nek feltelt41it. Iltgvalóiitásíftk módja Lcy,liez::-ő1  

is3mez•ati6vitíse - saját pozitiv, nerAtiv kópaaeécek,  

tu1
~

lajdont©rí
~

gjo,,k tudato;;,itás3a - más~::°éazői é:,_•zelmi neve-

166, bY1~7°t@~é2`zó0 i aZnyiVása.  

III. A i útintéa idóezakái 3.1:  ._...._._._.._.._.__.._._... .~. 
1.  .Az  e1~ z~;  tQe orieri ~ ríe~ó éo  g  p~zlsavá3.s~s~,~  tássi dbn-  . 	- ....~...~ 	 ._...  	 +.r.. 

tée outiimália; wc:Afelelésb  
Az előző fejezetben rtigzit®t t elemzéseink  

lőn taglalták a Outdo ki.alakulázát megelőző  

lunk viscsgé3.4 - pezicliolág;idi t$wazök.et. Képet kap-  

tunk arról, hotly  az ol•ientáciú, payaválaaztáai ezá.u-  

d ék, a mo c ivác iú, u pálya-  és pá],yakt3ve t elnér q̀ isme-

ret valamirit az Finisamcvbc a p,:epubei'diFa korban  lévő  

/12-13 éves/ 'auu.lők eeecébeu milyen ezinvoualon  

411, milyen fAleLtserirci szintet 6E2 el. '.: 'ov;.ibbi b.u ta-  

tásaink arra ie fényt deAtettels;.. Mum fejlődnek  

a felsorolt paramátez•ek az áitdihsm 1 /kola befejező  

escakaezáíg, a páilyavélaasatáa  i döntés  rsagezUly  t éa 6nel:  

pillanatáig,  
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_z a helyzetkép, amely a vizselt fejlődési vona7  

következménye, azt  mutatja  mflg, hogy a 	osztá-  

lyo© tanulók pá1;,►avélaezfáei érette4i4;t jelző  

pszicizolóEla•i téuyrezói 	malyik a legfejlettebb,  

e helyik meRBd Zcgirlsc'btx a kivézxt szint alatt. Infor-

mál arról ie, hogy a f4iŰdés ive rnilyen gyolmu1ó  

tendencidt mutat, illetőleg hol következik b e ti3-  

As, emelyne'7 korrekciója nélkitl.özhetc?e.n a helyae  

pályaválasztárei döntés aechozat-alához,  

~ télaktirbc►n szervett ismereteink sokoldelubbrá,  

rendseeres•.e,;tcbbé c ft a gyakorlati haeznOcitáe ér-

dekében felhasználhatóbbá vi'tlual;,ha woven l:övet-  

jük a tényezők egyméerc: r.atáerx következtéie0  lét-  

:rejöv6 belaó> mozgásokat, illetőleg szintetizáljuk  

az elem:r,éf3 ';á :~ggdul szoZcál6, döntéct c:cga?.apozó  
p©zicholkiai ntruktuAt.  
Kiindulópontunk at orientációs iAnyok vál?'ozl'cá-  
nak köve,gee, mely a személyiség dir.cu:il.u.s szfé-

rája ée a tiO,yitiv tartalom fejlettsél_&zak íUrygvé--  

nye,  

A 7, oeztál,rbazi kapott adatol: alapján két különbö-

ző liagymácu coopoittal fialrllkoztunk, áw egyik cso-

port tagjai rendelkeztek pályaválasztási szándék-

kal, hattlrozott orientáció tapasztalható uáluI,. 

A másik csoportba tartozóknak még ®emaifsle pálya- 



választási elképzelésük, orientációs iAnyuk nem  

volt. Korábbi elcrazéeeit.:k 	benu.attuk az ori-  

entdció 	áo a Meiplapozó motivumok, valamint  

a kapcsolódó tartalmi ismeretalt ösezori.i; ~éaé t.  

pgy évvel kéeőbb a két csopo.2t a következő képet  

mutatta:  

1. A nagy, batározott orientációs irányt mutató  

ceopo-t /c vizsgált populáció ~3 , 2;~-m/ ,  tovább  

differenciálódott:  

a/ a nagyobb hányad P.;7,6/ vál toza lanul ki-

tartott eredeti  elképzelése, pályaválaQztá®i  

szándéka mellett,  

b/ a csopo kisebb AsuE /3o,6:/ megváltoz-

tatta egy  évvel ko rébbi pályaváleefu éási szán-

dékát.  

2. A ®zük /11, :,:/, hat6:2ozatlan, orianiációs irányt  

meg nem jelölő csoport tagjainak  időközben  kia- 

lakult konkr é t pályRvál  as z', ás  i e zánd óka.  

Mint tudjuk, az adoit7it pályavólasztási döntés t- e-  

rtiletén, a tanulókkal szemben támasztott követel-

mények ffiegállapitásánáil., egyik legfontosabb ezem-  

pont a kialakuló és egyidőben  fennálló p{lyakiván-  

eágok tárgyi ilYzhangja. BA  a kiván®ágkotubináició  

hemeg4M4 a dönti/t Latíkomyan motiváltnak tekin4-  

het juk, heterogee<itái Metaen a motiváltság Matá--  
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lemgsígia is alacsonyabb ezintü. /A példát láAd s  

?á.lyaorieutációe i:2án.pok 	Anzbel:./  

Ennek f.smeretében megvizsgáltuk a kivánsázkombi-  

ztdciót abban a ~oo
,
p

[

o~~i~ba~n, amely korábbi pálya-  

válaoztási o^ ~a.~:d  4t- ~tt r];.i"{r8,ltozr8t tta.  

A csoport eabaximd rlíszének orientdaiie iránya  

rria: ad ugrauabbau Tag, hasonló pái,yakörben, két -  

ha._e sd rime egészen eltérő irdnyt jeldl meg.  

Ez a StlelsTíg egyf©lül alva enged köve t-kez te tni,  

hog,r 3  kétharmad rész előző /7. oeztái yoe/ p417 a.  

k3.váneaga nem tekinthető hatékonyan motiváltnak,  

miután ujabb elképzelése nem rau Jat megfelelést.  

MáafolUl A.eztáball kell lennünk azzal, hogy a azán-  

ddl.., 4a3.ván sác m3öt t mcg,hu36d6 tdrg9i tartalom  

/pálgnisroret, p6lyakt3vo•celmény ismeret/ is erő-

son  befolyásol ja,  sőt i:°ázyi}  ja a kivánoázkoabi-  

ncicití ala%:1J.dadi. Feál:.©abb, acva:lapozottabb, dif-  

faroiiciáltabb tárgyi tartalommal  rendelkező kiván-  

edge  ezalnddt, adokvát motivált®ázot e ~.^3dmény3z,  

may  fBltótelét képezi a hoaiorenitásnak, a szán-  

ddt Meeri►éltoztat6paa eoexén {s,  

A asöport tovább bontása soAu as vizmuban did laí-  

nyoL oteg,vdltoro szándE3káról kedvezőbb képet ka-  

punk. :'Qettikben 55 -ra ooö'• on a heterogenitáo.  

íogszéleő©égeeQbb szár:dékráltozá9eal a k43zeégben  



616 iiuk válaszainak elemzése során találkoztunk,  

ahol a uet®rogenitáa mértéke meghaladja a 7550-ot.  

A font ocalii:ott hányadhoz /iio©z-populáciá kéthsr.r  

mad része, városi lányok 	kör:o é€;i fiuk  

a/ tartozó tanulók korábbi pdlyavdla®ztáei szándé-

kát o®etlegeanek, alulmotiváltnak, inad©kvátnak  

tekinthot jiik.  

Ga®zoeazve; a 7. oaztdlyban viz©Lált Lát csoport  

egy évv©l keiso"bb három /1./a, /b, 2./ jól olktil.ö-  

nithetv" csoportra bomlott, am©lyoL ki3zül a konstans  

csoport a legMaggobb, ovt követi a ozcíndékrít :m3evá1-  

toztató /1/3 AS 2/3 aidOsaláeu/ atoport, c vittil  

azok  a taiatl61mak a csoportja, akiknél a szándék,  

kiv~oú~ aialaku.táoát Li3vQthot jtik nyomon.  

TIssidá6dátair.kban nom  álltunk mee ennél a pontnál,  

kutattuk a tánylage© roalizrílódáo, a príl.yavdlaazté-  

ei döntécl aktuu/42 eltolt idciozakbaiz jclohtkozó noz-  

gánokat, víi►temisoLat. A  vi.nalt tanulők továbbtanu-  

lríera jelentkező lapját áttekintve, mocgyŰz.6dhot-  

tünl.: a vfgl4goe elhateLozáookról, a továbbtanulási  

irányokról.  

A  hd►roca, körtillsat$ `°olt c©oportban az a3.úbb i  vált o-  

zá®okat taypasztaltuk =  

- A ktxilmr csoportból /1./a/ vdltozatlanutl ki ta2-  
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tott eredeti pályakivénadet mellett a tanu- 

1ói: 81,tr-s, a 18,11% 	kordbbi, hoez- 

osu időn ót preferált pandait a aintéa 

pillanatában aegvd? toztatta. 

- 	iaíMité* wccvd? toztató ceopo--t 

69,014 aagtartot to korábban gvatoso  a.  t 

esded4104 lsi7losaesk pOrikt1imedis 

a.irrrnnSaett. 
A •síataát Wltogettó 1dnyak 9000linatc pálya- 

kivánrka bNteroganitúet czutat, kor:;bbi e? - 

képaaléeUt:tfi erősen altér pdlyavKlesztátii 

döntaü?, végleges irdnya. A fiuk kétharmad 

rasduoL /L-öze6ci fiuk 5e-a, 	fiuk 

810411/ dt3ntée6ről mondhatjuk el ugyanezt. 

- Abbas, a csoportban, arlelyb©n idiiknaban ala-

kult Li a póZyaLivdnadg /2.1, a tanulók két,- 

h3-7mad :daze /6:';,9'4 kitartott a ant éo 

pillanatdban is azdnd éka mellett, a 34,1' 

nocváltoztatte pólyakivóneággt, aó,r-,podi c 

azakitva L-o--ább4. L-4.váne6cáva1, teljesen el- 

ú GA irdLy mellett di3nti3t t. 

A folyamat, e b41eő mozgés j61 írfdkabető a 

eaoport-alakz;.ldsok elomzéeo alapja,,, Mt a fo- 

lyamato t onintet { odlva, annak CtöFöttme ta =°t:al- 
mdt vizegáljuk, megtillapithat juk, hogy vég©ő 
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so2oFo a dUxzt ée kialakulása hdr'om fázisban zaj-

lik.  

12 (Woo koban o~,~ elomí orientáción folyamat  

jelzi  R tanulói ozemél,yi®óg dinamikus Atruktu-  

*,ájú:.aáti €a tiantéfl ir°ányába ható Scallődősót. Ktt-  

li3nbii7ci /bo1 eő 6e Mali/ fejlesztő hatások kö-  

dW.%cazmórycként ©z a kialakult állapot egy po-  

zitiv boá?litódáesd Qojic3dik, amelyben lénye-

goo funkciót tolt  be a differQnGidlóad kogni-  

tiv tartalom. flzzel parallel fejtik ki egyre orő-  

®ödő hatásukat a dinamikus ^erLont3k. Az  utolsó  

fázis amogalapozott, konfliktus mantes di3nt  és  

kialakulása.  

Vizsgálataink során o Pe jlődé©i Polyamet  ellent-  

iN11d$®aiilágait, azakatiikuietgát is foltártuk.  

Mods  er./a sz. melléklet/  

A tanulók jolontóo többsógo /on,2 :- al  7. osztály-

ban ?)Andolkezik az első Ydrisr'f± jollcnzt; jogyek-  

kel, eljut az olani oriontáoiós szakaszba,  	év  

alatt azonban csak 67,Er-nál tapasztaljuk az  

ogyQnon-vonalu fejlődést a pozi.tiQ beál:! itc►dáo  

Pelá. A  tanulók 32,Z,:-a egy éwol ksonbb is csak  

az oieni orientitló czintSdin ól? T3izob;-oo mér-  

t6kig Pojl6i+fit jelont oz a ozint is, azoknál a  

tanulóknál /1104, akik egy ávvel. korábban még  
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nom jutottak ol az adott ozabasvba. Sét©ógtelen  

céyy aLoubaa, hogy ez a fci jlúd 	leltoto v .  

A  megalapozott  döntés szakaszóba a tanulók   

jut 01 a úüut  óE: binyozorzi pillanatéiba:.. A tanu-

lók nádik Aezo /27,1Z/  a pozitiv bo :llitddáa  

ezauaszában, illetőleg az olemi o:ion6de36 wza- 
 

kaardLats /1o,  3`;:/ kényaLertil áUriteni.  

2.  11 ~a€í ~,yá~.~a~~
~
ü~3~ G  ~. 

~6r  
doEai:ai  
~......`.~ 

A vizegálv folyamat végső szakaszában c3oezogezzük  

a tapaaz;;alt helyzotk®pot, a kialakult  csoportok  

bemutatásával. /iásda 7. /b sz. mellékiot/  

A cbopo:.°tok kc3zött moctalá1juk atokat, amelyek  

fe jlődóao alig vak;y ecyál 4altín nom tik! of a v€í-  

zolt pozitiv folyamtttól, viszont azokat is, amo-  

ly©k f® jlűt3ése ellentmondkeft xespeflaziók vagy  

:oezardác3ók hátterén t'ciártdlt. 

A  ásopo.:1;ok az alábbiak szerint alakultak:  

1. Iognagyrobb caopolito / 47,r0/ képezik ozok a ta-  

nulók, akikna:: a 7. ooztá]~yben -év elején - ki-

alakult pályav ~ólaeztáoi saindíicát a L'vvotéEa két  

évében ható 	:°űt:atdegok dözi- 
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t  éa s 6é_ °1c ~. , ék. Ezokna. a tanulóknak  a pdl„yakivdn-  

©a ;,43 Iat ékoLye.n, adeutto 	t ivrilt . ~~aismo  

ej3.n4üket. éttekintve 	hom vinzory-  

lag
yy
diffox-on~:iú.l.+:, a vá"i~stott ~pti3,yú..~61 j6 •~~-,~,vi  

taS ~ lialotll.I.smowett81 .Ai1Vip LVznclt,.  

2. : t c:T1ti.1Ci1; /21,2 - / 7. OG L'•: ilr, oo  _',• •?y£3V~i18fl: t t~D ~ 

elképzoléoükot eGy 6tin;Q1 k€eőbb mocvd.lf:oztattQk,  

e os a flzéndékuk diin,t&ss5 &lelődt3tt. 11106.0vban  

azok a tMoiil+uk ta:'4oznak ide, akiknek a pályaki-  

vénoica kallap& volt áe azonoo pályakö2ön bolt3l  

változtattdk ass  afiándéku3mt.  

Ide  sorolhatók sad:  Saimk4 akikask pé3,yaiem3rato 7.  

ous:,3lybaa úiffereaaidl.atiaa vol t  /?'ólGc laLdn  

kapcsolódó vagy általisoaaigokball m4zo5 tovékQrLy-  

®é@;eket A;zi*otto:_/, o cui év alatt jelontóson  
fo j18di3tt, a válF,ov to ' , t pélyáP61 való tdwiGyi tan-  

talomiaaantit ua: 2áooze Ttien mopnbivoiccciet c.  

3. A tanul& /lo,_, ;_/ a 7. o©ztéily0o ozticiékuk mel-  

lat  t or évig kitivtot fiak, a  dönt 6e :: mQseíőz6 hóna-

pokban azonban hiru©lou tMgvdiltoztat 	elképzolé-  

siE:©t. voeZ©ai.ijtbtt 	anyagukat 8ttokint•  

vo, as alapvető oko t a tá.imialmi az i#brógiatek és  

az o`"yén vó;yair.at- Dec  nem  folelíiidban Valdltuk.  



-1o1- 

KYiattiiL ta1Lí.2taL-6k e.zok a tanulók, akik nom is-  

r.x3rik illotv"3.eg későn ; eraal ik m® c  i;ovább jutáe i  

1©Izetikkoiket, eeó]yGik©t.  

Abon a csoportban találkozunk azokkal a ,,anulók-  

ksa. is, 'Wm*  pálya:>1?:4zsitás3e íú?rd 	olsv-  

©or.ban a nAyaktfvetolmén,p hiányos iamo7o  to  miatt.  

Ira  szrinubra kónőn 	ki, how  Wpoeokaf.k,  

adottskaik, ocoraélyz.e6cvon6saib ailli feleltathEtc3k  

Ma a  laaz  tot t papa ktivotialsAwatval,  

Móa a csoportból több •'zaauls WW1.  ps2iclwlkuo  

N it©k;:3:; t3 Until  istabooataldbost• 
 

tt3atttira kőt -  tipusosmsit mo:ad3zat6-  

aeo te  

1.e2. ©eot: Br. 14,1 óvcr loft  

Svakta.~:óoaa3ónYa jnZcatkozotit 197G. jcuateL jában.  

Problécaáje,.  évek óta óvanű azeretno lanai, a ta--  

nu3.raázyi e:;:edménye aza..bcnl eoak küsepa/• 0111Stély-  

főntike mondta, hot,y a sok 3aleni;kosr llbtt I3-3.5-  

oaeroo tuljelouLkezcpí :iocrtili oeó3yo alma a beju-  

táa::n, 	LaílrSoa ízencir' sem  36, íaokbGl kiizepoa  
oestf3yzatei vannak. A  3<ivő hónapban 13 kell adni  

az i©k.olaen a tovább ~az.ulda iAx:yót ét3 0l sern  

tudja képzolni, hová je1an:;koeaQn. 	is ta-  
ruica;;alF:3iok. h, oav:,ályrűxwk gianúziulaban való  to- 

vúbb tsnuláa 4 javasolt, de a cnalüü oz:sc33 uou ért  
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egyet.  

R'4.2:l y e  :e t i 	n tat"lsAPja433ves  

fodrász, anyja 4o  éves krriltDeáAlwi eladó, test-

vére Li:icv .  AiMldozat t ampagi kdrltlmftrak között 61-  

nek eE y Lét Qzobdc, flswdpaaci ber 3ndosaett lakásban.  

:1. -nok Milan szobája 	uj butoR-°okY.a.2, do egye- 

dül nem  szozec ott tartózkodni.  

A n  a  a  n  é  z  i os A ©z.iilő,- fiatalor kF3tcittek  há-  

aa/aiget, ualyon szerettek volna mioYíibb g,ycmekat.  

Zakáal:elyzottik megolda,tlanedga as3onban hét évi vá-  

I•akozds:.°a k6nysue23te;;te a házasokat /ki3:.bon 3 clüvi  
aboz•Als/. Az asszony azzilpin©1 laktak. /4oy megrom-

lott tl%iz,aasig lhanuxként/, o amiko .. ism" **Ales  lett  

az anya,  01biIetbe kiitt3atek. TJegyou 'editák a gycax.  

racket.  ;'. veozc;3.yeztetQtt terheseéc miatt az anya  

sokat ta,:tózkodik k&Aulzbrus. A  ss3ii/da raagviseli  

/epeci3rosbt kisé+etébeu zajliki, a Gycvmek egósz-  

eáge0. 	biilcoitidét nem birja, n6niL 1:'o,.ndna,k mellé,  

óvodába  is milk ea napra ©ncodik. Az ways iskolás-

korban sem eaw ii riapkYivibe N-et. Idi].öu szobába is  

coal: 13 lives  korában orweLi, de bevo31.$Mt szerint  

azö ea nyugtalan, miúta NIB hallja  a #ki®lér~y szuszo-

gását". /ova pbtektor/lt„ i.a,iáfi.ioiis di a kört3ss::°ágó.  

V  v  g  o t a t i v/es0111fllnxa/ © t az t: o s egésszeé-  

goe, 12,6 dyes  kordiNS lilentkozik rrknaooc, ©zzoi  
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együt t tulzo  t  t iisioptl40 Apullsoldims. tlegtileiir-  

ia/ moimoüxiik. :•zin3,tidilt biota.  -  

Pezichol d e iai itata•táktollok-  

tuG1 i.a ::: ús,o oe ko i t í: l ai  ro .3W; vow  alig  

az á Uagü®t. Rayon  : 2G poll)  alatt 2o bilkivsl41  erjé-  

ni ezituAciőbaa 3 hibdval. Ioi:olai toljoaibadoycibon  

veak r&oabvu kibontott, amo3.,gnois 	az alacsony tel-  

je®itaánrymotlwsoió,  b-iilv:~iiao.l ceopos• ,~-o:: ~' ~~ ióban, 

`.zajét ó•claga Mitt ..iomall:odü E;o_n.dv li ,'o2nAt  

/iiE:I tohetragaaktort/ nos találtunk, tni.cllaistu-  

ália teija©itn,s0,41 illaWaaistea, ozgho poI#'ol'o3oi6e+  

domin;nci.:lvaí. '+artiália omlúkaaet e ieon  

lio oalókezete nom ill el or!: a szintet /tsushbur•e  

A i 22, Mbede s 1G II. /Ap iigiel etei+co_*wsa4aciója  v~►.t-  
toaó, iascici-.É3 tEnpójd ítiasaa. Okkont2•411ja evős.  

7 o_thalbatia4ie /sme11 =? Qi/ $4, bár a i'ti md áE t errpó-  

ceüicketadit exobidirms. 	6y°te]rt0006;o óo 61-Hé-  

ke koráaak tnocrolalő onfante 	t, /rl;i.?l e::• ?..12. ,  

4bakuPi: 4./ Ysko v1at ? iia t o 113 umc ta4a ;;15,  p:.•oL-  licia-  

érzókengtaóce átlacoo 4 t2 uc:f p2:i6e elvdt sMilezei: i®t.x::•i  

tol  /Transzmio©zió a 1. 10' 42" 	2, 34115s' 3.  55"  

4, 

 

1'22"/, de GyoAmit a ►:Llcalwazza .. :dt.'.nLa;tttíd jdra a  

gondolati tcvvosfe jwl1eeső. ibmbermz9ba ga,limmiM! 
 

cülir;:t~o©, úvgoa, kapkodús, agsreti®űiú Atg+et/ivs  

®otn jol entkoz3.Ic. 	viozoit,y3.ac rváli:oak, /i- 



kerovientatedg jellemzi. ;";$abfllyttiréee j6,  

koordinóción kópassóge átlagos /Bogon, Svupport/.  

Ardoklőd€eos oxplordció valamint a kórdőivon nő-  

m4Sak óo a tematikus 3?o~,~almazásoL oab©xmxagzóar,  

ha& érdeklődést mutatnak. Az. Iric-Cei2 cz«a d:?-  

dQk.lúdőo-vitaegáló ké:.°dőiv jól differenciál.  

®ts1G hu,ma ős veze::Űi /bnórvénycoitci/ érdeklődé-

O4  Mellott a  minimalista tendencia erősen prefla-  

Milt /IV./ - ez a család riHVelofe3. ggako tl°latdbcíl  

OMed, valamint iioszefüggéebMti All  4z alacsony  

toljoc3.:aőnymotivdciúval is.  

L~zelai 6lotére enyhe rigidita© jellemző. Visel-  

kedé000 szintje ós •iQlegoe bedllitód€ísa ki3zött  

eltirós nines.  a  tulvéádis, érzelmi bekrobelazén  

ellen izoldcióri mechanizmussal védekezik,  tuli~i- 

ti3tt aktivithima1 bimper•azdl, //anchor -I, +0/  

Az Y3ni:Z+igig erős t;Orlatoztaou /aanya novoléeéből  

e: ed ően/ drzo lni elbizory alanodds oraí j ában je-

lentkezik. /Szinp3.°:°anis 11o:im. - . 6 2++, e:2ős «on-  

form  ttfsrlkvbek. /  

reemély is ógk ép : Aptizlyavá.l.asztcikül-  

®v vesirliot3 autrave ~ ~ált szQnzitizótor  az ~:t~c:lyi- 

©óc, at  indulatait képes kontroll alatt tartani.  
Uiiaív4gy©oitisi tU?ekvésoi a domi-Lanci3 tengely  

©éliilé'konynóg8t igazoljdk. `3zemélyiQőL szerkeze 6- 



ben rendezési ttSrokvé.nek tapaaz*a1r..atEk, jelenleg  

még enyhe infantilitós jollemzi.  

T a n d  c o s Az évónSi pályát nem 0,60itettt#k mee t  

mert alapvető ké®zségekb©n /mozgrio, irk, fantázia!  

LapsaLtaltunk r3.axiyQSSágokat. íelyett* egéezeégügyi  

pó7,ydt - gyermoket^olá - javasoltunk U.-nek.  A rokon  

p4j161Ur hatékonyan alitivált, adekvát  éx'doklFidési  

i.•dnyai kedvező lendtiletet nyujtamat- a polyc elea-

játitded'r.ioz. A pályaidentifikációt az  é=-zelmi élet  

garantálja. A bevél€at prognosztikusan biztosit ja  

a azewólyie éc d  inaBti.zazuea.  

P.  záróbeszélg,et é®en felbivtuk a szülők figyelmét gyelQét  

a asdddi n0w16 rddoeit6s67.a. MOgrobb ördllóság,  

a családról való fokozott levdlataztda maggyorsit ja  

ü ezcmó3~yi.acg,-fQ jlődCa ú, a az éle tvemet%ben jelent-  

kezsl ninimalteta tendenciát i® vie®zae$oritja.  

K ö v o  t  G e: U. felvételt nyert az egyik ozakki3-  

zépiskola egészségügyi tagozatára, Jó  eredménnyel vé-  

geeto el  az első  (met, lelkesen czámolt be az iskola  

éle t  ó: ől, czakmai t6:°gyairől. Láthatósa ® zivesen  

cajátitja el a választott pálya iQnoretc;t.  

Non beszéláotünk ez esceben iaadekvát polyeválasztás- 

161 - bár több, viszonylag léiiyegco pályaköve  ~el.nér y- 

nek nem tudott eleget tenni a tanuló - polyav€ílaoztá- 
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ei konflik us ól sem lehet szó. A kelld időben 

tör t dnő tájékozódás, a tényleges ezUks't de 
kinálat realitéieának mestelaUsfidesatiee Ism 

radt el a leirt esetbon. 

;;z általános iskola pedagógiai tevékonyoérdnek 

egyik lényeges eleme a  payafelvilkositó munka, 

mécsem eredi a felvetett példa. uaetiink viszony-

lag szo :encsés /ezajidet mutat, do nem ez a cvako-

y°ibb. _z a tanuló, aki kevés esélye miatt kényte-

ion az utolsó pillanatban szándét.át megváltoztat-

ni, t&Loadalmunkba vetett hitében rondUl meg, cea-

lődása ollonszegiiléseket, deviációkat válthat ki. 

/KÜlönöe tekintettel  a 17-18 éves korosztályra./ 

2. ©z. emet: L. 13,8 éves flu 
,szaktanácsadásra 1976.Januárjában jelentkezett. 

Problémája : faet1 viMz /grafikus/ vagy rajzta-

nár szeretne lenni, de osztályfőnöke azt mondta, 

ho,f y erre nem  alksimme4 lidlasezon valami szakmát, 

ll 	q: L. e st'*'e, fizikumát tekintve igen 

8 	fejlett, erősen intivvort fiucska volt 

mindig. 5. osztályban oeztályf$ngkibeiC /xsjztaná °/ 

!Megesett a szive" rajta. Biztatta: dtss'rte raji, 

., ami addig sohasem fol•ru1t oló L.-lel, 

iskolai versenyen pályázatot SO  nyert egy 
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_Atjzával /Latodik o®ztályban/. Miutdn swami ads  

vo:aalon  zyem volt aikqr4111dMge, veljallat maidtdl  

6:2;etr'►d6en dédelgette évet át parikivizedgát.  

Amikor azonban az osztertdAök L.-t 41 saliei.t  

megkérdezte 	oovtAly d ~.3cenbeAbon,' a lizilvavá-  

laeztdmi svéndék ~~~:,v1, or6Qen t iltakozott  a Maté®  

ellen bizooygatv+e, 4.ozy e.ra•a alkal matlan tanit-  

ványa. ♦  Bza.kpavá? aoz  űáE gondolata rlasz 4otta a  

ezülíet, s hozzón% fo duitak ttigamaketn keresni.  

K ö rny e z e ti 	a t a% u o: Al ga  As  az  

anya /39, 37 évesek/ gyári munkd® /Bogéi/ •  egy  

flu  too  ~vé.2e van L,  -nek, aki C óvi:o. 73gy éve  

költöztek 	szi,tk szoba-konyh8,e lakásból 2 eso-  

báa, mode.rn b6rlak.dsba. Az  egyik szobát a fiuk  

lakjdk. A  teotvér ritkán tartózkodik itt, I,.viszont  

legtöbb idejét, minden k.edvi: e16s 6t itt bory alit ja  

le, Nobbyja a iseass6táe, rajzolde, testis..  

A n a mnó z i s : Háaaeeág,kötée után  boor  tsgszü-  

letett I./első torIYeaiieh Anyja .ifvia idei g novel-

tell  majd  bdlcsőd416e aitas  mart kellett  a pénz a la-

bia  berendezésére.Az övodában io, kie6bb az  iskol~i- 

ban is a legapróbb fiue®ka a ..t,{x.yoai közö  ~t, 7rob18-  

ra4 sohaeem volt vale,  mindig  en;;;odolmes tio nagron  

oeillsae S'iu volt. Iskolai tanu111d14ii aroamigkis a 3.  

osztálytól 2-3 köz ti t  mozgott. Ebben az (Mien  komoly  



visszaesést tapasztaltak nála - ekkor eztiletett 

testvére /"Otthon is ugar viselkedett, mint óvo-

dás korában"/. A testvér születésével kapcsolat-

ban tett megjegyzése: "Nem brUlters neki, mert min-

den időmet eljátszottam vele és sokat kikaptam 

az iskolában azért, mert nem tanulok". Első si-

kex élményét 5. osztályban élte meg, "akkor° dicsér-

ték meg először a rajzomat". 

letrondjét a tanulás és a háztartásban végzett 

munka tölti ki, Panaszkodik a mama, hogy napi 

3-4 ó At tanul -L. /ebből 2 órát közösen az apjá-

val/ 9  "nem megy a fejébe semmi". 0. osztály végén 

sztiletett meg  a család pályaelképzelése, miszerint 

legyen L. festő vagy szobrász. Sem  a szülők., sem 

L. nem ismerik e pályák követelményeit, a pályák 

tevékenységeit is csak általánosságban. /Soha nem 

láttak még pl. egy teLAatot./ 

A házasság rendezett, a gyermeknevelés büntetés-

centrikus /verée/. L. komoly félelmekről panaszko-

dik, riasztja a sötétség, amelyben boszorkányokat 

vél. Legerősebb érzelmi kapcsolata az anyjával ala-

kult ki, aki igen elégedetlen fiával. 

V e g e t a t i v /szomatikus/ s t a t u s s o,6 

éves kortál /középfUltő-gyulladásból eredőorr/ enyhe 

halláshibája van,, miről az iskola nem értesült. 
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zinlátása biztos. 

e z i c Ih o l á g i a i 	e t a u a s Intellek- 

tuális képességei átlagosak vagy alig haladják meg 

azt. Rpens 4o' alatt  20 hibával dolgozott ceoport— 

—szitqdisióban, eE yéi i szituációban nem tud javitani. 

Gondolkodási fomái áulagoii aluli fejlettséget mu-

tatnak. : :ltalános l°eta::.'dáltság tapasztalható intel-

lektuális teljeaitményeiben . Lassub mentális fejlő-

dése mellett közrejátszott okként a halláshiba is. 

/okaiüdent nem hall, nem ért meg az iskolában, s ez 

egyfajta szellemi passzivitást vált ki./ 

Mind figurális, mind veAálie emlékezete átlagos 

/Ranechburg A: 19, ?oede : 21 

Pigyelemkoncentrmctója egyenletes, az átlagosnál 

gyengébb. Teljesítménymotivációja alacsony, a mono-

ton munka minősági kontrollja átlagos. zellemi ter-

helhetősége életkorának alig felel meg, lassu beál-

litádás tapasztalható nála. 

Nitszaki értelmessége és érzéke jú. r o 'u a.analizise, 

szintézise, térlátása, té.celképzelése igen jó. Gya-

korla:;i intelligenciája átlagos, p°oblémaérzékerysége 

jó. A megoldás elvét lassan ísm °i fel, de  gyorsan 

alkalmazza. - zeapontváltása nehézkes. /7ranszmieszió: 

1. 6'  4`," 2. 2°,2'.;" 3. 4'o2" 4. l'29"/ 

ilunkanódját a próba—szerencse jellemzi, mozgása egyen- 
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letas, e rős, 1tM11pkből irányitot t, szélsőséges 

mimikával kisért, tíehézség vagy sürgetés esetén 

agresszióval keresi a rlegoldáBt, %e8közválasztá- 

ea kimagasló, használata biztonaigot á=u1 el. Czi- 

vesen végzi a rajzos fűladatokaxo de igen alaceony 

szinvonalon. /P1,: .=artogg aOmmidbens dobókocka, 

szódáa üveg, lépcső, lakóház, sibkánypapi z', könyv, 

babakocsi, gomba - láed; 	melléklet./ 

Érdeklődése: erősen megoszlik, egyetlen kör rajzo- 

lódik ki élesen, a miniaalisca tendencia - a kénye-

lem, szórakozás, ö °ömszeY•ző tevékenységek prefer•á- 

láfla. Az Irle-Ceirszka-féle kérdőiv ir.tdkei megosz- 

lanak a gazdasági, humán és technikai kör közöt c. 

A.utasit ja az adminieztrativ, vezetői, közlekedési 

és elméleti. köröket. 

A mi.:inalista tendencia Jelzi az e rejét meghaladó 

szellemi leterhelés /ü.:•ákon át történő tanulás/ el- 

leni tiltakozást, amelyet alátámaszt a gondolati, 

Bpok°ulativ munka elutasitásáva2. Hajlik a roman-

tika felé, a szabad természet vonadaa jelenik meg 

a Apzd®.sggi érdeklődés p_ eferadidbeII, ugyanakkor 

114 •i1'r határait bes2ükitve a tMftgdeoeeágot, vélto- 

aatosaágot elutasitja. _;z el®®Mtt tendenciát erő- 
aitik. mai;ivumai is /Motivációe I:ér=dőiv: esztétikum: 

9, anyagiak: 8, szórakozás: 6, szellemi paemivitás a 



6, "nem kell bealélni"s 3/  

Lrzelni életére a stabilitásra való törekvés jel-

lemző. s. viselkedéses szint is a tán ayleges beál-

litódás között csak a D oszlopban: találunk elté-

réct /viselkedésében nagy önbizalom, kitartás, én-

elfogadús mutatkozik, ténylege© betíllitódáoában  

mindez teljesen kiürült/. Vitalitás szintje ala-

csony.  apcsolattoromtési problémáit többek között  

az I oszlop - /ninuaz/ értéke is jelzi, elzá:kó-

ziL az öndtadús elöl, testi szükségletekre  ~.egr~edi-

ál.  

e m é l y i s égkép : Introvertált, külső  

kontrollos személyiség. A dominancia tengelyen tör-

ténő wiriiliee enerválttá tette, amelynek Követhez--

m..yekát uinimalista törekvések alakultak ki.  

nehéz feladatok elöl kitér. Infantilis, szuggesz-

tibilis személyiség, e rős támaszigá el. .'.eakciói  

indulatvezéreltek, viselkedését dac, passziv rezisz-

tencia azinezi. 6nismere te seLélyos, irer_ sé ~ tődé-

keny.  

T' a n n c s: A vizsgálat időszakában lassan, foko-  

zatosan épitottük át L. pályakivánakait  _eálisabb 

i+°ányba. A szülővel történő anaanesztikus beszél.'•.  

tért -  eltérően a többi esettől - azzal zártuk, hoff  

- bár L. -ről még semmit sem tudunk - valószinütlen- 

nek tűnik elképzelősük. Igy könryitottük meg a tanács 
 a~ 

elfogadását,  _.t.\ ~•y  •sLl •  ~~~ 
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Javasol u._ a cimfestő vagy  a gipszminta készitő 

szakma elsajátitás'it. Tájékoztattuk L.-t és a 

szülőket mindkét szakin lényegéről, követelménye-

i::Ő1, szembesitve a ?épességekkel. elhivtuk a szü-

lők figyelmét a testvö -konfliktusfa éo annak Aon-

dezéei módjára. 

Köve t é a : L. o1végezte a cimfostő szakma ta- 

nulásának elsó évét. Jövő_ e vonatkozó te_'ve iről 

beszélt nokiink, ami szakmájával kapcsolatos. Be-

nyomásaink alapján é_.•zelmileg, is elfogadta szak-

máját. Ilagányosuága nem oldódott. 

A fenti esetben inadol-vát pályaválasztást követ-

hettönk momon. Okozó j A n t-' " ^  pálya isme: ;: t hiánya 

áa a  assissefelde önismeret. ulyosbitotta a tanu-

ló helyzetét, hogy  a ezfilők is támo(vatták helyte-

len választását, s ezzel még jobbasa megerőeitették 

a nem megfelelő elgondolást. 

A szakmaváltoztatás soha sem történik zökkeamente-

eon, bizonytalanság érzetet vált ki. ezért i'nyegen, 

hogy az osztályfőnökök kellő időben tájékozódjanak 

a tanulók pályaorientáciöjáAl, igy  a korx'ekciót 

 esetón - nem a végleges döntés ©egy.^ho-

zatala után kell vég-_ ;haj tani. 
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4. 	csoport /9,4.=/ a szándékukat váltogatók cao- 

po ja. Itt alálkozuik azokkal a tanulókkal, akik 

az általunk elemzett  folyamat minden beavatkozási 

pontján ujabb ón ujabb pályakivánsá1 ot jelöltek 

meg. Hzemügyre véve a csoport tagjait, azt tapasz- 

taltuk, hogy kivánságkombiuá::ióik hoteroE_;ére ., szán-

dókaik motiváltságának hatékon.ysá;,a alacsony. A 

tár yi ta_rtalomismeretiik differenciálatlan, ál a-

lánoeQágban Mozgó, a követelmények ismerete is fő-

leg az iskolai tevékenységhez tapadó. 

Vizsgáljunk meg közülük is közelebbről ogy tanulót.  

3.ez. eeeu: 	13,4 éves leány 

zaktanáceadáera 1975.novembeAben jelentkezett* 

:'roblémé ja: necc  tudják eldönteni, hogy milyei. szak-

mát válasszanak, mit csinálna azivesan ;. és hol 

611114 meg a iiolyót. As  soya évek óta foglalkozik 

ezzel a gondolattal is ssiyon kilátástalannak látja 

lánya helyzetét.  Először adminiszt rativ munkakörre 

gondolt, de ahhoz gyengének találta lánya kdOesaé-

geit, mpg E.-nek nem tetszett az Olcondolds. Yírríib 
az ci_;észségíigyi pálya merült fel t  de ahhoz több tü- 

relemre, kitartásra lenne szükség. 111. 7. osztályos 

korában kereskedelmi eladó szeretett volna lenni, 

de harmat' belátta, hogy "ez nem lenne jó, mert nem 

szeretek számolni". ., zután a fodrász pályát szemel- 
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te isi. ldőkbzben kideriilt, hogy  a kio16i y bőrér-

zékenysére miatt  ez nem megfelelő, ütolső elkép-

zelése - amit édesanyja ellenez - az ápolónői 

pálya, bár érzelmileg nem tudja elfogadni, bizony-

talan. Gépekkel nem czaretie dolgozni, mo , .t "nem 

figyelek és ebből komoly baj leheto . 

K örnye z e t i o t a, u s: Az anya 34 éves, 

adminisztrátori munkakb:bon dolgozik. Az édesapa 7 

éve meghalt. E.-nek testvére nincs. Itásfál szobás, 

modo2n lakónban élne!:, a fél ozobá. 	latja, 

gi holyzettlk igen ozUkös, havonta 1!oo t-bál élnek. 

Anamnézis: A szülőt, nagyon fiatalon kdtbt-

tek házasságot / anya 2o, apa 1 évoo/, házasságkö-

tés előtt az apának közlekedési baesete volt, ko-

moly fcjué lilés t szenvedett, ami - az o: vonok véle-

ménye szerint - erősen o :zitotta indulati életét. 

/A családját haláláird j a'.ran döbbentette mer vá-

ratlan, agrcesziv reakcióival. / HázasságLötéeiik után 

derült ki, hogy az óllitólagos é_•ett®égi bizonyit-

ványa helyett 4 osztályos végzettoéggel rendelke-

zik - "olvasni /folyékonyan/ is alig tudott". Ha-

mai megszületett a gyermek, akit Me yen vártak. _=iután ii en rossz  /nodves/ albérletben éltek, a kis- 

lány többször szenvedett tüdőryulleadoban. A keze-

lőorvos lavasla ára hoteo-bölcsddfőe korült, a ozti- 
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lók € hónapon ezt csak hétvégén látták gyermeküket. 

:zut,án vidiken helyezték el az anyai nagyszülők-

nél. G éves koráig egy apró faluban nevelte nagy«• 

anyja. 	iskolát szülei mellett kezdi. /Kettős 

tü és s leválasztás na mamá...•ól - regresszió, isko-

? aé . otlensdi Mmgáliapitáaa az első osztály második 

hónapjában miután na you ksrén került beiskolázás- 

ausmett= végén született. / Az  1. osztályt kö-

zepes e.:ednónnyel végezte el.  Az  osztályközöosirbe 

i:Lm tudo : t beilleszkedni infantilis viselkedése 

miatt. 7 éves /2. osztályos/, amikor: végignézi 

apja suicidunit, aki ekkor má.• massziv alkoholis-

ta. /"Leugrott a 4. emeletől és amikor leirtem 

hozzá, ugy láttam, hogy kifolyt bslőlo a sok bor. "/ 

Az  elhantolásnál is jelen van. /M'  mostanában is 

szoktam álasodni, hoy Lijön a földből, "/ 

éves, amikor anyja sulyos bevérzéssel 2 hónap-

ra kórházba kerül. ::kko a szomszédok látják el a 

kislámyt, majd  ő ápolja beteg anyját a kárházból 

való távozás után. 

A  sorozatos, szokatlanul erős traumák fokozzák E. 

szociális retardáltságát imemgeb  kio yensulyozat-

lan ideg_ endsari tipu&ba ta .•tozik/, amelynek az 

iskolai életet zavaró jelei 7. osztály végén kez-

denek elmaradozni. 
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Az exploráció so2án igen szivesen, bő élményanya-

got  ad elő, a jalen-mult gyakran összemosódik. So-

kat beszél társainál. "Legsikeresebb éved? - kér-

déeres a 7. osztály, mert egyre nagyobb befolyásom 

lett, kezdték a többiek elfogadni a véleményemet." 

Tanulmányi eredménye a 7 év alatt 2 , -3 között moz-

gott. 

Az anya-gyermek kapcsolat nem kielégitő. Az anya 

nem tudja elfogadni gyermekét - "sokszor éppen olyan, 

mint az apja, az ő :Possz természetét örökölte". Ezen 

t Wleaényen vannak /ée hangoztat ják/ a nagysztilők 

is, akiknél a nyara!:at tölti j. Az  állandó meg nem 

feleibe é:zéoe miatt egyre jobban izolálódott a coa-

ládban /lásd: Cealád;'ajz '9./a , /b oz.melléklet - 

- ahol arra már csak a másik oldalon jutott hely- 

- pro j ekc iól fogalmazás ; A lány ka :_ ba tette... lo. 
sz. melléklet/. 

Vege ta t iv/szomatikus/e tatus : egész-

ségi állapota negatív, ideg,2endezore fokozott labi-

litást mutat. ::zinlátáoa biztos. 

s zicho16giai s ta tue: Intellektu-

ális képességei erős hullámzást mutatnak az icen 

gyengétől a kiemelkedő szintig. 'r:aven: 2o pe . c alatt 
23 hibával /III./ dolgozott a csoportban, oígéni szi-

tuációban lo hibát javit /V./. öne rgiáinal. nagyobb 
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aoczpontoeitdeával, magasabb teljem 	settvá- 

cióval, tehát icen Já  te1 jcsitnényt 4pes nyuj-

tani. Verbális emlékezete kiemelkedő, figurális 

emlékezete az átlagosnál jobb, /Ranschburg A  : 

24, .,:oede s *7,  IV./  

FigyelemkOMOSatrliciója átlagos, p: z*ikie tecipó ja 

14OR lassu. lielme erőeon tava °hat'. Intellek-

tuálisan átlagosanterhelhető. 

tiszaki értelmessége életkorának megfelelő, ér-

zéke igen gyenge. Gyakorlati intelligenciája jó, 

a megváltozott feltételekhez nehezen alkalmazko- 

dik. 'zabálytűrése alacsony. ,unkamódja nem kif ov-

_.ott, olykor a p...-ába-szerencse, olykor a gondolati 

tervezős jellemzi. E.ozgása kapkodó, szakadikus, 

i ái ad'kony . 

Lrdeklődése erőseri megoszló, a szabad természettel, 

növényvilággal kapcsolatos inunkat evékenys égeke t 

preferálja. Szorosan kötődik az ess+ikhez, kap-

csolatteremtési igénye valamint tinü::vényesitéei 

törekvése me s.  laőnybs részesii4 a szellemi, 

spekulativ mint. A szabályt1't igiq►1ó tevő-

kenysé e .e t olutasit ja. Motivumat elsőio:!ban a 

munka helyéhez és nam a munka módjához kapcsolód-

nak. /71otivációs ké::d6iv : tiszta munka 3, gyönybi•-

ködtet 3, tetszik a környezet, ahol a munka folyik 



3, mindiz_: csinosan lehet járni to IMIMMikor:  

társas jellq£ 7, alkotás 4 /  

Lszelrai reakcióira negyfoku labilitás jellemző.  

Gyakori a depressziós hullámok jelontkezése. r- 

zalmi önátaddoa gátolt, énelfoEadtísa felfüggesz-  

tTe=ttt.1 -:lzá_ kózik az ingerek 
 s
0181,

) ~

mei=t tulterhelt.  

/LÜ®chet : - 2, -  ,Y / Harmóniár8, kiogyensulyowot t  

életvezetősre törekvéssel, kompromio®zua vállaláe-  

sal kompenzál ja  az elfojtásokat. P e1.°epekl iva-t:iáriya  

e-ős ®zo:.°oigáa, gátltisos viselkedés hátie1431 jelenik  

mer./ ;'ninpir°anis csuceok: fk, k 4 , fh/ Az agresszió  

fokozott clfoj táea helyzeti robbanásokban oldódik.  

z e n é l y  i s  é g k é p: Eztravellt, külső  

kontrollos rep_°eeazor személyiség. /M1ri életóben  

a tn$t,unák hatására bekövetkező rognistió erős la- 

bilitást, fokozott a~bivaleiiciát váltott ki. A visel-

kedésben helyenként jelentkező kontr.°ollnélktil.ieég a  

szo.son,7ás Iiátte.rén manifesztálódik. :.zociabi litása jó,  

önismerete nom megfelelő>' /önmagát fantázióban tul-  

é_:°t ákeli, valós helyzetben alulértékcli/. 1 caa2ád-  

ban való izolálódását széles kapceolatterMtMi  i-  

rénnyel rekompenzálja  /lásd: Fara  j z-tes^ t  Ilia!  /b  

az, melléklet/.  

Tanács:  Z°'or_toenmk itéltük mec  a  kollégiumi  

elhelyezést. Ez az  anya-gyermek  viszony  rendezését,  
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valamint az  önállóbb éle tvezetés mcgeApitését  

célozta .  A továbbtanulás i -26nyát a kQryészvti  

szak elsajútitásába.n lavasoltuk, Qx.akközépiskolai  

szinten. A javaslattal az anya és L. egyvt&te tt.  

K ö v o t é s: Felvét2lt r~yert a zzakói kez.tésze-  

ti szakközépiskolába - obben Ixztézetiirl?: is Mgit -  

eéget r~yujtott. Az első évet 3,5 átlagel-edadinyel  

végezto el. Gyorsan beilleszkedett, j6 kapcsolato-

kat alakitott ki,  könnyen alkalmazkodott a formális-

- é® iaformélts no ~ulíkhoz. Osztálybizalminak válasz-

tották mac, erre nagyon büszke. Az anticipált iden-  

tiPikóció kialakulóban va.l1, igy prob1 émdt emlit  

a bQazólge *és során:  "egy baj van c©ak, hogy gyak-  

.1°an hiányzik anyu  tA z a J6, hogy he t enk ént hazaen-

gednek " . .  

A pályavtlasztási probléma tanás.csta.l.anak, határo-

zatlanság foAájr3ban történő mcigjelenéwe,  

evetben hiányos tárgyi tah1taloniszzldretz!e, kev4sbé  

ha;.éhony moúiváltság ~.~•a vagy szrmé3yiságlejlcidési  

zavar° gennállásá.72a onged következtetni. :setürlkben  

az utóbbiról győzödtaettiinit ncg. A kedvezőtlen  csa-  

ládi k.U:'nyezet, az ebb62 eredő trautzatikus 	bny-  

an, ag dieszharazónikuc: ezomélyieégfejlődáet l.ndi»  

tott met. A nourotikuo szenélyioégPe jlődáfl ebben az  
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éle;9:i:o_:ban lehetősét, disepozioió, amely kedvező  

irányba cioeváltozott ki3rnyezeti hatások esetén  

nem manifesztálódik,  

:zért tartanánk szükeédeenek, hogy a személyiség-

fejlődésben megzavart itr1lM2& mindef;yike - a ko-

rai öo eredményes :.-endezls dirdekében - pezicholó-  

gushoz k•-ertil.jt3n,  AMobléilai3rbe ta,:.tozó tanulók  

pályaválasztási é ~yotlenaége csak "fedő jelonaée"-  

- ként kezelhető.  

tanulók 7,_:.a tartozik ebbe a cgopo_:.tba,. ._,6- 
 

lyafcivánetiguk - társaikhoz vie..onyi 'Jva - egy évvel  

később alakult kis  ® ecy ujabb év mulya d23nté6aé  

é~ lelődi3 ~ t, t'zándékuk batikonyan motivált, a táx0Yi  

ta talocliemo.:,.etiik viszon.vl_At difFc=C.sLJ.öl u ot a'í3a.Litá®-  

fedozQ L megfelelő. ^'bbtisftlik elemi pályaismerete i gen  

ezéleekii2ü, feltételAzbttően a "bós'  leVa,rában szen-  

vedtek" első vizsgálatunk idején. :lőfordult azonban  

olyan (wet is,  amikow° a tanuló fiGyelA& maga a vizs-

gálat irányi otta :4 a pdlyavélaaz Asra" L eziilük  

még korainmL: tekintették a problóca."olvotdét, az  

iskola nevelőtestúlate pedi nem épitette be tel:v-  

aze, üon novelőQUnkáamak 'ematikájába a pályaválasz-

tási é..'e V Loé€Yi'e movadst ~ 
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6. A vizezó2; tanulók 4,0 -a egy évvel kó®őbb meg-

jelenő szándékukat a 4inylatree dt3nté9 idején erősen  

altérő irányban változtattób ms6, r'agjai egvészt  

éretlenek, 	ál a pyaválaaztósg döntdorts  másrészt 

ogészski p . obláncljuk miat t  kQmpoNvilmsti korrek-  

cidra.. _, 3ör_tée'fe i:..~etlen:aek bisonyuld tanulók  ese-

tében  azt  tapasztaltuk,  hogy  sem a rto°'c ivól tság ér -  

téke, sem a tárgyi tartalomismeret evinvónala nem  

elegendő  ahhoz, ht+ry prognosztikusan b3 jdsolhatóvá  

váljóc a választott pélyéval való iden,ifikác:ió.  

I z ecászs€ci problér:ákkal ]dysktiduk ktieül nem kény-

szerülnek dUnt ás-ko .,: rekc ió:ya a +e::e_tivi bQ te ~~égekben,  

mozgásko 1v tozot tsát;bÓ1 eredő Fogratdbedisigokban,  

beszédhibák -, zavarokban azenved3k, tart  toast  már  

a:  orieni,dció időszakában figyelemmel tudjiti kisérni  

a oziilők, az  osztályfőnöktik ős az ialrolworvosok.  

Ktilönlegos problénatipuav alkotnak az isiikezcl-vi  

!og/Rtdkessigtk, valamint a s z in  t éve  s z .L éo, amely  

moss  mamdbatá fogyat él:osságnad, de a szabad  pálya-  

válaa4tist mógis befolyásolja. A tanulás során nem  

j<:le:.tk.czik akad.$lyként, ezért igen Fya'sxan észre  

sem weak, Viszont  sadG2o£+ paZyánn, szakmában  ltizá~ 

~ á oi:o  t j  elonfi, szinte  I:izá:Alav a á iut esetében.  

Több esetben találkoztunk vizsgálataink eorán mi  

is olyan kényszer-korrekcióval, amelynek  oka  szin- 
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tévesztés volt, Célszerit, ha az oeztályfőntikök 

időben megvizsgáltatja azoknak a fialik a 

ez4"1'tésát, akik btstos ozinérzékeléet kivásd 

pályái: akartak választani /ez a pályák, szakiak 

.)o-Got érintt/e hogy ne az iskolai felvétel 

részét képező ori vizsgálaton dei1fljvn fdny 

az al1:alrtaálans ra. 

Tekintstink át egy olyan esetet, ahol a p6lyavú-

lasztási diagaózie éretlenek. 

4.sz.eset: Z. 14,2 éves fia 

. zaktanáceadás:!a jelentkezett 1975. doce;bo éboii. 

Problémája: "nem tudom mi legyen velem a 8. osz-

tály után", teljes tanácstalanság az anya réozé- 

ől is. Z-nek mindi€, volt valami elképzelése /6. 

osztály - orvo©, 7. osztály - autószerelő, 	osz- 

tály eleje - elektromdernela, jelenleg "semmi okos"  

nem jut az eszébe. ija korábbi elképzelései kb-

ztil eggyel fiam értett egyet, minden esetben ko-

moly vita alakult ki emiatt közöttUk. Z.  a beszél-

getés eo ián az iskolatipust sem tudta meghatd.voz-

ni •hova ozivesen menne, "nem tudom milyen képessé-- 

oim vannak". Az ooztályfőnDk ezakkUzépiskolát ja-

vasol /"valamilyon elektromossággal Lcapcsolatosa /. 

zt Z. eltudná fogadni, do az anya félti a baleeo 

veszély miatt. 



- 123 - 

K ii v n y e z o t i status:  Az anya 3. éves, 

adninisz rativ munkakti2ban dolgozik. Fiát ©gredUl 

neveli 3,6 éves kora áta. Az apa Szegeden él, uj 

családban, találkozása rendszertelen, esetleges 

fiával. A csonka család viszonylak; rendezett anya-

gi körtil©éayok között él or  1, szobás szőve keze-

ti lakban. ::. elégedett otthonával, ktüönösen a 

szobájában felhalmozott /7o-8o köte t j könyveke 

ezo e i. 1: család jelenlegi összetételének alakulá-

sával elégedetlen, "jó lonne, ha anyu férjhez manna, 

mert  name ez ige  rossz.  _:g r  anya nerc tud mit kezde-

ni egy fiával, őt a szerelés, a gépek nem érdeklik.". 

1.namnézis:AszUlők fiatalon kötöttek házas-

ságot, .'> férj ről hamar  kide a ii1, hogy alkoholizál és 

ke_°osi a női kapcsolatokat. Az anya egy áv után ter-

hes lesz, nerc akarja mectartani greraek©t. Ehhez e-

gészségi problémái is hozzá j á.:rulnak 	•rai 

hányások, komoly fizikai és idegi leraliS%. 4,5 hó 

után állapota javul, a zzUlée sima, ama do  j er'me-

ke ejéezséees. A házassá.; egy Avid ideig rendező-

dik. Az anya minden érzelmével fiás* tapad, Per- 

jét 	'soha som foglalkozott a fiával, 

veer be Ws, ralikor is  mindig durva volt vole". 

♦ 

 

osecosiers 3 éves korig  egy  idős néni vigyázott, 

Ber a MS  NMI engedte volna szivesen - annyi g►e- 
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rek közti - a bblcsöd ébe. alután a  Willegdig owe 

romlott, ezidőtájt kezdenfteete U Uri t 

Iást. _.:ig Z. kicsi volt, sok probliíit okozott 

a láthatások lebonyolitása. Az apa rendszeresen 

mejelent, de az aLya nem engedte vele a fiát 

"egy ereik nőhöz". 

Z. egyenletesen fejlődik, uj jezopás, ktirömr6cds, 

egydb rondellenessó ;re utaló tüneteket nem ta-

pasztal az anya. 

Z. az iskolában jól teijesit, a tanárai olé:edet-

tek vole, "soak a gyerekc© viselkedésére, úllandó 

bohöokodásá:•a panaszkodnak". 7. osztály végión ta-

nulmánri exedmÓnye 4,5 - a fizik&ít szereti legjob-

ban, szakkörbe is j r. Hobbyja a szereket'e, ki-

sórietozés, de főle4; olvasni sze17,et. Isi a kedvenc 

könyved?-kélrdéere ; t ► a kótszáz oldalasokat szere-

tem, mert annak nincs hal a r vsg egy'. T apor_ta keveset  

tanul / x, 1 &a/, i.élia. unatkozik Az anya neve-

lni aődszere bfnte óscentrikus, büntetóerendozero 

e_'őson kidolgozpt$. /KórdéaUnkro; 	engedé- 

keny vasvok Z.-vol./  Az anya-gyo-bo?: kcpcsolat nem 

kioltó /Z.: "ozez'intenl jó, bá`r anyu gokraa 1. 
deges" anya: "soha semmi k z'I1aek között m 

104,01111Willa a gyo okot, akkor vacyok nyuÚoit, ha 

aelldkera van"/. Az anya gyermekének jellemzése so- 
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ián egyetlen "kellemetlen" tulajdonságát emliti:  

ren..dkivttl gyerekes, jd t tikos, feledékeny.  

Vegetat iv/szomatikus/e tatus: egész- 

e6gee. Kiegyermekkod'ban Sdulaérzékeny, a gyakori  

cyull 	lt 

 

miatt mandul' ját 6 éves ko •ban e l t ávo-

litják. Szinlátáaa: vörös-zöld szintéveoztő.  

?ezicho16 IaI status:  Igen jd  

intolloktuális képességekkol rendelkezik. Raven:  

1~ po:2c alatt lo hibával, egyéni szituációban G  

hibával dolgozik /V;/. Iskolai teljesitnéryei  

álisalnak tűnnek, ha a tanulásra fordított időt fi-

gyelembe veseztik. Gondolkodási forái magas szinten,  

egyenletesen fejlettek, ktilönbsen kidolgozott funk-

ciókkal találkozunk az ab©ztl.akciót, szintézist, és  

általános tájókozottoágot igénylő feladatok végzé-

se során. /: "; I/ Intelligencia szintje ma es, eny-

he porformációs dominancia jellemzi. Verbális em-

lékezete jó, figurine  emlékezete viszont nem éri  

el a  berhatk asgfelelő átlagos szintet. /'.an©chbuVT  

: 24, : 14, II. /  

Pigyelemkoncontráoiója átlagosnak tekinthető, pszichés  

tempója j6, önkontrollja gyenge. '"'z©llemi terhelhető-

sége átla1;os, fá:adás csak a kontroll-lazuláson ta-

pasztalható, nő a hibák száma /minőségi romlás/.  

pszichés tempó viszont erősen uő, a miután a lazu- 
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1ás 	számo ~ Uovö, e:gyértelí7ii a figyQlQm telje-  

sitsidsOlisk mérlegelése alapján, hogy ez esetben  

eLy lassu, ulo,y►ujtot t beállitódáeröl van  szó.  

:::iiazaki értelmessége igen jó, érziila átlagos,  

/1.1il.lel' V.,  -Iybakoff III./  QyskoY3atí intelligen-

ciája me€,bizhatö, pL-oblécaaéLvékemsége kiemelkedő.  

A  miiködéci elvet gyoreari, biztosan ismeri fel,  

MSvíltozo t  t kdil'iiladpek között is könnyedéri al-  

m3Mia. /-= anszaissziö s 1.  3 1 o6" 2. :)9"  

3. 39" 4. 2'o2"/ Feladat tar tása gysngQ, játé-  

kos, a13.oudían ve:. baZizál. 1z  időre  végzett  munka  

zavarja. Mildamozgáaa Gyozre, célirányos, t'eLadása-  

rQ ag_ eeeziv, nagy mozgások  jellemzik. -zabálysJér-  

t éo többsazü> előfordul. Az  eszközökkel  könnyedén  

bénik, konstrukciós képessége jó, a két Léz koordi-

nációja jó.  

trdeklc;üdse differenciáltnak tekinthei;ó. i:ominbns  

a technikai érdeklődés, erős a mozgásosság, motori-

tip,  gépek preferálása  iu/ közlekedési kör /.  

.ulzárkózik az erősen beszabályowoL munkafeladatok  

elöl /szabályy tiirísiMk alacsony szintjét tapasz-  

tal'rua t ouk munkavégzíM 	nera kiván sulyt he-  

lyezni az  ember/  kapesolaLokr© sem. LziYlimalista ten- 

denciát nem tapseztaStunk ó-.°deklődfllilism./Irlo-Csi:.~sz-

ka/ A  kawran II. kérdőiv©n adott válaszai tonal©nci- 
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ájában aláttímazt ják a tapasztalt  

vollalat. A manualitás és vtíl:;ozatoAaig trdnt i  

igénye erősebb az átlagosnál, uaat:akko ~ a ezo-  

cidlis hapcaolattrz:.ezn;;iet ez esetben is elhárit-  

ja. :.mi Oadianhra ellesztcaondáeoasáe{xval feltt9nt,  

az a teoretikus„ elméleti feladatok, spekuláció  

e1kert1l6se volt s  után intellektuális toljeeit-  

ci 6ry e i ezt  n©w  indokolják.    

Lrzelmi életive a labilitáe jellemző. /I,üeehorK/VB  

4/1G/ 011e1focadáoa óe as  ingerek fold  való n,yi-  

tot::sáF;a kU..ött elté.,~éo tapasztalható a viselke-  

d6eos szinten de a beálliLódáa szintjén. Eáraye-  

zete szÁmEi.: a erős 6n3. t;E3rilÉE3 t mutat, ''..cyatlakkor  

komoly üizozytalansáti;okkal, alkalmatlansási dl-  

móryekkel ktiűd, Viselkedéses szinten j61 ttiri uz  

izolációt, tc:zylr;bes bedllitódáfaában azonban  min-

der incer telé nyitott, stimulált vá..ai,ozásbai:  

61. K6sd az 	irzelmi válaszmintiik b3.al.akitáeá_:a.  

Testi eü..aígletci:o :zoncen;:rríl, amely infantili-  

táiaát jelzi /barna p.°ofa2eneia/. r: kö72nyeLetÓből  

aftő in6oinlet fokozottan inie -rio . i.zálja, szorong,  

szentiibilitáfla 6yakow•i depr®oazióo hanGul.atokbe.  

aodo4a.  

^ z e  Cl  6 1 y i s é L k 6 p: '.ztl'avertált, killed  

kontrollos infantilis szem6l3•iséc. Sw3a_=ahelyzet- 
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ben : ~epl=::oszo ként rcagá1. meljoaitaékrynotf.váo3ója  

magas, pszichés tempó ja gyors, szucgesztibiaie.  

zelmi óletét indulati fcoztiltaégek ezi.n©zik, évzelmi  

tont::ollja juz műkSdik. tléak, kidolr,oQott fantázia-  

vilicát Qrak.:.-an moz3.6sitja vágyteljesitó funkcióként.  

Kapcsolataiban 	kaposolattartá3i igdtye sag,yon  

alacsony. /Emberrajz= "Rajzolj egy ombert rt  mindegy  

hogy férfit vagy nőt, f; ut vagy lém/t  t" Produktunsat  

1. bohóc - :,o éves, 2. boUzoAcáry r• 58 IlivM./  

Tangos:"'zakiz° áryu ktizépYoku továbbtaaa14100  

/ey őefí : arsu Inak, hiradáo technikai szak, közlekedíe-  

Lépészc-0:i szak/ indokoltrak tartottuk volna, ha nines  

kontraindit-_áció /ezintávesztáe/. An  azonnali szakosodás  

ellen szól az infantilis azetaalyifftaserkezez is.  

- tekintettel  igen jé intellektuális teljesit-  

mér.yei : e, várható pubertás krizieeire -. 7ir+néziumi  

továbbtanulást javasoltunk. Javaslatunkkal a d:antést  

me,7olóző dinamikus  stria:I:tu~.az fajlődéaen_e^, az &Aehez  

sztikcóg3e lift is biztovitani kivánt•uk.  

A eztil,ővel megbeszéltű?t az atga-gresmeik kapcsolat  

rendezését, uj életvozeté4i teohni]m 411. Solely elsö-  

sorban an öná ?.Zásác::'s. dpUl - beAtetítit javauoltuk  

Z.  -nek. '."ecbeszéltUk a bavátaégn  basitkozdE lényegét,  

fontos azo_.epéi,, a ezemélyieég kiegyensulyozott fe j-  

lődé3o előeegitésében.  



1: bite és: Z.  elvdgeste as 1.  osztályt 06y 

városi cimaziumban. Thgedisígye 4,2 lo t, ;'bár 

most egy kicsit többet tanulok", Jól érzi magát 

az osztályban /"nehawelt gelagedtea fel kt3ztiik"/ :  

ba_át ja móz; nines,  ^_ wboh.áckodí11r61" végleg le- 

szokott. Jelenlef; az állatok íeiekiik, gyü.jti a 

L CmtiRlQ vágó  kb23yY@Ife '6, "Talán Aillato:VOQ leszek." 

israortetett esetben a pályaválasztási döntés 

előtt 4116 tanulót kci:L•nyezete tanácstalansá7gal 

minűsitot L.e. _. tanácstalanság tényleges oka azon-

ban az éretlenség, az infantilis assmalyiségeze ^-

kezet volt. rnnelt gyakori tünete, ma a tanuló-

nak nincs határozott elképzelése jövő j é1 •ől /Z, 

" I napom i lo év mulya " cimU fogalmaséeában fan- 

	

taezti1tu2 novellát 	vagy ha van is, az szin- 

te napról-napa=a változik. 

	

z utóbbi jelenség 	tívesztendő nosza a pálya- 

választási dilemmával, amelynek lóz yoLe a jó kó-

pességokke1 megalapozott tbbbirdnyu érdeklődés, 

Az  éretlenág viszonylag nehezen ke_.U1  napvilág- 

ra, mert a szülő vagy pedagógus által javasolt 

továbbtanulási irá'i„yal a tanuló - éppen kialaku-

latlanodca, szuggeaztibilitása miatt - könnyen 

azonosul. z a legdöntőbb oka  annak, hogy kevés, 
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sok  esetben semmilyen segit®éget sem tudunk adni -  

- iskolai ke.: :'etben - ezeknek a tanulóknak. 

A vizsgálati eredmények összegzése  

- A 14 éves korban lévő tanulók jelentős hányada 

éretlen a pályaválasztási döntésre. _41nek alapvető 

okát a motiváció tudatosságának alacsony fol:óban, 

szándékosságának jelentős hiányában látjuk. 

t;élyebben, finomabban elemezve a végbemenő pezicho-

lóGiai folyamatokat, fejlődéslélektani ismereteink 

alapján belátható, hogy  a vizsgálatban érintett kor-

osztály tulajdonképpen nem a különböző pályák közül 

választ, hanem a mot ivu:aok közül. 

A pólyaisme et, a pályakövetelmény ismeret valamint 

az öniem©ret maga is motivummA válik, illetőleg; mo-

tivációt befolyásoló tényezőként szerepel. 

A társi tartalomismeret viszonylag differenciált 

szintje /a tanulók  egyharmad  részénél tapasztalható/ 

a motiváciö tudatosságát hivatott növelni, differen-

ciálavlanedga /a tanulók kétharmad része esetében/ 

tudatosságának alacsony fokát eredményezi. 

Az  önismereti tudatosság a motiváció ssigatá oaaágát 

fokozza. Az általunk vizsgált korosztály mintegy 

kétharmad része nem képes a tudatos önvizsgálatra a 
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pályaalkalmasság megállapitásí:, illetően. 

- A  pá1rára vonatkozó kognitiv tartalpak alakulá-

sát a tolcpülósi kUrnyez t befolyásolja. r udato-

eabb, differenciáltabb a városban 416 tanulók is-

meretanyaga, amely a pályamotiváció hatékonyságát 

pozitiv irányba befolyásolja. 

Hipotézisünkben a nemen szarepét elhauya Bolhatónak 

it éltük meg. 14z nem igazolódott, miután a mért ér-

tékek szignifikáns különbséget mutatnak a lányok 

javára. Tárgyi tartalomismeretük intellektuális év 

érzelmi eikon bizonyult differenciáltabbnak. fiuk 

sokirányu Untevékenyeé€e viszont gyakorlati °ikon 

alapozza meg erőteljesebben ismeretanyagukat, 

Bár  az orientációt a pályaelképzeléeo;z indi t étai 

mozgatják, megalapozottságit a konkrét tárgyi tar-

talomismeret hitelesiti. 

- Ajz Uni©mereti tudatosság kialakulásában a telopU-

lóoi kö2uyeze t ezignifik íns Különbséget eredményez, 

a városban é16 tanulók helyzete előnyösebb. 

Ugyanakkor - feltételezésünkkel ellentétben - a ne-

mek szerepe elhanyagolható. 

A pálya-személyiség egybevetése nem bizonyult reália, 

viszonylaL optimálisah teljosithető feladatnak 13-14 
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éves korban. A tanulók eredét, személyiségük fej
lettségi szintjét meghaladta, .eljesitményük Igen 

alacsony értéket mutat.
Az önismereti torzulások hátterében személyiség- 

fejlődésbeli problémák húzódnak meg* amelyek szak
szerű beavatkozást igényelnek.

- Egyéni pedagógiai és pszichológiai segítséget 

elsősorban a 3.4. és 6, csoportba sorolható tanu
lók igényelnek. Ennek kiszűrésére már a döntést 

igelőző évben sor kerülhet.
Családi problémák, személyiségfejlődés! zavarok 

gyakran okozhatnak látszólagos vagy tényleges pá- 

lyaéretlenséget,A háttérben meghúzódó problémák
nak gyakori fedő-jelensége az éretlenség. Ha kellő 

odafigyeléssel sikerül az osztályfőnököknek kiszűr
ni ezeket az eseteket, az időben történő szakszerű 

beavatkozás megnöveli a személyiségfejlődési za
varok rendezésének valóazinüoégi értékét.

- Az optimális döntéshez szükséges információk kö
zött igen fontos a tanuló pszichés s tinik túrájának 

ismei-ete, Ez feltételezi e struktúra fejlődésének, 

várható szintjének ismeretét, valamint a döntést 

megelőző szakasz megismerésére alkalmas módszere-
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gyüttest, Vizsgálatunk során felhasznált módsze
rek alkalmasnak bizonyultak a döntést megelőző 

pszichológiai tényezők lényeges jegyeinek fel- 

téáeá*a, azonban további kimunkálást igényel a 

struktúra alakibáaának metodikája,
A pályaválasztással kapcsolatos kérdőívek, dol
gosatok, egyéni pszichológiai vizsgálatok megfe
lelő módszernek bizonyultak a döntés belső felté
telűinek megismeréséhez, A kapott információkat, 

eredményeket azonban szükséges megbeszélni az 

érintett tanulókkal, mert ez alapvető feltétele 

a fejlesztésnek. tájékoztatni kell a tanulót saját 

képességeiről, kognitiv tartalmainak helyességéről,
tg kell kísérelni általános visel

kedésének, beállitóüáoainak befolyásolását is.
realitásáról és

A vizsgálati eredmények ismeretében a következő fon
tosabb teendőket állapítottuk megs
- A tartós, homogén motívumok jelentős részét ez elő
zetes munkaélményeк alakították ki. Az önismeret tu
datosságát is a tevékenységből eredő tapasztalatok 

fokozzák leghatékonyabban, A pálya-személyiség össze
vetésének alapját a konkrét tapasztalat képezi.
Ezek ismeretében az általános iskolákban a tanulói
öntevékenység tervszerű növelését alapvető felada
tunknak kell tekintenünk, amelynek célravezető módja
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az öntevékenység színtereinek körültekintő szei*- 

vozéae, 0 a tapasztalatszerzés tudatosságának 

növelése,
- A tanuló a serdülőkor kezdetén a legfogékonyabb 

az önnevelésre való síkéntésre. Bővítsük önaagá- 

rél szerzett ismereteiket, irányítsuk ön ért én: érzé
süket, alaki taxik ki bennük azt az igényt, amely
nek segítségével az önmagukkal szemben támasztott 

követelményeiket fokozatosan emelik.
- Sajátos feladatként jelentkezik a tanulók folya- 

tos tájékoztatása a változó munkaerőszükségletről,
a továbbtanulási lehetőségek realitásáról. Ezek az 

információk sok esetben már az orientáció szintjén 

korrigálhatják a pályaválasztási szándék irányát.
Ez feltétele az önismeretre alapozott pályaválasz
tási indítékok átépítésének, fejlesztésének. Az ori
entáció időben történő pedagógiai befolyásolása se
gítséget nyújt az egyéni és a társadalmi igények 

összhangján alapuló reális pályaválasztási döntés 

kialakításához,
- A tanulóifjúság érettebb pályaválasztásra akkor 

válik képessé, ha a pályakövetelményeket jobban 

figyelembe vesszük a pályaismeret alakitésa során, 
valamint a személy iségnevelés területén - különös 

tekintettel a dinamikus szférára - hatékonyabbá
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l./a ss. 11éklet

Kérdőív

as általános Iskola 7. osztályát végzők 

pályaválasztási szándékáról*

I* A tanuló nevei....................
Állandó lakóhelyének ctraoi

város
község
utca
házssáa

II. Apa /gondviselő/ foglalkozásai................
Anya /gondviselő/ foglalkozása:..........................

III. Mily«» tanulónak számítasz? /А megfelelőt húzd 

gyenge - közepes - jó - 3 ölese

IV. Tudod-e már, hogy ml szeretnél lenni?

alá*/

igen
Ha igen, az alábbiak közül jelöld 

milyen foglalkozást, pályát képzelsz el magadnaks

nem
g azt, hogy

1. Fizikait

x Csongrádi Hegyei és Szeged Megyei Városi Pályavá
lasztási Intézet által kiadott kérdőív /1975./* 

amelynek egy részét használtuk fel munkánkban 

elemzés céljára.
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a/ szakmunkás /оzakraunkásképző iskolai vég-
йсttoéggel/

Ъ/ szakmunkás /szakközépiskolai végzettséggel/ 

с/ betanított munkás 

ö/ segédmunkás

2, Szellemit
a/ gimnáziumi végzettséggel /adminisztratív/ 

b/ szakközépiskolai ■ /adminisztratív/ 

с/ főiskolai végzettséggel
d/ egyetemi végzettséggel

V, Ilik a terveid az általános iskola elvőgzéoo után? 

/1./ - tovább tanulok, /2,/ - nem tanulok tovább, 
/3»/ - nem tudom

VI./ 1. Nevezd meg konkrétan a pályát, amelyen szíve
sen dolgozol majd*.............. ................. ......... .
Indokold meg miért*...............................

/2. Az általad választott szakmában, pályán mit 

csinál egy felnőtt 1 nap alatt?,.....,.....

/3. Mutasd be önmagad a lehető legsokoldalúbban!
Ilyen vagyok
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l./b •Bz, melléklet

Kérdőív

a 3. osztályos tanulék pályaválasztási érett- 

eégének vizsgálatára

I, A tamilé novet.,,.,........... .
Az iskola nevet elmet.............................. .

II. /1,Tudod-e már, hogy mi szeretnél lenni?
igen

/2,írd le, melyik pályát, szakmát választod magad
nak;

nem

1.
2.

/3,Indokold meg, miért; 1,
2

III, Mit csinál az általad választott szakmában dolgo
sé felnőtt 1 nap alatt?,.............. .

IV. Szerinted miben kell okosnak, ügyesnek lenned, ha
eredményesen akarsz dolgozni ezen a pályán?.........

V. írj ogy rövid fogalmazást az alábbi cimraelí 
Életem egy napja a munkahelyemen

pályá-VI.Miért tartom magam alkalmasnak a
a? /Mindenki az általa választott pályát ,szakmát 

Írja be a pontok helyére,/



- 14o -

2,/a az, melléklet

А 7« osztályos tanulók pályaőrlent áclóЛ a a képzés
Idénye szerint /Г-os értélében/

Pályaelkép
zelés

Csoport
r .. :: о I: _
Város áárus ~GaázT~~

üssze-
son■ luk

Város' Járás dooz.
Pályaolképzeléa-
sei nőm rendel
kezik
Felsőfokú kép-
pÉih1^10
Középfokú kép
zést igénylő 
pálya
Szakma
Tanfolyam elvég
zését igénylő 
pálya
Munkavállalás 
8«oszt.után
Otthon ma:-ad

6,3 7,7 12,63,5 12,2 lo,l13,o

23,8 9,6 17,3 19,929,1 14,9 22,4

33,4 33,6 21,9 16,5 19,4 26,533,7

52,6 44,331,3 27,423,9 37,2 35,9

1,02,3 1,8 2,1

5,65,67,82,4 9.4 5,7
2.4 1,1

3,8
l,oo,4 1,3 o,8

2,/b sä» melléklet
A e, osztályos tanulok pályaorientációja a képzés

igénye sze int / -os értékben/

Pályaolképzoléssel
nem rendelkezik
Felsőfokú kép
zést igénylő 
pálya
Közőpfölni kép
zést igénylő
pálya
£ нДав
Munkavállalás 
8.oszt,után
Tanfolyam elvégző- _ 
eét igénylő pálya
Otthon marad -

36,9 15,4 26,8 26,o 11,9 2o,4 23,8

24,o 26,922,3 27,o 19,437,4 29,4

47,o 62,7 52,3 47,138,8 45,1 41,8
6,0 2,22,41.9 2,2 2,1
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З./а sz. melléklet

A motívumok megoszlása о 7. osztályos tanu
lóknál //'-00 értékben/

ÜSZ-
sze-

Xate-
gória

Csoport 
La Щ у о к 

Város Jaras Css z,
Mot i v u m ff ___—Taros Járás Cssz.sen

1. Hivatástudat,a pá
lya erkölcsi,tár
sadalmi értéke

11,9 9,4 lo,8 7,1 4,4 5,9 8,5

2. Szakmai ismeret, 
tapasztalat, ké
pesség

3. Tanulmányi ered
mény, tantárgyi 
vonzódás

4. Érdeklődés
5. Szubjektív, érzel

mi vonzódás
ezen belöljdiff.

kőnk.

2,3 19,5 2o,7 2o,3 27,3 23,4 22,o

lo,611,8 3,6 5,6 8,4 9,4lo,3

5,7 6,16,4 lo,8 lo,6lo,4 8,2

46,7 42,6 41,1 

27,2 31,o 

72,8 69,0

43.1 51,o 

2o,9 24,1
79.1 75,9

4o,l
34,o
66,0

44,o
26,2
73,8

25,5
77,5

6. Anyagi,keresőti 
lehetőségek

7. Tradíció,családi, 

rokoni hatás
8. Nem indokol

5,2 5,1 3,31,7 5,12,11,3

6,4 4,1 5,43,7 4,53,7 3,7

16,612,0 14,5 18,7 -

diff. a szubjektív differonciálatlan 

kőnk. « szubjektív konkrét
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З./b oz. melléklet

A motívumok megoszlása a 8. osztályos tanu
lóknál /', '-oá értékben/

fe
sze
sen

С в о p о r t 
Lányok

Város Járás Ossz.

Kate
gória К о t i v u m Fiuk

Város Járás Ossz.

1, Hivatáötudat,a pá
lya erkölcsi,tár
sadalmi értéke

2• z&kmal ismerő t, 
t apas zt alat,к é- 
peseég

3. tanulmányi ered
mény , tantárgyi 
vonzódás

4, Érdeklődés

7,53 6,4 ll,o55,2617,3 12,9 15,2

19,6 21,9 2o,7 21,1 2o,5 2o,8 2o,8

6,7 12,3 9,5 8,79,3 7,5 3,4

5,6 IC,7 3,9 13,8 9,54,5 5,1

5. S zubjektlv,érго1- 
mi vonzódás
ezen belöl: difi.

kőnk.
6. Anyagi,kereseti 

lehetőségek

7. Tradíció,Családi 
rokoni hatás

8. EFem indokol

41,6
lo,l
89,9

46,3 43,9 

16,1 13,2 

83,9 06,8

39,2
22,o
78,o

41,1 4o,2 42,1 

25,o 23,5 17,6 

75,o 76,5 82,4

3,o 2,7 3,3 3,o 2,92,3 2,7

1,4 2,4 1,60,5 o,7 3,3o,9

diff. a szubjektív differenciálatlan 

kőnk. a szubjektív konkrét
%
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4./a ss. melléklet

А ?. osztályos tanulók konkrét pályaisme
ret 1 szintje / 5:»-os értékben /

ößZ-
ase-
sen

Pályaismeret Lányok Fiuk
Városi Járási össz. Városi Járási Ossz.

26,6 22,8l.Hem válaszolt 25,0 27,917,9 2o,2 19,o

2. Pályán kiviULi 
tevékenységet Ír 9,6 lo,l6,3 9,2 7,9 9,9 8,9

3.Lazán kapcsoló
dd vagy ált.te- 15,5 16,о 15,8 17,4 2o,o 16,55 17,2
vékenység

4.Egyetlen szer
vesen kapca, 
tevékenység

25,6 3o,o 27,9 29,1 27,329,7 21,o

5.Több tevékenység 29,3 32,9 31,o 17,3 14,1 15,6 23,4

6.Konkrét m,fela
dat, tevékeny
ségcsoport leí
rása

o,7 o,l o,o5 o,4o,7 o,7
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4,/Ъ ez. melléklet

А 8. osztályos tanulók konkrét pályaismoreti 
szintbe / íj-os értékben /

b'§8=Pályaismeret Lányok Fiuk
Városi Járási Ossz. Városi Járási Ossa, sen

1, Héra válaszolt 2,2 2,o 1,5 1,8 1,41,0

2. Pályán kivüli 
tevékenységet 5,8 3,3 4,6 9,o 11,9 lo,2 7,2
Ír

3. Lazán kapcso
lódó vagy ált, 

tevékenység
2o,4 13,7 19,6 26,o 22,4 24,6 21,9

4, Egyetlen szer
vesen kapcso
lódó tevékeny-

23,2 28,6 23,4 31,o 43,3 35,9 31,9

ség

5* 'Több tevékony-
44,7 47,2 45,9 32,o 19,4 27,o 37,13ég

6, Konkrét munka-
feladat, tevé
kenye égcsoport 
leírása

1,5 o,6 o,6o,9 o,5
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5.ss, melléklet

A pályakövetelmény ismerete 

/ %-os értékben/
>

ősz- ■
BZÖ-
sen

Pályaköve télmény Lányok 

Városi Járási össs. Városi Járási Össz,
Fiuk

2,2 2,6 2,o 1,4l.Uem válaszolt 1,8 2,22,2

2, ill t alános, dif
ferenciálatlan
válasz

39,5 31.1 35,7 35,3 6o,3 45,4 4o,2

3,Kevésbé diffe
renciált ,isko
lai tevékeny
séghez tapadd

19,7 33,5 27,324,4 21,9 4o,4 23,5

4♦Konkrétabb,a 
szakma lénye
gének ismerő-
tét tükröző

10,6 29,536,7 42,2 33,3 22,2 13,2

5.Szakmai és sze
mélyi szempont- 0,6 0,81.0 1.51,8bél is viszony
lag differenci
ált
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7^ b sz. melléklet*

A tanulók szándékának alakulása a pályaválasztási döntésig

42o fő— loo &
ó*

12 éves korban

13 éves korban

14 éves korban 47,1
ЧН.Л-^С

------- pályaválasztási /pv-i/ szándékkal rendelkezik
------- pv-i szándékkal nem rendelkezik
|а;:;ТЩ kivánságkombináciéja heterogén

== eredeti pv-i szándékát megtartotta 

r^rrr eredeti pv-i szándékát nem tartotta meg



8.SZ. melléklet; !
- 149 -2.SZ. eset /részlet/
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3ÁLYAVÁ LAS ZTÁSI
INÁCSADÓ INTÉZET
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9./b sz. melléklet 

3.sz. eset /Családrajz-második oldala/ 



3.sz. eset /Projekciós fogalmazás/  
nl 
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3.sz. eset /Farajz-teszt/  
i -153-  

11./a sz. melléklet  
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3.SZ. eset /Farajz-teszt/
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