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BEVEZETŐ 

Az utóbbi években világszerte a társadalmi érdeklődés elő-

terébe került a pályaválasztás kérdése. Hazánkban a kialakult 

intézményrendszer, megjelent kormányhatározatok, oktatáspoli-

tikai párthatározat kedvezően befolyásolták a pályaválasztá-

si tanácsadás fejlődését. 

A pályaválasztási tanácsadás növekvő jelentőségét az egyén 

és a társadalom érdeke is indokolja. A társadalom munkaerő-

szükségletének kielégitésében jelentős forrást, utánpótlást je-

lent az ifjuság ., "ezért az ifjuság pályaválasztása meghatározó 

a népgazdaság munkaerőszükségletének racionális kielégitése 

szempontjából." /Rózsa J./ 

Az egyén szempontjából is döntő a . pályaválasztás, hiszen a fia-

talok életének egyik legfontosabb mozzanata. A pályaválasztás 

teszi lehetővé az egyén számára a társadalmi beilleszkedést. 

"Az egyes fiatalok a pályaválasztáson keresztül válnak a társa-

dalmi munkamegosztás részeseivé, elfoglalják felkészültségük-

nek és képességük alapján helyüket a közösségben." /Havas 0.-né 

1971./ 

A helyes pályaválasztás tehát alapvető egyéni és társadal-

mi érdek. Csak az adottságoknak, érdeklődéseknek megfelelő pá-

lya biztositja'az egyén számára az önmegvalósitás lehetőségét, 

a munka örömét, a boldogság forrását. A társadalom abban az 

esetben várhat el az egyéntől képességének megfelelő munkát, 

ha az adottságainak, képességeinek megfelelően választott pá-

lyát. 



A pályaválasztási tanácsadás alapja az iskolai pedagógiai 

tanácsadás. Az MSZMP Központi Bizottságának 1972. junius 14-

15-i határozata kimondja: "...az általános iskolai pályairá-

nyitási tevékenységet az oktatási-nevelési folyamat szerves 

részévé kell tennünk." /MSZMP KB. határozata 1972./ 

Ennek megfelelően a pályaválasztási tanácsadás továbbra is a 

pedagógusok munkájára épül, az oktató-nevelő munka szerves 

része, az általános iskola 5. osztályától kezdődik szervezett 

formában, és egymásraépülést feltételez. 

Az iskolában tehát még fokozottabban kell beépíteni a pedagó-

giai munka rendszerébe a pályairányitást. Ez a körülmény indo-

kolja, hogy az oktató-nevelő munka gyakorlatában vizsgáljuk a 

pályapedagógiai tevékenységet, annak tartalmi kérdéseit. 

Az iskolai pályapedagógiai tevékenységet akkor tekinthet-

jük eredményesnek, ha a fiatalok az érdeklődésüknek megfelelő 

pályát választanak, s ha ez a választás egybeesik a népgazda-

ság igényeivel. Tehát a helyes pályaválasztást objektiv és 

szubjektiv tényezők "harmonikus megegyezése" jelenti. Objek-

tiv oldalon találhatók a pályák követelményei és a pályák kö-

re, amelyet a népgazdaság szükségletei határoznak meg, szubjek-

tiv oldalon a személyi adottságok. 

A gyakorlatban, az oktató munka folyamatában a tanácsadó 

tevékenység még nem minden esetben kielégitő. Legtöbb esetben 

megtörténik a pályakövetelmények és a népgazdaság munkaerőigé-

nyénak ismertetése, de a személyi adottságok, képességek fel-

tárása hiányos, vagy elmarad. Az orientációs szakaszban fel-

táratlan a tanulók önismeretének szintje, az önismeret és a 

pályaorientáció közötti összefüggés kérdése. 



I. A SERDÜLŐKOR HELYE ÉS JELENTŐSÉGE A SZEMÉLYISÉG FEJLŐDÉSÉBEN 

A serdülőkor főbb jellemzői  

A személyiség fejlődésének fontos időszaka a serdülőkor, 

melynek életkori meghatározása a pszichológiai szakirodalomban 

nem egységes. A hazai szakirodalom jelentős része a 10-11 éves 

kort a gyermeki kiteljesedés, a prepubertás éveinek, a 12-13 

éves kort már a serdülés, a pubertás éveinek tekinti. 

A serdülőkorban végbemenő személyiségfejlődés alapvető tar-

talmát és specifikumát a gyermekkorból a felnőtt korba való át-

menet jelenti. /Kelemen L. 1963; Buda B. 1970; T.V. Dragunova 

1972./ A személyiségstrukturában végbemenő változásokat alap-

vetően az öntudat fejlődésében jelentkező minőségi változás 

határozza meg, melynek lényege, a serdülő önmagát már nem te-

kinti gyermeknek. Ennek következtében megbomlik a serdülő és 

környezete közötti eddigi viszony. A serdülő öntudatának fej-

lődését a közös tevékenységek és sokoldalu kapcsolat-rendsze-

rek biztositják. Egyre többet gondolkodik önmagán, társaikhoz, 

a felnőttekhez való viszonyán. 

A személyiség fejlődésének uj tényezőjét jelenti az a nagy-

foku aktivitás, amely meghatározott minták és értékek elsajá-

titására, a felnőttekkel és társaival való megfelelő kapcsola-

tok kiépitésére és önmagára irányul. /T.V. Dragunova 1972./ 

A felnőtté válás egyik jelentős iránya a serdülők tartal-

mas érdeklődésével, jövőre vonatkozó terveik alakulásával kap-

csolatos. 



Az érdeklődés jellemzői:  

- széleskörü, sokirányu /Kiss T. 1966; Kiss L. 1974/; 

- kialakul az érdeklődés főbb iránya /Kiss T. 1966; 

T.V. Dragunova 1972/; 

- megkezdődik az érdeklődési körök kialakulása, diffe-

renciálódása, specializálódása /Sz.L. Rubinstein 

1967/; 

- az érdeklődés aktiv cselekvéssel, próbálkozással tár-

sul, tevékenységében próbálja ki képességeit, s isme-

ri meg önmagát /Harsányi I. 1964; Kiss T. 1966; P. 

Miley 1968; Sz.L. Rubinstein 1967/; 

- önismereti érdeklődés fejlődése /Kiss T. 1966; T.V. 

Dragunova 1972; Kiss L. 1974; &gyérei F. 1976/; 

- pályaérdeklődés kialakulása /Csinszka J. 1963; Sz.L. 

Rubinstein 1967; W.Vier 1966; Ritoók P.-né-Havas 0.-né 

1970; T.V. Dragunova 1972; Völgyesy P. 1976/. 

Öntudat-önismeret-önértékelés-önnevelés 

A személyiség fejlődése szempontjából kardinális kérdés 

a serdülő öntudatában bekövetkező minőségi változás. E megál-

lapitás szükségessé teszi a személyiség és az öntudat viszo-

nyának vizsgálatát. 

Sz.L. Rubinstein /1967/ szerint: "Az öntudat nem kivülről 

épül rá a személyiségre, hanem részét képezi annak, ezért nem 

önállóan, hanem annak mint a reális szubjektum fejlődési fo-

lyamatának mozzanata, oldala, komponense." /1043.1./ 

A személyiség tehát nem korlátozható sem a tudatára, sem az 

öntudatára, de nem is létezhet azok nélkül. "Tudat és öntu-

dat nélkül nincsen személyiség; mint tudatos szubjektum nem- 



csak környezetét, hanem környezetével való kapcsolatában ön-

magát is tudatositja." /Sz.L. Rubinstein 1967. 1043.1./ 

I.I. Ivanova a vizsgált problématika leglényegesebb as-

pektusának szintén az öntudat és a személyiség kölcsönös vi-

szonyának kérdését tekinti. Megállapitása szerint az ember 

amikor elkülöniti magát a környező világtól, ezzel egyidőben 

önmagát mint személyiséget felismeri individuális-pszicholó-

giai sajátosságainak megfelelően viszonyul saját magához. 

/Duró L. 1969./ A személyiség fejlődése szempontjából Ivanova 

az öntudat alapvető funkciójának saját tevékenysége és visel-

kedése fölött gyakorolt önregulációját és önkontrollját tart-

ja /Duró L. 1969./ 

A serdülő öntudatának jellemzői meghatározzák az önismere-

tét is. Sz.L. Rubinstein /1967/ az öntudatból származtatja az 

önismeretet. "Az ember öntudata - akárcsak a tudat általában 

is - nem passzivar, nem tükörszerüen tükrözi a személyiség va-

lóságos létét. Az embernek önmagáról, saját pszichikus tulaj-

donságairól és kvalitásáról kialakult elképzelése távolról sem 

mindig adekvátan tükrözi azokat." /1050.1./ 

Rókusfalvy P. /1969/ az öntudatot az önismeret feltételé-

nek tekinti. A..I. Lipkina /1975/ az önismeret és az önértéke-

lés szoros kapcsolatát emeli ki. Szerinte a személyiség önmeg-

ismerése nemcsak saját tulajdonságainak, képességeinek, jelle-

mének, más emberekhez füződő kapcsolatainak ismerete, hanem 

mindennek egy meghatározott, általa elfoglalt álláspontról tör-

ténő értékelése. 

Az öntudat, az önismeret és önértékelés összefüggéseit eme- 



li ki Sz.L. Rubinstein /1967/ és Murányi M. /1974./ 

Sz.L. Rubinstein /1967/ szerint az öntudat magában fog-

lalja önmagunkhoz való meghatározott viszonyunkat, s ez szoro-

san összefügg az önértékeléssel, ez pedig az értékelés normá-

it meghatározó világnézettel. Murányi M. /1974/ az önértéke-

lést rendkivül bonyolult folyamatnak tekinti, mely szervesen 

összefügg magának az öntudatnak a fejlődésével. "Amikor a gyer-

mekben kialakul önmagának, mint szubjektumnak, vagyis mint meg-

ismerő és cselekvő környezetével aktiv viszonyban levő énnek 
tudatositása az egyszersmind potenciálisan magában rejti ennek 

az énnek, képességeinek, tulajdonságainak valamilyen értékelé-

sét is." /28.1./ 

Az önértékelés főbb jellemzője:  

1. Személyiségfejlődés döntő tényezője /Petrikás Á. 

1964; A.A. Szmirnov 1967; Harsányi I. 1968; Hüvös 
É.-Lengyel Zs. 1975; A•I• Lipkina 1975/; 

2. A személyiség viselkedésének fontos szabályozója 

/Duró L. 1969; Buda B. 1970; A.I. Lipkina 1975/. 

Engels szerint az emberiség előtt három nagy feladat áll, 

uralkodni a természeten, a társadalmi viszonyokon és uralkodni 
önmagán. A harmadik feladatot nem lehet megoldani csak külső 

ráhatás, nevelés segitségével, feltétlenül együtt kell járnia 

az önnevelés folyamatával, amely saját tökéletesedésére irá-

nyul. /V.P. Tugarinov 1967./ 

B.G. Kovaljov /1972/ az önnevelés fogalmat a következőkép-

pen definiálta: "Az egyén önmagára irányuló, tudatos, rendsze-

res munkája annak érdekében, hogy kiküszöbölje bizonyos hibáit, 
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s olyan pozitiv tulajdonságokat alakitson ki önmagában, ame-

lyek megfelelnek a társadalom követelményeinek és személyes 

élettervének". /419.1./ 

Az önnevelésre vonatkozó képesség természetesen nem te-

kinthető eleve adottnak a serdülőkorban, mivel viszonylag ma-

gasfoku tudatosságot igényel. Az önnevelés alapja és feltéte-

le az önismeret és adekvát önértékelés. A.G. Kovaljov /1972/ 

szerint: "Ahhoz, hogy önmagunkat nevelhessük mindenekelőtt meg 

kell ismerni, és kritikusan kell szemlélni önmagunkat." /430.1./ 

Az önismeret, az önértékelés jellemzői meghatározzák az önne-

velés irányát, mely a személyiség továbbfejlődésének lényeges 

feltétele. 

Összegzésként megállapitható az  öntudat, önismeret, önér-

tékelés és az önnevelés szoros kapcsolata. Az öntudat nem azo-

nos az önismerettel, annak feltétele. Mivel az önismeret min-

dig magában foglal bizonyos álláspontról történő értékelést 

is, igy az öntudat az önértékelés feltétele is. Az öntudatból 

származtatott önismeret és az önértékelés az önnevelés szubjek-

tív aspektusa, a személyiség fejlődésének egyik döntő rugója, 

s a személyiség magatartásának szabályozója. 

Az önismeret  

Az utóbbi évek hazai és külföldi szakirodalma behatóan fog-

lalkozik az önismeret problematikájával. Legtöbb szakirodalom 

az önismeretet, mint általános személyiségjegyet, s mint a pá-

lyaválasztási érettség egyik feltételét vizsgálja. 

W.C. Washburn /1961/ az embernek saját magáról alkotott 

fogalmát a személyiség olyan központi és viszonylag állandó 



jellemzői közé sorolja, amelynek ismerete fontos az egyén ön-

magához és társadalmi környezetéhez viszonyulása megértésé-

ben. 

Sz.L. Rubinstein /1967/ az önismeretet - az embernek önma-

gáról, saját pszichikus tulajdonságairól és kvalitásairól ki-

alakult elképzelését - az öntudatból származtatja. 

Rókusfalvy P. /1969/ a személyiség integrálódása és fejlő-

dése szempontjából vizsgálja az önismeretet, amelyet össze-

kapcsol az éheszmény és az önmegvalósitásra törekvő önnevelés 

kérdésével. 

P.F. Secord - C.W. Backman /1972/ szociálpszichológia ol-

daláról közelitik meg az önismeret, illetve az önmagunkról ki-

alakitott fogalmat. "Az ember a nyelv és magasabb intelligen-

cia jóvoltából azzal 'a csakis rá jellemző képességgel rendel-

kezik, hogy gondolkodni tud a saját tettén, viselkedéséről és 

arról, hogy mások hogyan látják őt. Mindegyikünkben él a sa-

ját magunkra vonatkozó ismereteknek és érzelmeknek valamilyen 

együttese. Az elemeknek ezt az együttesét többnyire önmagunk-

ról alkotott fogalomnak, vagy képzetnek nevezik". /508.1./ 

A.  fenti meghatározások alapján az önismeret fogalmának 

lényeges jegyei: 

- a személyiség önmagáról /tulajdonságairól, képességei-

ről, jelleméről/ kialakitott képe és érzelmek együttese; 

- más emberekhez, környezethez füződő kapcsolatok isme-

rete; 

- annak ismerete, hogy társadalmi környezete hogyan lát-

ja és itéli meg; 

- az öntudat kifejeződése; 

- az önértékelés és önnevelés feltétele. 
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Szociálpszichológiai kutatások /C.H. Cooley 1922; G.Mead 

1934; P.F. Second - C.W. Backman 1972; Murányi M. 1974/ az ön- 

ismeret és önértékelés forrásának a szociális környezetet te-

kintik. 

G. Mead /1934/ szerint az egyén a környezettel - elsősor-

ban a szociális környezettel - való interakciók folyamatában 

tanulja meg önmagát, mint objektumot szemlélni. P.F. Secord-

C.W. Backman /1972/ szintén a szociális interakciót jelölik 

meg az "én-kép" kialakulásának forrásaként. Az önismeret - an-

nak tartalmi eleme - tehát a szociális környezetbál ered. A 

tanuló része un. szociális rendszereknek, referenciacsoportok-

nak; a családnak, osztályközösségnek, ifjusági szervezetnek, 

stb. 

A személyiségfejlődés lényegét az egyén és a társadalom 

kölcsönhatásainak az analizisével lehet feltárni, amelyek te-

vékenységekben történnek. Ebből következik, hogy az önismeret 

- a személyiség dinamikus szektora - is különböző tevékenysé-

gek sorozatában alakul ki, illetve fejlődik. /Duró L. 1969; 

Bókusfalvy P. 1969; J. Lompscher 1970; J.B. Dupont 1973; V. 

Koszolapov 1973; Mérei F. 1976./ 

Mérei F. /1976/ az önismereti érdeklődés kialakulását 

vizsgálva a következőket állapitja meg: "Az "én én vagyok" 

élmány nem absztraktan bukkan fel, megjelenési módja az "én 

csinálom", "én csináltam" élmény. Szinezete a tevékenységnek, 

tárgyakkal való bánni tudásnak az örömérzete. Igy stabilizá-

lódása is "az én csinálom" élmény funkciógyakorlásával függ 

össze". /134.1./ 

Ahhoz, hogy a tanulók különböző tevékenységekben önmagu- 
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kat reálisan megismerhessék, folyamatos visszajelzést, érté-

kelést kell kapniuk a tevékenységük eredményeiről. Harsányi 

I. - Gádorné, Donáth B. /1966/ szerint ahhoz, hogy a tanuló 

saját személyiségét optimálisan kifejleszthesse, magatartásán 

és tudásán tul személyisége valamennyi fontos területére vo-

natkozóan egész iskolai pályafutása alatt folyamatos reális 

értékelést kell kapnia." Enélkül nem alakulhat ki megbizható 

kép saját személyiségpotenciáljáról, nem alakulhat ki benne 

hiteles önarcképe, nem emelkedhetik magas fokra önismerete." 

/520.1./ 

Rókusfalvy.P. /1969/ az előző megállapitásokhoz hasonló-

an jelöli meg az önismeret forrásait. "Az önismeret a külön-

böző tevékenységek sorozatában alakul ki. Forrásai: 1. saját 

élményvilágunk tudatositása, 2. környezetünk, a másik ember 

magatartásunkra adott reakcióinak tárgyilagosan önvonatkozta-

tott értelmezése és legfőképpen 3. az élet valamennyi terüle-

tén elért - a szó legtágabb értelmében vett - teljesitményünk 

reális értékelése." /120.1./ 

Az önismeret realitása 

A szociális környezetben az emlitett referenciacsoportok 

csak abban az esetben jelenthetnek információt az önismerethez, 

ha azok adekvát módon értékelik a tanulót és-a tanuló ismeri az 

értékitéleteket. 

Ennek megfelelően a reális önismeret: 

- a környezeti vélemény és a saját jellemzők viszonyi-

tott értéke /Völgyesy P. 1976/; 

- az egyén arra vonatkozó észlelése, hogy mások hogyan 
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látják őt, s egybevetése saját magára vonatkozó gon-

dolataival /P.F. Secord - C.W. Backman 1972/; 

ahhoz, hogy az egyén objektive megismerje önmagát 

állandóan össze kell hasonlítania mindazt, amit ön-

magáról gondol azzal, amit mondanak róla, ahogy az 

emberek értékelik, s végül tevékenysége és magatar-

tása eredményeivel /A.G. Kovaljov 1972/. 

Rókusfalvy P. /1969/ és P.F. Secord - C.W. Backman is meg-

fogalmazza, hogy az önismeret ismeret és érzelmek együttese, 

ezért annak helyessége attól is függ, hogy mennyire reális az 

önértékérzés. 

A fenti meghatározások alapján akkor beszélhetünk helyes ön-

ismeretről, ha kongruencia /megfelelés/ jön létre a tanuló rele-

váns saját viselkedésére vonatkozó értelmezés és a környezet 

értékitélete között. 

Az önismeret jellemzői serdülőkorban 

A serdülő önmagáról kialakitott uj elképzelését a gyermek-

korból a felnőtt korba való átmenet kérdése határozza meg. Meg-

változik a serdülő és a felnőttek közötti kapcsolat jellege. 

Tudatosan törekszik a felnőttekre jellemző tulajdonságok, maga-

tartási módok elsajátitására. 

Az uj értékek, normák felé történő orientálódás - mint uj 

tudattartalmak - önmagával szemben uj követelményekké, értéke-

lési és önértékelési kritériumokká válnak. A serdülőben kezd 
kialakulni a személyes értékek bizonyos rendszere. A serdülő-

kor előtt a gyermek önismerete, önértékelése a felnőttek véle-

ményét, értékitéletét tükrözi. A gyermekkor átlépése után, a 
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serdülőkor kezdetén uj igények jelentkeznek, egyszerre sze-

retné megismerni önmagát és a világot. 

"A serdülő maga is ugy érzi, hogy sok mindent meg kell ismer-

nie, sok mindent ki kell próbálnia ahhoz, hogy  felismerje ráter-

mettségét, és kifejlessze képességeit, tehetségét." /Kiss T. 

1966., 191.1./ A kor igazi jellemzője a próbálkozás és kere- 

sés. Az önmaga iránti érdeklődés kialakulása, lehetőséget biz-

tosit személyiségének elemzésére, megismerésére, s ezt mint esz-

közt felhasználhatja viszonyainak, tevékenységének megszervezé-

séhez. A tudatos önismeret, adekvát önértékelés lehetőséget biz-

tosit a megfelelő pálya, élethivatás megtalálásához is. Kiss T. 

/1966/ szavaival: "Sok minden területen ki kell próbálja képes-

ségeit, hogy egy területre, az igazira rátaláljon, és vonzó 

perspektivákat festve magának, készüljön élethivatására." /193. 

1./ 

A serdülő nemcsak önmagáról gondolkodik, hanem a vele egy-

koruak magatartását és teljesitményét is figyelemmel kiséti és 

értékeli. A hasonló koruak mintát, "mértéket" jelentenek szá-

mára. T.V. Dragunova /1972/ az ilyen orientációt és összehason-

litási lehetőséget tekinti a saját tulajdonságok felismerésé-

nek, értékelésének optimális feltételeinek. 

A serdülők másokat teljesebben és helyesebben értékelnek, 
mint önmagukat. Gyakran előfordul, hogy a serdülők tulértéke-

lik képességeiket /A.Stepe 1966./, de az is előfordul, hogy ön-
értékelésükben bizonytalanokká válnak, egy-egy sikertelen te-

vékenység következtében aláértékelik képességeiket. 

A serdülő őnismeretének fejlődését befolyásolja a társak, 

illetve a közösségek véleménye, értékitélete. A serdülő figyeli 
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viselkedésének értékelő visszhangját, s igy tisztázódnak ön-

maga számára értékei és hibái, s maga tudja "rangsorolni" ma-

gát a közösségben, igy tudja, hogy mit követelhet társaitól, 

s milyen elismerést várhat tőlük. 

T.V. Dragunova /1972/ a serdülő személyiségfejlődésének 

legfontosabb momentumának tekinti saját magát, aki bizonyos 

esetekben visszafojt, nyeseget, más esetekben ujat alkot. Sa-

ját maga kezd hatással lenni önmagára, önmagát "hozza létre", 

meghatározott minták felé, a konkrét, személyes jelentőségü, 

a jelen és jövő szükségleteivel kapcsolatos célok és feladatok 

felé fordulva. 

Az önismeret fejlesztésének. feladatai  

A gyermekek tanulmányozása nemcsak a kutatók feladata, ha-

nem az oktató-nevelő munka irányitójának, a pedagógusnak is. 

Ahhoz viszont, hogy hatékonyan irányithassa a személyiség fej-

lődésének a folyamatát, ismernie kell a tanulók életkori és 

egyéni sajátosságait. Ezen ismeretek biztosithatják a személyi-

ség sokoldalu fejlesztését, és az egyéni képességek maximális 

feltárását, fejlesztését. 

Az önismeret, a személyiség dinamikus szektora hatékony 

szabályozó funkciót tölt be a személyiség fejlődésében. Ebből 

adódóan kettős feladat hárul az iskolára, illetve a pedagógu-

sokra. Egyrészt fel kell tárni és tanulmányozni kell a tanu-

lók önismeretének szintjét, jellemzőit, az önértékelés reali-

tásértékét, másrészt irányitani, befolyásolni kell az önisme-

ret és önértékelés fejlődését. 

.A serdülőkori jellemzők vizsgálata során megállapitottuk, 
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hogy az önértékelés gyakori jellemzője a tul- illetve alulér-

tékelés, ez esetben a pedagógusoknak kell helyes önismeretre, 

adekvát önértékelésre nevelni tanulóit. 

Hogyan, milyen módszerrel érhető el a helyes önismeret, 

adekvát önértékelés? 

Erre vonatkozóan a pedagógusok feladatát Harsányi I. - Gá-

dorné, Donáth B. /1966/ a következőkben határozta meg: "..egyik 

lényeges központi szerepük, nevelési feladatuk éppen az, hogy 

tanitványainknak példát mutassanak a hiteles, megbizható érté-

kelésre, bevezessék őket az emberismeret, az önismeret, az em-

berértékelés, az önértékelés nem könnyü, de.rendkivül fontos 

jártasságába." /523.1./ 	. 

Hasonló feladatot jelöl meg a pedagógus számára A. G. Ko-

valjov /1972/ is. "Különös jelentősége van annak ahogyan a 

tanár, a nevelő pedagógiai szempontból értékeli az egyént. Ez 

segit abban, hogy a tanuló objektiven vegye számba erőit és 

lehetőségeit." /432.1./ 

A reális önismeret kialakulásában - mint már megállapitot-

tuk - lényeges információt jelentenek a referenciacsoportok, 

ezenbelül a különböző interaktiv helyzetekben történő visel-

kedés visszajelentései. A pedagógusnak feltétlen ismernie kell 

ezeket az értékitéleteket, illetve azok realitásértékét. Arra 

is törekednie kell, hogy ezeket az értékitéleteket az érdekelt 

tanulók is megismerhessék, csak igy tudják összehasonlítani a 

környezetük véleményét, értékitéletét az önmagukról kialakí-

tott elképzeléssel, önismeretük jellemzőivel, eltérő vélemé-

nyek esetén feltétlen fel kell tárni azok okait. 

M.Sz. Nejmark /1972/ a személyiség fejlődését tanulmányoz- 



va megállapitja, hogy a gyermek személyiségét elsősorban nem 

közvetlenül a ráhatás neveli, hanem saját tevékenysége; ezt 

kell ráhatásokkal megszerveznie a nevelőnek. M.Sz. Nejmark 

megállapitásának pszichológiai alapja A.N. Leontyev /1964/ 

pszichikum fejlődésére vonatkozó megállapitása: "A pszichikum 

strukturájának fejlődését az ontogenezisben is a tevékenység 
strukturájának fejlődése határozza meg." /134.1./ 

Az oktató-nevelő munka lehetőséget biztosit olyan tevé-

kenységek megszervezésére, amelyben a tanuló megismerheti 

adottságait, képességeit, önmagát. A pedagógusoknak ugy kell 

megszervezniük a tevékenységek strukturáját, hogy azok ösztö-

nözzék a tanulókat az önmegismerésre, segitsék elő az önisme-

ret fejlődését. 

Összegezve, a pedagógusok feladatát a következőkben ha-

tározhatjuk meg: 

1. Az életkornak megfelelő tevékenység-rendszerek meg-

szervezése. 

2. A tevékenységekben elért teljesitmények reális ér-

tékelése. 

3. Az önismeret és önértékelés folyamatos tanulmányozása. 

4. A referenciacsoportok értékitéleteinek megismerése. 

5. Az egyén és referenciacsoport közötti véleménycsere 

bi ztositás a. 
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Pályaválasztási döntés előkészitése a serdülőkorban 

A pályaválasztási döntéshez vezető ut hosszu pedagógiai 

folyamat. Ez a folyamat oktató-nevelő munka integráns része. 

A.  folyamat irányitásánál az a fontos, hogy a pedagógiai fel-

tételeknek egy olyan komplexumát teremtsük meg, amely kiala-

kitja a tanulóban az általa ismert és számára megfelelő hiva-

tás perspektiváját. /G. Schneider 1967./ 

A.  szocialista országokban folyó pályaválasztási előkészi-

tés jellemzőit W. Kuhrt - H. Deubler /1973/ vizsgálták, s meg-

állapitásuk szerint a szocialista országokban egyre inkább a 

pályaválasztási előkészités, illetve a tudatos pályaválasz-

tásra nevelés válik fő fogalommá. 

A pályaválasztási előkészités, illetve a tudatos pályavá-

lasztásra nevelés fő fogalmát legtöbb szocialista országban a 

személyiségfejlődés külső és belső tényezőinek dialektikája 

alapjárat két irány szerint különböztetik meg. Egyrészt a foga-

lomba tartozik minden olyan, a tanulókat kivülről érő befolyás, 

mely pályaválasztásuknak segitséget jelent. Szovjetunióban, 

Bulgáriában erre a pályaorientáció, Lengyelországban, Magyar-

országon, Német Demokratikus Köztársaságban pályaválasztási 

tanácsadás, Csehszlovákiában, Romániában az iskolai és pálya-

választási tanácsadás, illetve iskolai és pályaválasztási irá-

nyitás kifejezéseket használják. Másrészt a fogalomba tarto-

zik a tanulók tudatában lezajló minden olyan folyamat, amely 

a foglalkozásukhoz vezető egyéni és szubjektiv utat jellemzi, 

jelölni szokták a foglalkozás megtalálásának, a pályaválasz-

tásnak a fogalmával. /W. Kuhrt - H. Deubler 1973./ 
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A fenti megállapitás alapján hazánkban a pályaválasztás 

előkészitésének két oldala van, a pályaválasztási tanácsadás 

és a pályaválasztási döntés. Ez a megközelités nem teljes, az 

előkészitő szakaszt nem lehet leszükiteni csak pályaválasztá-

si tanácsadásra. Rókusfalvy P. /1968/ a pályaválasztási prob-

lémák megoldására irányuló tevékenységek összefoglaló gyüjtő-

fogalmának, terminus-tecbnicusának tekinti a pályaválasztási 

előkészitést, melynek különböző utjait és eszközeit jelöli 

meg: pályafelvilágositást, pályairányitást, pályaválasztási 

tanácsadást, pályaválasztási szaktanácsadást és a pályaválasz-

tás pedagógiai előkészitését. 

Pályaválasztás problematikájával foglalkozó hazai szakiro-

dalomban egyre gyakrabban találkozunk a pályaválasztási dön-

tést előkészitő tevékenységet jelölő pályaorientációs tevé-

kenységgel és a pályaorientáció fogalmával. 

A pályaorientáció meghatározott pálya felé irányulást, 

vagyis a tanuló pályairányulását jelöli. A pályaorientálás, 

vagy pályaorientációs tevékenység tudatos nevelői törekvés, 

tájékoztatás, irányitás, amely növeli a serdülő pályaorientá-

ciós törekvéseinek hatékonyságát. Murányi M. /1974/ az orien-
tálást a motiválás egyik magasrendü formájának tekinti. 

A meghatározás alapján a pályaorientációs tevékenység tar-

talmi eleme: 

- a pályaválasztási tanácsadás, amelynek alapja a 

tanulók adottságainak, képességeinek, a pályakö-

vetelményeknek, a népgazdaság munkaerőszükségletei-

nek ismerete, illetve egyeztetése; 

- pályaválasztási irányitás, melyet Rókusfalvy P. 

/1968/ az előkészités agitativ funkciójának tart. 
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Az előbbi tényezők figyelembevétele alapján bizonyos 

foka befolyásolást jelent a pályaválasztási döntés-

ben. 

A pályaorientációs tevékenység hasonló értelmezését adja 

V.P. Paramzin /1972/: "Számos példa mutatja, hogy ha a pálya-

választási orientációs munka az iskolában kompletten meghatá-

rozott rendszer szerint folyik /és nem korlátozódik a különfé- 

le szakmák megismerésére/, ha ez a munka a tanulók adott pszicho-

lógiai-pedagógiai tanulmányozására támaszkodik és figyelembe ve-

szi a népgazdaság Káderszükségletét, akkor pedagógiailag irá-

nyitott és ellenőrizhető folyamattá válik." /8.1./ 

Megjegyezzük, hogy a pszichológiai szakirodalomban előfor-

dul, hogy a pályaorientációt és a pályaorintációs tevékenysé-

get azonos fogalomként alkalmazzák. W.  Kuhrt - H. Deubler 

/1973/ pl. a pályaorientáció strukturaelemeinek tekintik a pá-

lyaválasztási felvilágositást, pályaválasztási konzultációt, 

stb. 

A következőkben vizsgáljuk meg, melyek az iskolai pálya-

orientációs tevékenység jellemzői: 

1. Az iskolai oktató-nevelő munka integráns része. 

2. A tudatos pályaválasztás feltétele. 

3. Informativ, tanácsadó, irányitó és nevelő funkciót 

tölt be. 

4. Feltételeket biztosit az érdeklődések és képességek 

kibontakozásához, fejlesztéséhez. 

5. A pályaorientációs tevékenység magában foglalja a kép-

zési utra vonatkozó tanácsadást is /szakmai-iskolaorien-

tálás/. 
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A következőkben vizsgáljuk meg az iskolai pályaorientációs 

tevékenység lehetőségeit, formáit: 

1. Az oktatási /tanitási-tanulási/ folyamat lehetőségei: 
- tantárgyak rendszere /különös tekintettel a 

gyakorlati foglalkozásra/, 

-- oktatási módszerek /gyakorlati, laboratóriumi 
munkák, stb./ 9  

- az oktatás szervezeti formái /üzemlátogatás, 
szakkör, stb./. 

2. Oktatáson kivüli lehetőségek: 

- ifjusági szervezet, 

- kapcsolat üzemekkel, szocialista brigádokkal, 

- társadalmi munka. 

3. Pályaválasztási felvilágositás. 

4. Pályaválasztási konzultáció, tanácsadás. 

5. Pályaválasztási irányitás. 

Pályaorientáció és önismeret  

A serdülőkor kardinális kérdésének tekintettük a felnőtté 

válás igényének megjelenését, melynek egyik jelentős iránya a 

serdülők tartalmas érdeklődésével, a jövőre vonatkozó terveik 

alakulásával kapcsolatos. 

Sz.L. Rubinstein /1967/ a serdülőkorban kialakuló érdeklő-

dések között nagy jelentőséget tulajdonitott a hivatás iránti 

érdeklődésnek, amely lényeges szerepet játszik a pályaválasz-

tásnál, az ember további életutjának meghatározásában. 
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A pályaérdeklődés kialakulása, az iskola tudatos pálya-

orientációs tevékenysége eredményeképpen már 10-11 éves kor-

ban kialakul a tanulókban bizonyos elképzelés jövőjükről, von-

zódnak, orientálódnak bizonyos pályák felé. 

A tudatos pályaorientációs tevékenység feltétele a kiala-

kult, vagy kialakuló pályaorientáció megismerése. Csirszka J. 

/1965/ a pályaválasztást előkészitő szakaszban az eredményes 

pszichológiai beavatkozás egyik feltételeként jelöli meg a 

pályairányulások ismeretét. "Nem elég a választás előtt álló 

gyermekeket és a választó előtt nyitva álló pályákat ismerni, 

hanem tisztában kell lenni az ifjuság köreiben uralkodó, őket 

jellemző általános irányulásokkal és motivációkkal is." /341.1./ 

A pályaorientáció különböző tipusait vizsgálta J. Zarka 

és A. Thauront, s az egyes tipusokhoz kapcsolódó személyiség-

jellemzőket is meghatározták. /Halász G. 1976/: 

1. Dinamikus orientáció /a külső és belső tulajdonságok 

összeegyeztetése% 

1.1. Tartós orientáció /ragaszkodás a régi törekvé-
sekhez./ 

1.2. Anyagi feltételektől függő orientáció. 

1.3. &ktiv orientáció /nehézségek leküzdése/. 

2. Szembeállásból fakadó orientáció /pl. a szülői ház 

mintával való szembeszegülés'. 

3. "Nárcisztikus" orientáció /konstans én-képhez való 

ragaszkodás/. 

4. "Ábrándozó" orientáció /a valóságos lehetőségek figyel- 

men kivül hagyása./ 
. 



5. Passziv orientáció /"Majd csak lesz valahogy."/ 

6. Negativ orientáció /ahol a foglalkozás-választás kény-

szer./ 

A szerzők szerint az én-kép, illetve az identitásérzés kiala-

kulása szempontjából nagy jelentőségüek a különböző kategóriák-

ba tartozó attitüdök. Az orientációt az identitás kialakulása 

szempontjából vizsgálva a következő tipusokat alkották meg: 

1. Az orientáció /a későbbi foglalkozás/ az önmegvalósi-
tást szolgálja. 

2. Az orientáció az én növekedését szolgálja, de nem ját-
szik kizárólagos szerepet. 

3. Az orientáció az én "járuléka", az én alakulását csak 
módositja. 

4. Az orientáció független az én fejlődésétől /pl. ha a 
foglalkozás anyagi előnyei kerülnek előtérbe/. . 

5. Az orientáció lemondás. 

J. Zarka és A. Thauront vizsgálatai a következő körülményre 

hivják fel a figyelmet: 

- A pályaorientáció tényszerü feltárásán tul, fel-

tétlen meg kell ismerni azok inditóokait, motivu-

mait is. 

- A pályaorientációt a személyiségfejlődés folyamatá- 

ban kell vizsgálni /dinamikus jelleg/. 

- A pályaorientációt a személyiség továbbfejlődése, 

illetve önmegvalósitása szempontjából is elemezni 

kell. Az utóbbi összefüggés feltárása szükségessé 

teszi az önismeret vizsgálatát. 
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A pályaválasztás és önismeret kérdéseivel foglalkozó 

pszichológiai tanulmányok száma egyre nő /Rókusfalvy P. 1965, 

1967, 1969; Csirszka J. 1965; Jean Drevillon 1966; W.  Kuhrt - 

H.  Deubler 19?3; Jakabné, Szilágyi K. 1974; Völgyesy P. 1975; 

Halász G. 1976/. Valamennyi szerző a tanulók személyiségfej-

lődése és pályaválasztása szempontjából jelentős tényezőnek ' 

tekinti az önismeretet. 

Csirszka J. /1963/ az önismeretet, mint a helyes pályavá-

lasztás egyik feltételét vizsgálja. "Az ember akkor választ 

helyesen pályát, ha személyi adottságait és az objektiv pálya-

adottságokat ugy tudja összehasonlitani, hogy belőlük a társa-

dalom érdekeit és egyéni boldogulását szolgáló életut kelet-

kezzék". /346.1./ Egy későbbi munkájában /Csirszka J. 1965/ 

hasonlóan fogalmazza meg ezt az összefüggést. "Hogy a gyermek-

ben levő igények, a belőlük származó motivációk és ezek célja-

ként az életpályák közötti megfelelés álljon fenn, szükséges 

a pályaadottságok helyes megismerése, valamint a megfelelő ön-

ismeret." /355.1./ Lényegesnek tartja az egyén szükségleteinek, 

vágyainak tanulmányozását, de a karakter mélyébe ágyazva kell 

felismerni. Igy lehet elkerülni a szükségletek és a pálya-

adottságok inkongruenciáját, a helytelen és elégtelen pálya-

motiválás t. 

Rókusfalvy P. /1965/ az 1963/64. tanévben vizsgálatot 

végzett. á pályaválasztási érettség fogalmát, értelmezését 

vizsgálta, 8,9 pedagógustól kapott válasz alapján a következő 

jegyek alapján határozta meg a pályaválasztási érettséget: 

1. Különböző fiziológiai, pszichikai funkciók fej-

lettsége. 
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2. A tanulók önismeretére vonatkozó jellemzők, mely-

nek tényezői: testi adottságok, szellemi adottsá-

gok, hajlam, érdeklődés, én-önértéktudat. 

3. Pályaismereti tényezők. 

4. Egyéb, a fenti kategóriákba nem sorolható személyi-

ség- és jellemvonások. 

5. Konkrét magatartásmódok. 

6. Bizonyos tények, jelenségek bekövetkezése, fellépése. 

Rókusfalvy P. /1969/ egy későbbi munkájában a pályaválasztási 

érettség négy dimenzióját állapitotta meg: 

- a fiatalok pályaismerete; 

- önismerete, illetve ennek összehangolása a pályaismerettel; 

- a személyiség és magatartás meghatározott egysége; 

- a tanulók pályaválasztási elhatározása, illetve ennek 

motivációja. 

Az első és második dimenziót információs anyagnak tekinti, 

a második dimenzió egyik összetevőjének tekinti az önértékelést, 

melynek van törekvés és tendenciajellege is, ezért az önismeret 

és a harmadik dimenzió az alkalmazkodás, dinamikus szabályozó 

funkcióját tölti be. Az első három dimenzió hatására alakul ki 

a pályaválasztási érettség negyedik dimenziója. Rókusfalvy P. 

vizsgálati anyaga, illetve megállapitása bizonyitja, hogy a 

pályaorientációs tevékenységet végző pedagógusok és szakemberek 

véleménye találkozik abban a lényeges kérdésben, miszerint a 

pályaválasztási érettség kialakitásának egyik feltétele az ön-

ismeret, illetve ennek összehangolása a pályaismerettel. 
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Völgyesy P. /1976/ is a pályaválasztási döntés szempontjá-

ból vizsgálja az önismeretet. "A pályaválasztási döntés előtt 

álló személy önmagáról, saját képességeiről, tulajdonságairól, 

szociális adottságaiból következő objektiv lehetőségeiről szer-

zett információi döntő módon befolyásolják választását. Az in-

formációnak ki kell térniük arra a véleményre is, amelyet a 

közvetlen környezet alakitott ki a személyről". /117.1./ 

A tanulmányozott és idézett irodalomból egyértelmüen meg-

állapitható az önismeret és pályaválasztás összefüggése, mely 

szerint az önismeret: 

- a pályaválasztási érettség kialakitásának, 

- a helyes pályaválasztás, illetve az optimális 

pályaválasztási döntés egyik feltétele, 

- az önismeret és pályák objektiv követelményei-

nek megfelelése biztositja az egyéni adottsá-

gok és pályaadottságok kongruenciáját, mely 

lehetőséget nyujt a beválásra, az életcél meg-

valósitására. 

A következőkben vizsgáljuk meg a pályaválasztási döntést elő-

készitő pedagógiai tevékenység legfontosabb feladatait: 

1. A fejlődő önismeret sajátosságainak tanulmányozása. 

Ennek lehetőségei: 
- az önismeret tartalmi összetevőinek elemzése /egész-

ségi állapot; érzékszervei, motorikus képesség; ér-

telmi képesség; érdeklődés, motiváció; érzelmi, aka-

rati tulajdonságok; szociabilitás, kontatuskészség/, 

- az önismeret és önértékelés realitásértékének meg-

állapitása, 

- az önismeret tudatosságának és differenciáltságának 
felmérése.  
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2. A pályaorientáció és a pályaorientáció motivációs bázi-

sának ismerete. Ismerni kell: 

- a pályaorientáció-változás 
jellemzőit, 

- a pályaorientáció realitás- 
értékét. 

Az önismeret és a pályaorientáció egyidejü vizsgálata lehe-

tőséget nyujt a pályaalkalmasság megállapitására. Lehetővé tesz 

bizonyos korrekciókat, ez vonatkozhat: 

az önismeretre /téves elképzelések kiigazitása, fejlesz-

tési lehetőségek meghatározása/, 

pályaorientációra /optimális döntés irányába történő be-

folyásolás/. 

A jó pályaválasztási felkészitésnek azt kell tudatositani, 

hogy mit fejlesszen, milyen irányba gyarapítsa ismereteit, kész-

ségeit, hogy reális értékei felismerésével legjobb erőit moz-

gósitsa. /Eitoók P.-né - Havas 0-né /1970./ 

Eókusfalvy P. /1969/ az önismeret, - az éneszmény és az ön-

nevelés együttes kialakitásának célját a pályaválasztás szem-

pontjából a következőkben összegzi: 

"A cél az, hogy a tanulókban megteremtsük egy fo- 

kozatosan önállóvá váló, munkában helytálló, produk-

tiv életvezetés feltételeit. Ebből a szempontból a 

helyes pályaválasztás nem egyéb, mint öntudatos 

döntés egy olyan tevékenységi - illetőleg életforma 

mellett, amely a legnagyobb valószinüséggel teszi 

lehetővé az egyén társadalmilag is hasznos önmagva-

lósitását." /121.1./ 
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II. AZ ŐNISMPRET ÉS PÁLYAORIENTÁCIÓ IANGITUDINÁLIS VIZSGÁLATA 

A vizsgálat célfa 

Munkánk további részében az exponált problémákat - az ön-

ismeret és pályaorientáció kérdését - egy vizsgálat tükrében 

kívánjuk bemutatni. Vizsgálatunk a következő kérdésekre irá-

nyult: 

1. Az önismeret fejlődése 10-14 éves korban. 

2. A pályaorientáció jellemzői, a pályaorientáció moti-

vációs bázisa. 

3. Az önismeret, pályaorientáció és a pályaválasztási 

döntés összefüggése. 

A témánk vizsgálatát a következő alapfeltételezésekre 

épitettük: 

1. Véleményünk szerint az önismeret fejlődése - tartalmi 

gazdagodása, realitásértékének növekedése - dinamikus 

orientációt eredményes. 

2. Az optimális pályaválasztási döntéshez több iránya 

orientáció szükséges. Az orientáció-változás kedve-

zőbb, mint a korai pályakorrekció. 

3. Az önismeret és pályaorientáció megismerése longitu-

dinális vizsgálati módszert igényel. 

Vizsgálati hipotézisünk bizonyitására az alábbi összefüggése-

ket kellett feltárni: 

1. Az önismeret jellemzői a pályaorientációs szakaszban: 

- Az önismeret tartalmi komponenseinek és realitásér-

tékének fejlődése. 
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- Pályaorientáció és pályamotiváció. 

- Pályaorientáció és önismeret kapcsolata. 

- Az érdeklődési struktura jellemzői 10 éves korban. 

- Szakköri tevékenység és pályaorientáció. 

2. Pályaorientáció és pályaválasztási döntés: 

- Pályaorientáció-változás és a pályaválasztási döntés 

jellemzői. 

- A pályaválasztás motivumai. 

- Érdeklődés és pályaválasztás. 

Vizsgálatunkat Hódmezővásárhelyen, a Szántó Kovács Általá-

nos Iskola 5. osztályában 1973-ban kezdtük el, s ezt 1974-ben, 

1975-ben és 1976-ban  megismételtük. A vizsgálatban 32 tanuló 

/18 fiu és 14 leány/ vett részt. 

A vizsgálat módszere  

Vizsgálati hipotézisünk szerint az önismeret fejlődési 

jellemzőit és a pályaorientáció-változást longitudinális vizs-

gálati módszerrel lehet nyomon követni. 

Mi indokolja alapfeltételezésünk - a longitudinális vizs-

gálat - szükségességét? 

A tudatos pályaválasztási döntés hosszu, folyamatos pálya-

orientációs tevékenység eredménye, amelyben alapvető fontossá-

gi a tanuló személyiségének sokoldalu pszichológiai megisme-

rése. A pályaválasztási jellemzőket /pályaorientációt, pálya-

motivációt, igényszintet, stb./ a személyiség fejlődésének 

folyamatában kell tanulmányozni. 

A hazai szakirodalomban elsősorban Völgyesy P. /1967; 

1975; 1976•/ longitudinális vizsgálatai ismertek. 
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1966-ban Moszkvában megrendezett Nemzetközi Pszichológiai 

Kongresszuson R. Zazzo, vitainditó referátumában meghatározta 

a longitudinális vizsgálati metodika jellemzőjét, lényegét. 

Szerinte minden ugynevezett longitudinális vizsgálat közös 

jellemzője, hogy egy személyiséget, vagy egy és ugyanazon cso-

portot fejlődésének során több izben vesznek szemügyre. 

C.H. Hinley a longitudinális kutatások lényegét - Zazzo-

hoz hasonlóan - abban látja, hogy az lehetőséget biztosit az 

egyéni változók pontos felmérésére, s az igy nyert adatok szig-

nifikanciája széles populációra is alkalmazható. /Völgyesy P. 

1976./ 

A longitudinális megfigyelés, vizsgálati módszer nemcsak 

a fejlődéspszichológia eredményesen használható vizsgálati 

módszere. Lehetővé teszi a fejlődési jellemzők, változók isme-

retében a beavatkozást, nevelést, céltudatos személyiségfej-

lesztést. 

Általunk alkalmazott longitudinális metodikának nemcsak 

diagnosztikai funkciója volt. Vizsgálati eredményekről folya-

matosan tájékoztattuk az osztályfőnököt és a pályaválasztási 

felelőst, akik a vizsgálati eredmények figyelembevételével vé-

gezték pályaorientációs tevékenységüket. 

A longitudinális módszer lehetőséget biztositott több 

módszer egyidejü alkalmazására. 

Alkalmazott vizsgálati /feltáró/ módszerek: 

1. Megfigyelés /Tanitottunk az adott osztályban/. 

2. Egyéni, csoportos exploráció. 

3. Kérdőiv /Lásd a mellékletet./ 
4. Önjellemzés és mások jellemzése: 

- önjellemzés, 	 . 
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- a névsorban következő személy jellemzése, 

- szabadon választható személy jellemzése. 

Feldolgozó /értékelő/ módszerek: 

A különböző vizsgálati módszerekkel nyert adatokat min-

den évben értékeltük, s ez összehasonlítási alapot jelentett 

az önismeret fejlődése, valamint a pályaválasztási jellemzők 

változásának vizsgálatához. 

1. Minőségi értékelés: 

- az eredmények tartalmi csoportositása, 

- elemzés, összehasonlitás. 

2. Mennyiségi értékelés: 

- átlag, 

- megoszlási viszonyszám, 

- összehasonlitó viszonyszám számitás. 

Az önismeret tartalmi komponenesei  

A vizsgálati cél és metodika ismertetése során exponál-

tuk azokat a területeket, melyekre vizsgálatunk kiterjedt, 

melyek fontos információt jelentettek az önismeret és pálya-

orientáció összefüggéseinek feltárásához. 

Az "önjellemzés és társak jellemzése" alapján nyert ada-

tok segitségével először a vizsgálatban résztvevő tanulók 

/5. osztály/ önismereti szintjét /Lásd a mellékletet/, annak 

tartalmi komponenseit, majd a négyéves fejlődés eredményeit 

/8. osztály/ vizsgáljuk. /Lásd a mellékletet./ 

Az önismeret tartalmi komponenseinek változását a mellékletek 

alapján készült táblázat, illetve az 1. ábra szemlélteti. 
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Tanu- 
lók 

önértékelés tartalmi 
megoszlása 

5. osztályban 

Önértékelés tartalmi 
- megoszlása 

8. osztályban . 

I. II. III. IV. V. Össz. I. II. III. IV. V.  Ossz. 

1. - 1 - , 2 - 3 2 3 1 3 1 10 
2. - 2 - - - 2 3 1 5 5 2 16 
3. - 1 - - - 1 1 1 - 8 5 15 
4. - 2 - 1 - 3 2 - 2 9 7 20 
5. 1 4 - 3 - 8 - 2 - 7 3 12 
6. 1 2 1 2 - 6 1 2 2 7 3 15 
7: - 4 - 1 - 5 2 3 3 7 4 19 
8. - 1 - 1 - 2 1 3 1 6 3 14 
9. 2 1- - - 3 2 3 3 5 - 13 
0. 4 3 - - - 7 3 2 - 4 3 12 

11. 2 2 1 2 - 7 2 3 3 7 2 17 
2. - 4 - 1 - 5 2 2 1 3 2 10 

13. - 6 1 - - 7 4 1 1 2 1 9 
4. 1 2 - 2 1 6 3 4 - - - 7 

15. - - - 3 1 4 - 3 2 8 3 16 
16. -- 1 - 2 -- 3 1 1 1 7 4 14 
7. - 2 - 5 - 7 4 - 2 5 3 14 

18. 6 2 - 3 1 12 1 2 2 2 - 7 
9: - 2 - - 1 3 3 2 1 10 2 18 

20: 	.- 2 - 1 - 3 2 - 2 4 1 9 
21. - 1 2 1 - 4 - 3 1 5 2 11 
22. 3 3 - 1 - 7 3 4 2 3 1 13 
23. - 6 - 2 1 9 1 2 3 5 5 16 
24: - 1 - 2 1 4 3 1 - 5 2 11 
25. - 1 - 3 1 5 2 2 3 2 1 10 
26. - 1 - 2 - 3 3 5 - 8 3 19 
27. 3 2. 1 1 - 7 3 4 6 9 3 25 
28. 2 - 1 3 2 8 3 1 1 4 3 12 
29. - - - 1 - 1 2 4 1 5 3 15 
30. - 1 - 2 1 4 2 1 2 5 2 12 
31. - 1 2 - - 3 - 3 2 6 2 13 
32. - 3 - 1 - 4 - 2 1 2 1 6 

Ossz.25 64 9 48 10 156 61 70 54 168 77 430 

Össz. 16 41 5,8 30,8 6,4 
100 

14,2 
16,3 

12,5 
39 

18 
100 



önismeret tartalmi 
komponensei 

5.osztály 	8. osztály 

I. Külső tulajdon- 
ságok 	 16,0 	14,2 

II. Belső tulajdon- 
sáltok 	 41,0 	16,3 

III. Társas kapcsolatok 	5,8 	12,5 

IV. Cselekvés 	30,8 	39,0 

V. Érdeklődési körök 	6,4 	18,0 

II. 

 

— 5. osztály 
8. osztály 

50 

40 

30 

20 

10 
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Az  önismeret tartalmi megoszlása 

HI. 	IV. 
tartalmi komponensek 

1. ábra 
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A grafikon adatai azt mutatják, hogy 10 éves életkorban 

aránylag kevés a tanulók önmagukra vonatkozó értékítélete, 

átlagosan egy tanulóra 5 értékitélet jut. Az összes értékité-

letek /165/ százalékos megoszlása /l.ábra/ alapján megálla-

pitható, hogy a II. kategória - a belső tulajdonságok alap-

ján értékelik legtöbben önmagukat, ezt követi a cselekvésre, 

majd a külső tulajdonságok, érdeklődési körök és a társas 

kapcsolatokra vonatkozó értékelés. 

A tanulók természetes megnyilvánulását, a cselekvésre vo-

natkozó értékitéletek tartalmi megoszlását elemezve megálla-

pitható, hogy a tanulók 56 %tea a kognitiv, megismerési szek-

torban jellemzi önmagát. A  fennmaradó  64 % a következő cselek-

vésekre vonatkozik: 

1. Otthoni segités, 

2. sport, 

3. gyakorlati foglalkozás, 

4. csavargás, 

5. szórakozás, 

6. különböző feladatok elvégzése, 

7. olvasás, 

8. rendszeres iskolábajárás. 

A cselekvések jellegéből az érdeklődés differenciálatlan-

ságára következtethetünk. Közismert törvény, mely szerint az 

iránt érdeklődünk, amivel kapcsolatban sok ismeretünk van, az 

ismeretlen nem kelt vágyat, érdeklődést. 
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Az érdeklődésre vonatkozó 10 értékitélet /6,4 %/ megosz-

lása az érdeklődés irányára vonatkozóan: 

1. Sport 4,6 % 

2. Olvasás 1,2 % 

3. Szakkör 0,6 % 

Vizsgálatunkat a 8. osztályban megismételve, tanulóink 

már 430 értékitélet alapján jellemezik önmagukat, egy tanuló-

ra átlagosan l3,4'értékitélet jut. 

Differenciált az önértékelés tartalmi megoszlása, legtöb-

ben a cselekvés kategóriában értékelik önmagukat, ezt követik 

az érdeklődési körök, a belső tulajdonságok, külső tulajdon-

ságok, s végül a társas kapcsolatókra vonatkozó kategóriák. 

A cselekvésre vonatkozó kategória differenciált. A 168 

értékitélet 33 különböző cselekvésre vonatkozik. 



Cselekvések  Előfordulás száma 

1. Tanulás 
2: Olvasás 
3. Sport 
4. Otthoni. segités 
5. Tantárgyi teljesitmény 
6. Altalában feladatvégzés 

27 
16 
16 
13 
12 
11 

7. Uttörőmunka 9 
8. Zenehallgatás 
9. Televiziónézés 6 
10: All atondozás 5 
11: Mozilatogatás 4 
12. Kirándulás 4 
13. Szerelés 3 
14. Barkácsolás 	 3 
15. Társadalmi munka 	3 
16. Csavargás 	 3 
17: Varrás 	 2 
18. Választott pályával kapcsolatos 	2 
19. Magatartás órán - 	2 
20. Véleménynyilváni#ás 	2 
21. Rendszeres iskolábajárás 	2 
22. Szakköri munka 	2 
23. Aktivitás órán 	2 
24. Felelés 	 2 
25. Kézimunkázás 2 
26. Főzés 1 
27. Cigarettázás 1 
28. Humorizálás 1 
29. Tánc 1 
30. Játék 1 
31. Tárlatlátogatás 1 
32: Rádióhallgatás 1 
33. Szórakozás 1 

Az önismeret tartalmi komponenseinek rangsorában a cselek-

vés után az érdeklődési körök megjelölése következik. Az ér-

deklődésre vonatkozó 77 értékitélet 23 különböző érdeklődési 
témát jelöl, melyből következtethetünk az érdeklődés differen- 

ciáltságára. 
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Érdeklődés témái 8. osztályban: 

1: Olvasás 
2. Zene 
3. Természetjárás 

. 	4. Szerelés 
5: Barkácsolás 
6. Szakkör 
7. Film 
8. Televizió 
9. Rádió 
10. Sort 
11. Kezimunka 
12: Állatgondozás 
13. Matematika 
14. Fizika 
15. Kémia 
16. Rajz 
17. Varrás 
18. Biológia 
19: Gyakorlati foglalkozás 
20. Történelem 
21. Kirándulás 
22. Irodalom 
23. Szórakozás 

A fenti adatok alapján megállapitható a személyiség fejlő-

désének folyamatában az önismeret dinamikus fejlődése. Pálya-

választás szempontjából kedvező fejlődést mutat az önismeret 

tartalmi kategóriái közötti százalékos megoszlás alakulása. 

Fejlődés tapasztalható az érdeklődés differenciálódásában, a 

személyiség szociativ szektorára és a cselekvésre vonatkozó 

önismeretben, önért ékelésben. 

Az önismeret realitásértéke  

Völgyesy P. /1976/ szerint "reális énkép csak a környezeti 

vélemény és a saját jellemzők viszonyitott értéke ismeretében 

várható el. Ez teszi lehetővé a környezethez való helyes alkal-

mazkodást, a személy felé irányuló interakciók helyes értelme-

zését." /117.1./ 
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A vizsgálati anyag lehetőséget biztositott az önismeret 

és az osztálytársak értékitéleteinek összehasonlitására, a 

kongruencia értékének megállapitására, melyből következtet-

tünk az önismeret realitásértékére. 

Az összehasonlitást három szempont szerint végeztük: 

1. A referenciacsoport /osztálytársak/ értékitéleteinek 

tartalmi megoszlása. 

2. Az önismeret megegyezése a referenciacsoport értékité-

leteivel. /Viszonyitási alap az önismeret./ 

3. A referenciacsoport értékitéleteinek megegyezése az 

ónismerettel. /Viszonyitási alap a referenciacsoport 

értékitélete./ 

Vizsgáljuk meg az osztálytársak értékitéleteinek tartalmi 

megoszlását 5. osztályban. Az értékitéletek összege 291, egy 

tanulóra átlagosan 9 értékitélet jut. Az értékitéletek száza-
lékos megoszlása /táblázat/ alapján első helyen - hasonlóan 

az önismeret tartalmi komponenseinek értékéhez - a belső tu-

lajdonságokat kifejező értékitéleteket találjuk, s ezt köve-

tik a külső tulajdonságokra, cselekvésre, társas kapcsolatok-

ra és az érdeklődési körökre vonatkozó értékitéletek. 

Az érdeklődésre vonatkozó értékitéletek /3,4 %/ alacsony 
értéke igazolja előbbiekben az érdeklődésre tett megállapitá-

sunkat, a differenciálatlan jelleget. 
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A referenciacsóport értékitéleteinek megoszlása  

Tanu- 
ló 

Osztálytársak érték- - ítélete 
5. osztályban 

Osztálytársak érték--
itélete 

8. osztályban 

I. II. III. IV. V. 	Ossz. 	I. II. III. IV. V. Ossz 

1: - 4 - - - 	4 5 10 1 5 2 23 
2: - 5 - - - 	5 4 6 1 5 4 20 
3. - 

4 
4 
2 

- 

3 
1 
4 

- 	 5 
1 	14 

10 
2 

13 
2 

6 
2 

14 
8 

7 
4 

50 
12 

5. - 2 1 1 1 	5 2 2 - 8 3 15 
6. 2 2 - .1 -- 	5 2 2 3 4 - 11 
7. 1 3 - 1 - 	5 3 6 = 2 - 11 
8. 2 5 - 1 - 	8 2 6 - 8 1 17 
9. 4 2 - - - 	6 2 3 1 3 1 10 

10. 3 6- - - 	9 3 4- 3 1 11 
11. 4 6 1 3 - 	14 3 4 1 6 1 15 

1 1 1 1 	4 2 4 1 1 1 9 
13. 5 7 - 2 - 	14 6 7 3 5 - 21 
14. - 5 - - - _ 
15. 2 2 - 1 1 	6 1 6 3 2 2 0 1 
16. 3 4 1 - - 	8 4 2 - 6 - 12 
17. 2 - - - - 	2 4 1 2 7 1 15 
18. 10 4 - 3 - 	17 6 6 4 9 5 30 
19. 4 5 1 5 1 	16 2 3 5 6 3 19 
20: 2 4 1 1 - 	8 2 4 2 5 2 15 

20 2 3 - 	25 9 8 5 12 4 58 
22 . 4 5 1 - - 	10 6 8 6 9 3 32 23. 3 9 4. 1 - 	17 11 10 11 30 25 87 
24. 1 5 1 1 1 	9 3 1 2 3 1 10 
25. - 1 - 2 1 	4 5 7 1 8 5 26 
26. 5 6 - 

1 
12 12 14 6 15 2 49 

27._ 8 10 - 1 	20 8 5 6 9 3 31 

29. 3 3 1  3 2 	11 3 12 1 17 1i g 
1 1 - 	2 3 4 2 5 2 16 

31. 4 5 - 
1 3  - 	11 3 2 1 3 2 

Ossz. ?7 142 19 43 10 291 145 176 75 237 100 733 

% 	26,5 6,6 3,4 19,8 10,2 13,7 
48,8 14,7 100 24 32,3 100 
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Az önismeret tartalmi komponenseit elemezve megállapitot-

tuk, 10-14 éves korban az önismeret dinamikusan fejlődik. A 

serdülőkor sajátossága, hogy az önnön képességeinek megisme-

résén tul, hasonló koruak magatartását is figyelemmel kiséri 

és nagyon kritikusan értékeli. Ezt a tendenciát mutatja a 8. 

osztályos tanulók értékitéleteinek mennyisége. Az osztály 32 

tanulója egymás jellemzésére 733 értékitéletet fogalmazott 

meg, egy tanulóra átlagosan 22,9 értékitélet jut. 

Az értékitéletek százalékos megoszlása /2. ábra/ alapján 

- hasonlóan az önértékeléshez - legtöbben a cselekvés kategó-

riában jellemezték osztálytársaikat. Ezt követi a belső tu-

lajdonságok, külső tulajdonságok, az érdeklődési körök, majd 

a társas kapcsolatok kategóriája. 
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A következőkben vizsgáljuk meg az önismeret realitásér-

tékének fejlődését, az előzőekben ismertetett önértékelés és  

a referenciacsoport értékitéleteinek megegyezése alapján. 
 

/Lásd a mellékletet./  

Kongruencia értéke az önértékelés tartalmi kategóriái és az  

osztálytársak értékitélete alapján  

Tartalmi kategóriák 5.osztály 8.osztály  

I.  Külső tulajdonságok 84,0 78,7  
II.  Belső tulajdonságok 23,4 28,6  
III.  Társas kapcsolatok — 38,9  
IV.  Cselekvés 27,0 45,8  
V.  Esdeklődési körök 40,0 46,8  

50  -%  50  

40  

30  

20  

10  

40  

30  

20  

10  

II. 	III. 	IV.  
5. osztály  

II. 	III. 	IV.  
8. osztály  

3. ábra  



A 3. ábra a 10 és 14 éves tanulók önértékeléséhez viszo-

nyitva vizsgálja a kongruenciát, vagyis egy-egy konkrét önér-

tékitélet esetén van-e, vagy nincs megegyezés a referencia-

csoport véleményével. Ilyen értelemben következtetünk az ön-

ismeret realitására, helyességére. 

A 10 éves tanulók döntő többségénél /84 %/ a külső tulaj-

donságok megitélésében helyes az önismeret. Az érdeklődés ka-

tegóriáján belül 40 %-os a megegyezés, ez viszont csak a tanu-

lók 6,4 %-át érinti. Néhány tanuló esetében felismerhetővé vá-

lik az érdeklődés iránya. A cselekvés kategórián belüli meg-

egyezés 27 %, a belső tulajdonságok esetében 23 %-os. A társas 

kapcsolatokra /szociativ tulajdonságokra/ vonatkozóan nincs 

megegyezés. Ez a tény objektiv tényezőkkel magyarázható, a 10 

éves tanulók interperszonális kapcsolatai ez időben kialakuló-

ban vannak. 

Melyek a jellemzői a helyes önismeretnek 14 éves korban? 

A  kongruencia értéke - hasonlóan a 10 éves kor ezen értékéhez -  

a külső tulajdonságok esetében a legmagasabb /78,7 %/. A cse-

lekvés és az érdeklődési kategóriában közel 47 %. Társas kap-

csolatok - szociativ tulajdonságok - vonatkozásában az önisme-

ret realitásértéke 39 %, s végül a belső tulajdonságok kategó-

riában 29 7. 

A realitásérték más aspektusból is megközelithető. Az aláb-

bi százalékos érték az osztálytársak értékitéleteinek összegé-

hez viszonyitva a megegyezést, konkrétan a következőt jelenti: 

pl. ha a vizsgált osztályban hat tanuló jelzi a vizsgált ta- 
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nulóra vonatkozóan a "szorgalmas" személyiségjegyet, ez hat 

értékitéletet jelent. Ha az adott tanuló önértékelésében is 

szerepel a "szorgalmas" értékitélet, ez esetben szorosabb a 

megegyezés. Hat tanulótól kap megerősitést arra vonatkozóan, 

hogy az adott személyiség tulajdonságát helyesen itélte meg. 

/Lásd a mellékletet./ 

Szorosabb kongruencia-érték a referenciacsoport értékitélete  

és az  önértékelés alapján 

Tartalmi kategóriák 5. osztály 8. osztály 

I.  Külső tulajdonságok 33,8 51,7 
II.  Belső tulajdonságok 12,0 14,2 
III.  Társas kapcsolatok - 33,3 
IV.  Cselekvés 34,9 47,3 
V.  érdeklődési körök 40,0 61,0 

(. 	 II, 	III. 	IV. 	V. 
5. osztály 

II. 	III. 	N 
8. osztály 

     

4. ábra 
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A szorosabb  kongruencia-érték alapján az önismeret fejlő-

désének jellemzői 14 éves korban: 

- Az önismeret realitásértéke legmagasabb 14 éves korban 

az érdeklődési körök megitélésében /51 %/. A vizsgálat ered-

ménye igazolja az érdeklődésre vonatkozó elvi alapvetésünKet, 

mely szerint a serdülőkorban megkezdődik az érdeklődési körök 

kialakulása, az érdeklődés kezd differenciálódni és specia-

lizálódni. 

- A személyiség külső tulajdonságaira, megjelenésére vo-

natkozó kongruencia-érték alapján a tanulók értékitéleteinek 

fele kapott megerősitést az önismeret helyességére vonatkozó-

azt. 

- Atevékenységekre, cselekvésekre /tanulás, munka, sport,• 

stb./ vonatkozó értékitéletek realitásértéke 47,3 %. 

- Az önismeret tartalmi komponensei közül a személyiség 

belső tulajdonságaira vonatkozó értékitéletek realitásértéke 

a legalacsonyabb. 

- A 10-14 éves korban legjobban a társas kapcsolatokra vo-

natkozó önismeret fejlődött /33 %.-al/. 

Pályaorientáció jellemzői  

A tudatos pályaválasztási döntést előkészitő pályaorien-

tációs tevékenység nem szzkithető le önismereti vizsgálatra. 

A helyes pályaválasztás feltétele - mint már szóltunk róla - 

az adottságok, képességek, a pályakövetelmények és a népgazda- 
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ság munkaerőszükségletének megegyezése. Ahhoz, hogy optimá-

lis pályaválasztási döntéshez e tényezők megegyezése létre 

jőjjön, folyamatos információt kell kapnunk a tanulók pálya-

orientációjáról. 

Ennek megfelelően tájékozódtunk az önismeret vizsgálatá-

val egy időben a pályaorientáció jellegéről, vizsgáltuk an-

nak változását, fejlődését. Vizsgálatunk nyomon követi a pá-

lyaorientáció alakulását 10-14 éves korig. Feltárjuk a pálya-

orientáció motivációs bázisát, a pályaorientáció és a pálya-

választási döntés összefüggéseit. 

Pályaorientáció 5. osztályban  

Tanu- 	Pályaorientáció 
ló 

Tanu- 
ló 

Pályaorientáció 

1. viz-gázszerelő 17. autószerelő 
2. kereskedelmi eladó 18. gép- gyorsiró 
3. finommechanikai müszerés2 19. autószerelő 
4. asztalos 20. autószerelő 
5. kőműves 21. gyermekorvos 
6. óvónő 22. tanár 
7. varrónő 23. viz-gázvezeték és 
8. tanár készülékszerelő 

10. kereskedelmi eladó 25. óvvónnő 
gyorsiró 

11. tanár /tört.szakos/ 26. gyermekorvos 
12. nem tudja 27. ápolónő 
13. tanár /biol.szakos/ 28. televiziószerelő 
14: bohóc 29. öntő vagy gépszerelő 
15. óvónő 30. gépkocsivezető 
16. szirtész 31. varrónő 

32. szirtész 
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A pályaorientáció jellege 10 éves korban széleskörü és 

változatos. A 32 tanuló 18 foglalkozást jelölt meg, egy tanu-

ló még nem foglalkozott a pályaválasztás gondolatával. A ta-

nulók 50 7o-a szakmunkás pálya felé orientálódott. 

A pályák , foglalkozások megoszlása, gyakorisába 

A pálya megnevezése 
r- 

A választás gyakorisága 
%-ban kifejezve 

1. tanár 15,62 
2. autószerelő 9,37 
3; óvónő 9,37 
4. viz- gázvezeték és készülék 

szerelő 6,25 
5. kereskedelmi eladó 6,25 
6. varrónő 6,25 
7. gép- gyorsiró 6,25 
8. orvos 6,25 
9. finommechanikai müszerész 3,12 
10. asztalos 3,12 
11. kőmüves 3,12 
12. himző 3,12 
13. televiziószerelő 3,12 
14. öntő vagy gépszerelő 3,12  
15. gépkocsivezető 3,12 
16. bohóc 3,12 
17. ápolónő 3,12 
18. szirtész 3,12 

A pályairányulás rangsora alapján a legnépszerübb foglal-

kozások: tanár, autószerelő, óvónő, viz- gázvezeték és készü-

lék szerelő, kereskedelmi eladó, varrónő, gép- gyorsiró és 

orvos. 
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Pályaorientáció 6. osztályban 

	

Tanu- 	Pályaorientáció 
ló 	. 

Tanu- 	Pályaorientáció 
ló 

1. televiziószerelő 17. autószerelő 

2. kereskedelmi eladó 18. egészségügyi dolgozó 

3. autószerelő 19. esztergályos 

4. asztalos 20. autószerelő 
5. szobafestő- mázoló 21. óvónő 

6. óvónő 22. tanár 

7. óvónő 23. vadász, vadtenyésztő 

8. tanár 24. egészségügyi dolgozó 

9. bimmző 25. könyvtáros 

10. fodrász 26. gyermekorvos vagy ápolónő 

11. tanár  /tört. szakos/ 27. óvónő 

12. kertész 28. szobafestő- és mázoló 
13. óvónő 29. rádió és televiziószerelő 
14. szobafestő- mázoló 30. rádió és televiziószerelő 
15. óvónő 31. varrónő 
16. televiziószerelő 32. asszisztens 

Az előző évhez viszonyitva csökkent a pályaorientáció 

köre, 32 tanuló 16 foglalkozást jelölt meg. A tanulók 56 %•--a 

szakmunkás pályát jelölt meg, ez 6 %-kal több, mint az 5. osz-

tályban. 

A megjelölt foglalkozások megoszlása és gyakorisága %-ban 

kifejezve 

1. óvónő 18,75 
2. televiziószerelő 12,5 
3. autószerelő 9,37 

4. szobafestő- mázoló 9,37 

5. tanár 9,37 

6. egészségügyi dolgozó 9,37 

7. kereskedelmi eladó ' 3,12 



8. asztalos 
9.himző 

3,12 
3,12 

10. fodrász 3,12 
11. kertész 3,12 
12, esztergályos 3,12 
13. vadász 3,12 

14. könyvtáros 3,12 
15. gyermekorvos 3,12 
16. varrónő 3,12 

Változott a foglalkozások rangsora, illetve a pályaorien-

táció jellege. Legnépszerübb foglalkozások: óvónő, televizió-

szerelő, autószerelő, szobafestő— mázoló, tanár, egészségügyi 

dolgozó. Előző évhez viszonyitva az óvónői pálya a második 

helyről az elsőre került. Csökkent a tanári pálya vonzása, 

első helyről a harmadik helyre került. 

Ha tanulónként vizsgáljuk a pályaorientáció—változást, 

megállapitható, hogy a tanulók 62,5 %—a változtatott pálya-

választási szándékán, s csak 37,5 % /az aláhuzott/ nem. 

Pályaorientáció 7. osztályban  

-Tana— 	Pályaorientáció 
16 

Tanu— 	Pályaorientáció 
16 

1. viz— gázvezeték és 
készülékszerelő 

2. egészségügyi dolgozó 

11.  

12.  

óvónő 

kertész 

3. autószerelő 13. egészségügyi dolgozó 

4. autószerelő 14. szobafestő— mázoló 

5. szobafestő— mázoló 15. óvj 
6. óvónő 16. autószerelő 

7. óvónő 17. kőműves 

8. tanár 18. egészségügyi dolgozó 

9. kötő= hurkoló 19. autószerelő 

10. fodrász 20. autószerelő  



Tawu— 
16 

Pályaorientáció Tanu— Pályaorientáció 
ló 

21. óvónő 
22. tagár 
23. vádász és vadtenyésztő  
24. egészségügyi dolgozó  
25. óvónő 
26. egészségügyi dolgozó 

27. óvónő 

28. szobafestő— mázoló  

29. rádió és televizió  
szerelő  

30. autószerelő 
31. ápolónő 
32. asszisztens  

Ússzehasonlitva a 6. osztály és a 7. osztály pályaorientá-

ciójának jellemzőit, csökkent a pályaorientáció köre, 32 tanu-

ló 15 foglalkozást jelölt meg. A szakmunkás pályát jelölők 

száma azonos az előző évfolyam értékéhez /56 %/. 

A megjelölt foglalkozások megoszlása és gyakorisága 

%r-ban kifejezve  

1. óvónő 

2. autószerelő 

3. egészségügyi dolgozó 

4. szobafestő— mázoló 

5. tanár . 

6. kötő— hurkoló 

7. fodrász 

8. kertész 

9. autószerelő 

10. kőmüves 

11. vadász és vadteny. 

12. rádió és televizió-
szerelő 

21,87 

15,62 

15,62 

9,37 

6,25 

3,12 

3,12 

3,12 

3,12 

3,12 

3,12 

3,12 
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13. ápolónő 	3,12 
14. asszisztens 	3,12 
15. viz- gázvezeték és 

készülék szerelő 	3,12 

A százalékérték alapján megállapitott rangsorban ismét 

első helyen található az óvónői pálya, majd ezt követi az 

autószerelő, a szobafestő- mázoló szakma és a tanári pálya. 

A tanulók 56,25 %-a az előző évhez viszonyitva nem változtat-

ta meg pályaválasztási szándékát. 

Pályaorientáció és pályamotiváció  

Sz. Z. Rubinstein /1967/ a következő képper határozta meg a 

motivum lényegét: "Az emberi tevékenység motivumai nem mások, 

mint az emberi magatartás objektiv mozgatóerőinek a tudatos 

prizmáján többé-kevésbé adekvát módon történő tükröződései. 

A személyiség szükségletei és érdeklődése az embernek a kör- 

nyező világhoz füződő változó és fejlődő kapcsolataiból szár-

maznak, és ennek alapján fejlődnek". /967.1./ 

A motivumok fejlesztése érdekében kell megismernünk a már 

kialakult szükségleteket, motivumokat. Csirszka J. /1965/ mo-

tivumoknak nevezi a pályaválasztás mélyén levő dinamikus té-

nyezőket, s a pályalélektan legalapvetőbb kérdésének tekinti 

az inditékok forrásainak tanulmányozását. 

A pályaorientációs folyamatban a szubjektiv oldalon ta-

lálható a pályaorientáció, illetve annak inditékai. A pálya-

orientáció motivumai az egyéni szükségletek megnyilvánulásai, 

ezért feltárják a pályaorientáció rugóit. 
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Csinszka J. /1963/ megállapitása szerint a pályaválasz-

tási döntés nem egyetlen inditékrendszer alapján történik. 

"Adekvátnak azt az inditékot nevezzük, amelyik tartalma és 

formális határozmányai szerint is közvetlen megfelelést mu-

tat a szóban forgó pálya lehetőségkeretével. Ha már most a 

motiváció konstelláció lényegében megfelel a lehetőségkeret-

nek, továbbá a megfelelés a másik két tényezőcsoportban is 

fennáll, ezt alkalmasság szempontjából elégségesnek kell tar-

tani". /353.1./ 

Tanu- Pályaorientáció motivumai 
ló 	5 . osztályban 

Pályaorientáció 

1. Tető alatt lehet dolgozni 
Sok kereset 

2. Szeretem a pályát 
3. Tiszta munka 

Köpenybe lehet dolgozni 
Sok a kereset 
Nagy jövője van 

4. Szeretek fával dolgozni 
5. Sokat lehet keresni 
6. Szeretem a gyerekeket 
7. Szeretek szabni, varrni 
8. Nagyon szeretem a számtant 
9. Tetszik a szakma 
10. Könnyü munka 

Tiszta munka 
11. Szeretem a régi történelmet 
12. - 

13. Szeretem a gyerekeket 
_ Szeretem az illatokat 

14. Szeretek és jól tudok bohóckodni 
15. Szeretem a gyerekeket 
16. Szeretek szinészkedni 
17. Tetszik a szakma 

viz-gázszerelő 

kereskedelmi eladó 
finommechanikai 
müszerész 

asztalos 
kő müv es 
óvónő 
varrónő 
tanár 
himző 
kereskedelmi eladó 

tanár /tört.szakos/ 
nem tudja 
tanár /biol.szakos/ 

bohóc 
óvónő 
szirtész 
autószerelő 



18. Szeretek gépelni 
19. Szeretek bütykölni 
20. Szeretek szerelni 
21. Szeretném visszaadni sok 

gyermek egészségét, ez Niva-
, tást jelent 

22. Szeretek gyerekekkel foglal-
kozni 

23. Tetszik a szakma 
Lehet maszekolni 

24. Nagyon szeretek gépelni 
25. Szeretem a gyerekeket 
26. Szeretem a gyerekeket 
27. Szeretnék segiteni a betegeken 

és kisgyerekeken, ezért hiva-
tásnak érzem 

28. Jó kereset 
29. Jó szakma 
30. Szabadban lehet dolgozni 

Sok helyre lehet utazni 
31. Szeretek varrni 
32. Szeretek gyerekekkel foglal-

kozni 

gép- gyorsiró 
autószerelő 
autószerelő 

orvos 

tanár 
viz- gázszerelő 

gép- gyorsiró 
óvónő 
orvos 
ápolónő 

televiziószerelő 
öntő, vagy gépszerelő 
gépkocsivezető 

varrónő 

tanár 
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A pályamotivációk csoportositását a motívumok tudatossága 

és részben saját dinamizmusa alapján végeztük el. 

Rókusfalvy P. /1969/ csoportositását kiegészitettük a munka-

körülményre vonatkozó csoporttal. 



M o t i v u m 	Megoszlás %-bau 

1. hivatástudatra hivatkozik 	5,26 

2. A pálya erkölcsi, társadalmi ér- 
tékére hivatkozik 	2,63 

3. Tantárgyi vonzódásra hivatkozik 	5,26 

4. Alkalmasságára, képességére t' 	2,63 

5. Szubjektiv, de szociális indokok 
alapján orientálódik 	15,79 

6. Konkrétabb, de szubjektiv vonzó-
dás alapján orientálódik 	23,68 

7. Differenciálatlanul szubjektiv 
vonzódás alapján orientálódik 	10,53 

8. A pálya kereseti lehetőségete 
hivatkozik 	 15,79 

9. Munkakörülményekre hivatkozik 	18,43 
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A motivumválasztás széles sávra terjed. Kiemelkedik a 6. 

kategória, a 8. és az 5. kategória, vagyis a szubjektiv von-

zódás, a munkakörülmény, kereseti lehetőség, és a szubjektiv, 

de szociális vonzódás meghatározó jellege. 

Nagyon kevés azoknak a száma, akik ön$smeretre, alkalmasságra, 

képességekre, érdeklődésre hivatkoznak. 
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Pályaorientáció Tanu- Pályaorientáció motivumai 
ló 	6. osztál ban 

1. JÓ szakma 
Szeretek szerelni 
Jók az idegeim 

2. Jó szakma 
3. Szeretek bütykölni 
4. Szeretek fával dolgozni 
5. Szeretek festeni 
6. Szeretem a gyerekeket 
7. Szeretem a gyerekeket és ve-

lük foglalkozni 
8. Tetszik ez a munka 

Szeretem a matematikát 
9. Tetszik-ez a munka 
10. Kedvem van hozzá 

Tetszik a szakma 
11. Szeretem a történelmet, a 

régi mondákat 
12. JÓ kereset 
13. Tetszik ez a szakma, ehhez van 

kedvem 
14. Otthon szoktam festeni 
15. Szeretem a gyerekeket 
16. Szeretek szerelni 
17. Egyre több az autó, több mun-

kás kell 
18. Szeretném gyógyitani a bete-

geket 
19. Szeretem a szakmát 
20. Szeretem a gépeket 
21. Szeretem a gyerekeket 
22. Szeretek gyerekekkel foglal-

kozni 
23. Sokat vagyok a természetben 

Szeretem az erdőt 
24. Szeretem a kicsiket 
25. Szeretem a könyveket, sokat lé-

het belőlük tanulni 
26. Szüleim is egészségügyi dolgo-

zók 

televiziószerelő 
kereskedelmi eladó 
autószerelő 
asztalos 
szobafestő- mázoló 
óvónő 

óvónő 

tanár 
hímző 

fodrász 

tanár 
kertész 

óvónő 
szobafestő- mázoló 
óvónő 
televiziószerelő 

autószerelő 

egészségügyi dolgozó 
esztergályos 
autószerelő 
óvónő 

tanár 

vadász és vadtenyésztő 
egészségügyi dolgozó 

könyvtáros 

gyermekorvos 



27. Édesanyám is óvónő, sokat se-
gitek neki 

28. Nincs fizikai megterhelés 
29. Szép, jó munka 
30. Sok pénzt lehet keresni 

Sok ismeretlen dolgot lehet 
feltárni 

31. Nagyon szeretek varrni 
32. Szeretek gyerekekkel foglal-

kozni 

rádió és televizió-szerelő 

varrónő 

asszisztens 

óvónő 
szobafestő- mázoló 
rádió és televizió-szerelő 

M o ts,i v u m 	Megoszlás %-ban 

1. A pályaerkölcsi, társadalmi ér- 
tékére hivatkozik 2,70 

2. Szakmai ismerettel, tapasztalat- 
tal indokol 2,70 

3. Tantárgyi vonzódásra hivatkozik 2,70 

4. Alkalmasságra, képességeire 
hivatkozik 	5,40 

5. Alkotó-, 'kutatómunkára hivatk. 	2 , 70 

6. Érdeklődésre hivatkozik 	8,10 

7. Szubjektiv, de szociális indo-
kok alapján orientálódik 	18,91 

8. Konkrétabb, de szubjektiv von-
zódás alapján  orientálódik 	16,21 

9. Differenciálatlanul szubjektiv 
vonzódás alapján 	27,02 

10. Pálya kereseti lehetőségére hi-
vatkozik 	 5,40 

11. Családi hagyomány 	5, 40 

12. Munkakörülményre hivatkozik 	2,70 
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A motivumcsoportok köre bővült, kiemelkedik a 9. kategó-

ria. Nő azoknak a száma, akik alkalmasságra, érdeklődésre hi-

vatkoznak. Hatodik osztályban jelentkezik  először az  alkotó-

munka igénye, a családi hagyomány szerepe a pályaorientáció-

ban. 

Tanu- Pályaorientáció motivumai 
ló 	7. osztályban 

Pályaorientáció 

  

1. Ehhez van türelmem. 
2. Szeretem az embereket és gon-

doskodni róluk 
3. Szeretek szerelni, javitani 

Megtetszett ez a szakma 
4. Szeretem az autókat szerelni 

és javitani, s megtetszett a 
szakma 

5. Szeretek festeni 	. 

6. Szeretem a gyerekeket, van 
hozzágiuk türelmem 

7. Szeretem a gyerekeket és 
őket tisztázni 

8. Érdekes a gyerekeket tanitani 
Apukám is tanit 
Szeretem a gyerekeket 
Szeretek számolni 

9. Szeretek kézimunkázni 
Nagynéném is kötő a HODIKOT-
ben 

10. Szeretem a hajat ápolni és 
csinositani 

11. Szeretem a gyerekeket 
12. Ehhez van türelmem és ez a 

hobbym 
13. Szeretném ápolni az embereket 

és gondoskodni róluk 
14. Szeretek festeni. 

Nem szédülök a magasban. 
Izgalmas a szinkeverés 

15. Szeretem a gyerekeket és 
velük foglalkozni 

16. Szeretek szerelni  

viz- gázszerelő 

egészségügyi dolgozó 

autószerelő 

autószerelő 
szobafestő- mázoló 

óvónő 

óvónő 

tanár 

kötő- hurkoló 

fodrász 
óvónő 

kertész 

egészségügyi dolgozó 

szobafestő- mázoló 

óvónő 

autószerelő 
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17. Szeretek ilyen munkát végez-
ni 	 kőműves 

18. Anyukám nem tudták meggyógyi- 
tani /Édesanyja meghalt/ 
Szeretném gyógyitani a bete- 
geket 	 egészségügyi dolgozó 

19. Szeretem ezt a szakmát 
Érdekel a villamosság és a 
szerelés 	autószerelő 

20. Szeretem a gépeket 
Szeretek szerelni 
Sok ismerősöm és rokonom is az autószerelő 

21. Szeretem a gyerekeket, jó ve-
lük foglalkozni 	óvónő 

22. Szeretek gyerekek között lenni. 
Jó gyerekekkel foglalkozni 	tanár 

23. Szeretem a természetet, álla-
tokat, erdőt 
Szeretném etetni az állatokat 
és vigyázni rájuk 	vadász és vadtenyésztő 

24. Szeretem a gyerekeket 	egészségügyi dolgozó 
25. Szeretem a gyerekeket 	óvónő 
26. A rokonságból többen a kór-

házban dolgoznak 
Örülök, ha egy beteg gyógyul- 
tan hagyja el a kórházat 	egészségügyi dolgozó 

271 Anyukám is óvónő 
Szeretek a gyerekekkel foglal- 
kozni 	 óvónő 

28. Fizikailag nem megterhelő 
Szeretek festeni 	szobafestő- mázoló 

29. Elég jó raj zos vagyok 
Végeztem ilyen munkát 	rádió és televizió-szerelő 

30. Szeretek szerelni, össze-
rakni valamit 	autószerelő 

31. Sokat voltam kórházban 
Nagyon szeretem a gyerekeket 	ápolónő 

32. Szeretem a gyerekeket, s sze-
retném őket gyógyitani 	asszisztens 



M o t i v u m o k 	Megoszlás %,-ban 

1. Szakmai ismerettel, tapaszta- 
lással indokol 6,25 

2. Tanulmányi eredményre, tantárgyi 
vonzódás alapján orientálódik 4,16 

3. Alkalmasságára, képességeire 
hivatkozik 4,16 

4. Érdeklődésére hivatkozik 2,08 

5. Szubjektiv, de szociális indokok 
alapján orientálódik 	33,33 

6. Konkrétabb, de szubjektiv vonzó-
dás alapján orientálódik 	271.08 

7. Differenciálatlanul szubjektiv 
vonzódás alapján orientálódik 	10,41 

8. Családi hagyomány és befolyás ha-
tására orientálódik 	12,50 
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A motivumcsoportok köre csökkent, a 6. osztályban 12 mo-

tivumcsoport szerepelt, s ez lecsökkent nyolcra. Jelentősen 

emelkedett a szubjektiv, de szociális indokol alapján és a 

k$nkrétabb, de szubjektiv vonzódás alapján történő orientá-

ció. Kedvező jelenség a differenciálatlanul szubjektiv von-

zódás alapján történő orientáció csökkenése. Az  előző évfo-

lyamon már megjelent a család befolyásoló hatása, amelyje-

lentősen emelkedett a 7. osztályban. 

A ivóvetkezőkben vizsgáljuk meg az orientációs szakaszban 

a pályamotiváció-változás főbb jellemzőit. 



mo t ivumok 

--- 5. osztály 
— 6. osztály 

7 osztály 

4 	5 	6 	7 	8. 	9 	10 	11 	12 	13 	14 	1 

5. ábra 

38 
36 
34 
32 
30 
28 
26 
24 
22 
20 
18 
16 
74 
12 
70 
8 
6 
4 
2 
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P,_Yamotiváció  

1. Hivatástudatra hivatkozik 
2. A pálya erkölcsi, társadalmi értékére hivatkozik 
3. Szakmai ismerettel v. esetleges tapasztalattal indokol 
4. Tanulmányi eredmény v. tantárgyi vonzódás alapján orien-

tálódik 
5. Alkalmasságára, képességeire hivatkozik. 
6. Alkotó-, kutatómunkára való igény alapján orientálódik 
7. Érdeklődésére hivatkozik 
8. Szubjektiv, de szociális indokok alapján orientálódik 
9. Konkrétabb, de szubjektiv vonzódás alapján orientálódik 
10. Differenciálatlanul szubjektiv vonzódás alapján orien-

tálódik 
11. A pálya kereseti lehetőségeire hivatkozik 
12. Konkrét elhelyezkedési lehetőségekre hivatkozik 
13. Családi hagyomány, vagy befolyás hatására orientálódik 
14. Munkakörülményre hivatkozik 
15. Nem tudja indokolni válaszát 
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Az 5. ábra szerint 10-13 éves korban a pályaorientáció 

leggyakoribb motivuma a diffuz érzelmi alapon történő szub-

jektiv vonzódás. 

Az önismeret tartalmi komponenseinek és realitásértéké-

nek fejlődésére következtethetünk a differenciálatlanul szub-

jektiv vonzódás alapján történő indoklás csökkenése, valamint 

a szakmai ismeret-, tapasztalat, tanulmányi eredményre, tan-

tárgyi vonzódásra hivatkozás növekedése alapján. 

Hetedik osztályban leggyakrabban a szociális érzelmi mo-

tivumok fordulnak elő. Ez nem véletlen, hiszen a tanulók 

21,87 %-a óvónőnek, 15,62 %-a egészségügyi pályára, 6,25 %-a 

tanárnak, 3,12 %-a asszisztensnek készül. 

Mig az ötödik osztályban a családi hagyomány és befolyás 

szerepe nem jelentkezett, addig a 7. osztályban - közeledve 

a pályaválasztási döntéshez - a tanulók 12,5 %-a családi ha-

gyományra hivatkozik. 

Az önismeret és pályaorientáció  

A.I. Lipkina /1975/ az önismeret és az önértékelés szo-

ros kapcsolatát hangsulyozza. Véleménye , szerint a személyi-

ség önismerete mindig tartalmaz bizonyos aspektusból törté-

nő értékelést. Az önismeret legtöbb vizsgálati módszere erre 

az elvi megállapitásra épül, amikor az önértékelésen keresz-

tül vizsgálja az önismeretet. 

Rókusfalvy P. /1969/ is fontos módszertani elvnek tart-

ja, hogy az önismeretfejlesztés problémáját az önértékelés 
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oldaláról közeliesük meg. Szerinte az önértékelésen keresz- 

tül lehet legjobban befolyásolni az önismeretet, éneszmény- 

képződést. 

Az önértékelés vizsgálatának gazdag külföldi /C.H. Cooley 

1902; 1922; 0.J. Harvey 1953; G. Lindzey 1954; M. Sherif 

1955; E.Z. Hartley 1955; B. Zazzo 1958; Sz.M. Juldaseva 1966; 

E.I. Szavonyko 1969; I.T. Dolzsenkova, ismerteti Duró L. 1972; 

T.A. Polozova 1973; L. Szapozsnikova 1974./ és hazai irodal-

ma van. /Radnai B. 1959; Petrikás Á. 1964; Harsányi I. 1965; 

Gáspárné, Zauner É. 1965; Harsányi I.-Gádorné, Donáth B. 1966; 

Formai T.-né 1972; Rókusfalvy P. 1969; Kósáné, Ormai V.- Járó 

K.-Kalmár M. 1975./ 

Az önértékelés leggyakrabban alkalmazott vizsgálati mód-

szere a rangsorolás, mondásválasztás, kérdőiv, dolgozatimás. 

Mivel az önismeret szoros kapcsolatban van az önértékeléssel, 

gyakran az önértékelés módszereivel közelitik meg az önisme-

ret problematikáját. 

A  hazai szakirodalomban a következő vizsgálati módszerek-

kel kutatják az önismeret különböző kérdéseit: kérdőiv, dol-

gozativás /Rókusfalvy P. 1969/, rangsorolás /Radnai B. 1959; 
Perezel T.-Völgyesy 1969/, karakterológiai szavazólap /Geréb 

Gy. 1967/, önjellemzés és társak jellemzése /Hunyady Gy. 1971; 

Harsányi I. 1971; Kósáné, Ormai V.-Járó K. Kalmár M. 1975/, 
önjellemzés /Jakabné, Szilágyi K. 1974/. 

Pszichológiai szaktanácsadásban gyakran alkalmazzák Mme 

Lavaegie önjellemzés tesztjének magyarra adaptált változatát 



és a Skawran II. kérdőivet az önismeret vizsgálatára. 

Általunk alkalmazott "önjellemzés és társak jellemzése" 

- mint szabad módszer - gazdag tényanyagot biztositott az 

önismeret tartalmi komponenseinek és realitásértékének ta-

nulmányozásához. 

Mi nemcsak az önismeretet, hanem az önismeret és a pálya-

orientáció közötti összefüggést kivántuk elemezni, figyelem-

mel kisérai. Ezért szükitenünk kellett az önismeret általános 

kérdésfeltevését. A korábbiakban bemutatott vizsgálati mód-

szert kiegészitettük egy pályaválasztási kérdőivvel, mely a 

következő kérdések vizsgálatára irányult: 

- A pályaorientáció ismeretében hogyan itélik meg tanu-

lóink pályaalkalmasságukat? 

- Van-e összefüggés a tantárgyi érdeklődés és pályaorien-

táció között? 

- Van-e belső tárgyi összefüggés a pályaorientáció és a 

választott szakköri tevékenység közötti 

- A szabadidős tevékenység és a pályaorientáció között 

tapasztalható-e tartalmi összefüggés? 

Surányi G. /1972/ az érdeklődést fontos személyiségjegy-

nek tekinti, amely a személyiségnek az állandóan változó kül-

ső körülmények között is bizonyos állandóságot, tevékenységé-

nek határozott irányt szab. Az érdeklődés rendezi a személyi-

séget, vagyis hatására megnyilvánuló aktivitás nemcsak bizo-

nyos élethelyzetekben, pl. az iskolában, hanem  a legkülön-

bözőbb tevékenységi formákban tetten érhető. 
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Az érdeklődés csak fokozatosan, a személyiség fejlődésé-

nek folyamatában válik egyre határozottabbá és szilárdabbá. 

A fejlődő érdeklődés legjobb fokmérője, adekvát mutatója 

a tanulók tevékenysége. 

Ahhoz, hogy a pályaorientációs tevékenység folyamatában 

a legeredményesebben diagnosztizálhassuk a tanulók egyéni 

képességeit és tájékozódhassunk a tanulók önismereti szint- 

jéről,különös figyelmet kell forditanunk a vizsgálatban részt-

vevő tanulók érdeklődésének jellemzőiről /tantárgyi, szakkö-

ri tevékenység, szabadidős tevékenységi, fejlődéséről. 

Pál'aorientáció és az önismeret ka•csolata 6. osztál ban 

Tanu- 
ló 	Pályaalkalmasság indoklása 

1. Négyes, ötös vagyok gyakorlatiból, fizikából, kémiá- 
ból. 

2. Nem  tudja. 
3. Türelmes vagyok szereléskor. 
4. Pontosan tudok mérni, s ez fontos. 
5. Jól tudok festeni és nem szédülök. 
6. Van türelmem a kicsikhez. 
7. Szeretek kicsikkel foglalkozni. 
8. Szeretem és értem a matematikát és fizikát. 
9. Jól tudok himezni és a kezemre áll. 
10. Szeretek hajat fésülni, a kezemre áll. 
11. Mindig ötösöm volt történelemből. 
12, Szeretek barkácsolni, kisérletezni, találékonykodni. 
13. Szeretem a kicsiket. 
14. A szobánkat én festettem ki és sikerült. 
15. Szeretek gyerekekkel foglalkozni. Jól tudok tornázni. 
16. Mindig érdeklődtem a televizió iránt. 
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Tanu- 	Pályaalkalmasság indoklása 
ló  
17. Nagyon szeretem az autókat, szeretek bütykölni. 
18. Többször voltam kórházban és ugy láttam, alkalmas 

vagyok, nincs fizikai terhelés. 
19. Nem tudja. 
20. Ügyes vagyok, jó kézügyességem van. 
21. Kistestvéremmel jól el tudok játszani, jó látni, 

ahogy fejlődik, egyre ügyesedik. 
22. Jó hangom van, elég türelmes vagyok. 
23. Elég könnyen eligazodom az erdőben. 
24. Sokat voltam kórházban, a doktorok azt javasolták, 

hogy orvos legyek. 
25. Jól tudok olvasni. Szeretem és értem a nyelvtant és 

irodalmat. 
26. Elég jó tanuló voltam eddig. Szeretem a biológiát. 
27. Szeretem a gyerekeket, szeretek velük beszélgetni és 

játszani. 
28. Szeretem a szineket. 
29. Gyakorlati foglalkozáson szerelésbál jó az eredményem. 
30. Szeretek müszerekkel dolgozni, szerelni. 
31. Van két babám, szép ruhákat szoktam nekik varrni. 
32. Szeretem a gyerekeket. 

Mielőtt az önismeret és a pályaorientáció kapcsolatát 

elemeznénk, vizsgáljuk meg az önértékelés tartalmi megoszlá-

sát. 

Ónismeret tartalmi 
komponensei 

Megoszlás 
%-ban 

I. Külső tulajdonság 	2,1 
II. Belső tulajdonság 	12,2 
III.Társas kapcsolatok 	14,3 
IV. Cselekvés 	44,9 
V. Érdeklődési körök 	26,5 
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Pályaorientációnak megfelelő önismeretet feltáró kér-

désre adott válaszok, értékitéletek elég differenciálatla-

nok. Átlagosan 1,5 értékitélet jut egy tanulóra. A kategó-

riákon belül legtöbben a cselekvésre vonatkozóan értékelik 

önmagukét, majd az érdeklődési témák következnek. Ezt köve-

tik a társas kapcsolatokra vonatkozó tulajdonságok, belső 

tulajdonságok és végül a külső tulajdonságok megjelölése. 

A tanulók válaszait ha a pályaorientációval való össze-

függésben vizsgáljuk, a válaszok tartalmi differenciáltsága 

és szakmai vonatkozásai alapján a következő kategóriákat ál-

lapithatjuk meg: 

1. Nem tudott válaszolni. 

2. Általános, differenciálatlan válasz. 
Ilyen pl.: "Elé4 jó tanuló voltam eddig" /gyermekor-

-voS . 
"Szeretem a gyerekeket" /asszisztens/. 

3. Konkrét, a szakma eredményes gyakorlásához szükséges 
tulajdonságokat nevez meg. Az önértékelés ebben az 
esetben vonatkozhat tantárgyi teljesitményre, tan-
tárgyak iránti érdeklődésre és a szakma szempontjából 
fontos tulajdonságok, képességek meglétére. 

Tantárgyi teljesitményre vonatkozó, de szakmai jel-
legü értékitéletek pl.: 

"Gyakorlatiból, fizikából, kémiából négyes, 
,ötös vagyok" /televiziószerelő/. 
"Gyakorlati foglalkozáson jó az eredményem 
szerelésből" rádió- és televiziószerelő/. 

"Mindig ötösöm volt történelemből" /tör-
_ténelem szakos tanár/. 	, 

Tantárgyi érdeklődés, szakmai vonatkozással: 
"Szeretem és értem a matematikát" /matema-
-tika szakos tanár/. 
"Jól tudok olvasni, szeretem és értem a 
-nyelvtant és irodalmat" /könyvtáros/. 



Szakmai szempontból fontos tulajdonságok és képessé-
gek megjelölése: 

"Jól tudok festeni. Nem szédülök" /szoba-
.,festő- mázoló/. 
"Ügyes vagyok, jó a kézügyességem" /autó-
-,szerelő/. 
"Szeretem a gyerekeket, szeretek velük be-
_szélgetni és játszani /óvónő/. 

Pályaorientáció és az önismeret kapcsolata 7. osztályban  

Tanti- Pályaalkalmasság indoklása 
lb 

1. A szakmáról szerzett ismeretek alapján. 
Tanulmányi eredményem alapján alkalmas vagyok. 

2. Ugy érzem én is nagy odaadással tudnám gondozni a 
betegeket. 

3. Sok ismeretem van az autóról. Otthon sokat szerelek. 
4. Szeretek autókat, szerelni. 

5. Szeretek festeni. 
6. Szeretem a gyerekeket. Van hozzá türelmem. Jó'a kéz-

ügyességem. Jó hangom  van.  Jól tudok szavalni. 
Szeretek hangszeren játszani. 

7. Szeretem a gyerekeket. 
8. Mindig szerettem  , a matematikát. 
9. Szeretek himezni. 
10. Jól tudom elkésziteni a frizurákat. 
11. Szeretem a gyerekeket. 
12. Ehhez van türelmem. 
13. Szeretem ápolni az embereket és gondoskodni róluk. 
14. Szeretek festeni és nem szédülök sehol. 
15. Jó a hallásom, jól tornázom. 
16. Elég jó a gyakorlati jegyem. 
17. Nyáron egy kőmüvesnél dolgoztam, ügyesnek, alkalmasnak 

tart. 
18. Az osztályfőnököm is alkalmasnak tart erre a pályára. 
19. Szeretem ezt a szakmát, s jobban is szeretném meg-

ismerni. 
20. Mindig érdekelt a gép és a szerelés. 
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Tanu- 	Pályaalkalmasság indoklása 
ló 
21. Szeretem a gyerekeket, jó velük foglalkozni. 
22. Szerintem tudok gyerekekkel bánni. Szeretek gyere-

kek között lenni. 
23. Szeretek lőni. Szeretem a természetet és gyalogolni. 

Ha sikerül a felvételi, megkapom az erdélyi kopó-
kölyköt. 

24. Szeretnék a betegeken segiteni. 
25. Anyáskodó a természetem. Akikre eddig vigyáztam, mind 

megszeretett. Elég jó a hangom, 4 évig zongoráztam. 
26. Örülnék annak, ha a betegek gyógyultan hagynák el a 

kórházat. 
27. Jó a kézügyességem. Jól tudok szavalni. 

Szeretek hangszeren játszani. Alkalmasnak tartom 
magam. 

28. Szeretek festeni. 
29. Elég jó rajzos vagyok, azt mondják jó eszem van. 
30. Jól tudok szerelni. Érdekelnek az autók. 
31. Sokat ápoltam öcsémet, s szivesen végeztem. 
32. Szeretnék a betegeken segiteni. 

Önismeret tartalmi 
komponensei 

Megoszlás 
%-ban 

I. Külső tulajdonság IMO 

II. Belső tulajdonság 20,0 

III.Társas kapcsolatok 10,0 

IV. Cselekvés 45,0 

V. Érdeklődési körök 25,0 

0 

Ha pályaorientáció szempontjából vizsgáljuk az önértéke-

lés tartalmi megoszlását, az előző évhez hasonlóan legtöb-

ben a cselekvés kategóriájában jellemzik önmagukat. A belső 

tulajdonságokat kifejező értékitéletek száma növekedett, s a 

pályaorientáció szempontjából lényeges tulajdonságokat eme- 

lik ki, pl. jó hangu /óvónő/, nem szédül /szobafestő- mázoló/, 
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türelmes /óvónő/, stb. 

A válaszok tartalmi differenciáltsága és szakmai vonat-

kozásai alapján a következő kategóriák jellemzik a 7. osz-

tályos tanulók válaszait: 

1. Általános differenciálatlan válasz. 
"Tanulmányi eredményem alapján alkalmas vagyok" 
-/viz- gazszerelő/. 	. 

2. Tantárgyi teljesitmény jellegü, de szakmai vonatko-
zásu önértékelés. 

Pl.:  "Elég jó jegyem van gyakorlatiból" /autószerelő/. 

3. Tantárgyi érdeklődés, szakmai vonatkozással. 
P1.: "Mindig szerettem a matematikát" /tanár/. 

4. Szakmai szempontból fontos tulajdonságok, képességek. 
Pl.:  "Szeretem a gyerekeket. Van hozzájuk türelmem. 

-Jó a kézügyességem. Jó a hangom. Jól tudok 
szavalni. Szeretek hangszeren játszani" /óvónő/. 

"Szeretek lőni. Szeretem a természetet és gya- 
.logolni" /vadász- és vadtenyésztő/. 

"Jól tudok szerelni. Érdekelnek az autók" /autó-
_szerelő/. 

"Anyáskodó a természetem. Akikre eddig vigyáztam, 
.;mind megszeretett. Elég jó a hangom, 4 évig 
zongoráztam" /óvónő/. 
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Érdeklődési struktura jellemzői 10 éves korban. 

Tantárgyi érdeklődés épályaorientáció az 5. osztályban 

Tartu- ló Tan t árgyak Tanti- Tantárgyak ló 

1.Testnevelés 
1. 2. Gyakorlati foglalk. 

3. Ének. 

1. Rajz 
2. 2: Testnevelés 

3. Orosz 

1: Gyakorlati fogl. 
3. 2. Testnevelés 

3. Matematika 

1. Testnevelés 
4. 2. Orosz 

3. Ének 

1. Testnevelés 
5. :2. Élővilág 

3. Földrajz 

1. Élővilág 
6. 2. Földrajz 

3. Rajz 

1. Orosz 
2: Testnevelés 
3. Rajz 

1. Matematika 
8. 2: Földrajz 

3. Élővilág 

1. Testnevelés 
9. 2: Rajz 

3. Ének 

1. Magyar irod. 
10. 2:.Ef 	_. 

3. Orosz 

1. Történelem 
11. 2: Testnevelés 

3. Matematika 

1. Élővilág 
12. 2. Gyakorlati fogl. 

3. 	- 

13. 1. Élővilág 

1. Élővilág 
14. 2. Földrajz 

1. Testnevelés 
15. 2. Élővilág 

3. Földrajz 

1. Rajz 
16. 2. Orosz 

3. Élővilág 

1. Ének 
17. 2. Matematika 

3. Élővilág 

1: Testnevelés 
18. 2. Ének 

3. Rajz 

1. Élővilág 
19. 2. Földrajz 

1. Testnevelés 
20. 2: Gyakorlati fogl. 

3. Ének 	. 

1. Rajz 
21. 2. Élovilág 

3. Földrajz 

1. Orosz 
22. 2. Élővilág 

3• 	- 

1: Magyar irod 
23. 2. Élővilág 

3. Földrajz 

1. Élővilág 
24. 2. Földrajz 

3. Testnevelés 
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Tanu- 
16 

Tantárgyak Tanu- 
16 

Tantárgyak 

-. 1: Rajz 
25 . 2: Élővilág 29. 

3. Földrajz 

- 1: Ének 1. Testnevelés 
26. 2: Testnevelés 30. 2. Földrajz 

3 . 
Rajz 3. Magyar irod. 

1: Élővilág 1. Ének 
27. 2: Gyakorlati fogl. 31. 2:.0rosz 

3. Földrajz 3. Élővilág 

- 	1: Testnevelés 1. Történelem 
28. 2: Történelem 32. 2. Testnevelés 

3. Élővilág 3. Gyakorlati fogi. 

Választott tárgyak rangsora 5. osztályban 

1. helyen 
választott 
tárgyak 

Tanu- 
16 

2. helyen 
választott 
tárgyak 

Tanu- 
16 

3. helyen 
választott 
tárgyak 

Tanu- 
16 

Testnevelés 29 Testnevelés 2Q Földrajz 23 

• Élővilág 23 Élővilág 20 Élővilág 19 

Rajz 13 Földrajz 20 Ének 15 

Ének 13 Gyakorlati 13 Rajz 15 

Orosz 6 Orosz 10 Orosz 8 

Magyar irod. 6 Ének 6 Matematika 8 

Történelem 6 Matematika 3 Testnevelés 4 

Matematika 3 Rajz 3 Magyar irod. 4 

Történelem S Gyak.fogl. 4 
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6. ábra  

1. hely  
—2. hely  

3. hely  

Mivel az érdeklődés alakulása és megszilárditása tevé-

kenység folyamatában történik, kerestük azokat a fő tevé-

kenységi formákat, amelyek az érdeklődési körök kialakulá-

sát, az érdeklődés fejlődését biztositják. Ebből a szempont-

ból lényeges az iskolai oktatáson belüli tantárgyak rend-

szere.  

Ötödik osztályban a tanulók tantárgyi érdeklődését ele-

mezve megállapitható, hogy legtöbben az élővilág tárgyat,  

testnevelést és földrajz tárgyakat választották. Természe-

tesen ebből a tényből nem lehet lényeges következtetéseket  

levonni, hiszen ébben az időszakban még csak ismerkednek a  

i 
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Fürdés 
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Játék 

Játék 
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tantárgy ismeretanyagával, s a tárgyat oktató pedagógus-

sal. Figyelemre méltó az a tény, hogy a testnevelés tárgyat 

első és második helyen is legtöbben választották, ezzel ma-

gyarázható az érdeklődésben domináló sport megjelölése. 

Szabad idő felhasználás otthon /5. osztály/ 

Tana- 1. helyen meg-
ló 	jelölt tevé- 

kenység 

2.helyen megje- 
lölt tevékeny-

ség 

3.helyen megje- 
lölt tevékeny-

ség 

Olvasás 
Játék 
TV-nézés 
Foci 
Csuzlizás 
Játék 
Olvasás 
Olvasás 

Játék 
Olvasás 
Olvasás 
Kerti munka 
Olvasás 
Foci 
Tollasozás 
Játék 
Játék 
Játék 
Játék 
Foci 
Játék csikókkal 
Olvasás 
Olvasás 

Játék 
Gyomlálás 
Foci 
Horgászás 
Foci 
Otthoni segités 
TV-nézés 
Játék a szabad- 
ban 
Olvasás 

Kerti munka 

Játék 

Kerékpározás 
TV-nézés 

Olvasás 

Olvasás 
Olvasás 
Játék 

• 

1.  
2.  

3.  

4.  

5.  
6.  

?. 
8.  

9.  
10.  
11.  
12.  

13.  
14.  

15.  
16.  
17.  
18.  

19.  
20.  
21.  
22.  
23.  
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Tanu- 	l.helyen meg- 
16 	jelölt tevé- 

kenység _ 2.helyen megje- 
lölt tevékeny- 

séd 

3.helyen meg-
jelölt tevékeny- 

s 
24. Otthoni segités Játék Sport 

25. Olvasás Tollasozás Labdázás 

26. Olvasás Játék Otthoni segités 

27. Játék Otthoni segités Olvasás 

28. Foci Strandolás Mozi 
29. Játék - - 
30. Sport Játék - 
31. Olvasás Labdázás Varrás 
32. Játék Tollasozás Olvasás 

A tanulók érdeklődésének fejlődését nemcsak a tantárgyi 

érdeklődésen keresztül követhetjük, hanem a családi környe-

zet által biztositott tevékenységi formákat is vizsgálhat-

juk. A.  szabadidős tevékenységekre utaló kérdéssel az érdek-

lődés témáit, terjedelmét és a pályaorientációval való ösz-

szefüggését vizsgáltuk. 

A táblázat tanulónként jelzi az első, második és a har-

madik helyen megjelölt érdeklődési témákat. Az életkorra jel-

lemző érdeklődési irányokat az érdeklődési témák gyakorisági 

rangsora szemlélteti. 

Szabadidős tevékenységek Előfordulás száma 

1.  Játék 20 
2.  Olvasás 17 
3.  Focizás 6 
4.  Otthoni segités 5 
5.  Televiziónézés 4 
6.  Tollaslabdázás 3 
7.  Kerti munka 3 
8.  Sport 2 
9.  Strandolás 2 
10.  Labdázás 2 
11.  Rajzolás 1 
12.  Varrás 1 

Az előfordulási gyakoriság rangsora pályaorientáció szem- 
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pontjából közömbös témákat jelöl, de ha ezeket az  otthoni  

kedvelt szabadidős tevékenységeket figyelemmel kisétjük, 

hasznos információt nyerhetünk a pályaérdeklődés kialakulá-

séról, fejlődéséről. 

Szakköri tevékenység 5. osztályban  

Tanu- 
ló 	Iskolai szakkörök városi szakkörök 

1.  = - 
2.  - - 

3.  matematika - 
4.  modellező - 

5.  modellező tájékozódási futó 
6.  matematika - 

7.  matematika - 
8.  matematika - 
9.  matematika - 
10.  matematika . - 
11.  - - 
12.  rajz  - 
13.  matematika . - 
14.  - - 
15.  báb, rajz - 
16.  modellező - 
17.  modellező - 
18.  matematika, báb - 
19.  modellező - 
20.  modellező tájékozódási futó 
21.  rajz - 
22.  matematika 
23.  báb; sportkör - 

24.  rajz - 
25.  matematika - 
26.  báb; matematika - 
27.  matematika. - 
28.  - tájékozódási futó 
29.  - tájékozódási futó 
30.  matematika - 

332. rajz 	- - 

A szakköri tevékenység megválasztását több tényező be-

folyásolta. Elsősorban azok az objektiv lehetőségek, amelyet 

az iskola, illetve a városi uttörőház szakkörei biztosítot-

tak. Számtalan szubjektiv tényező is motiválta a választást: 
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a tanár személye, barát, érdeklődés,  stb. 

Az 5. osztályos tanulók 10 iskolai szakkör közül választ-

hattak. Legtöbb tanuló matematika szakkörre, modellező szak-

körre, rajz és báb szakkörre jelentkezett.  

.~ szakköri tevékenységnek sokrétü feladata van: munkára  

nevelés, iskolai tanulmányok elmélyitése, a tanulók pályais-

menetének bővitése, képességek fejlesztése, önmaguk kipróbá-

lása egy bizonyos tevékenység tipusban, mely fontos önisme-

reti tényezőt jelent.  

A téma kifejtése szempontjából fontos annak megállapitá-

sa, hogy milyen összefüggés tapasztalható a szakköri tevé-

kenység és a pályaorientáció között. Van-e egyáltalán bel-

ső tárgyi összefüggés?  

Az adatok elemzése során 12,5 %-os megfeleléssel talál-

koztunk, vagyis 4 tanuló esetében szoros, belső tárgyi össze-

függés állapitható meg.  

- Tanuló Szakkör megnevezése Pályaorientáció  

4. modellező asztalos  

8. matematika 	_ tanár /matematika szakos/  

10.  matematika kereskedelmi eladó  

11.  báb és rajz óvónő  
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Szakköri tevékenység 6. osztályban  

Tanu- 	Iskolai szakkörök 	- 
ló 

Városi  szakkörök 

1: - 
2.  - - 

3.  matematika 
4.  modellező - 

5.  modellező tájékozódási futó 
6: matematika 
7.  matematika, rajz - 
8.  matematika - 

9.  matematika - 
10.  matematika - 
11.  matematika 
12.  rajz - 
13.  rajz báb 
14.  '= báb 
15.  - - 
16.  modellező - 
17.  - - 
18.  matematika, rajz báb 
19.  modellező - 
20.  modellező tájékozódási futó 
21.  rajz - 
22.  - báb 
23:  Sport báb 
24:  matematika báb 
25.  matematika - 
26.  matematika báb 
27.  magyar irodalom - 
28.  - tájékozódási futó 
29.  .. báb 
30.  - tájékozódási futó 
31.  matematika - 
32.  tájékozódási futó 

J.  szakköri tevékenységet pályaorientáció szempontjából 

elemezve, fejlődést állapithatunk meg az előző évhez viszo-

nyitva. A tanulók 28,12 %-a a pályaorientációnak megfelelő 

szakköri tevékenységet választott. 
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Tanuló Szakkör megnevezése Pályaorientáció 

4. modellező asztalos 
7.  rajz óvónő 
8.  matematika tanár /matematika sz/ 

13. rajz és báb óvónő 
21. rajz óvónő 
27. magyar irodalom óvónő 

Szakköri tevékenység 7. osztályban 

"Tana- 
ló 

Iskolai szakkörök Városi szakkörök 

1.  = -- 
2.  - 
3.  gépjárműbarát üvegtechnika 
4.  gép járműbarát - 
5.  gépjármüb arát - 
6.  helytörténeti - 
7.  = - 
8.  matematika - 
9.  - - 
10.  - - 
11.  magyar irodalom - 
12.  gépjárműbarát - 
13.  helytörténeti - 
14.  gépjárműbarát 
15.  - - 
16.  gépjárműbarát 
17.  modellező - 
18.  gépjárműbarát - 
19.  gépjárműbarát - 
20.  gépjárműbarát tájékozódási futó 
21.  matematika 
22.  = - 
23.  sport és gépjárműbarát - 
'24. - - 
25. matematika - 
a6. magyar irodalom - 
27.  magyar irodalom, matematika - 28.  - - 
29.  rajz, gépjárműbarát - 
30.  gép járműbarát - 
31.  - - 
32.  helytörténeti - 
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Hetedik osztályban a pályaorientáció szempontjából is-

mét növekedett azoknak a tanulóknak a száma, akik érdeklő-

désüknek, pályaválasztási szándékuknak megfelelően válasz-

tottak, vagy változtattak szakköri tevékenységet. A pálya-

orientáció és a szakköri tevékenység megfelelése 34,4 %-os. 

Tanuló Szakkör megnevezése Pályaorientáció 

3.  gépjárműbarát autószerelő 

4.  gépjárműbarát autószerelő 

6. helytörténeti óvónő 

8. matematika tanár /matematika sz/ 

11. magyar irodalom óvónő 

16. gépjárműbarát autószerelő 

19 gépjárműbarát autószerelő 

20. gépjárműbarát autószerelő 

27. magyar irodalom óvónő 

29.  rajz, gépjárműbarát rádió- és televizió-
szerelő 

30.  gépjárműbarát autószerelő 
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III. ÖNISMERET ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI DÖNTÉS 

Az iskolai pályaorientációs tevékenység legfontosabb 

feladata, minden tanulót képessé tenni a tudatos pályavá-

lasztásra, illetve tanulmányválasztásra. 

A pályára találás folyamata a tanulók személyiségfejlő-

désének aktiv folyamata. Minél érettebbé válik a serdülő a 

személyiségfejlődése folyamatában, önismeretében, önmegvaló-

sitásában, annál felismerhetőbbé, kifejezettebbé válik pálya-

választási képessége is. 

Az iskolai pedagógiai pályaorientációs tevékenységben 

két szakaszt különböztetünk meg: előkészitő szakaszt /a ta-

nuló személyiségének, adottságainak, képességeinek megisme-

rése, a pályaorientáció tanulmányozása, pályaválasztási fel- 

világositás, irányitás/, mely hosszabb időn keresztül, az ok-

tató-nevelő munka alkotórésze. 

A pályaorientációs tevékenység második szakasza: a meg-

valósitási szakasz, mely közvetlen segitséget jelent a pálya-

választási döntést megelőzően egy-egy foglalkozás kiválasz-

tásában. 

Vizsgálatunk mindkét szakaszra kiterjedt, vagyis a pálya-

választást előkészitő és megvalósitási szakaszra. Az eddigi-

ek során a pályaválasztást előkészitő szakaszban vizsgáltuk 

az önismeret és a pályaorientáció jellemzőit. Munkánk továb-

bi részében a pályaorientáció és a pályaválasztási döntés 

összefüggéseit, a pályaválasztási döntés motivumait, az ér-

deklődés és a pályaválasztási döntés összefüggéseit vizsgál- 

juk. 
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A  8. osztályos tanulók pályaválasztási döntése  

Tanu- Az I. helyen megjelölt 
ló 	foglalkozás /iskola/ 

á II. helyen megjelölt 
foglalkozás /iskola/ 

1. disznövénykertész 
2. kép- gyorsiró /szakközép-

iskola/ 
3, autószerelő 
4. autószerelő 
5. szobafestő- mázoló 
6. gimnázium /könyvtáros/ 
7. kötő- hurkoló 
8. gimnázium /mat.tagozat/ 
9. kötő- hurkoló 
10. gép- gyorsiró /szakközép-

iskola / 
11. óvónő 
12.  
13. finommechanikai müszerész 

/szakközépisk./ 
14. szobafestő- tapétázó 
15. ügyviteli szak /szakközép-

isk./ 
16. autószerelő 
17. gépészeti szak /szakközép-

isk./ 
18. finommechanikai müszerész 

/szakközépiskola/ 
19. gépészeti szak /szakközép-

isk./ 
20. autószerelő 
21. óvónő 
22. gimnázium /ált.tagozat/ 
23. vadász és vadtenyésztő 
24. ügyviteli szak /szakközép-

isk./ 
25. kötő- hurkoló 
26. egészségügyi szak /szak-

középisk./ 
27. óvónő 
28. szabó 

szabó 
vendéglátóip ari eladó 

géplakatos 
géplakatos 
kőmüves 
kereskedelmi eladó 
konfekciós 
gimnázium /ált. tagozat/ 
konfekciós 

korongos 
gimnázium /ált. tagozat/ 

gépészeti szak /szakkö- 
zépisk./ 
porcelánkorongozó 
élelmiszer eladó 

villanyszerelő 

villanyszerelő 
egészségügyi szak /szakkö-
zépiskola/ 
erősáramu szak /szakkö-
zépiskola/ 
gépszerelő 
mezőgazdasági szakközépisk. 
mezőgazdasági szakközépisk. 
mezőgazdasági gépész 
egészségügyi szak /szakkö-
zépisk./  
konfekciós 
ügyviteli szak /szakközép-
isk./ 
gimnázium /ált.szak./ 
viz- és gázvezeték szerelő 



Tanu- Az I. helyen megjelölt 
ló 	foglalkozás /iskola/ 

A II. helyen megjelölt 
foglalkozás /iskola/ 

29. szobafestő- mázoló 
30. porcelánkorongozó 
31. egészségügyi szak /szak-

középisk./ 
32. egészségügyi szak /szak-

középisk./ 

asztalos 
asztalos 
ügyviteli szak /szakkö-
zépisk./ 
számviteli szak /szakkö-
zépisk./ 
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A pályaválasztási döntés négyéves pályaorientációt lezá-

ró aktus. fiz előbbi táblázat tanulónként mutatja be azt a szak-

mát és iskolát, amelyet a tanulók továbbtanulási lapjukon 

/1976. március hóban/ megjelöltek. Konkrét szakmát azok a 

tanulók választottak, akik szakmunkásképző intézetekbe és szak-

középiskolákba jelentkeztek. A gimnáziumba jelentkezők elha-

lasztották a pályaválasztási döntést, de a jelölt tagozat utal 

a tanuló pályaorientációjának jellegére. 

&z első helyen megjelölt foglalkozás a tanulók százalékában  

Foglalkozás 	/iskola/ 

Szakmunkásképző iskola 

Autószerelő 12,5 
Szobafestő- mázoló 9,4 
Kötő- hurköló 9, 4 
Disznövénykertész 3,1 
Vadász és vadtenyésztő 3,1 
Szabó 3,1 
Porcelánkorongozó 3,1 

Szakközépiskola  

óvónő 
Egészségügyi szak 
Gép- gyorsim6 
Finommechanikai müszerész 
ügyviteli szak 
Gépészeti szak 

9,4 

6,3 
6,3 
6,33 



Gimnázium  
Általános tagozat /könyvtá- 
ros, történelem tanár/ 	6,3  
Matematika tagozat /matemati- 
ka tanár/ 	3,1  

Nem tanul tovább 	 3,1  

Az első helyen megjelölt szakmák, iskolák megoszlása alap-

ján a tanulók 43,7 %-a készül szakmunkás pályára, 44 %-a szak-

középiskolába, 9,4 %-a gimnáziumba és 1 tanuló /3,1 %/ nem 

tanul tovább. A szakmát választó 14 tanuló /43,7 %/ 7 szakmát 

jelölt meg, legnépszerübb az autószerelő szakma, szobafestő-

mázolt, valamint a kötő- hurkoló szakma. 

A szakközépiskolába jelentkező 14 tanuló /44 %/ szintén 7 sza-

kot jelölt meg. Legnépszerübb az óvónői, egészségügyi pálya. 

A második  hel;~en megjelölt foglalkozás a tanulók százalékában  

Foglalkozás 	/iskola/  

Szakmunkásképző iskola 

Kereskedelmi eladó 9,4 
Konfekciós 9,4  
Géplakatos 6,3 
Korongos 6,3 
Villanyszerelő 6,3 
Asztalos 6,3 
Szabó 3,1  
Kőműves 3,1  
Gépszerelő 3,1 
Viz- gázszerelő 3,1 
Mezőgazdasági gépész 3,1 

Szakközépiskola  
Egészségügyi szak 6,3 
Mezőgazdasági szakközépisk. 6,3 
Ügyviteli szak 6,3 
Ge$észeti szak 3,1 
Erósáramu szak 3,1 
Számviteli szak 3,1 

Gimnázium Általános tagozat 9,4 .. 

Nem tanul tovább 3,1 



1. viz-gázszer. televiziószer. 

2. keresk.eladó keresk.eladó 
3. fin.mech.müsz.autószerelő 
4. asztalos 	asztalos 
5. kőmiives 	szobafestő- 

mázoló  
6. óvónő 	óvónő 

7. varrónő 
8. tanár/mat./ 
9. himző 
10. keresk.eladó 
11. tanár/tört./ 
12. nem tudja 
13. tanár/biol./ 
14. bohóc 

15. óvónő 
16. szinész 
17. autószerelő 
18. gép-gyorsiró 
19. autószerelő 
20. autószerelő  
21. gyermekorvos 
22. tanár 
23. gáz- vizszer. 
24. gép-gyorsiró 
25. óvónő 
26. gyermekorvos 
27.ápolónő 
28. televizószer. 

29. öntő v.gép-
szerelő 

óvónő . 

tanár /mat./ 
himző 
fodrász 
tanár/tört./ 
kertész 
óvónő 
szobafestő- 

mázoló  
óvónő 
televiziószer. 
autószerelő 
eü.dolgozó 
esztergályos 
autószerelő  
óvónő 
tanár 
vadász 

dolgozó 
könyvtáros 
gyermekorvos 
óvónő 
szobafestő- 

mázoló 
rádió-televi-
ziószerelő 
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Pályaorientáció és pályaválasztási döntés  

Tanu 
ló 

P á l y a o r i e n t á c i ó Pályaválasztási 
döntés 

5.osztály 6.osztály 7.osztály 

viz-gázszer. disznövényker- 
tész 

eü.dolgozó gép- gyorsiró 
autószerelő  autószerelő  
autószerelő  autószerelő  
szobafestő- szobafestő-

mázoló 
	

mázoló 
óvónő 	könyvtáros 

/gimn./ 
óvónő 	kötő- hurkoló 
tanár /mat./ tanár/mat./ 
kötő- hurkoló  kötő-hurkoló  
fodrász 	gép- gyorsiró 
óvónő 	Óvónő 
kertész 
eü.dolgozó 
szobafestő- 

mázoló 
óvónő 
	

ügyviteli szak 
autószerelő  autószerelő  
kőműves 	gépészeti szak 
eü.dolgozó fin.mechn.müsz. 
autószerelő gépészeti szak 
autószerelő  autószerelő  
óvónő 
	

óvónő 
tanár 
	

tanár /gimn./ 
vadász 	vadász 
eü.dolgozó ügyviteli szak 
óvónő 	kötő- hurkoló 
eü.do1gozó  eü.szak 
óv  ónő 	óv ónó 
szobafestő- szabó 

mázoló 
rádió-televi- szobafestő-
ziószerelő 	mázoló 

finommech.müsz. 
szobafestő- 

mázoló 
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30. gépkocsivezető  rádió-televi- 
ziószerelő 

autószerelő porcelán- 
korongozó  

31. varrónő  varrónő ápolónő eü.szak  
32. tanár  asszisztens asszisztens eü.szak  

A pályaorientáció és a választott pálya /pályavá-  
lasztási döntés/ Kapcsolata  

Tanu- 
ló 

Pályaorientáció száma 	Pályaválasztási  
5.-7. osztályban 	döntés  

1.  2 + 1  
2.  2 + 1  
3.  2  

.2  4.  
5 
6. 1 + 1  
7. 2.  + 1  
8. 1 ---11. 
9. 9. 2  ~-_  

10. 2 + 1  
11. 1 nem tanul tovább  
12. 2 --a. 

 

13. 3 + 1  
14. 2  ----~► 

15. 1 + 1  
16. 3 1  =--= 
17. 2 + 1  
18. 2 + 1  
19. 2 + 1  
20. 1 --~  
21. 2 --~  
22. 1  --~ 

23. 2  --s 
24. 2 + 1  
25. 2 + 1  
26. 2  ---~ 

27. 2  ---~ 

28. 2 + 1  
29. 2 + 1  
30. 3 + 1  
31. 2 --~  

32. 2 --a.  

Jelölések: ---a~ pályaorientációnak  
adekvát pályaválasz-
tási döntés  
pályaorientációtól el- 
térő pályaválasztási  
döntés  
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A pályaorientáció és a pályaválasztási döntés kapcsolata, en-
nek főbb tipusai: 

1. Egy pályaorientáció és-azzal megegyező pályaválasztási 
döntés /9,37 %/ 

Tanu- 	Pá l y a o . r i e n t á c i ó Pályaválasztási 
döntés ló 	5.osztály 6.osztály 7.osztály 

8. 	tanár tanár tanár 	tanár /gimnázium/ 
20. 	aűtószer. aűtószer. au—  tó zer. Fut szerelő 
22. 	tanár tanár anű- tanár /gimnázium/ 

2. Két pályaorientáció, s az egyik orientációval megegyező  
pályaválasztási döntés  

A 6., 7. osztályos orientációval megegyező pályaválasz-
tási döntés /21,87 %/. 

TRu- Pályaorientáció Pályaválasztási 
döntés 5.osztály 6.osztály 7.osztály 

3. finommech. 
műszerész 

autószer. autószer. autószer. 

5. kőmüves szobafestő szobafestő szobafestő 
14. bohóc szobafestő szobafestő szobafeslő 
21. orvos óvónő ov on o ovono 
23. gáz- viz- 

szerelő 
v adá z v ász vad z 

27. ápolónő óvónő óvónő óvónő 
32. tanár aszisz- asszl.sz- 

----ETEs 
ass sztens 

ens /eü.szak/ 

A 7. osztályos pályaorientációval megegyező pálya-
választási döntés /15,62 %/ 

ló 
Tanu-Pálya  ó r i e n t á c i  6 Pályaválasztási 

döntés 5.osztály 6. osztály 7.osztály 

4. asztalos asztalos autószerelő 	autószerelő 
9. himző himző kötő- hurkoló kötő- hurkoló 

11. tanár tanár óvónő óvónő 
26. orvos orvos eú 	l§ozó eu szak 
31. varrónő varrónő ápolóno 	eú.sza 



3. Egy  pályaorientáció és attól eltérő pályaválasztási döntés  
/6,25 %/ 

Tanu= 	Pá 1 y a . o r i e n t . á c i ó Pályaválasztási 
döntés ló 	5.osztály 6.osztály ?.osztály 

15. óvónő óvónő óvónő 	ügyviteli szak 
16. óvónő óvónő óvónő 	gimnázium /könyvtá- 

ros/ 

4. Egy pályaorientáció, nem tanul tovább  /3.12 %/ 

Tanu- 
ló 

Pályaori entáció Pályaválasztási 
döntés 5.osztály 	6.osztály 	?.osztály 

12. nem tudja kertész kertész 	nem tanul tovább 

5. Két pályaorientáció, s ahhoz hasonló pályaválasztási  

döntés /12,48 %/ 

Tanu-  Pályaorientáció  
ló 5.osztály 6.osztály ?.osztály 

Pályaválasztási 
döntés 

7. varrónő 
17. ant szer: 
19. autosz r. 
24. gepgyors- 

iró 

óvónő 
autószer. 
eszterg.  
eü.dolg. 

óvónő 
kőműves 
autószer. 
éü.dolg. 

kötő- hurkoló  
gépészeti szak  
epészeti szak 

ugyyviteli szak 



Tanu-  Pályaorientáció  
ló 5.osztály 6.osztály 7.osztály 

Pályaválasztási 
döntés 

. viz-gáz- televizió-
szerelő 	szerelő 

• kereskedel-kereske-
mi eladó delmi el-

adó 

	

10. 	ker.eladó fodrász 

	

18. 	gép-gyors- eü..dolg. 
iró 

	

25. 	óvónő 	könyvtáros 

	

28. 	TV-szer. 	szobafestő 

	

29. 	öntő v. 	rádió-TV- 
gépszerelő 	szerelő 

viz- gáz-
szerelő 

eü.dolg. 

fodrász 
eü.dolg. 

óvónő 
szobafestő 
rádió-TV- 

szerelő 

disznövénykertész 

gép-gyorsiró 

gép-gyorsiró . 
finommech.müsz. 

kötő- hurkoló 
szabó 
szobafestő- mázoló 

5. osztály 6.osztály 
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6. Két Al aorientáció s attól eltérő •ál'aválasztási döntés 

/21,87 l/ 

7. Három pályaorientáció és az e gyik orientációval megegyező 

fiaválasztási döntés /3,12 %/ 

Tanu- 
ló 

Pá  l y a o r i e n t á c i ó Pályaválasztási 
döntés 

. 5.osztály 6.osztály 7.osztály 

16. szinész TV-szer. autószerelő autószerelő 

8. Három pályaorientáció, s attól eltérő pályaválasztási  
döntés /6,25 %/ 

Tartu-  .P á 1 y 
16 

13. tanár 
30. gépkocsi- 

vezető 

a o r i e n 

óvónő 
rádió-
TV-szer. 

t á c i ó 
7.osztály 

eü.dolg. 
autószer. 

Pályaválasztási 
döntés 

finommech.müszerész 
porcelánkorongozó 
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Az önismeret elvi kérdéseinek kifejtése sorári szol-

tank arról a fontos követelményről,mely szerint az iskolai 

pályaorientációnak folyamatosnak és dinamikusnak kell len-

nie az általános iskola 5.-8. osztályaiban. A. vizsgálati 

anyag longitudinális elemzése ezt a dinamikus jelleget fe-

jezi ki. 

Természetesen a jelzett pályaorientáció-változás száma 

nem zárja ki annak a valószinüségét, hogy a tanulók a négy 

év folyamán többször is változtatták pályaválasztási szán-

dékukat. Általunk elvégzett felmérés ezt a tényt nem rög-

zitheti, csupán számol ezzel a lehetőséggel. 

Ha a pályaorientáció és .a pályaválasztási döntés össze-

függés alapján létrehozott tipusokat vizsgáljuk, szembetünő 

az a tény, hogy a tanulók 50 %-a esetében a pályaorientáció-

nak adekvát pályaválasztási döntés alakult ki. Azzal a tény-

nyel is kell számolnunk, hogy a tanulók 50 %-a esetében nem 

valósult meg a pályaválasztási szándék. Ebből az 50 %-ból 

3,1 % /1 tanuló/ nem tanult tovább. A helyzet mégsem ilyen 

kedvezőtlen. A pályaorientációtól eltérő döntés is differen-

ciált. Az 5. tipus jól érzékelteti, a pályaorientációtól el-

térő pályaválasztási döntésben is felfedezhető bizonyos tar-

talmi összefüggés. Ez esetben pályaorientáció segithette a 

pályaválasztási döntés kialakulását. Ebbe a kategóriába a 

tanulók 12,5 %-a tartozik. 

Kedvezőtlenebb képet mutat a 3., 6. és a 8. tipusba tar-

tozó tanulók /34,37 70/ pályaválasztási döntése, ahol is a 

pályaorientációtól eltérő pályaválasztás történt. 



1. Gyenge fizikumu vagyok. Szeretem 
a virágokat. 

2. Tetszik a szakma, sok érdekes-
séget találok benne. Irodában le-
het dolgozni. 
Szeretek barkácsolni és szerelni. 
Szeretek motorokat és autókat 
szerelni. 
Szép szakma és változatos. Sze-
retek festeni. Testalkatomnak 
megfelel. 

6. Szeretek olvasni. Szeretek embe- könyvtáros /gimn/ 
rek között lenni. 

dísznövény 
kertész 

autószerelő 
autószerelő 

szobafestő- és 
mázoló 

gép- gyorsiró 
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A harmadik tipusra jellemző, hogy mindkét tanuló eseté-

ben /6,25 %/ csak egy-egy pályaorientáció volt. A 6. tipus 

esetében két pályaorientáció-változás, a 8. tipus esetében 

3 pályaorientáció-változás volt. 

Pályaválasztási  döntés motivumai  

   

   

Tanu- 	M o t i v u m 
ló 

 

Pályaválasztási 
döntés 

    

    

7. Szeretek kötni. Néném is a H6DIKÖT- 
ben tanult. Nem zavar a  zaj. Ki- kötő- hurkoló 
tartó vagyok. Szeretek gépen dol- 
gozni. 

8. Nagyon szeretem a matematikát. 

	

	tanár  /matematika 
szakos/ 

9. Szeretek kötni, s már kötöttem 
gépen. 	 kötő- hurkoló 

10. Szeretek írni, és szeretnék iro- gép- gyorsiró 
dában dolgozni. Szépen irok. 

11. Szeretek gyerekekkel foglalkozni. óvónő 
12. - 	 - 

13. Szeretem a fizikát. Érdekelnek a 
müszerek és a szakmával kapcso-
latos dolgok. 

14. Szeretek szineket keverni. Sze-
retek festeni. Ügyes kezem van. 
Nem szédülök. 

finommechanikai 
müszerész 

szobafestő- és má-
zoló 



- 88 - 

Tanu- 
ló 

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

20.  

21.  
22.  

23.  

24.  

25.  

26.  

27.  

28.  

29.  
30.  

31.  

32.  

M o t i v u m 	Pályaválasztási 
döntés 

Szeretnék ügyviteli munkával 
	

ügyviteli szak 
foglalkozni. Szeretek számolni. 
Szeretek szerelni. Jó a kéz- 
ügyességem és megfelelő a test-  autószerelő 
alkatom. 
Tanáraim és szüleim javasolták. 
Szeretem a gépeket és érdekel is.gépészeti szak 
Édesapám akaratára döntöttem, 
azt mondja jó a kézügyességem. 
Érdekesnek tartom, szeretem a 
gépeket, van türelmem. 
Érdekelnek az autók. Van kéz-
ügyességem. Szeretek gépeket sze- autószerelő 
telni. Van türelmem. 
Szeretek gyerekekkelfoglalk. 
Szeretem a történelmet és a 
gyerekeket. 
Szeretem az állatokat és a ter-
mészetet. Szeretem az erdőt, a 
szabad életet. 
Nagyon szeretek gépelni, ira-
tokkal dolgozni. Többször 
gépeltem. 
Szeretem ezt a pályát. Van ked-
vem hozzá. 
Szeretem a biológiát, ötös va-
gyok belőle. Szeretek emberek-
kel foglalkozni. 
Szeretem a gyerekeket. Érdekel 
az óvónői pálya. Óvódában la-
kunk, sokat foglalkozom a gyere-
kekkel. Van tehetségem. 
ttlő munka. Szeretek szabni,varr-
ni. Ruhákat akarok késziteni. 
Jó szakma. 
Szeretném folytatni ezt a régi 
foglalkozást. Szeretek formálni, 
anyagot megmunkálni, festeni. 
Szeretem a gyerekeket, Bölcsö-
dében szeretnék dolgozni. 

Szeretem a gyerekeket . Van tü-
relmem hozzájuk. Bölcsödében 
szeretnék dolgozni. 

finommechanikai müsz. 

gépészeti szak 

óvónő 
tanár /gimnázium/ 

vadász és vadte-
nyésztő 
ügyviteli szak 

kötő- hurkoló 

egészségügyi szak 

óvónő 

szabó 
szobafestő- mázoló 

porcelánkorongozó 

egészségügyi szak 

egészségügyi szak 



M o t i v u m 	Megoszlás  %-ban 

1. A pálya erkölcsi, társadalmi értéké-
re hivatkozik 	1,38 

2. Szakmai ismeretekre, tapasztalatok- . 

ra hivatkozik 	 6,94 
3. Tanulmányi eredményre, tantárgyi 

vonzódásra hivatkozik 	6,94 
4. Alkalmasságára, képességeire hi- 

vatkozik 	 19,44 
5. Érdeklődésére hivatkozik 	5,55 
6. Szubjektiv, de szociális indokok 

alapján dönt 11,11 
7. Konkrétabb, de szubjektiv indokok 

alapján dönt 29,16 

8. Differenciálatlanul szubjektiv von-
zódás alapján dönt 6,94 

9. Családi befolyás hatására dönt 4,16 
10. Munkakörülménnyel indokol 8,33 
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A pályaválasztási döntés nemcsak a pályaorientáció sza-

kaszát, hanem egyuttal a motivumok, inditékok harcának fo-

lyamatát is lezárja. Rókusfalvy P. /1969/ szerint: "Az el-

határozás cselekvés-lélektani szempontból mindig választást 

jelent, valamely tettre serkentő motivum választását". 

/188.1./ A pályaorientálódás folyamatában a pályaismeret- 

nek és az önismeretnek fontos szerepe van a motivumok kialaku-

lásában. 

A pályaválasztási döntés motivumai a következő csoportokra 

bonthatók: 



® 5. osztály 
6. osztó ty 

• 7. osztály 
— 8. osztály 

1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	70 11 	12 13 74 	15 
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Pál•aorientáció és a •ál•aválasztási döntés 
motivumai  

38 
36 
34 
32 
30 
28 
26 
24 
22 
20 
18 
16 
74 
12 
70 
8 
6 
4 
2 

motivumok 

7. ábra 
1. Hivatástudatra hivatkozik. 
2. A pálya erkölcsi, társadalmi értékére hivatkozik 
3. Szakmai ismerettel, vagy esetleges tapasztalattal 

indokol. 
4. Tanulmányi eredmény, vagy tantárgyi vonzódás alapján 

indokol. 
5. Alkalmasságára, képességeire hivatkozik. 
6. Alkotó-, kutatómunkára való igény alapján dönt. 
7: trdeklődésére hivatkozik. 
8: Szubjektiv, de szociális indokok alapján dönt. _ 
9. Konkrétabb, de szubjektiv vonzódás alapján dönt. 
10. Differenciálatlanul szubjektiv vonzódás alapján dönt. 
11 A pálya kereseti lehetőségeire hivatkozik. 
12. Konkrét elhelyezkedési lehetőségekre hivatkozik. 
13. Családi hagyomány, vagy befolyás hatására dönt. 
14. Munkakörülményeire hivatkozik. 
15. Nem tudja indokolni válaszát. 
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Ha a pályaválasztási döntés motivumcsoportjait össze-

hasonlitjuk a pályaorientáció motivumcsoportjaival, a kö-

vetkező hasonlóság, illetve változás állapitható meg: 

- A pályaválasztási döntést előkészitő pályaorientáció 

motivumainak döntő többsége érzelmi jellegü /8., 9. és 10. 

kategória/. 

- Az érzelmi alapon történő szubjektiv vonzódás meg-

tartotta vezető szerepét a pályaválasztási döntés szakaszá-

ban is. Ez a tény azzal magyarázható, hogy a tanulók 50 %-a 

esetében a pályaorientációnak adekvát pályaválasztási dön-

tés alakult ki és a tanulók 12,5 %-a a pályaorientációhoz 

hasonló pályát választott. 

- A pályaválasztási döntés érzelmi jellegü motivumait 

az erős differenciáció jellemzi. Erősen lecsökkent a diffe-

renciálatlan szubjektiv vonzódást kifejező motivumok érté- 

ke, s kiemelkedik a konkrétabb, de szubjektiv vonzódás alap-

ján történő pályaválasztási döntés. 

- A pályaorientációs szakaszban rendkivül kevesen hivat-

koztak alkalmasságukra, képességeikre. A pályaválasztási 

döntés motivumainak rangsorában ez a motivum a második hely-

re került. Ez a körülmény, valamint az érzelmi jellegü moti-

vumok differenciációja jelzik az önismeret fejlődését, hi-

szen a pályaalkalmazkodás folyamatában az önismeret is mo-

tivummá alakul. 

- Növekvő tendenciát mutat a tanulmányi eredményre, tan-

tárgyi érdeklődésre és a munkakörülményre utaló motivumok 

száma. 
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Érdeklődés és a pályaválasztási döntés  

A tanulók érdeklődésének vizsgálatát az 5. osztályban 

alkalmazott kérdések alapján végeztük. Feltártuk a tantár-

gyi érdeklődés, az otthoni szabadidős tevékenységek és a 

szakköri tevékenységek jellegét. A vizsgálatot kiegészitet-

tük a tanitási órán kivüli iskolai tevékenységek felméré-

sével. 

Tantárgyi érdeklődés és pályaválasztási döntés  

Tanu- 
ló 

Tantárgyak Tanu- 
ló 

Tantárgyak 

1: Rajz 1. Ének 
1. 2: Fizika 9. 2. Gyakorlati fogi. 

3. Ének 3. Orosz 

1. Élővilág 1. Testnevelés 
2. 2. Matematika 10. 2. Ének 

5. Magyar 3. Gyakorlati fogi. 

1. Gyakorlati 1. Magyar 
3. 2. Fizika 11. 2: Élővilág 

3. Kémia 3. Orosz 

1. Földrajz 1. Gyakorlati fogi. 
4. 2. Élővilág 12. 2: Testnevelés 

3. Történelem 3. Fizika 

1. Testnevelés 1. Élővilág 
5. 2. Ének 13. 2. Földrajz 

3. Rajz 3. Ének 

1: Orosz 1. Rajz  
6. 2. Gyakorlati fogi. 14. 2. Ének 

3. Magyar 3. Testnevelés 

1. Orosz 1: Testnevelés 
7. 2. Történelem 15. 2: Ének 

3. Ének 3. Orosz 

1. Matematika 1. Gyakorlati fogi. 
8. 2. Fizika 16. 2. Testnevelés 

3. Kémia 3. Fizika 
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Tanu- Tantárgyak 
ló 

Tanu- Tantárgyak 
ló 

1. Gyakorlati fogi. 
17. 2. Fizika 

3. Rajz 

-- 1: Gyakorlati fogi. 
18. 2: Magyar 

3. Ének 

1. Fizika 
19. 2: Gyakorlati fogi. 

3. Testnevelés 

1. Testnevelés 
20. 2. Élővilág 

3. Földrajz 

1. Élővilág 
21. 2. Gyakorlati fogi. 

3. Földrajz 

1. Magyar 
22. 2. Történelem 

3. Testnevelés 

1. Élővilág 
23. 2: Földrajz 

3. Testnevelés 

1. Testnevelés 
24. 2. Rajz 

3. Gyakorlati fogl. 

1. Élővilág 
25. 2. Ének 

3. Testnevelés 

1. Matematika 
26. 2: Orosz 

3. Történelem 

1. Élővilág 
27. 2. Fizika 

3. Földrajz 

1. Történelem 
28. 2. Számtan 

3. Élővilág 

1. Rajz 
29. 2: Élóvilág 

3. Földrajz 

1. Élővilág 
30. 2. Rajz 

3. Gyakorlati fogi. 

1. Történelem 
31. 2. Magyar 

3. Földrajz 

1. Élővilág 
32. 2. Földrajz 

3. Testnevelés 
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Választott tárgyak rangsora 8. osztályban  

1. helyen 
választott 
tárgyak 

Tanu- 
ló 
% 

2. helyen 
választott 
tárgyak 

Tanu- 
ló 
% 

3. helyen 
választott 
tárgyak 

Tanu- 
ló 

Élővilág 25 Ének 16 Testnevelés 19 

Gyakorlati f. 16 Fizika 16 Földrajz 16 

Testnevelés 16 Élővilág 12 Gyak.fogl. 9 

Rajz 9 Gyak.fogl. 12 Orosz 9 

Orosz 6 Földrajz 9 Ének 9 
Matematika 6 Rajz 6 Rajz 6 

Magyar 6 Testnevelés 6 Magyar 6 

Történelem 6 Magyar 6 Fizika 6 

Földrajz 3 Történelem 6 Történelem 6 

Ének 3 Matematika 6 Kémia 6 

Fizika 3 Orosz 3 Élővilág 3 
Matematika 3 



_Y  a,  C  
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O 

-95-  

30  

25  

20  

15  

10  

5  

-- 1. hely  
--- 2. hely  

3. hely  

N 
'v  cc  

N 
~ O  
O  

E  
c L  ~ 

42 0 
	75 	t4,  

-0  °' a) ~ o  L  cn M ~° i° 

8. ábra  

A 8. ábra  

helyen megjel  

lók mindhárom  

sorrendjét, a  

jól érzékelteti az első, második és harmadik 

ölt tantárgyi érdeklődés jellegét. Ha a tanu-

válasza alapján vizsgáljuk a kedvelt tárgyak 

következő rangsort kapjuk /százalékban/: 



Választott tárgyak Megoszlás %-ban 

- Testnevelés 13,54  
Élővilág 13,54  
Gyakorlati foglalkozás 12,50 

Ének 10,41 

Földrajz 9,37 
Fizika 8,33 
Rajz 7,29 
Magyar 6,25 
Orosz 6,25 
Történelem 6,25 
Matematika 4,17 
Kémia 2,09 

A tantárgyi érdeklődés fenti adatai alapján vizsgáltuk 

a pályaválasztási döntés és a tantárgyi érdeklődés közötti 

kapcsolatot. A tanulók jelentős része választott ipari szak-

mát, s ennek megfelel a gyakorlati foglalkozás, fizika, ké-

mia, matematika tárgyakat választók száma. 

A tanulók  15 %-a egészségügyi és mezőgazdasági pályát 

választott, ennek szintén megfelel az élővilág tárgyat 

/12 %/ jelölő tanulók száma. A tantárgyi érdeklődés és a pá-

lyaválasztási döntés közötti pontosabb összefüggés feltárá-

sát a tanulónkénti elemzés bi ztositja. 
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Tantárgyi érdeklődés és a pályaválasztási döntés  

Tanu- 
ló 	Pályaválasztási 

döntés 
Tantárgyi ér- 

delelődés 
Tanulm.eredmény 

8. o-ban 
/félévi/ 

t.átl. tantárgyi 

3. 	Autószerelő gyakorlati f. 4 1,00 
fizika 4 

4. 	Autószerelő fizika 3 3,25 

5. 	Szobafestő- mázoló rajz 4 2,66 
6. 	Könyvtáros magyar 5 4,75 
8. 	Mat.szakos tgpár matematika 	. 5 4,?5 

9. 	Kötő- hurkoló gyakorlati f. 5 3,16 

10. 	Finommechanikai 
müszerész 

gyakorlati f. S 3,33 

14. 	Szobafestő- mázoló rajz 5 1,00 

16. 	Autószerelő gyakorlati f. 4 
fizika 4 3,58 

17. 	Gépészeti szak gyakorlati f. 3 
rajz 5 3,33 
fizika 4 

18. 	Finommechanikai gyakorlati f. 5 
müszerész matematika 3 3,91 

19. 	Gépészeti szak fizika 4 
gyak.fogl. 4 3,75 

22. 	Tört.szakos tanár történelem 5 4,08 
23. 	Vadász ésvadtenyész- élővilág 5 . 

tő földrajz 3 3,16 

25. 	Kötő- hurkoló gyakorlati f. 4 3,83 

27. 	óvónő magyar 4 4,16 
29. 	Szobafestő- mázoló rajz 5 3,41 

30. 	Szobafestő- mázoló rajz 5 
gyakorlati f. 3 3,33 

32. 	Egészségügyi szak élővilág 4 3,58 

A tantárgyi érdeklődés és a pályaválasztási döntés közöt-

ti megfelelés 61,2 %-os, vagyis 19 tanuló jelölt meg olyan 

tantárgyat, amely közel esik a választott pálya ismeretköré- 

hez. 
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A következő kérdés, hogy ezek a tanulók a választott 

tárgyakból milyen eredményt értek el, vagyis a tantárgyi ér-

deklődésnek van-e teljesitményfedezete? Összehasonlitásra 

felhasználtuk a 8. osztályos félévi tanulmányi átlagot és 

a legkedveltebb tantárgyból elért osztályzatot. A 19 tanuló 

összesen 27 tantárgyat jelölt meg, 20 tantárgy esetében 

jobb a tanulmányi eredmény az átlagnál, s csak 7 tantárgy 

esetében van az átlag alatt a tantárgyi teljesitmény. A jel-

zett tanulók félévi tanulmányi átlaga 3,36 volt, s pályának 

megfelelő legkedvesebb tantárgyak átlaga 4,29. Azon tanulók 

esetében, akiknél megfelelés van a tantárgyi érdeklődés és a 

pályaválasztás között igen kedvező a teljesitményfedezet 

alakulása. 

Szakköri tevékenység 8. osztályban  

Városi szakkörök Tanu- Iskolai szakkörök 
ló 

1. 
2: 
3.  
4.  

6.  
7.  
8. matematika. 
9.  

10.-  
11. magyar 
12. gép járműbarát 
13. helytörténeti 
14. gépjárműbarát 
15.  
16. gépjárműbarát 
17: 
18. gép járműbarát 
19. gép járműbarát 
20. gépjárműbarát 

gépjárműbarát 
gépjárműbarát 
gépjárműbarát 
helytörténeti 

tájékozódási futó 



Tanu— 	Iskolai szakkörök 
ló 

Városi szakkörök 

21. Matematika 
22. - 

23. sportkör, gépjármübarát 
24.  
25. matematika 
26. magyar 
27. magyar, matematika 
28. - 
29. rajz, gépjármübarát 
30. gépjármübarát 
31.  
32. helytörténeti 
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Szakköri tevékenység és a pályaválasztási döntés  

összefüggése  

Tanu- 
ló 	megnevezés e ló Pályaválasztási 

döntés 
3.  gépjármübarát autószerelő 
4.  gépjármübarát autószerelő 
5.  helytörténeti könyvtáros 
8. - matematika matematika sz.tanár 

11. magyar óvónő 
16. gépjármübarát autószerelő 
18.  gépjármübarát finommechanikai 

müszerész 
19.  gépjármübarát gépészeti szak 
20.  gépjárműbarát autószerelő 
27. magyar óvónő 
29. rajz szobafestő— mázoló 

,. szakköri tevékenység fontos feladatot tölt be a pálya-
orientációs szakaszban, hiszen jelenlegi általános iskolai 

tanterv óratervében nem érvényesül a differenciálás élve. 

A tanterv nem nyujt lehetőséget fakultativ tárgyak választá-

sára, melyek jelentős önismereti forrást jelenthetnének. 
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Jelenleg a szakköri tevékenység szerepet vállal az érdek-

lődés felkeltésében, az adottságok, képességek kipróbálásá-

ban /önismeret kérdése/, megerősitésében.  

Vizsgálati adataink alapján tekintsük végig a négyéves  

pályaorientációs szakasz, a pályaválasztási döntés és a  

szakköri tevékenység belső tárgyi összefüggését, hiszen ez  

alapjan is következtethetünk az önismeret helyességére.  

A szakköri teyéken~sé és a pályaorientáció 
, megyezese:  

5. osztály  12,50 %  

6. osztály  18,75 
 %  

7. osztály  34,40 %  

A szakköri tevékenység és a pályaválasztási  

döntés megegyezése:  

8. osztály 	37,50 %  

A. szakköri tevékenység és a pályaorientáció, valamint a  

pályaválasztási döntés közötti összefüggés, megfelelés fej-

lődése kedvező, de nem kielégitő. Rókusfalvy P. /1969/ sze-

rint ma még a tanulók 1/3-ánál található csak összefüggés  

a szakkör és a pályajellege között. Ez az adat azonos sa-

ját vizsgálataink eredményeivel is.  
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Természetesen a szakköri tevékenység és pályaorientá-

ció, pályaválasztási döntés kapcsolatát tágabb értelemben 

is vizsgálhatjuk, ez esetben a megegyezés értéke magasabb. 

Ez a megközelités azt jelenti, hogy megfelelőnek tartjuk 

5., 6. és 7. osztályban a szakmunkás pályára készülő tanu-

lók modellező szakköri tevékenységét, mivel fémipari szak-

kör azokban az években nem müködött az iskolában. Ebben az 

esetben a megegyezés értéke kedvezőbb: 

5. osztályban 23 % 

6.  osztályban 31,25 % 
7. osztályban 37,5  % 
8.  osztályban 38,7  %. 
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Szabad idő felhasználása otthon /8. osztály/ 

Tanu- 	l.helyen megje- 
ló 	lölt tevékeny- 

ség 

2.helyen megje- 
lölt tevékeny- 

ség 

3.helyen megje-
lölt tevékeny-

ség 

- l. 	Rádiózás Segités Virággondozás 

2. Tévézés Rádiózás Lemezhallgatás 

3. Barkácsolás Motorozás Tévézés 

4. Magnózás Rádiózás Tévézés 

5. Olvasás Tévézés Rádiózás 

6. Olvasás Segités Tévézés 

7. Olvasás Rádiózás Kézimunkázás 

8. Olvasás Rádiózás Tévézés 

9. Zenehallgatás Tévézés Takaritás 

10. Tanulás Zenehallgatás Olvasás 

11. Olvasás Himzés Lemezhallgatás 

12. Barkácsolás Olvasás - 

13. Olvasás Tévézés Rádiózás 

14. Focizás Tanulás Pihenés 

15. Takaritás Tévézés Rádiózás 

16. Magnózás Rádiózás Tévézés 

17. Barkácsolás Tévézés 
18. Zenehallgatás Beszélgetés Kézimunkázás 

19. Olvasás Zenehallgatás Olvasás 

20. Olvasás Focizás Tévézés 

21. Tévézés Rádiózás Olvasás 
22. Magnózás Olvasás Segités 

23. Olvasás Focizás Természetjárás 

24. Magnózás Segités Tanulás 
25. Segités ' Olvasás Udvaroltatás 
26. Olvasás Rádiózás Tévézés 

27. Lemezhallgatás Kötés Olvasás 
28. Rádiózás Tévézés - 
29. Segités - 
30. Olvasás Segités 
31. Tévézés - 
32. Rádiózás Olvasás Tévézés 
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Q tanulók érdeklődési strukturájának feltárásához - az 

5. osztályhoz hasonlóan - felhasználtuk a családi környezet 

által nyujtott tevékenységi formák vizsgálatát. 

Áz otthoni szabadidős tevéken'sé akorisá i ra sora 

     

Előfordulás Szabadidős tevékenység 

1. Olvasás 18 

2. Tévézés 17 

3. Rádiózás 13 

4. Otthoni segités 7 
5. Magnózás 4 

6. Zenehallgatás 4 

7. Tanulás 3 
8. Barkácsolás 3 
9. Focizás 3 
10. Lemezhallgatás 3 
11. Takaritás 2 

12. Kézimunka 2 

13. Himzés 1 

14. Motorozás 1 

15. Beszélgetés 1 

16. Kötés 1 

17. Pihenés 1 

18. Természetjárás 1 

19. Udvaroltatás 1 

20. Virággondozás 1 

Az  érdeklődés témái széleskörüek, elsősorban irodalmi, 

szórakoztató témákra /62,6 %/ és gyakorlati tevékenységre 

/21,4 %/ irányul. Ha pályaválasztási döntés szempontjából 

vizsgáljuk az érdeklődési témákat, hat tanuló esetében /19 %/ 

állapithatunk meg szorosabb tartalmi kapcsolatot. Természe-

tesen a többi tevékenységek /olvasás, tévézés, stb./ eseté-

ben is lehet tartalmi kapcsolat. 



Tanta- Pályaválasztási 
ló 	döntés 

Szabadidős tevékenység 

1. Disznövénykertész 
3. Autószerelő 
6. Könyvtáros 
7. Kötő- hurkoló 
17. Gépészeti szak 
23. Vadász és vadtenyésztő 

- virággondozás 
- barkácsolás 
- olvasás 

kézimunkázás 
barkácsolás 
természetjárás 
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Iskolai szabadidős tevékenységek /kedveltségi  
sorrendben./ 

-Tanu- 
ló 1. hely 

T ev . ékenységek  
2. hely 
	3. hely 4.hely 	5.hely 

1.  Könyvtár 
2.  Szakkör Klubfogl... Rendezvények Kiránd. 
3.  Szakkör Klubfogl. Kirándulás 	- 
4.  Sport Szakkör Klubfogl. 
5.  Sport Klubfogl. Könyvtár 
6.  Könyvtár Szakkör Uttörő 	Klubfogl. 
7: Szakkör Uttörő Könyvtár 
8.  Isk.bolt Szakkör - 
9.  Könyvtár 
10.  Sport Klubfogl. Uttörő 	Társ.m. 	Szakkör 
11.  
12.  

Szakkör 
Kirándulás 

Kirándulás 
Szakkör 

BIM 	 1111M11 	 OM, 

Könyvtár 
13.  Kirándulás Szakkör Rendezvények 	- 	. 	- . 
14.  Uttörő Sport Szakkör 	Klubfogl. Társ.m. 
15: Sport Klubfogi. Kirándulás Rendezv. 	- 
16.  Sport Szakkör =1111 	 11=111 Klubfogl. 
17.  Klubfogl. Uttörő Kirándulás 
18.  "Klubfogl.  Uttörő Kirándulás Szakkör 	Sport 
19.  Sport Szakkör Kirándulás 
20.  Sport Szakkör •=11I 	 NIB Klubfogl. 
21.  Kirándulás Klubfogl. Szakkör 	Rendezv. 	- 

22.  Isk.bolt Sport Uttörő 
23.  Könyvtár Sport MEN Klubfogl. 	Társ.m. 
24.  Sport 	. Uttörő Klubfogl. 	Kirándulás 	- 
25.  Könyvtár Sport Kirándulás Uttörő 
26.  Sport Rendezv. Klubfogl. 	Uttörő 	Kiránd. 
27.  Uttörő Kiránd. Rendezv. 
28.  Klubfogl. Kiránd. MED Sport 
29.  Sport Szakkör Társ.m. 	Rendezv. 	Kiránd. 
30.  Sport Klubfogl. Kiránd. 	Szakkör 
31: Uttörő Ujságárusit .Szakkör 
32. Sport Kiránd. Szakkör 	VIM 
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Ahhoz, hogy a tanulók megismerhessék általános és spe-

ciális képességeiket, az oktató-nevelő munka folyamatában 

tudatosan biztositani kell azokat a tevékenységi formákat, 

amely kapcsán a tanulók megismerhetik önmagukat, saját le-

hetőségeiket. Vizsgálatunk során feltártuk azokat a tanu-

láson kivüli iskolai tevékenységi formákat, amelyek jelen-

tős önismereti forrást jelentenek. 

Iskolai szabadidős tevékenységek gyakorisági rangsora  

Szabadidős tevékenység Előfordulás száma 

1. Szakkör 19 
2. Sport 17 
3. Klubfoglalkozás 17 
4. Kirándulás 15 
5. Uttörőfoglalkozás 11 

6. Könyvtár - 8 

7. Iskolai rendezvények 8 
8. Társadalmi munka 8 
9. Iskolabolt-vezetés 2 
10. Ujságárusitás 1 

A rangsorban első helyen található az iskolai szakköri 

tevékenység, amely a pályaorientáció folyamatában eredménye-

sen járult hozzá a tanulók pályaismeretének fejlődéséhez, 

pályaérdeklődés felkeltéséhez, szakmai alapkészségek-képes-

ségek fejlesztéséhez. A kirándulás, sport, klubrendezvények, 

uttörő mozgalom, a társadalmi munka, az iskolai közösség, 

az osztályközösség különböző rendezvényeit jelzik. 
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A következőkben a tanuláson kivüli iskolai tevékenység 

és a választott pálya belső, tartalmi összefüggését elemez-

zük. 

Tanu- 
ló 

Pályaválasztási döntés Szabadidős tevékenység 

3: Autószerelő szakkör 
4. Autószerelő 	- szakkör 
6. Könyvtáros könyvtár 
8. Tanár 	- szakkör 

11. Óvónő 	- szakkör, uttörő 
16.  Autószerelő szakkör 
17.  Gépész szak 	- szakkör 
18.  Finommechanikai mü- 

szerész szakkör 
19.  Gépész szak szakkör 
20.  Autószerelő szakkör 
22. Tanár uttörő 
23: Vadász és vadtenyésztő uttörő ,kirándulás 
27: 8vónő uttörő 
29.  Szobafestő- mázoló szakkör 
30.  Porcelánkorongos szakkör 

A tanulók 48,38 %.-a jelöit meg olyan iskolai szabadidős 

tevékenységet, amely tartalmi kapcsolatban van a pályavá-

lasztási döntéssel. Ilyen aspektusból is megközelithető az 

önismeret realitása. 

Az iskolai szabadidős tevékenység jellege jelentős té-

nyező az érdeklődés és pályaérdeklődés fejlődésében is, hi-

szen a tevékenység és érdeklődés között kölcsönös összefüg-

gés van. Az érdeklődés motiválja a tevékenységet, mely ujabb 

érdeklődési irányok keletkezését, vagy a pár kialakult ér-

deklődés elmélyitését, megszilárditását szolgálja. A szemé-

lyiség harmonikus fejlődését az érdeklődés mélysége és szé-

les skálája biztositja. 
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ÖSSZEFOGLALÓ KÖVETKEZTETÉSEK 

Vizsgálati anyagunk tényszerü elemzése után ugy véljük, 

hogy szükségszerü összefoglalni, megfogalmazni a legfontosabb 

tapasztalatokat, pszichológiai és pedagógiai következtetése-

ket. 

Longitudinális vizsgálati módszerrel a személyiségfejlő-

dés azon szakaszát követtük - a serdülőkort megelőző prepu-

bertás és a serdülőkór éveit - melyben megvalósul a jövendő 

tevékenységre való tájékozódás, a pályaorientáció, illetőleg 

a pályaválasztási döntés. 

Az optimális pályaválasztási döntést előkészitő pálya-

orientációs tevékenység - mint az oktató-nevelő munka szer-

ves része - mindig feltételezi a személyiségelv figyelembe-

vételét. R. Gal /1967/ szerint az orientációnak azt a felada-

tot  kell betöltenie, hogy egybehangolja a lehető legsokolda-

lubb nevelés egyéni követelményeit az egyéni értékek lehető 

legésszerübb társadalmi felhasználásával. Alapjában az orien-

tációtól függ az a kielégülés és boldogság, melyet minden 

egyén számára az igényeinek és képességeinek megfelelő tevé-

kenység választása jelent, de attól függ a közösségi szükség-

letek kielégitése is. 

Az eredményes orientációs tevékenység alapvető feltéte-

le,  hogy a tanulók személyiségét mindig fejlődésük folyama-

tában vizsgáljuk. A pályaorientációs tevékenységben a tanu-

lók személyiségének semmiféle statikus szemlélete nem enged-

hető meg. Erre hivja fel a figyelmet R. Gal /1967/ is, amikor 
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megállapitja, hogy a vizsgált egyén más és más adottságai . 

jönnek felszinre különböző életkorban, az érettség különbö-

ző fokán, ezért fenntartással kell fogadnunk a keresztmetsze-

ti vizsgálatok eredményeit. 

Vizsgálatunk a fejlődő személyiség önismeretére, pálya-

irányulására, pályaválasztási szándék motivumaira, s az ér-

deklődés jellemzőire irányult. Célunk nemcsak a tanulók sze-

mélyiségének diagnosztizálása volt, hanem - a tudatos pálya-

választás érdekében - a személyiségfejlődés irányitása. 

W. Friedrich /1962/ szerint a marxista személyiségkuta-

tás lényege abban van, hogy nemcsak diagnosztizál, hanem vál-

toztatásra, viselkedés irányitására és fejlesztésére törek-

szik. 

Gáspárné, Zauner É. /1969/ a személyiségfejlesztés cél- 

jának az egyén boldogságát jelöli meg, melynek egyik forrá-

sa a hivatás megtalálása és eredményes betöltése. A hivatást 

jelentő pályáratalálás egyik alapvető feltétele a reális ön-

ismeret és adekvát önreguláció. 

Vizsgálati eredményeink alapján 10-14 éves korban az 

önismeret fejlődésének főbb jellemzői: 

- Az önértékelésen keresztül feltárt önismeret tartalmi 

komponensei rendkivül dinamikusan fejlődtek.  A dinamikus  

fejlődés természetesen differenciáltan jelentkezett a sze-

mélyiség különböző szektoraiban. 

- Legdinamikusabban a személyiség irányultságára, érdek-

lődésére vonatkozó önismeret fejlődött. A személyiség e szek-

torára vonatkozó értékitéletek száma nyolcszorosára emelke- 
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dett. A fejlődésben nemcsak a kvantitativ jellemző a lénye-

ges, hanem annak kvalitativ jellege is. Az érdeklődés iránya, 

köre differenciálódott. Az érdeklődés, a ' palyaerdeklodes és 

a pályaválasztási döntés kapcsolatát vizsgálva megállapitot-

tuk, legszorosabb az összefüggés a tantárgyi érdeklődéssel 

/61 %/. Az iskolai szabadidős tevékenységek és a pályaválasz-

tási döntés közötti megfelelés 48 %, ebből a szakköri tevé-

kenység /37,5 %/ a legjelentősebb. Az otthoni szabadidős 

tevékenység és a pályaválasztási döntés között 19 %-os meg-

egyezést állapitottunk meg. 

- Fejlődött a szociativ szektorra vonatkozó önismeret is. 

Jelentőségét többek között a következő körülmény indokolja: 

a társadalomba való beilleszkedés lényeges feltételét jelen-

tik azok a szociális kapcsolatok, amelyek egy-egy közösséghez, 

emberekhez füződnek. Tehát a tanuló kapcsolatai, annak sajá-

tosságai, kontaktuskészsége lényeges pályaválasztás szempont-

jából. A tanuló társas kapcsolatai jelzik azokat a referencia- 

csoportokat, referencia személyeket, akiknek értékitéletei orien-

tálják a fejlődő személyiség értékitéletét. 

- Fejlődött a tevékenységre, cselekvésre vonatkozó önis-

meret. Ez a tény szoros kapcsolatban van az érdeklődés dina-

mikus fejlődésével. A serdülő érdeklődésére jellemző, hogy mi-

dőn az ismeretek és tapasztalatok megszerzése után csalódnak 

abban, ami számukra előbb vonzó volt, más tevékenységfajták 

iránt érdeklődnek. A tevékenység-változás kedvező feltételt 

jelent az önmegismerésre, a tanulók a tevékenységek folyamatá-

ban ismerik meg pszichikai lehetőségeiket, adottságaikat, ké-

pességeiket. 
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Változott a tevékenységi formák differenciáltsága, a 

tevékenységek 23,21 %-a vonatkozik kognitiv szektorra, a 

többi tevékenység differenciált /uttörő, sport, szakköri 

tevékenység, társadalmi munka, stb./ A tevékenységek jel-

lege - mely egyben az önismeret forrása is - bizonyitja, a 

tevékenységek körét nem lehet leszükiteni intellektuális te-

vékenységre, mivel a személyiség fejlődés nem redukálható az 

oktatásra, de az oktatás teszi lehetővé a belső képességek 

realizálását. Ugy véljük, a pályaorientációs tevékenység köz-

ben egyre jobban figyelembe kellene venni azokat a tanuláson 

kivüli tevékenységi formákat, amelyek a pályaválasztás szem-

pontjából fontos információt jelentenek az általános és spe-

ciális képességek felismeréséhez, tudatos fejlesztéséhez. 

- Fejlődést tapasztaltunk a személyiség külső tulajdon-

ságaira  vonatkozó önismeretben. Serdülőkorban szükségszerüen 

megnő a személyiség külső tulajdonságainak jelentősége, e vo-

natkozásban fokozottabban figyeli, elemzi, értékeli önmagát. 

Összegzésként megálIapithatjuk, hogy a vizsgált életkor-

ban /10-14 év/ az életkor növekedésével együtt fejlődött a 

tanulók önismerete, s az önértékelés mint viselkedés-szabá-

lyozó egyre nagyobb szerepet kapott. 

Az önismeret fejlődésében mindig figyelembe kell venni 

az önismeret realitásértékét. Vizsgálati anyagunk alapján meg-

állapitható, hogy az önismeret realitásértékét növeli, ha a 

referenciacsoportok értékitéleteinek kvantitativ és kvalita-

tiv jellemzőihez viszonyitjuk a tanuló önismeretét kifejező 

értékitéletet. A csoport-közvélemény objektiv jellegü viszo- 



nyitási alapot jelent az egyes vizsgálati személyek önis-

meretének megitéléséhéz. Különböző tevékenységeket folyta-

tó, eltérő összetételü közösségek, csoportok közös és meg-

különböztető vonásai egyaránt fontos információt jelentenek 

az önismeret realitása szempontjából. Minél magasabb a refe-

renciacsoport és a vizsgálati személy értékitéletei között 

a kongruencia értéke, annál jobban nő az önismeret realitás-

értéke. 

Vizsgálataink alapján egyértelmüen megállapitható az a 

serdülőkori sajátosság, mely szerint az életkorral nő az ön-

ismeret realitása, az önértékelés adekvációja, növekszik az 

itéletekben való önállóság. Természetesen a külső értékelés 

nem veszti el jelentőségét, mivel az adekvát önértékelés a 

környezetből /referencia group-tól/ kapott külső értékelés 

talaján fejlődik ki. 

A rengsorolt kongruencia-érték alapján 14 éves korban 

az önismeret realitása legmagasabb az érdeklődési körökre 

vonatkozó értékitéletekben /61 %/, hiszen az életkor az ér-

deklődések és képességek kibontakozásának igazi időszaka. 

Pályaválasztás szempontjából különösen fontos az érdeklődési 

struktura felszinre kerülése, hiszen a pályaválasztás egyik 

legfontosabb motivációs tényezője. /Csirszka J. 1961.1 

A serdülőkor értékes sajátossága az érdeklődés "bifokális" 

vagy "többfókuszos jellege", mely szélesiti a pályaválasz-

tás lehetőségét. 

A vizsgált korosztályban /14 év/ a külső tulajdonságokra 

vonatkozó önismeret realitása 51,7 %, ezt követi a tevékeny- 
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séfiekre, cselekvésekre, a társas kapcsolatokra és a belső 

tulajdonságokra vonatkozó kongruencia-érték. 

Ha az önismeret realitásának vizsgálata során eltekin-

tünk a tartalmi komponensek értékeitől, s az összes érték-

itélet kongruencia-értékét vizsgáljuk, ebben az esetben a 

10 éves korosztály őrismeretének realitásértéke 21,3 %, a 

négyéves fejlődés eredményeképpen 14 éves korra a kongruen- 

cia-érték 40,7 %-ra emelkedett. Természetesen számoltunk az-

zal a körülménnyel, mely szerint "szabad" vizsgálati módsze-

rünk tág határokat biztosit az önjellemzésre és más szemé-

lyek jellemzésére, ezért egészitettük ki egyéb vizsgálati 

módszerrel, az érdeklődés /tantárgyi, szakköri, szabadidős 

tevékenység/ és pályaorientáció, illetve a pályaválasztási 

döntés közötti tartalmi kapcsolatok elemzésével. A feltárt 

összefüggések - a tantárgyi érdeklődés, szakköri tevékeny-

ség, szabadidős tevékenység és a pályaválasztás közötti tar-

talmi kapcsolat elemzése - az önismeret realitásértékére vo-

natkozó fenti megállapitásainkat igazolták. 

Az empirikus tapasztalataink és a vizsgálataink eredmé-

nyei egyaránt felhivják a figyelmet az önismeret realitásá-

ra, mely a vizsgált korosztályban /14 év/ nem mondható meg-

felelőnek. A négy év során jelentősen bővült azoknak az ál-

landó és időleges közösségeknek, csoportoknak a száma, melyek 

fontos önismereti forrást jelentettek. A tevékenységek vál-

tozása, fejlődése szintén lehetőséget biztositott az önmeg-

ismerésre. Mint már megállapitottuk az önismeret, az önérté-

kelés két fő forrásból táplálkozik. Egyrészt saját tevékeny- 
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ség sikere, eredményei, másrészt a társak és felnőttek ér-

tékelő magatartása. Az oktató-nevelő munka gyakorlatában 

megtörténik a visszajelzés, az értékelés, de ez még mindig 

egysiku, elsősorban a személyiség kognitiv szektorára irá-

nyul. Ezt a tényt bizonyitják vizsgálati eredményeink is, 

mely szerint a 14 éves tanulók tantárgyi érdeklődése és pá-

lyaválasztási döntése között a legmagasabb a kongruencia 

/61 %/. 

A pedagógusoknak arra kell törekedniük, hogy a személyi-

ség egészéről - az integrált személyiség strukturális össze-

tevőiről - adjanak megbizható értékelést. A hiteles, alapos 

elemzés vonatkozzon a személyiség kognitiv, szomatikus, af-

fektiv, konativ és szociativ szektoraira. A tanulók értéke-

lésére vonatkozóan K. Zehner /1966/ megállapitja, hogy a 

szocialista iskolában a pszichodiagnosztikának, és egyben a 

tanulók értékelésének is elvitathatatlan alapja a személyi-

ség strukturájának és pszichikai fejlődésének marxista elmé-

lete. Ennek megfelelően a pedagógus értékelésében mindig 

érvényesülni kell a tevékenységelemző, strukturaelemző és 

fejlődéselemző szempontoknak is. 

Az iskolai pályaorientációs tevékenység abban az eset-

ben tudja irányitani, előkésziteni a tudatos pályaválasztá-

si döntést, ha nemcsak az önismeret fejlődését, realitásérté-

két követi figyelemmel, hanem a pályaorientáció jellegét és 

annak motivációs bázisát is.. A pályaorientáció ismerete alap-

ján lehetséges meghatározni az individuális pályaorientálási 

célkitüzéseket. 
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Az orientációs szakaszban is három tényező megegyezésé-

re kell törekedni /pályakövetelmények, egyéni adottságok, 

képességek és a népgazdaság munkaerő szükséglete/, s ez 

alapján meghatározni az individuális pályaorientálási fel-

adatokat. Sajnos jelenleg az iskola az orientációs szakasz-

ban nem ismeri a népgazdasági munkaerőszükségletek perspek-

tivikus alakulását, igy tulajdonképpen ebben a szakaszban 

a pályakövetelmények és a szubjektiv adottságok, képességek 

elemzése, egyeztetése dominál. 

A pályaorientációra vonatkozó vizsgálatunk közben talál-

koztunk a jelzett problémával. A pályaválasztási döntés 

előtt néhány hónappal ismerkedhetett meg a pályaválasztást 

irányitó pedagógus és a tanuló a népgazdaság munkaerőigényé-

vel. A jelzett körülménnyel számoltunk, amikor a pályaorien-

táció alakulását vizsgáltuk. 

Vizsgálati adataink alapján 10-14 éves korban a pálya-

orientáció dinamikusan fejlődött, a tanulók 91 %-a változta-

tott pályaválasztási szándékán. Az orientáció-változás a 

vizsgált korcsoportban igen differenciáltan jelentkezett. A 

dinamikus jelleg szoros kapcsolatban van a személyiség fej-

lődésével, illetve a személyiség dinamikus szektorának, az 

önismeret fejlődésével. Az önismeret fejlődése - tartalmi 

gazdagodása, realitásértékének növekedése - dinamikus pálya-

orientáció-változást eredményezett. Vizsgálatunk igazolta hi-

potézisünket, mely szerint az optimális pályaválasztási dön-

tés kialakulását többirányu pályaorientációnak kell előkészi-

szitenie. Csak a többirányu pályaorientáció biztosithatja a 
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pályaválasztási döntés időszakában a pályakövetelmények, 

egyéni adottságok, képességek és a népgazdaság munkaerő-

szükségletének megfelelését, másrészt az orientáció-válto-

zás sokkal kedvezőbb, mint egy megalapozatlan döntés utáni 

pályakorrekció. 

A pályaválasztási döntés és a pályaorientáció össze-

függéseit elemezve megállapitottuk, hogy a tanulók 50 %-a 

a pályaorientációnak adekvát pályát választott. Ezen tény-

ből következtethetünk a tanulók önismeretének szintjére, 

helyességére. Az önismeret realitásértéke /40,7 %/, és a 

pályaorientációnak megfelelő pályaválasztási döntés /50 %/ 

jelzi a 14 éves kor problémáját. Jelenlegi iskolarendsze-

rünk strukturája 14 éves korban pályaválasztási döntés elé 

állítja a tanulókat. Az általános iskolai képzés, képzési 

strukturájánál fogva nem biztosit megfelelő lehetőséget 

az egyéni képességek felderitésére, s az adottságoknak, ké-

pességeknek megfelelő orientálásra. Gyakorlatban a pálya-

választási tevékenység sok esetben leszükül a döntés aktu-

sára, ez esetben felkészületlenül, esetlegesen dönt a ta-

nuló élete nagy fontossága kérdéséről. 

A pályaválasztási döntést feltétlenül pályaorientációs 

tevékenységnek kell megelőznie, melynek legfontosabb fel-

adatai: 

1. A tanuló ismerje meg az objektiven adott társadalmi 

és szakmai követelményeket, valamint adottságait, 

képességeit /ismereti szempont/. 
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2. Ezeket a követelményeket el kell fogadnia /beálli-

tottsági szempont/. 

3. Akarniá kell, hogy megfeleljen ezeknek a követel-

ményeknek /motivációs szempont/. 

4. Igyekeznie kell, hogy képességeit a pályakövetel-

ményeknek megfelelően fejlessze /képességi szem-

pont/. 

Nyilvánvaló, hogy e feladatok megvalósitásáért, a tanu-

lók pályaválasztását előkészitő folyamat pedagógiai irányi-

tásáért elsősorban az általános iskola, illetve a pedagó- 

gusok a felelősök, természetesen szoros kapcsolatot  tartva  

a szülőkkel. .á tudatos pályaválasztásra nevelés hosszantar-

tó folyamat, amely - a mindenkori életkori specifikumok 

figyelembevételével - a 8 osztályos iskola egészére kiter-

jed és az oktató-nevelő munka összes lényeges területével 

összefonódik. 



MELLÉKLETEK  
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K ÉRDOIV 

1. Név:  	Osztály: 	 

2. Milyen pályát szeretnél választani? 

3. Miért éppen ezt a pályát jelölted meg? 

4. Milyen tulajdonságaid alapján tartod magad alkalmasnak 
a megjelölt pályára? 	  

5. Mely tárgyakkal foglalkozol a legszivesebben? 

tantárgy: 	félévi osztályzat: 

6. Milyen szakkörökben dolgozol? /iskolai, városi szakkör/ 

7. Mivel foglalkozol legszivesebben az`otthoni szabad időd-
ben? 	 
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8. Mivel töltöd legszivesebben az iskolában a szabad 
idődet? 	 

... 

9. Milyen pályát /iskolát/ jelöltél meg első és második 
helyen a továbbtanulási lapodon? 

• • 

   

• 0 - 1 • . • 411' O • . • . 

 

    

• • • • • • • • • . . . . . . • 1 1 • • • • • . e ° - . • , a 	n 

10. Miért döntöttél igy? Indokold mindkét döntésedet! 

• ... 
•••• • • . 

OO 
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AZ ÖNISMERET TARTALMI KOMPONENSEI 5. OSZTÁLYBAN 

1. tanuló  

Tartalmi kategóriák Önértékelés Osztálytársak 
értékitélete 

I. 	Külső tulajdon- 
ságok 

ANN 

II. 	Belső tulajdon- 1. Nem veszekedős 1.  Nem szorgalmas 
ságok 2.  Csendes 

3.  Nem ijedős 
4.  Hetesi felada-

tát jól végzi 
III. Társas kapcsolat 
IV. 	Cselekvés 1.  Közepesen 

tanul 

2.  Szereti a gya-
korlati fog-
lalkozást 

V. 	Érdeklődési 
körök 

2. tanuló 

Tartalmi kategóriák Önértékelés Osztálytársak 
értékitélete 

I. Külső tulajdon-
ság 

II. Belső tulajdon-
ság 

III. Társas kapcsolat 
IV. Cselekvés 
V. Érdeklődési kör 

WEI 

1. Néha szeles 
2. Nem mindig 

figyel órán 

ONO 

1. Szeret saját 
feje után menni 

2. Nem szereti,ha 
más parancsolgat 

3. Jószivü 
4. Segitőkész 
5. Vicces 

WOO 

IMP 



Tartalmi kategóriák 	Önértékelés Osztálytársak 
értékitélete 

I. Külső tulajdonság 
II. Belső tulajdonság 

III. Társas kapcsolat 
IV. Cselekvés 

V. Érdeklődési körök 

1. Verekedős 
1. Az órán figyel-

metlen 
2. Nagyon élénk 
3. Visszabeszél a 

tanároknak 

1. Nem t anul rend-
szeresen 

ONO 

4. tanuló  

Tartalmi kategóriák Önértékelés Osztálytársak 
értékitélete 

I. 	Külső tulajdonság SIM 1. Középmagas 
2. Barnahaju 
3. Barnaszemü 
4. Jól öltözik 

II. Belső tulajdonság 

III. Társas kapcsolat 

IV. Cselekvés 

V. Érdeklődési kör 

1. Kedves  
2. Jóke dvü  
1. Hü barát 
2. Áldozatkész a 

barátságért 
3. Szereti a tár-

saságot 

1. Szeret sportolni 
2. Szeret vitatkozni 
3. Sok szakköre jár 

1. Szeret t anulni  
1. Sport 

1. Szófogadó 
2. Jószivü 

- 121  

~ . tanuló  
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o 5. tanuló  

Tartalmi kategóriák Önértékelés Osztálytársak 
értékitélete 

I. Külső tulajdon-
ság 

II. Belső tulajdon-
ság 

III.Társas kapcso- 
lat 

IV. Cselekvés 

1. 

1.  
2.  
3.  
4.  

1.  
2.  

3.  

Magas termetü 

Rossz 
Nagyhangu 
Veszekedős 
Szórakozott 

ONO 

Közepesen tanul 
Szeret csava-
rogni 
Szeret szórakoz-
ni 

1.  
2.  

1. 

1. 

Figyelmetlen 
Jószivü 

Barátait ked-
veli 

Szeret spor-
tolni 

V. Érdeklődési 
körök 

1. Sport 

6. tanuló 

Tartalmi kategóriák Önértékelés Osztálytársak 
értékitélete 

I. Külső tulajdon-
ság 

1. Tisztán, rendesen 
jár iskolába 

1. közepes termetű 

II. Belső tulajdon- 1. Szorgalmas 1. Csendes 
ság 2. Elveihez hü 2. Szerény 

III9Társas kapcso- 
lat 

1. Nem nagyon 
tud barátkozni 

IV. Cselekvés 1.  Jól tanul 1. Kitünően tanul 

2.  Feladatait 
mindig ellátja 

V. 	Érdeklődési 
körök 
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7. tanuló  

Tartalmi kategóriák 	Önértékelés Osztálytársak 
értékité3e te 

I. Külső tulaj-
donság 

1. Mindig tisztán 
jár iskolába 

II. Belső tulaj- 	1. Jó magatartásu 1. Figyelmes 
donság 	2. Kicsit hanyag 	2. Szorgalmas 

3. Jószivü 
1. Igyekvő 

III. Társas kapcs. 

IV. Cselekvés 

V. Érdeklődési 
körök 

1. Nem nagyon 	1. Elég jól tanul 
szeret tanulni 

8. tanuló  

Tartalmi kategóriák 	Önértékelés Osztálytársak 
értékitélete 

I. 	Külső tulaj- 
donság 

1. Közepes magas 
2. Tisztán jár is-

kolába 

II. Belső tulaj- 	1. Nem szorgalmas,1. Rendes 
donság 	. 

III. Társas kapcs. 

Iv. Cselekvés 
1. Jól tanul 

V. Érdeklődési 
körök 

2. Jó magatartásu 
3. Segitőkész 
4. Szorgalmas 
5. Kényes 

MEW 
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9. tanuló 

Tartalmi kategóriák Önértékelés Osztálytársak 
értékitélete 

I. Külső tulajdonság 
	

1. Haja szőke 

2. Magas 

II. Belső tulajdonság 

	

	1. Nem nagyon 
szorgalmas 

III. Társas kapcsolat 

IV. Cselekvés 

V. Érdeklődési körök 

1. Szeme zöldes 

2. Tiszta 

1, Rendes 

2. Vidám 

10. tanuló 

Tartalmi kategóriák Önértékelés Osztálytársak 
értékitélete 

I. 	Külső tulajdonság 	1. Közepes magas 

1. Kék a szeme 

2. Barnahaju 

3. Tiszta 

II. Belső tulajdonság 	1. Nem nagyon 
	

1. Jó uttörő 
szorgalmas 	2. Segítőkész 

2. Beszélgetős 	3. Szorgalmas 

4. Rendes 

5. Magatartása jó 
1. Vidám 

III. Társas kapcsolat 

IV. Cselekvés 

V. 	Érdeklődési kör 
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11. tanuló 

Tartalmi kategóriák 
	

Önértékelés 
	

Osztálytársak 
értékitélete 

I. Külső tulajd. 

II. Belső tulajd. 

III. Társas kapcs. 

1. Tiszta 

2. Rendesen 

1. Szeles 

2. Nagyszáju 

1. Szeret gyere-
kekkel foglal-
kozni 

öltözködik 
1. a haja szőke 
2. Szeme barna 

1. Szorgalmas 

2. Nem felvágós 

3. Jó uttörő 

4. Segitőkész 

5. Jó magatartása 
6. Vidám 

1. Gyengébb tanulókkal 
is barátkőzik 

IV. Cselekvés 

V. Érdeklődési 
kör 

1. Nem nagyon sze- 1. Otthon segit szülei-
ret tanulni 	- nek 

2. Kitűnően tanul 
1. Nem szereti, ha 

parancsolnak neki 

12. tanuló 

Tartalmi kategóriák Önértékelés Osztálytársak 
értékitélete 

I. Külső tulajd. MOO 

II. Belső tulajd. 1.  Dolgos 1. Csendes 
2.  Ügyes 
3.  Találékony 

4.  Okos 

III. Társas kapcs. 1. Nem  barátkozó 
IV. Cselekvés 1. Közepesen tanul 1. Szeret állatokkal 

foglalkozni 
V. Érdeklődési kör 1. Állatgondozás 
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13. tanuló 

Tartalmi kategóriák 	Önértékelés Osztálytársak 
értékitélete 

I. 	Külső tulajdonság 	1. Tiszta 

2. Rendesen 
öltözködik 

3. Középmagas 

4. Haja barna 
5. Szeme barna 

II. Belső tulajdonság 	1. Figyelmetlen 1. Segitőkész 
2. Szófogadó 	2. Veszekedős 
3. Jószivü 	3. Jó uttörő. 
4. Nem veszekedős 4.Szorgalmas 
5. Segitőkész 	5. Jókedvü 

6. Könnyen meg-
haragszik 

1. Szeles 
III. Társas kapcsolat - 	1. Szereti barát- 

nőjét 

IV. Cselekvés 	- 	1. Közepesen 
tanul 

2. Jól tanul 
V. 	Érdeklődési körök 

14. tanuló 

Tartalmi kategóriák 	Önértékelés Osztálytársak 
értékitélete 

I.. Külső tulajd, 

II. Belső tulajd. 

III. Társas kapcsolat 

IV. Cselekvés 

V. Érdeklődési 
körök 

1. Haja barna 	- 

1. Segitőkész 1. Komolytálan 

2. Hanyag 

3. Hülyéskedő 

4. Kötözködő 
1. Szeles 

1. Jól sportol 
2. Rendszeresen 

jár iskolába 

1. Sport 
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15. tanuló 

Tartalmi kategóriák Önértékelés Osztálytársak 
értékitélete 

I. 	Külső tulajdonság 

II. Belső tulajdonság 

III. Társas kapcs. 

IV. Cselekvés 

1. Alacsony 

2. Haja barna 

1. Kicsit kényes 
2. Jószándéku 

1. Szeret sportolni 
1. Elég jól tanul 

2. Otthon sokat 
segít 

V. 	Érdeklődési körök 1. Sport 

16. tanuló 

Tartalmi kategóriák Önértékelés Osztálytársak 
értékítélete 

I. Külső tulajdonság 

II. Belső tulajdonság 

III. Társas kapcsolat 

IV. Cselekvés 

V. Érdeklődési körök 

1. Közepes magas 

2. Haja barna 

3. Szeme barna 

1. Jó a magatartása 

1. Segitőkész 
2. Szorgalmas 

3. Hamar sértődik 

1. Sok a barátja 
1. Közepesen tanul 
2. Szeret otthon 

segíteni 
IMO 
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17. tanuló 

Tartalmi kategóriák 	Önértékelés Osztálytársak 
értékítélete 

I. 	Külső tulajdonság 	- 	1. Kicsit kövér 

2. A haja fekete 

II. Belső tulajdonság 	1. Figyelmes 	- 
2. Lusta 

III. Társas kapcsolat 

IV. Cselekvés 

V. Érdeklődési körök 

1. Elég jól ta-
nul 

2. Feladatait 
mindig ellát-
ja 

3. Nem szeret ve-
szekedni 

4. Nem nagyon sze-
ret tanulni 

5. Szeret szü-
leinek segi-
teni 

Oda 

18. tanuló 

Tartalmi kategóriák Önértékelés 	Osztálytársak 
értékitélete 

I. Külső tulajdonság 1. Középmagas 	' 
2. Kék szeme van 
3. Barnahaju 
4. Tiszta 
5. Rendesen öltözik 
6. Szorgalmas + 3 

1. Csinos 
II. Belső tulajdonság 1. Jó maatartásu 

2. Segitokész 
1. Hamar sértő-

dik 
2. Mindig figyel 

III. Társas kapcsolat Olin 

IV. Cselekvés 1. Nem szeret tanulni l.Elég jól tanul 
1. Szereti az 

uttörő munkát 
2. Közepesen tanul 

III. Érdeklődési körök 1. Szakkör - 



I. Külső tulajdonság 

II. Belső tulajd. 

III. Társas kapcsolat 
IV. Cselekvés 

V. Érdeklődési körök 

1. Jól öltözött 

2. Közepes termetü 
1. Szeles 
2. Figyelmetlen 

3. Kicsit csintalan 

4. Jókedvü 
1. Hü barát 

1. Közepesen tanul 

1. Engedelmes 
2. Segitőkész 
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19. tanuló 

Tartalmi kategóriák Önértékelés Osztálytársak 
értékítélete 

I. 	Külső tulajdonság 1. Tiszta, rendes +1 
2. Középmagas 

3. Barnás-szőke a 
haja 

1. Jószivü +1 
2. Segitőkész +1 
3. Csendes 

1. Jó barát 

1. A fiuk közül a 
legjobb tanuló 

2. Jó futó és tor-
názó 

3. Elég beszédes 
4. Nem  szeret je-

lentkezni 
5. Jó sportoló 

II. Belső tulajd. 	1. Elég jó a maga- 
tartása 

2. Nem nagyon szor- 

III. Társas kapcsolat 
	galmas 

IV. Cselekvés 

V. 	Érdeklődési körök 1. Sport 

20. tanuló 

Tartalmi kategóriák Önértékelés OsztálytáBak 
értékitélete 
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21. tanuló  

Tartalmi kategóriák Önértékelés Osztálytársak 
értékitélete 

I. 	Külső tulajdonság 

II. 	Belső tulajdon- 
ság 

MIM 

1 • Szorgalmas + 2 
1. Nagyon komoly +1 

2. Határozott +1 

3.  Megértő +1 

4.  Segitőkész +1 
5.  Jószivü +1 

6.  Akaratos 
7.  Szófogadó 

8.  Ügyes 

9.  Megbizható 

10.  Kedves 

11.  Csendes 

12.  Barátságos 

III. Társas kapcs. 1. Nagyon szereti 
édesanyját 

1. A tanárok 
retik 

sze- 

2. Nagyon szereti 
öccsét 

2. Jó barátnő 

IV. Cselekvés 	. 

V. frdeklődési körök 

1. Jól tanul + 2 

22. tanuló 

Tartalmi kategóriák Önértékelés Osztálytársak 
értékitélete 

I. Külső tulajdonság 

II. Belső tulajd. 

III. Társas kapcs. 

1. Tiszta 

1. Maas 
2. Szőke 
3. Szeme barna 

szor- 	1. Segitőkész 
2. Szorgalmas 
3. Rendes 
4. Jószivü 

1. Hamar sértbdik 
1. Szünetben mindig 

a fiukkal játszik 

1. Nem elég 
galmas 

2. Lusta 

IV. Qselekvés 	1. Közepesen tanul 
V. Erdeklődési kör IMP 



I. Külső tulajd. 

II. Belső tulajd. 

III. Társas kapcs. 

IV. Cselekvés 

V. Érdeklődési kör 

1. Kicsit sovány 

1. Kedves 

2. Szorgalmas. 

3. Kissé önző 

4. Ügyes 

5. Jószivü 

1. Jó osztálytárs 
1. Elég jól tanul 

1. Szeret sportolni 

1. Sport  

1. T+fiegbizható 
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23. tanuló 

Tartalmi kategóriák Önértékelés Osztálytársak 
értékitélete 

I. Külső tulajdonság 

II. Belső tulajdonság 

1. Elég magas 
2. Haja fekete 
3. Szeme barna 

1. Titoktartó 

2. Barátkozó 
1. Kissé kötekedő 

2. Szeles 

3. Csintalan 

4. Közepes szor-

galmu 

1. Jószivü +1 
2. Segitőkész +1 
3. Szófogadó 

4. 1\em veszekedő 

5. Figyelmes 

III. Társas kapcsolat 

IV. Cselekvés 

V. Érdeklődési körök 

1. Szeret olvasni 

2. Szeret jelentkez-
ni 

1. Olvasás 

1. Jó barát +1 

2. Jó osztálytárs 

3. Sokan kedvelik 

1. Otthon szeret 
segiteni 

MID 

24. tanuló 

Tartalmi kategóriák Önértékelés Osztálytársak 
értékitélete 



1. Tiszta 

2. Magas 
3. Fekete haja van 
4 , . Csinosan öltözik 

5. Szeme barna 
1. Rendetlen 

1. Szorgalmas +1 
2. Ügyeskezü 

3. Jószivü 

4. Kicsit szeles 
VIM 
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25. tanuló  

Tartalmi kategóriák 	Önértékelés Osztálytársak 
értékitélete 

I. Külső tulajdonság 

II. Belső tulajd. 

III.Társas kapcsolat 

IV. Cselekvés 
	

1. Jól tanul 

2. Jól sportol 

1. Otthon sokat 
segit 

V. Érdeklődési körök 	> 1. Sport 

26. tanuló  

Tartalmi kategóriák 	Önértékelés Osztálytársak 
értékitélete 

1. Jószivü 
OIND 

I. Külső tulajdonság 

II. Belső tulajdonság 

III. Társas kapcsolat 

IV. Cselekvés 

V. Érdeklődési kör  

1. Nem szeret ta-
nulni 

2. Csak akkor vé- 
gez szívesen 
valamilyen munkát, 
ha magától végzi 

1. Sokat veszek-
szik a fiu$kal 



1. Alacsony +1 1. Helyes 
2. Tiszta + 1 	2. Haja barna 
3. Rendesen jár 3. Szeme kék 
1. Szorgalmas 

1. Magatartása 	1. Érdeklődő 
elég jó 	2. Jószivü +2 

3. Néha kiabálós 
4. Szeret paran-

csolgatni 

5. Segitőkész 
6. egyes 

7. Sokszor figyel-
metlen 

I. Külső tulajdonság 

II. Belső tulajdonság 

III. Társas kapcs. 

IV. Cselekvés 

V. érdeklődési 
körök 

1. Szereti a 
gyermekeket 

1. Szeret tanulni 	1. Sokat olvas 

1. Olvasás 

III. Társas kapcs. 

IV. Cselekvés 

1. Sport 
körök 	2. Olvasás 

V. 	Érdeklődési 
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27. tanuló 

Tartalmi kategóriák Önértékelés Osztálytársak 
értékitélete 

28. tanulő 

Tartalmi kategóriák Önértékelés Osztálytársak 
értékítélete 

1. I-bja fekete 

1. Közepes magas 

1. Eszes 
2. Adakozó 
3. Rendes 
4. Nagyoskodó 
5. Szélhámos, huli-

gán 
1. Közösséget 	1. Mindég a lányok- 

nem szereti 	kal szórakozik 
1. Szeret sportolni 1. Szereti a test- 
2. Szeret olvasni 	nevelést 

1. Közepesen tanul 

I. Külső tulajd. 

II. Belső tulajd. 
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29. tanuló  

Tartalmi kategóriák Önértékelés Osztálytársak 
értékitélete 

I. Külső tulajdonság 

II. Belső tulajdonság 

III. Társas kapcs. 

IV. Cselekvés 

V. Érdeklődési 
körök 

1. Közepesen tanul 

OMNI 

1. Jól öltözik 

2. Haja szőke 

3. Szeme barna 

I. Hamar sértődik 

2. Bőbeszédü 

3. Jószivü 

1. Szeret vitatkozni 

2. Szeret olvasni 

3. Jól sportol 

1. Olvasás 

2. Sport 

30. tanuló 

Tartalmi kategóriák Önértékelés Osztálytársak 
értékitélete 

I. 	Külső tulajdonság 

II.. Belső tulajd. 
III. Társas kapcsolat 

IV. Cselekvés 

1. Jókedvű 

1. Közepesen 
tanul 

2. Jól sportol 

1. Szereti ba-

rátait 
1. Szeret ját-

szani 

V. 	Érdeklődési körök 	1. Sport 
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31. tanuló  

Tartalmi kategóriák Önértékelés Osztálytársak 
értékítélete 

I. 	Külső tulajdonság - 1. Haja hosszu,barna 

2. Közepes termetü 

3.  Jól öltözik 

4.  Magas 

II. Belső tulajdonság 1. Nem nagyon jó 1.  Szorgalmas 

a magatartása 2.  Magatartása jó 
3.  Rendes 

4.  Jószivü 

5.  S egitő ké sz 
III.Társas kapcsolat 1. Nem szeret-

nek a tanárok 

2. Anyuék sem 
szeretnek 

IV. Cselekvés 	- 	1. Jól tanul +1 

V. Érdeklődési kör 

32. tanuló 

Tartalmi kategóriák Önértékelés Osztálytársak 
értékitélete 

I. Külső tulajdonság 	- 

II. Belső tulajdonság 	1. Csendes 

2. Kitartó 

3. Figyelmes 

<III.Társas kapcsolat 

IV. Cselekvés 

V. Érdeklődési körök 

1. Elég jól tanul 
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AZ ÖNISMERET TARTALMI KOMPONENSEI 8. OSZTÁLYBAN 

1. tanuló  . 

Tartalmi kategóriák 	Önértékelés 	Osztálytársak 
értékítélete 

I. 	Külső tulajdonság 
	1. Alacsony + 1 

2. `Haja szőke + 1 
1. Szeme kék 

II. Belső tulajdonság 	1. Rendes 	1. Verekedős + 1 

2. Vidám 

3. Sértődős 

4. Befolyásolható 

5. Komolytalan 

6. Szerény 

7. Jószivü 

1. Gyorsan beszél 

2. Segitőkész 

III. Társas kapcsolat 	1. Szereti barátját 

IV. Cselekvés 

V. Érdeklődési 

körök 

1. Sokat olvas 

2. Közepesen tanul + 1 

1. Sokat segít 	1. Az órán sokat 

szüleinek 	beszélget 

2. Szeret galam-
bokkal foglal-
kozni 

1. Olvasás 

1. Galambász'  
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2. tanuló 

Tartalmi kategóriák 	Önértékelés Osztálytársak 
értékitélete 

I. 	Külső tulajdonság 

II. Belső tulajdonság 

1. Magas  

2. Haja barna 

3. Szeme barna 

1. Jól öltözött 

1. Akarata gyenge 

1. Figyelmes 

2. Csendes 

3. Sértődős + 2 

4. Önállótlan 
5. Nem, irigy 

III. Társas kapcsola- 	1. Szereti a gye- 
tok 	rekeket 

2. Szereti az osz-
tdyközösséget 

3. Szereti szüleit 

4. Szereti test vé-
'1eit 

1. Szereti ba- 
rátnőjét 

IV. Cselekvés 1. Közepesen 
tanul 

1. Szereti a ter-
mészetet, az er- 

1. Szereti 
éneket 

az 

dőben sétálni 
2. Nem nagyon sze- 

2.  Szereti 
oroszt 

az 

ret tanulni 
3. Az elvállalt fe- 

3. Szereti 
magyart 

a 

ladatokat mindig 4. Szereti a 
teijesiti testnevelést 

4. Szüleinek segit 

V. 	Érdeklődési 

körök 

1. Modern zene 
2. Természet 

1. Ének 

2. Orosz 

3. Magyar 

4. Testnevelés 
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3. tanuló  

Tartalmi kategóriák 	Önértékelés 	Osztálytársak 
értékitélete 

I. Külső tulajdonság 
	1. Magas + 2 

1. Haja barna + 2 
2. Szeme barna + 2 
3. Testes 

II. Belső tulajdonság 1. Figyelmetlen 	1. Modortalan 
2. Szemtelen + 2 
3. Tudálékoskodó 

+ 1 
4. Befolyásolható 
5. Segitőkész + 1 
6. Érzékeny 
7. Veszekedős + 1 
8. Meggondolatlani 

III.Társas kapcsolat 

IV. Cselekvés 

1. Az öccsével 
goromba + 4 

2. Tanárai nem 
szeretik 

1. Szeret szerelni 
2. Szeret barkácsolni + 2 
3. Szeret olvasni 
4. Az órán szeret beszél-

getni + , 3 
1. Nem szeret ta- 1. 

tanulni 	2. 
2. Szeret csava-

rogni 	3. 
3. Szeret moziba 4. 

járni 
4. Szeret szakkör- 5. 

be járni, /gép-
jármü barát,üveg-
technikai/ 

Csunyán eszik 
Sok társadalmi 
munkát végez 
Közepes tanuló 
Szeret magnóz-
ni 
Szeret kerék-
pározni 

V. Érdeklődési 1. Szerelés 
2. Barkácsolás + 2 
3. Olvasás 

1. Szakkör 	1. Magnózás 
2. Film 	2. Kerékpározás 
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4. tanuló  

Tartalmi kategóriák 	Önértékelés Osztálytársak 
értékitélete 

I. 	Külső tulajdonság 	1. Magas 

2. Haja,barna 

1. Megbizható 

2. Lelkiismere- 

tes 

III. Társas kapcsolat 

IV. Cselekvés 

1. Szereti barátait 

2. Szereti az 

osztályközösséget 

1. Nem szeret tanulni 
2. Szeret olvasni 
3. Szereti a zenét 
4 . . Szereti a sportot 

1. Otthon rábízott 1. Szeret csava-
feladatát el- 	rogni 
végzi 	2. Nem szereti a 

2. Szeret tévézni 	házi munkát 
3. Szeret rádiózni' 3. Autószerelő 
4. Szeret moziba 	akar lenni, 

van hozzá ér- 
járni 	zéke 

V. Érdeklődési körök 1. Tévézés 

2. Rádiózás 

3. Film 

1. Olvasás 
2. Zene 

3. Sport 

4. Szerelés 
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5. tanuló  

  

   

Tartalmi kategóriák 	Önértékelés 	Osztálytársak 
értékitélete 

Külső tulajdonság 
	1. Mágas 

2. Haja barna 

II. Belső tulajdonság 1. Elég rossz 	1. Jószivü 

1. Verekedős 

III. Társas kapcsolat 

IV. Cselekvés 
	1. Nem szeret tanulni 

2. Szeret szórakozni 
3. Szeret csavarogni 
4. Szereti a sportot 

1. Közepes ta- 	1. Órákon beszél- 
nuló 	 get, játszik 

2. Szeret mo- 	2. Este későn jár 
ziba járni 	haza 

3. Szeret ciga- 	3. Otthon nem 
rettázni 	segit 

4. Szeret olvasni 

V. Érdeklődési körök 1. Film 

1. Szórakozás 
2. Sport 

1. Olvasás 
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6. tanuló  

Tartalmi kategóriák 	Önértékelés 	Osztálytársak 
értékitélete 

I. Külső tulajdonság 

II. Belső tulajdonság 

III.Társas kapcsolatok 

IV. Cselekvés 

1. Közepes 
termetü 

1. Rendesen öltözik 

1. Csendes 
2. Szerény 

1. Szereti szüleit 
2. Szereti nevelőit 

1. Az öcs tagjai 
szeretik, jó 
öcsvezető 

1. Szeret tanulni 
2. Jól tanul 
3. Kötelességeit 

mindig teljesiti 

1. Szeret kézi- 	1. Rendszeresen 
munkázni 	tanul 

2. Szeret olvasni 
3. Otthon sokat 

segit 
4. Szeret álla-

tokkal foglal-
kozni 

V. Érdeklődési körök 1. Kézimunkázás 
2. Olvasás 
3. Állatgondozás 
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7. tanuló  

Tartalmi kategóriák 	Önértékelés 	Osztálytársak 
értékitélete 

I. Külső tulajdonság 

II.Belső tulajdonság 

III.Társas kapcsolat 

1. Alacsony 
2. Haja szőke 

1. Szemüveges 

1. Jó magatar- 
tásu . 

1. Szorgalma 	1. Csendes 
lehetne jobb 	2. Szorgalmas 

2. Segitőkész 	3. Figyelmes 
4. Nincs vita-

készsége 
5. Jó kézügyes-

sége van 

1. Szereti szü-
leit 

2. Szereti test-
véreit 

3. Szereti barát-
nőjét 

IV. Cselekvés 	1. Sokat segit 
szüleinek 

2. Sokat segit 
testvérének 

1. Szeret olvasni 
2. Szeret főzni 
3. Szeret TV-t nézni 
4. Szeret rádiót 

hallgatni 
5. Nem szereti a 

sportot 

V. Érdeklődési körök 	1. Olvasás 
2. TV 
3. Rádió 
4. Sport 



III. Társas kapcso-
latok 

IV. Cselekvés 

V. Érdeklődési 

körök  

l.Sze-eti a 
fizikát 

2. Szereti a 
kémiát 

3. Örsvezetőhe-
lyettesi fe-
ladatát jól 
végzi el. 
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8. tanuló  

Tartalmi kategóriák 	Önértékelés Osztálytársak 
értékitélete 

I. Külső tulajdon- 
	1. Középmagas 

ságok 	 1. Jól öltözött 

II. Belső tulajdon-
ságok 

1. Makacs 

2. Szeret vesze-
kedni 

3. Haragtartó  

1.- Kicsit beképzelt 

2. Jó a magatartása 

3. Cseribs 

4. Jószivü 

5. S egit őkés z 

6. Becsületes 

1. Társaságot 
nem szereti 

1. Nem szeret véle-
ményt mondani 

2. Legjobban szereti 
a matematikát 
/Városi versenyen 
2. lett/ + 2 

° 3. Rábizott feladatát 
lelkiismeretesen 
teljesiti 

1. Jól tanul 

2. Iskolabolt fel- 
ügyeletét jól 
látja el. 

3. Tornából nem a 
legjobb 

1. Fizika 

2. Kémia 
1. Matematika  
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9. tanuló 

Tartalmi kategóriák 	Önértékelés Osztálytársak 
értékitélete 

I. Külső tulajdonság 
	

1. Közepes tanuló 

2. Hosszu, szőkehaju 

II. Belső tulajdonság 	1. Elég rossz a 
természete 

2. Sértődős 

3. Hibáit nem 
látja be 

1. Csendes 

2. Szerény 

3. Jószivü 

III. Társas kapcsolatok 1. Nincs baráti köre 

IV. Cselekvés 

1. Tiszteli szü-
leit 

2. Tiszteli az 
idősebbeket 

1. Szeret szórakoz-
ni 

2. Szeret játszani 

3. Szeret vitatkoz-
ni 

4. Házi munkában 

segit 

5. Ha elvégzi az 

iskolát, szeret-

ni fogja a mun-
káját 

1. Munka alól 
szereti ki-
huzni magát 

2. Nehezen tud 
felelni 

3. Szeret kézi-
munkázni 

V. Érdeklődési 
körök 	 1. Kézimunka 



SIND 

1. Szabad időben 
legszivesebben 
sportol 

1. Sokat olvas 

2. Legjobban sze-
reti a testne-
velést 

3. Szereti a rajzot 

II. Belső tulajdon-
ságok 

1. Jókedvű 
	

1. Szigoru 

2. Barátkozó 
	

2. Segitőkész 

3. Jószivü 

4. Csendes 

1. Szüleinek 

sokat segit 

2. Tanulmányi 
munkája elég 
jó 

III. Társas kapcsola-
tok 

IV. Cselekvés 
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10. tanuló 

Tartalmi kategóriák ÖnértÉkelés Osztálytársak 
értékitélete 

I. 	Külső tulajdon- 	1. Magas 
ságok 	 2. Haja barna 

1. Szeme szürke 	1. Szeme kék 

V. 

	

	Érdeklődési 
körök 

1. Olvasás 

2. Rajz  

1. Sport 
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11. tanuló  

Tartalmi kategóriák Önértékelés Osztálytársak 
ért6kitélete 

I. 	Külső tulajd. e 1. Lagas 

2. Haja szőke 

1. Tisztán, ren-
desen öltözik 

II. Belső tulajd. 

III. Társas kapcso-
latok 

1. Akarata gyenge 

2. Sok rossz tu-
lajdonsága van  

3. Makacs  

1. Jókedvü 

2. Segitőkész 

3. Barátságos 

4. Betegeskedő 

1. Szereti a gye- 1. Közösségbe jól 
rekeket, ezért 	beilleszkedik 
akar óvónő lenni 

2. Szereti szüleit 

3. Szereti testvé-
reit 

IV. 	Cselekvés 1. Nem szeret ta- 1 
nulni 

2. Nem szeret is- 2 
kolába járni 

3. Szeret dolgozni 3 
4. Szeret varrni 	4 
5. Szereti a zenét 

,6. Otthon segit 	5  
édesanyjának 

7. Parancsra nem 6  
szivesen végzi 
a munkáját 

. Nagyon jól 
tanul 

. Órára mindig 
készül 

. Sokat olvas 

. Sok társadalmi 
munkát Végez 

. Osztálytitkári 
feladatát jól 
végzi 

. Szvesen végzi 
rábizott fela-
datot 

V. Érdeklődési 
	

1. Varrás 	1. Olvasás 
körök 	2. Zene 



147 

12. tanuló  

Tartalmi kategóriák Önértékelés Osztálytársak 
értékitélete 

I. 	Külső tulajdon- 	1. Alacsony 
ságok 	 2. Haja barna 

II. Belső tulajdon- 	1. Csendes 
ságok 	 2. Dolgos 

1. Szerény 
2. Félénk 

III. Társas kapcso-

latok 

1. Tiszteli 
szüleit 

1. Nem barát- 
kozó 

IV. Cselekvés 1. Szeret humo- 	1. Szeret ker- 
rizálni 	tészkedni 

2. Szeret olvas-
ni 

3. Szereti az 
állatokat 

gondozni 

V. 	Érdeklődés 1. Olvasás 

2. Állatgondozás 

1. Kertészkedés 
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13. tanuló  

Tartalmi kategóriák • Önértékelés Osztálytársak 
értékitélete 

I. Külső tulajdon- 	1. Középtermetü + 1 
ságok 	 2. Szeme barna + 1 

3. Haja barna 

1. Molett 

II. Belső tulajd. 

III. Társas kapcso-
latok 

IV. Cselekvés 

1. Változó 
hangulatu 

1. Nem tud be-
illeszkedni 
a társaságba 

1. Nagyon sze-
reti a bioló-
giát 

2. Biológus sze-
retne lenni, 
de szülei nem 
engedik 

1. Segitőkész 

2. Jószivü + 1 

3. Szeleburdi 

4. Komolytalan 

5. Ingerlékeny+l 

1. Osztálytársai 
szeretik + 1 

2. Szüleivel nem 
értik meg 
egymást 

1.Űrsvezetői mun-
káját jól  vég-
zi 

2.Órán sokat  be-
szélget 

3.Szünetben sokat 
veszekszik 

4. Négyes tanuló 

5. Az osztály-
közösség mun-
káját előre-
viszi 

V. Érdeklődés 	1. Biológia 
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14. tanuló 

Tartalmi kategóriák Önértékelés ,Osztálytársak 
értékitélete 

I. Külső tulajdonság 1. Szeme barna 

1. Alacsony 

2. Haja barna 

II. Belső tulajdonság 	1. Szeles 	. 

1. Sértődös 	1. Bohóckodó 
2. Haragtartó 	2. Uralkodó ti- 

3. Sok hibája 	pus 
van 

III. Társas kapcsolat 

IV. Cselekvés NIMD 1. Nem szeret 

tanulni 

2. Semmi sem 

érdekli 

V. 	Érdeklődési körök 
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15. tanuló 

Tartalmi kategóriák Önértékelés Osztálytársak 
értékitélete 

I. Külső tulajdonságok 
	

1. Középmagas 

2. Haja barna+ 2 

3. Jól öltözött 

4. Szeme barna 

II. Belső tulajdonságok 1. Akarata gyenge 	1. Kicsit kényes 

2. Nem sértődékeny 2. Jó felfogóké-
pessége van 

3. Vidám természetű 3 Barátságos 

4. Segitőkész 

5. Jószivü 

6. Kicsit szeles 

7. Sértődős 

III.Társas kapcsolatok 1. Barátnőihez 
ragaszkodik 

2. Szereti osz-
tálytársait 

1. Osztálytársai 

nem nagyon 

szeretik 

IV. Cselekvés 	1. Szereti az uttör ^munkát 
2. Néha szeret tanulni, 

néha nem 

3. Minden munkában szi-
vesen vesz részt 

4. Otthon sokat segit 
élésanyjának 

1.  Szeret sportolni 
/kézilabda/ 

1. Kedvenc tár- 
gya az orosz 

2.  Szeret TV-t nézni 
3.  Szeret rádiót 

hallgatni 

4.  Néha olvas 
V. Érdeklődési körök 1.  Sportolás 1. Orosz 

2.  TV-zés 
3.  Rádiózás 



-151 - 

16. tanuló  

Tartalmi kategóriák Önértékelés Osztálytársak 
értékítélete 

I. 	Külső tulajd. 	1. Haja.barna 

1. Közepes termetü 

2. Haja elég hosszu 

3. Szeme szürke 

II. Belső tulajd. 	1. Erős karata 1. Figyelmes 
van 	2. Alamuszi 

III. Társas kapcsolat 1. Barátait sze- 
reti 

IV. Cselekvés 1. Szeret olvasni 

2. Nem nagyon szeret 
tanulni 

1. A  rábízott,  1.  

feladatot 	2  
mindig el-
végzi 	3. 

2. Szeret zenét 4. 
hallgatni 

3. Szeret TV-t . 
nézni 

4. Szeret spor-
tolni 

5. Szeret szerelni 

Cigarettázik 

Sokat csavarog 

Közepes tanuló 
Sohasem súg, . 
de ő elvárja. 

V. 	Érdeklődési körök 	1. Zene 

2. TV-nézés 

3. Sport 

4. Szerelés 
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17. tanuló 

Tartalmi kategóriák Osztálytársak Önértékelés 	értékitélete 

I. Külső tulajdonság 1. Rövid a haja 

2. Tisztán, rende-
sen öltözik 

1. Középmagas 	1. Elég magas 

2. Van pár feles- 2. A szeme sö-
leges kilója 	tét 

II. Belső tulajdonság 1. Ügyeskezü 

III. Társas kapcsolat 1.  Tiszteli szü- 1. Sok barátja 
leit 	van 

2.  Tiszteli az 	2. Osztálykö- 
öregeket 	zösség sze- 

reti 

IV. Cselekvés 3k. Közepesen; tanul 

1.  

2. Szeret szakkör-
re járni 	, 

Legjobban a gya- 1. Sokat regit 
körlatit szere- társadalmi 

. ti 	munkában 
2.  Szereti a rajzot 	2. Nem cigaret- 

3.  Segiteni szokott 	tázik 

az öregeknek 	3. Nem jár mo- 
ziba 

4. Nem szokott 
rosszalkodni 

5. Feladatát 
jól és pon-
ttsan elvég-
zi 

V. Érdeklődési 
	

1. Gyakorlati 
körök 
	

foglalkozás 

2. Rajz 

1. Szakkör 
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18. tanuló 

Tartalmi kategóriák 	Önértékelés 	Osztálytársak 
értékítélete 

I. Külső tulajdonság 	1. Középmagas 
1. Barnahaju + 1 
2. Jól öltözött +2 

II. Belső tulajdonság 	1. Nincs akarat- 1. Megbiz -ható 
- ereje 	2. Becsületes 2. Sértődős volt, 
de megpróbál 	3. Sértődős 
javitani 4. Jószivü 

5. Szorgalmas 
6. Vigkedélyü 

III. Társas kapcsolat 	1. Édesapjával ne- 1. Sok barátja van 
hezen jön ki, 	2. Szereti a fiukat, mert apja gyak- 	s a fiuk őt + 1 ran iszik 

1. Jól beilleszkedik 

az osztályközös- 
ségbe 

IV. Cselekvési 	1. Elég jól tanul 	1, Közepesen tanul 
2. Tornát most nem 2. Szeret moziba 

nagyon szereti 	járni + 2 

3. Bélyeget gyűjt 

4. Nagyon szeret 
órán beszélget-
ni 

5, Sokat olvas 
6. Szereti a beat_ 

zenét 
7. Szeret táncolni 

V. Érdeklődési körök 

MIND 

1. Film 
2. Bélye,5gyüjtés 
3: Olvasas 
4. Zene 
5. Tánc 
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19. tanuló 

~ 

Tartalmi kategóriák 	Önértékelés  Osztálytársak 
értékitélete 

I. Külső tulajd. 1. Magas 

2. Haja barna  
1. Szeme zöld 

a 

II. Belső tulajd.  

III. Társas kapcso-
latok 

IV. Cselekvés 

V. Érdeklődési 
körök  

1. Jó felfogó- 
képeséégü 

1. Van akarat 	1. Befolyásolható 
ereje 	2. Szerény 

1. Barátai mellett 
mindig kitart  

1. Minden fiunak 
barátja + 1 

2. Lányotnak igen 
szimpatikus 

3. Jó közösségi 
ember  

1. Szeret sportolni + 1 
2. Szereti a gyakorlati 

foglalkozást 

3. Tanulmányi eredménye 
nem a legjobb 

4. Uttörőtanács tagja, 
feladatát jól teljesiti , 

5. Az órákon nem jelentkezik 

1. Kevés társadalmi 
munkát végez 

2. Szeret egy kicsit 
csavarogni 

3. Nem szeret tanul-
ni 

4. Egyesületi szinten  
sportol, kézilabdázik  

5. Feleléskor mindig  
izgul  

1. Sport + 1  

2. Gyakorlati fogi.  
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20. tanuló 

  

   

   

Tartalmi kategóriák 	Önértékelés Osztálytársak 
értékitélete 

I. Külső tulajdonság 

II. Belső tulajd. 

III. Társas kapcsolat 

IV. Cselekvés 

1. Középmagas 

2. Haja barna 

1. Figyelmetlen 

2. Megértő 

3. Harcias ter-
mészetü 

4. Segitőkész 

1. Sok bará-ja van 

1. Szereti barátait 1. A lányok ked- 
és megbecsüli 	vence 
őket 

1. Nem szeret 

tanulni 

2. Közepesen tanul 

3. Sokat olvas 

1. Őrsi munkáját 	1. Az órán sokat 
elvégzi, de nem 	beszélget szivesen 

2. Szeret sportolni 

V. 	Érdeklődési 
	

1. Olvasás 

körök 

1. S port 
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21. tanuló 

Tartalmi kategóriák 	Önértékelés Osztálytársak 
értékitélete 

I. 	Külső tulajdonság 	- 	1. Középtermetű + 1 

2. Hosszuhaju + 1 

3. Szeme barna +1 

4. Öltözete rendes, 
tiszta 

5. Elég jóképü 

II. 	Belső tulajdonság 1. Sértődős + 2 	° 

1.  Akarata le- 1; Vidám 
hetne több 2. Jószivü 

2.  Haragtartó 3.  
4.  

Okos 
Piakacs 

5.  Csendes 

III. Társas kapcsolat 

IV. Cselekvés 

V. Érdeklődési körök 

1. Szereti a kis- 
gyerekeket 

1. Az őrssel nem 
igen 4ud bánni, 
mert nem szereti 
ha valakivel 
ellenvéleménye van 

2. Nem szereti a 
fiukat 

3. Az osztályban 
általában tiszte-
lik 

4. Barátkozó, bará-
taival jóban van 

1. Szeret tanulni 
2. Szeret uttörőmun- 

kát végezni, jó 
őrsvezető + 2 

3. Szeret állatokkal 
foglalkozni 

4; Otthon sokat segít 
5. Szeret olvasni 

1. Néha szeret vi- 
tatkozni 

2; Szereti a zenét 
3. Szeret moziba 

járni 
4. Jól tornázik 
5. Sok társadalmi 

munkát végez 

1. Olvasás 
2. Állatokkal 

foglalkozás 
1. Zene 
2. Film 
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22. tanuló 

Tartalmi kategóriák 	Önértékelés Osztálytársak 
értékitélete 

I. 	Külső tulajdonság 	 1. Jól öltözött 

1. Magas + 1 
2. Szeme barna 
3: Haja szőke + 1 

II. Belső tulajdonság 

III. Társas kapcsolat 

IV. Cselekvés 

V. Érdeklődési körök 

1. Könnyen sir, 
érzékeny + 1 

1: Nincs akaratereje 1: Vigkedélyü 
2. Elég jó felfogó- 	2. Jószivü 

képessége van 	3: Sértődős 
3. Összeférhetetlen- 4: Makacs 

nek tartják, so- 	5. Igazságos 
kat változott 	6. Nem irigy 

WOO 

1. Fiukkal sokat 
barátkozik + 2 

2. Mindenkivel ba-, 
rátkozik 

1. Családjához 
nagyon ra-
gaszkodik +1 

1. Sok társadalmi 	. 
munkát vállal 

2: Szereti a beatzenét 
3. Sok uttörőmunkát 

végez + 1 
1. Nem szeret-

tanulni 
2. Órán sokat 
• beszélget 

3. Szeret vitat-
- 	kozni, jó a 

vitakészsége 
4. Elég sokat 

olvas 
5. Érdeklődése 

a történelem 
felé irányul 

1. Zene - 
1. Olvasás 
2. Történelem 
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23, tanuló  

Tartalmi kategóriák 	Önértékelés Osztálytársak 
értékitélete 

I. 	Külső tulajdi 	1. Magas + 3 

1. Haja barna 
göndör + 4 

2. Jő megj elenésü 
3. Öltözéke rendes, 

tiszta 

II. Belső tulajd. 	1. Makacs 
1. Bgbeszédü 

1: Jókedvü 
2. Lelkiismeretes 
3. Türelmes 
4. Segitőkész 
5. Jószivü + 1 
6. Magatartása nem 

kiváló 
7. Titoktartó 
8. Őszinte 

III. Táraas kapcsola-
tok 

IV. Cselekvés 

V. Érdeklődési körök 

1. Sok barátja van 
2. Nagyon  szereti a 

bátyját + 1 
3. Szereti szüleit + 1 

1: Jó barát + 3 
2. Jó viszonyban van 

a lányokkal 
3. Hallgatnak rá a 

fiuk 
1. Szereti nagyon az állatokat 

és azokat gondozni, ezért 
akar vadász, vadtenyésztő 
lenni + 6 

2. Szereti a természetet + 3 
3. Szeret olvasni + 6 
4. Szeret sportolni /kézilabda/ 
5. Szereti a zenét + 1 

1. Közepesen tanul 
2. Szeret táncolni+l 
3. Keveset tanul,de 

tud + 2 
4. Otthon nem segit 
5. Cigarettázik 
6. Szeret csavarogni 

barátai társaságában. 
1. Állatok + 6 
2. Természet + 6 
3. Olvasás + 6 
4. Sport /kézilabda,futás/ 
5. Zene + 1 

1. Tánc 
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24, tanuló  

Tartalmi kategóriák 	Önértékelés Osztálytársak 
értékit élete 

I. Külső tulaj- 	1. Középmagas 
donságok 	2. Szőke 

1. Szeme szürke 	1. Szeme kék 

II. Belső tulajd. 	1. Makacs 	1. Jó magatartásu 

III. Társas kap-
csolatok 

IV. Cselekvés 

1. Blég jó közössé-

gi ember 

2. Szereti a társa-

ságot 

1. Szereti a sportot 

2. Szereti az uttörőmunkát, 

őrsvezetőhelyettesi fe-

ladatát jól ellátja 

1. Szeret TV-t néz- 	1. Az órákon 
ni 	jelentkezik 

2. Szeret tanulni, 
de eredménye jobb 
is lehetne 

3. Szeret iskolába 
járni 

V. 	Érdeklődési 	1. Televizió 

körök 1. Sport 
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25. tanuló  

Tartalmi kategóriák Önértékelés Osztálytársak 
értékitélete 

I. Külső tulajdonság 1. Szeme barna 
2. Haja barna 

II. Belső tulajd. 	1. 

1. Sértődékeny 

III. Társas kapcsolat 1. Szeret fiuk-
kal udvarol-
tatni 

2. Jóbarát 
3. Mindenkivel 

barátkozik 

1. Középmagas + 1 

2. haja göndör + 2 

Makacs 

1. Segitőkész 
2. Néha beképzelt 
3: Szorgalmas 
4. Titoktartó 
5. Befolyásolható 
6. Kicsit feledékeny 

1. Hugával solJat 
veszekszik 

IV. Cselekvés 
	

1. Szeret moziba járni 

1. Tanulmányi 
eredményén 
szeretne 
váltovtatni 

V. Érdeklődési körök 

1. Testnevelésben a 
legjobbak között 
van. 

2. Az órákon beszél-
• get  

3. Közepes tanuló 
4. Legkedvesebb tan-

tárgya az ének, 
testnevelés 

5. Szereti a - törté-
nelmet is. 

6. Társadalmi mun-
kája is jó 

7. Plakátot, ciga-
rettásdobozt 
gyü j t 

1. Film 

1. Ének 
2, Testnevelés 
3: Történelem 
4. Gyüjtés /plakát/ 
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26. tanuló 

Tartalmi kategóriák 	Önértékelés Osztálytársak 
értékitélete 

I. Külső tulajdonság 

	

	1. Haja barna + 3 
2. Szeme barna + 3 

1. Tisztán, rende- 	1. Magas + 3 
sen öltözködik 

II. Belső tulajdonság 	1. Sértődékeny 
1. Jó a felfogó- 	1. Megértő 

képessége 	2. Nem hazudik . 
2. Akaratereje van, . 3: Becsületes 

de nem elég 	4. Nem kényes 
3. Elég szófogadó 	5. Jószivü 
4. Egy kicsit szem- 	6. Segitőkész+1 

telen 	7: Csendes 
8. Figyelmes 
9: Jókedvü 
10. Igazságszerető 
11. Makrancos 
12. Vidám 

III. Társas kapcsolat 

IV. Cselekvés 

IOW 

1. Jól bdllesz-
kedik a közös-
ségbe 

2. Osztálytársai 
szeretik + 2 

3. Szereti a 
fiukat 

4. Szereti a gye-
rekeket 

1. Négyesnél jobb tanuló 
2. Sok társadalmi munkát 

végez az őrsben és 
osztályban 

3. Amit elvállal, az 
teljesiti 

4. Nagyon szeret 
könyvet olvasni + 2 

5. Otthon nem sokat 
segit 

1. Szeret sportolni 	1. Rendesen 
2. Szereti a beat- 	tanul+ 2 

zenét 	2. Otthon segit 
3. Nem szeret tán- 	+ 2 

tolni 	3. Kedvelt tan- 
tárgya az 

• orosz 
4. Könnyen tanul 
1. Orosz 

1. Olvasás 

V, Érdeklődési körök 1. Sport 
2. Zene 
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27. tanuló 

Tartalmi kategóriák Osztálytársak Önértékelés értékitélete 

I. Külső tulajdon- 1. Szeme szürke 
° ságok 1. Alacsony + 3 

2. Haja barna + 2 
1. Jól öltözött 

II. Belső tulajdon- 1.  Mozgékony 	1. Jókedvü 
ságok 2.  Szorgalma vál- 2. Intelligens 

tozó 	3. Segitőkész 
3.  Jószivü 	4. Szorgalmas 
4.  Titoktartó 	5. Nincs hangja 

III. Társas kapcso-
latok 

IV. Cselekvés 

V. trdeklődési 
körök 

1. Szereti osztálytársait 
2. Szereti a gyerekeket, 

óvónő akar lenni 
3. Az osztályban minden- 

kivel barátkozik 
1. Szereti, tiszte- 1. Egsz osztály-

li szüleit 	kedveli 
2. Szereti, tiszte- 2. Jó barátnő + 1 

li nevelőit 
3. Szereti osztály- 

társait 

1. Őrsvezetői munkáját ügye-
sen végzi 

2. Szüleinek szokott segi-
t eni 

3. Aktivabb lehetne órán 
4.. Szeret furulyázni 
5. Szeret az állatokról 

gondoskodni 
6. Szeret olvasni + 2 

1. Szeret tárlatokat 	1. Nem szeret 
nézni 	vitatkozni 

2. Szereti az erdőt, 
kirándulást 

3. Szeret könyvtár- 
ba járni 

1. Zene /furulya/ 
2. Olvasás 
3. Állatok 



V. 

	

	Érdeklődési 
körök 1. Történelem 

1. Tévézés 
1. Szórakozás 

2. Rádió 
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28. tanuló 

Tartalmi kategóriák Önértékelés Osztálytársak 
értékitélete 

I. 	Külső tulajdon- 	1. Középmagas 
ságok 	 2. Haja barna 

1. Hosszuhaju 

II. Belső tulajdon- 	1. Váltakozó 
ságok 	hangulata  

1. Jól öltözött 

1. Komolytalan 
2. Jószivü 
3. Rendetlen 
4. Hanyag 

III. Társas kapcsola- 	1. Szeret osztály- 1. Szereti a 
tok 	társaival ba- 	lányokat 

rátkozni 

IV. Cselekvés 1. Szereti a történel-
met 

2. Nem szeret tanul-
ni 

1. Szereti a TV-t 	1. Cigarettázik 
nézni 	2. Iszik 

2. Szereti a rádiót 3. Szórakozik 
hallgatni 	4.. Éjszaka is 

csavarog 
5. Az órákon 

bohóckodik 
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29. tanuló 

Tartalmi kategóriák Önértékelés Osztálytársak 
értékitélete 

I. Külső tulajdonság 1. Magas + 2 
2. Szőke + . 2 

1. Erős  testal- _ 	• kat u 
2. Jól öltözött 

II. Belső tulajdonság 1. Makacs 
2. Sértődékeny + 2 

1 . Van akaratereje, 1.  Rendes 
de nem iskolai 2.  Mozgékony 
dolgokhoz 3: Jószivü 

2. Bőbeszédü 4:  Vidám 
5:  Bátor 
6. Jó a logiká-

ja 
7: Beképzelt 
8. Jó magatartásu 

III. Társas kapcsolat 	1. Tanárok nem 
	

1. Kedveli a lá- 
szeretik a bő- 	nyokat 
beszéde.miatt 

IV. Cselekvés 
	

1: Szeret barkácsolni 
2. Szereti a rajzot + 2 
3. Szeret sportolni + 1 

1. Amit rábíznak a 	1. Szeret vitat 
feladattól függően 	• kozni + 3 
teljesiti 	2. Szereti a ze- 

2. Igyekszik tanulni, 	nét 
most akar 	3. Sokat olvas 

+ 3 
4. Közepes tanu-

ló + 1 

V. Érdeklődési körök 1. Barkácsolás 
2. Rajz + 2 
3. Sport + 1 ' 

/kézilabda, foci/ 

1. Zene 
2. Olvasás + 3 
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30. tanuló  

Tartalmi kategóriák Önértékelés Osztálytársak 
értékitélete 

I. 	Külső tulajd. 	1. Haja szőke 
1. Szeme barna 	1. Középmagas 

2. Sovány 

II. Belső tulajd. 1. Szorgalma 
változó 

1. Igyekvő 
2. Szorgalmas 
3. Gyenge ideg- 

zete 
4. Jószivü 

III. Társas kapcso- 	1. Megbecsüli osz- 
latok 	 tálytársait 

1. Megbecsüli 	1. Jó barát 
barátait 

IV. Cselekvés 1. Otthon szeret bar-
kácsolni 

2. A rábizott felada- 
tot szivesen el- 
végzi 

1. Közepesen 
• tanul 

2. Igyekszik hi-
báit kijavi-
tani 

3. Szeret kirán-
dulni 

1. Szüleinek szi-
vesen regit 

2. Tanulni nem na-
gyon szeret 

3. Szeret sportol-
ni főleg atlé-
tikát 

V; 	Érdeklődési 
körök 

1. Kirándulás  1. Sport 

1. Barkácsolás 
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31. tanuló 

Tartalmi kategóriák Önértékelés Osztálytársak 
értékitélete 

I. 	Külső tulajd. 	 1. Szerény az öltö- 
. zete 

2. Haja barna 

3. Közepes termetü 

II. Belső tulajd. 

III. Társas kapcso-
latok 

IV. Cselekvés 

1. Sértődékeny 
2. Segitőkész 

1. Szókimondó` 	1. Rendes magatar- 
tásu 

2. Egy kicsit ide-
ges 

3. Csendes 

1. Kevés barát-!/ nője van 

2. Tiszteli az 
idősebbeket 

1. Szeret ujságot 
árulni az isko-
lában 

1. Nehezen tud 
tanulni 

2. Nem szeret 
sportolni 

3. Szereti a 
történelmet 

4. Szereti az 
irodalmat 

5. Otthon segit 

V. 	Érdeklődési 	1. Történelem 
körök 

2. Irodalom 

1. Közepes tanul 
ló + 2 

2. Szereti az 
éneket 

3. Szereti az 
élővilágot 

4. Levelezést 
folytat egy 
orosz lánnyal 

1. Ének 

2. Élővilág 

3. Orosz 



J 

1. Magas 

2. Haja szőke 
I. 	Külső tulajdon- 

ságok 

- 167 - 

32. tanuló 

Tartalmi kategóriák Önértékelés Osztálytársak 
értékitélete 

II. Belső tulajdon-
ságok 

1. Nincs mindig 
erős akaratá 

2. Nem mindig 
türelmes 

1. Elég mogorva 

2. Csendes 
3. Szerény 

III. Társas kapcsola-

tok 
1. Gyermekekkel sze- 

ret foglalkozni 

IV. Cselekvés 
	1. Szeret sporbini 

1. Szeret tanul-
ni 

1. Szeret rajzol-
ni 

2. Elég jól tanul 

V. 	Érdeklődési 

körök 

1. Sport 

1. Rajzolás 
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Az  önismeret megegyezése a referenciacsoport  

értékitéleteivel  

Tanu- 	Ónértékelés tartalmi 
ló 	megoszlása 

5.osztályban 

Az  osztálytársak vélemé-
nyével megegyező érték-

ítélet 

I. 	II. III. IV. 	V. Ossz. I. II. III. IV. V. Össz.  

1. - 	1  
2. 2  
3: 	- 	1  

- 

- 
-  

2 	= 
- 	- 
- 	-  

3 
2 
1 

- 

-  

- 
- 
1 

- 
- 
- 

- 

- 

- 
- 
-  

-  
-  
1  

4. 	- 	2  - 1 	- 3 - - -  1 -  1  
5. 	1 	4  - 3 	- 8 - - - - - -  
6. 	1 	2  .1 2 	- 6 1 - - - -  1  
7. 	- 	4  -  1 	. - 5 - 1 - - - 1 
8 . 	- 	1  - 1 	- 2 - - - . 	1 -  1  
9. 	2 	1  - - 	- 3 2 - - - - 2  

10. 	4 	3  - - 	- 7 3 1 - - - 4  
11. 	2 	2  1 .  2 	 OM 7 2 - -  1 - 3 
12. 	- 	4  - 1 	- 5 - - - - - - 

13. 	- 	6  1 ■ 	■  7  •- 1 - - -  1  
14. 	1 	2  - 2 	1 6 - 1 - -  -  1  
15: 	- 	- - 3 	1 4 - - - - 1 1 2  
16. 	- 	1  - 2 	-  3 -  1 -  -  - 1  
17. 	- 	2  - 5 	- 7 - - - - - -  
18. 	6 	2  - 3• 	1 12 6 2 - 2 - 10  
19. 	- 	2  -  - 	1 3  ■ ■ ■ ■ 1 1  
20. 	- 	2  -  1 	-  3 - - -  1 - 1  
21. 	- 	1  2 1 	- 4 -  1 -  1 - 2  
22: 	3 	3  -  1 	- 7 3 1 - - - 4  
23. 	- 	6  - 2 	1 9 - .2  - -  - 2  
24. 	- 	1  - 2 	1 4 - - 1 1 2  
25: 	- 	1  - 3 	1 5 -  1 - 2 1 4  
26. 	- 	1  - 2 	- 3 -  1 - - -  1  
27. 	3 	2  1 1 	- 7 3 1 - - - 4  
28: 	2 	 - 1 3 	2 8 1 - -  1 - 2  
29: 	- 	- -  1 	- 1 - - - - -  
30. 	- 	1  2 	1 4 - - - - - _  
31. 	- 	1  2 - 	- 3 -  - - - - -  
32. 	- 	3  -  1 	- 4 - - -  1 -  1  

Össz.25 	64 9 48 	10 156 21 15 -- 13 4 53  

Össz.16,0 
~ 	41,0 

5,8 6,4  
30,8 100 39 '6 

 
28,3 24,5 

7,6 
100  
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Az önismeret  megegyezése  a referenciacsoport  

értékitéleteivel 

Tanu- Önértékelés tartalmi 
16 	megoszlása 

Az osztálytársak véleményé-
vel megegyező értékitélet 

8. osztályban 
I. II. III. IV. V. Ossz. I. II. III. IV. V. Ossz. 

1. 2 3 1 3 1 10 2 2 1 2 1 10 
2. 3 1 5 5 2 16 3 1 1 1 - 6 
3. 1 1 - 8 5 15 1 - - 4 3 8 
4. 2  2 9 .7 20 2 - 2 5 4 13 
5: - 2 - 7 3 12 - 1 - 4 2 7 
6. 1 2 2 7 3 15 1 2 2 3 - 8 
7.  2 3 3 7 4 19 2 1 - 2 - 5 
8. 1 3 1 6 3 14 1 - - 3 1 5 
9. 2 3 3 5 - 13 2 - 1 - 3 

10. 3 2 - 4 3 12 2 - - 1 1 4 
11: 2 3 3 7 2 17 2 - - - - 2 
12. 2 2 1 3 2 10 2 2 - - - 4 
13. 4 1 1 2 1 9 3 - - - - 3 
14. 3 4 - - - 7 2 1 - - - 3 
15. - 3 2 8 3 16 - - - 4 - 4 
16. 1 1 1 7 4 14 1 - - 2 - 3 
17. 4 - 2 5 3 14 2 - - 2 1 5 
18. 1 2 2 2 - 7 1 - 1 - - 2 
19. 3 2 1 10 2 18 2 1 1 5 2 11 
20. 2 - 2 4 1 9 2 - 1 3 1 7 
21. - 3 1 5 2 11 - 1 1 5 2 9 
22. 3 4 2 3 1 13 3 1 2 3 1 10 
-23. 1 2 3 5 5 16 1 1 3 5 5 15 
24. 3 1 - 5 2 11 2 - - 2 1 5 
25. 2 2 3 2 1 10 - 1 . - 1 1 3 
26. 3 5 - 8 3 19 2 1 - 5 1 9 
27. 3 4 6 9 3 25 2 - 3 6 3 14 
28. 3 1 1 4 3 12 2 - - 2 1 5 
29. 2 4. 1 5 3 15 2 2 - 3 3 10 
30. 2 1 2 5 2 12 1 - 1 2 1 5 
31. - 3 2 6 2 13 - 2 - 1 - 3 
32. - 2 1 2 1 6 - - 1 1 1 ' 3 

Ossz. 61 70 54  168  77 430 48 20 21 77 36 202 

Ossz.14,2 12,5 18,0 23,8 10,4 17,8 
16.3 39,0 100  9,9 38,1 100 
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A referenciacso ort értékitéleteinek megegyezése  

az önismerettel  

Tanu- Osztálytársak érték-
16 	itélete 

5. osztályban 

Az önértékeléssel meg-
egyező értékítélet 

IV. V. Ossz. I. II. III. IV. V. Ossz. 

- 
- 

- 	- 
- 	- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 1 	- - 1 
- - 	- 1 - 1 
- - 	- - - - 
1 - 	- - - 1 
- 1 	- - - 1 
- - 	- 1 - 1 

. 	2. - 	- - - 2 
3 1 	-- - 	.. - 4 
2 - 	- 1 - 3 
- - 	- - - - 
- 1 	- - - 1 
- 1 	- - - 1 
- - 	- 1 1 2 
- 1 	- - - 1 
- - 	- - - - 
9 

?  1 
13 

- - 	- 1 - 1 
- 3 	- 3 - 6 
3 1 	- - - 4 
- 2 	- - - 2 
- - 	- 1 1 2 
- 1 	- 2 1 4 
- 1 	- - - 1 
5 1 	- - - 6 
1 - 	- 1 - 2 
- - 	- - - - 
- - 	- - - - 
- - 	- - - - 
- - 	- 1 - 1 

43 10 291 26 17 	- 15 4 62 

14,7 . 100 . 27,5 24,1 . 100 
3,4 42,0 - 6,4 

I. II. III. 

- 
- 

- 
- 

4 
5 

1 - 5 
4 1 14 
1 1 5 
1 - 5 
1 - 5 
1 - 8 
- - 6 
- - 9  
3 - 14 
1 1 4 
2 - 14 
- - 5 
1 1 6 
- - 8 
- - 2 

5 1 
 17 

-  
1 - 8 
3 - 25 
- - 10 
1 - 17 
1 1 9 
2 1 4 
I  - 12 
1 1 20 
2 - 9 
3 2 11 
1 - 2 
2 -- 11 
1 - 1 

1. - 4 - 
2. - 5 - 
3. - 4 - 
4. 4 2 3 
5. - 2 1 
6. 2 2 - 
7. 1 3 - 
8. 2 5 - 
9. 4 2 - 
10. 3 6 - 
11. 4 6 1 
12. - 1 1 
13. 5 7 - 
14. - 5 - 
15. 2 2 - 
16. 3 4 1 
17. 2 - - 
18. 1Q 5 1 5 19.  
20. 2 4 1 
21. - 20 2 
22. 4 5 1 
23. 3 9 4 
24. 1 5 1 
25. -` 1 - 
26. 5 6 - 
27. 8 10 - 
28. 1 5 l 
29. 3 3 - 
30. - - 1 
31. 4 5 - 
32. - - - 

Ossz. ?7 142 19 

össz. 	48,8 % 
26,5 	6,6 
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A referenciacsoport  értékítéleteinek megegyezése az  

önismerettel  

Tanu- 
ló 

Osztálytársak érték- 
ítélete 

8. osztályban 

Az önértékeléssel megegyező 
értékítélet 

I.  III. IV. V. Ossz. I. II. III. IV. V. Ossz. 

1: 5 10 1 5 2 23 4 2 1 3 1 11 
2. 4 6 1 5 4 20 3 1 1 1 - 6 
3. 10 13 6 14 7 50 3 -. - 9 5 17 
4. 2 2 2 8 4 18 2 - 2 5 4 13 
5 .. 2 2 - 8 3 15 - 1 - 4 2 7 
6. 2 2 3 4 - 11 1 2 2 3 - 8 
7: 3 6 - 2 - 11 2 1 - 2 - 5 
8. 2 6 - 8 1 17 1 - - 5 1 7 
9. 2 3 1 3 1 10 2 - 1 - - 3 

10. 3 4 - 3 1 11 2 - - 1 1 4 
11. 3 4 1 6 1 15 2 - - - - 2 
12: 2 4 1 1 1 9 2 2 - 4 
13. 6 7'3 5 - 21 6 - - - - 6 
14. 2 3 - 2 - .. 	7 2 1 - - - 3 
15. 6 7 1 5 1 20 - - - 4 - 4 
16. 4 2 - 6 - 12 1 - - 2 - 3 
17. 4 1 2 7 1 15 2 - - 2 1 5 
18. 6 6 4 9 5 30 1 - 1 - - 2 
19. 2 3 5 6 3 19 2 1 1 6 3 13 
20. 2 4 2 5 2 15 2 - 1 3 1 7 
21. 9 8 5 12 4 38 - 3 1 7 2 13 
22. 6 8 6 9 3 32 5 2 4 4 1 16 
23. 11 10 11 30 25 87 4 1 5 21 24 55 
24. 3 1 2 3 1 10 2 - - 2 1 5 
25. 5 7 1 8 5 26 - 1 - 1 1 3 
26. 12 14 6 15 2 49 8 1 - 7 1 17 
27. 8 5 6 9 3 31 7 - 3 8 3 21 
28. 3 4 1 7 2 17 2.- - 2 1 5 
29. 8 12 1 17 11 49 6 4 - 6 6 22 
30. 3 4 2 5 2 16 1 - 1 2 1 5 
31: 3 5 - 7 3 18 - 2 - 1 - 3 
32. 2 3 1 3 2 11 - - 1 1 1 3 

Ossz. 145 176 75 237 1Ö0 733 75 25 25 112 61 298 
Ossz. 19,8 10,2 13,7 25,1 8,4 20,5 

24,0 32,3 100 8,4 37 ,6 100 
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