B&YAVÁLAsZTAsfszÁNDÉKOK
TAVALYI ÉVBEN AFÖVÁROSIPÁLYAVÁLASZTÁSITANÁCSAOOmunkatársai - a Művelő
dési és Közoktatási Minisztériummegbfzásából.J. Kitéfjedtvizsgálatot folytatta,K~lt5Üános iskolás. hete,?*psztálypstanulóK, .szqle~ éspe~ag?gusaik
Között a pálya~~~j~l<ql,wálas~ás' Kérdésk(),~~tjll@tően1; i Miv~l:~z~~lIlt(tlt<~vtiZed j elentős gazdasági;.társadéllmi át~lakulásoKat. hoz9tt~a.,p~lyaválasztásterületén .is átrendeződ(het)tek?:it~t;~o~ haJ1~súlyo~.> ~~:zs&~1~!~11k9~Jl arra/~r~~~~t!~;'hogy - a
pályaválasztási tanács.éf?á§isor~n adódó. e~~J1~.,!~pai~~~lat{)k'1Tfell~•.0~i~~~{)bb i léptékű, átfogóbbi,k~f'i~t~.q.J)juhk éfrról:y~j9J1;~'·'~()i~~p~skgla-vál?~~á§i:elptl.*H(}. gyerekek, szüleik. ésp~4éfgóggsaiKhogyan' sZ~In~@siilJ1~~apályayálasztá~,kél"dé~körével,
milyen jÖvŐl<é:P'c.ii~m~r~t~}'és ~rtékrendszér\iszér~mitél*meg azt,illet\ié"menl1yire
"
., .
ismeriK az előtfUkállóléhetőségeKet.' ' 'i, .

A

KutatásUIlk. s?rá~ az ?rs~gi~~m,~l~.h~l~~i\r~~. ;-'iBu4aRes~rő!,m~~~~z:é~~elyek
ről és KisvárosókbóI, valamiritfalvakból -'-öSszesen ii23 ,személy (l 076' hetedik
osztályos ál~~4~()i~' is~o~~i ,. t~Ilul?;~,~i~~~~lat?~n~é~~~v? ~~~~~7:~ s~ü1~i . közül
695-en; valarnint352;általános\ iskola :fe\ső.t~g~Btántariítópedagógus)i4datát dolgoztuk fel. Kérdőíveink~~ia pálraválaszt~s.U~~~S~éldá~i'munka kÖ~l>~J1~'1:f1tmogahna
zódott kérdésein1f~~,Rip?~ézi~e?nkre. alfJ;~R~w:~1~ítot~1,* össze,és~*X9Wt~le változatban adtuk közre: a t(ll11i1ók, \aszülőkésa.p~4~g2guS()]{CSoportjának. '

Pálya- és iskolay~J~~ztás
A válaszok el~fuzé~~ta pályaválasztá~: alapv~tők.érdésénél: a tov6bbiJaladási
irány megi~löl~Sél1~I.~ez~j~.J~:t~ni~,.B?llt~u?e&yáJtftJ~inemiNr,gleP9:ffiódon nagy egyezéseket találturik mindhárom CSQport i gyerekek:,. a' szülők és a pedagógusok) esetébell:.i?-~által~()s~s~()léli:Jt~~Im~Y~}(. ~~feje?t~,~t~i-?~fll<Q:rlatilag
kivétel nélkül~felt~tl~~?l szükségesne~}áttj~:~tal1uJmánY9~~~?~:yt~~~~át.,A gyermekeknek felt~~Fk~iIl<I-~tabb ké,rdésre -,,~l~f~'iPály.átszeretnél'~ála~~~i?" - kapott válaszokI<özött szer~plő· f()glalkozásÖI(:;}J~gyr~sz~iYűjtő· kategé>ii~;a,:künnyebb

(a

k~zelhe~őség~edvéért~~~Kbe:soroltuk a~ érint~~~k konk~é~ elké~zelés~e.:~onatozó

valaszaIt, remelve;h~w~zzelnem mosunk'el ~e~r:ege~ .~ltereseket": . . . :::~~.<
Ha a foglalkozáseK:Pteyeren9ia-sorrend./~n~g~~hlezőnyét né~~,fö,1l1)y~n megállapíthatjuk;:1:l9gy.~1,:!~g15~dvel1ebb sZ~W~$e}gntetép~n igen nagy azegy~tértés: a
sorrend - afiúké,a lányoké és a településtlpusonként összesített lista -első három
helye min(19~~ze!kilen(]szal.anát91elfel;:Eze~k9z9ttjs.ki~.11l~1kedik.a:szá:rnjtástechA tanulmálty .eri~eti·'~ím~:·.A·Pály~válas;;táSi:,sZána~k ~i~sgál~ta~.h~te4ilZ· ~~7f411~~:~d~~lÓkJ:i;züj~ik és tai,
2 Például a "vendéglátóipari" fogalorrikörbe soioltukapmcér;szalciícs, siállodaiportás foglalkozásokat, tudván azt, hogy. PS~i;h2Jpgi<til~g.}~zek él.esxll kiiI9Ppq~etl1~k;iollztáIY9zzPkcsatc eze~etai;emb.en;:l<kel való
foglalkozás sze1l1P?ntjáb~I;,.c Főbb áramlatok SÚltiSftikai, útoll,\,~lókiT~tatásállOzazollbp1~#g~~gesnek láttuk ezt az utat vála.sztáni.·
..
l

náraik véleménJ!~~ektükr~ben. Fő:városi ~.~lya~álas:tási Tallác~<t46,~pid<tp~st, ~9~7;

i

• .

• •

•

EDUCATIO 1998/3 GEBAUER FERENC: PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÁNDÉKOK pp. 487-499.

.

',: , ' . . . .
•

488

PÁLYAVÁLASZTÁS

nika (a :fiúknál abszolút elsőként), valamint az olyan diplomás pályák (például az
ügyvéd, a bankár~ az orvos), amelyek magas kereseti lehetőséggel kecsegtetnek.
NemenkéntIléz'Y:e. a.k~t csoportn;~f<\ll~lciilönbségeket ne~tp,~t, de azért a
megfelelő old(ll*()njell~mzően feltűilll~kaz inkább "férfias" (á műsZaki, építő- és
faipari, valamint a közlekedési) és a női vagy elnőiesedett (tanítói, egészségügyi)
foglalkozási irányok.
A leggyplfr/Jpkgn

választott~~~1fm(llslfoglalkozások Bu{]ap€!stenroA)

;FiúR .
1.

számítástecHnikai
2. ; jogi
.
1

3. j vendégl~t~IHari; ; .. ,
4. l műsz~kiK()ziéRf9kq
5. j közlek~~~si.~;,·
','
6. l műszakif~lsőfokÚ
7. l gazdasági
8. lorvosi.;;H;;
9. l kereskedelmi

17,21 ker~~k~.aelfrii· .
9,4· j jogi, ..................
6,3 .j ory9~i){ ... j /

6.. 3.; tan,m;>'/9:X~cjaped.

6,3.1 g~z9~s~~ii
4,7 ; sZáfX1ít~~t~~flnikai
4,7. j tan~r~éP~é~.
3,1 .. j ven~~gl~t(),pari
3,1 1 művészeti

12,8
10;6
10,6
8,5
8,5
6,4
4,3
4,3
4,3

szám ításté6hnlkai
jogi;;';
kereskecjelmH··
gazdasági ;'
orvosi ... ;.• ' ....i"i
vendéglát~ip'.~ri .
közleked~~ii .

10,6
9,4
9,4
7,9
5,7
5,4
4,8
4,2
2,7

számítástecHhikai
vendéglátóipari'
jogii+
kereskedelmi'
orvosi
egészségÜgyi
gazdasági

műszc;l!<i if~I§ő'f9kú
tanító/óV9d~l?ed .•

12,6
9,9
7,2
6,3
6,3
5,4
3,6
3,6
3,6

ő~szésen
1.

számltástecJu1i.kai

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

építőiparL.

vendégié1tqipari
közlekedési'
jogi
orvosi
műszaki középfokú
műszaki felsőfokú

faipari

14,2
7,8
7,4
7,4
6,0
5,7
5,3
5,0
4,3

vend~glátóipari

jogi;{,<i

ker~~~~9~Itt'i

eg~~~~~~ggyj
gazda~ági'

tanárképzés
számltástechnikai
orvosi
közg;7R9stéiforg.

építőipari

tanárképzés

9,1
9,1
7,8
6,5
4,9
4,7
4,2
3,6
3,6

A leggyaki(aPlJCI'rrválasztott szakrti.~kjj4glalkozások a kistelep~t~~eken (%)
Fiúk
1.

szám ítástept,lnil<ai

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

műszaki~ö?épfok

közlekedési
vendéglatoipari
építőipari

faipari
kereskedelmi
mezőgazdasági

jogi

Összesen

';dtányok
12,4
10,7
8,9
8,3
8,3
7,1
5,9
5,9
4,1

vencl,é~;I~t9jpM
kereskeaelmi

egé~fo~~gú~yi
kézműiparl\ i

jogi'
tanárkép~~~

orvo.si i

gazd~s~gr
idegenforgalmi

11,8
10,6
8,7
7,5
6,8
6,2
6,2
3,7
3,7

vendéglátc:')ipari
kereskedelmi
szám !tást~dlrii.kai
jogi
műszakiközépfoku

közlekedési
építőipari

kézműipari

.'

mezőgazd ./tanári

10,0
8,2
7,3
5,5
5,5
4,5
4,2
4,2
3,3

Érdekes és emfítesréintéltó két igert:gya!&an választott szakma '-'~-vendéglátás és
a kereskedelem - m.egoszlása a főváros. és ··a vidék között. A táblázatból látható,
hogy a keresked$lmip~!.ák Budapest~g.l1J.~pelőzik a vendéglátóip~~,.~·yidéki várorokban és a kisteleptq~s~ken ez fordity~y~ll. Elképzelhető, hogy(l~~l1déglátóipari
ágazatCjlk vidéken jele11leg fellendülésbenvannak, míg a fővárosbanll1ár teIítődtek.
Az is valószínű;~?gy a;preferált vendégl~tófpari tevékenységfor~~j~lentősen eltérnek a két csoporf(vidék és főváros}k:özött: Budapesten esetleg~~wobb előkép
zettséget (például nyelvtudás) és nagyobb beruházást igényelnek .-:.. emiatt szűkebb
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kör sic\InM"a 'elérhetők ..Vidékel1;átvendég!.átÓ .tev~l<enységekf?Iytatása 'IIlamég1va;.i
lószíll:űle~.)könnyebben.megvalósítható".;~s\:,ia·.fn~kventált, idegenforgalmi,helyek~t
kivév~"tihkább'abelföldÍ'lllel~ifotgéll(j~af()rlát0~ódik;;" .
.'. ". .. ;\ i\:áfi1 ••.

A·keréskedelem?@zzel· ~zemhen';Bud~pesten{,;ke~segtetőbb~' •látszatot ;k~l,t~j téi1éÚl'
könnyebb· az. elhelyezkedés, és keveseppe~őkészül~tet (n~elvtanulás,képze1:t~~i?;;Tbe~,
ruh~s~·iigényel . . ·Azt"'.'hogy~{ellIl~~·el~ené~e;vidék~mmé!3Ís . a vendéglát~i'Pat'mögé
szorult\~:Jlépszenűségi;listán;··,·.azialr~~gyar<ÍZlIatjUk; ·hogy;ugya:notta)vendéglátó~'

ipari t~y~~ellys~g~k lnaiga~i 'i,div~~s~1l1(Í1('.'X:·.· .•· ):,;".
Úgyi.~~~,; ihogy!él~el~Jlülésj~lleg-l2yal~~nn~ir~Tbefolyás9~já.a:·.ldtiízöttpátyacéltc
minél·;n~~obbléle~számú.a\ta.ll~!Ó!1~~lyev~áber9seb~az . igény a llfa~as~bb iskolakf?l<q~t,elérésére.tA.;f?v~()s1J~l1.n(lgxo1JlJ;a,l~.eresJet:.;adipl?m~)ir@~,;mint . a
megyi~~t~~el~eken~'iafels~oktéltáS\jfánti!;~rde14Q~~s fa; . fa~vakbanla·•. leg~sebb:;··~
egész~~w~ipályák;vi<lé~en .• ke~ese.tt~1:>b~~;ia}.fQ~~I~~1J~i.gymcor1a,tilap'W:n~~·erdek~
lődés~i~~~; tJgyani1y~n.'érd~){~s;a~:t<,o~tf~~ztig!1fé~Iniíiparu~ltérő·IIl.egítélés~~~nHiét

falvak(j{tvái'a ..•·A-Já:nyokIJ.4La~;élelmi.szer+;ia;textil~i ésravegyipari:;ágazato](;.a-uem
kedvelt;I>ályákközé"tattOznalG!K);,~:,,;(;<\5i·:~',F);'· .... '.
·{.(,.,;>';;l
F?t~~g:l~i~e.sYetemi .. ~~~~n~n;é?~~~~lensé$i~ll~~*?~ a te~~~:~tty;~om*nyos, a
művé:~~rJ~.,,~ agrár ~§·.~.:m~~~'.RWatás:;Íf$nt.)~~~~~~~t~n a fel~q-g~!at~s:ÍJ~kintetében i~e~;~ey.esellj~18.~~@~'!D:~~;.~;·lJQJ~§.~szy:t~d?:in~Yt. . •. . . . . . . .
. ' .. : . . • ' •.. . . . ~.Ált~~~s' telldenc~án~..tií~~,_~o,~raki~e~2~~el~~ii1~s~ken .aközépfokúvégzettsé=
getít~H~;.a';legfontosabb"célnák~· s';anagyvá~osökfjaIP1negcsappant . v~nzerejűközlekedé~,i,~;imMs~~részi, építőiPariszakIlláknakds:.it~ca:legnagyobb ai épsze ségük.· A
ll rű
sz~t~,~t~qljwka harl'Il~g~~.;~~~~~~~~e ·viszo~t-~.tti~.,..a;~qrszerűJecIWikai~IJ;llíszaki ismerst~~;:léfé~ére irán~l~:}§r~l<r~,seketjel:L.·.\, ,':. .. ;... . "........... '., . . . .
Héf~;f~~lálkozásol<y~Mzt~~~~;.'.. tanulnjg!1~~·;e-t:i!n;f~yek s~~d~H';lll;e~~~~ásábal1
is sze;~~~r~ -vesszük/~~g~.~~~p}Iatunk arróJ,.~Rq~r~zek az eI~~B~e,I~~;~~li:tennyir~
reáli~~~ii~;té!llldmány(.4A.flg~~at.8tcsOPQrt;~a.:PS~~Wl"J~~ható, ho~;a~e~sőfokú végzettség~tigényIŐJpályál<;IJ;léga~Ö2:epestaIlllI9k.tö~e\<yései.kÖ~öttis. felp~~nal<
ez elsősprban afővárosban jeHeIfiző.A kvalifikáltszákmák'számának a' ta1:iu1l1lányi

eredrg~~l}xeJ.· va!,?; .c~~~rgé~e~q~?al!~Era.. ~t;~~h(lt;J:10&y, (l'. t~nml;9k t~w.l?~;"~e:y~~lJé

reáli~~í}~U~:~e~t?~~~~,(lnn1~~í:~y;s.él)'.t.i~~t..•.• , ';: • ~ •. <...•;,.;•.•.•" ,'; .• ". .•. . ;"';;' .......•• i..... '
Ho~~~f~tJ~t~La ;l(~.rg~~t;,a·.m;~~~é[g~~~~,wgrfk-~k:~.s:~~i? .:~'.J frltiinfo~t~J~J(')#:

lalko,zA·sg~ . . {~nfS~8rJit .•teMi~ty~:.~~agyf'p!<~;~&X~~~s~k~!. •.~~J~11J9k •. • a··;§Y~n:n,~~7~~~tlélt~:
val .. %i;:~L~'gyt~~k .sZ%~11~~(l.~~~S~?tt '.'pá,Jy~'.~~•.·~·.~9~*~?i. ·.eP5éHte~é~~~;.~~;~81f;:~é
lyebö8ssre-w~~~s~K.l~h~tg~k,e,~ért:.:as~9~~~_~;!~éi?~~ril( :(lrr~is'epgy"ülrffl

elképz~lts,f:i~..V.l!ltd1f.fi~!a!(l~b~;~o~bél# . ~~j~~A§y?j~#l~~pc;s~I~~lJan'e,~eg.!p.~~xf~

re teÍjesÜltek; és' ha:nem,·.illilyenoKot;miajdoníttw*._~;~~t~rl~Hs~Bn~~·:/\~~j~t~}=
kertel?n'~s; ;fW~Ew~~e~ •..sB]lt;B~!~f17:~~~3ylS.~~~•. ·~~~~~s~ .·.~~~~,~.•·~~.t:(l~~s~~il-·
tuk,. li9~·.~m~g~!~~~lb~llf~~ii~1~;~~f~~~·:",~;t~P~Q~R.~ri; . ~~•.•·rllJy'4~..;s~~r~,!n~~:;,~7it#~~eil<.
életé,$~n:~~gv~6~JtM~···!~t,~.·.;§~ji~t,~~~.N9~~*;;·Q~.~f. •·'~"'$~g~ ~@;é~k~~t,•.3~~iR7:~
r

.•

csa1á~j~{:l~)I~gi<~elJ;~~t1~~.l'Eés~BeÍl~t)!yé!e~iXi~~B~R·el~n,~i~~Qe1~J.l • er~Q)Jl~llY~
nyel.• Wfgyará~ák:·:·%.·1:~~9QlJ~n.íl~·.·;~U~~~()zt*,·.h?~ .•yé!ell,}é,hm ·:,t.~9:~~bbap.. eI0
képi~lf;pá1y~y~(~~~~s?l~tp·éip;B~;~~~alf?z?~t, .•. . . •.••..• :- ••..•. . •. . • ' • .• :i •......••..'j,i' .•':.'; . ~ -:
Az. ·rs·.J~t~~~~.,.·;ll()gy. ~Z()~~t •. ~··~~~!a,~~Rfff:~?lól~'·'iáwe!*r~et •. ·9?'et~e,~~~~~A~y~soI~·
tak,...$"i~,~J~~ •. sz.eriJ:il: •.pe~ . . ~e~j'c~~~!i'i~·.;'fz~1J1fffnél~q!iSf~. -~e~~~I~~· ..,X~ps~~~~e& . . ~.~
utóbb~;!i~e~ . r?nt()s. .• ~z1mI?~J.lt·s~~~;.jirni··.;~nw~~4~~·•..~ew·~~j~:;hiS.~fIl. . ~·• lét9.iz;'
tonságra való tÖÍ'éKVésterInészetes beá1lítódásIlalC'vehető; a probléIIlái inkább ava,;.
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lasztott szakmákszfíkkörébenhitjuk, valamint abban, ;hogy a preferáltfoglalkozá<
sok szinte kivételnél1<üla maga:sjövedelem, és az anyagi,biztonságdi~eIlZÍójáb~
állnak első helyeken,. és. ke'Vésbé;azjntel1e~ális; . 'illetve ,egyéb . ért~kekment~rr
(mint például a valamely; tehe,tségre való, alapozottságvagy az egyéni érdeklődésl(j~
bontakoztatása) .'
A sziUők álta~legkevésbé 'vonzól111kjtélfszakmákisorrendje· szerint néhány foglál~
kozás esetébenmeggszlanaka yél~ll1ények~igypéldáulazorvosi, a kere~k~delmié~
a vendéglátóipari pálXák a népszerűtlenséSi lü;taielejénisJllegjelennel<,,'13h.hezn~)J;1
tudunk megj~gy~ést.fiízni, .deérd~k~slennees~~ákatazonszülők:fo.gI(lIko7Js,~
val összevetni,'iakik,ezeket.beírtáki;~nrint,'ahopYa1iezt;apedagógusok';ese~é?enIll~g
is tettük. Mind.enesetr~ elkép~elhető,·h~~:azelutasítotfsza~(lriák élvonal;íbári me&,"
jelenő néháIlyf9~lalkozást.-aIU~lye.ket'ap'rererálta].(~özö~is;meglelii.nJ(t:='éppe,~;,~
hasonló foglqlkoZ'4$ÚszQlők~,tiip.fe~ték . fel,<'ldfejezyél1;ezzelsajátéleWéÍl)'~juk~~~

megélt csalód~saikat.EgyIIlásikIUa~ar~zata~Jehet~,ho~;a·,szülő a ·saját;ro;enn~;.
kére szabottanitélve.ll()zta ezt,'adöntést~(hiszen'ak:érdésí~hangzott;~Milyerilfög;.'
lalkozás(oka)tválasztana. szívesen/nem ,szívesen gyermeke számáraT} ,
Mit

"álasztana

gyerl1i~l<él.~k

';~Ié~~~~~.~~~}e~

Mito:~;~~rt.fi~~~1

kőrábanválasztani

.Leg keyé$ bé

lly~g~tiél •. ":1lJll,k~~

Vonzó

T~őgi

Egy~b*
§gé~is~gqgy

nélkuliségweszélye

1.

Szám ítástechnika

Tahán<épzÖfőisk;

2.
3.

JOg

Tcll;li~ó!qY9ga,ped;

4.
5.
6.

Vendéglátás
Felsőt gazd.' végz;
Tanárképző.föisk.

o'

• • '0'

Egyép(sz9!g~lta~ás)

Eü.(közéPfókú) :

.····Oli/os'

Kereskedelem'

Gaza~~~gi.f~l~őőkt
Számítástechnikai

Orvos
M8~~:~?i~~;Zggy~ti .

ty1.q~a~i
.• kö~~P~Zi?fq

Ker~~K~gelem'i'"
"l",anári<épző

\(eH9~gIátá~
.K~r~~,I<~g~h!li
~ö~~~~cj:N.)~~pf.
R~g~
8.
IdegE!hforgalgrn
Ru~aipar
. \,fen~~gl~tás
Közlekedés' ;
Köiépf;rnűsz:végz/
Egészségügy
9.
Mezögazdáság
* Az "egyéb" kategóí:ía'ólyaKfogléIIkozások3fjelÖl,"aníbly~kvisiol1ylagii&ák,ille~ezell·.k~iegorizálhat6kisj.al~~sonypidszi
7.

tízsűek -

orVos

KözéPf.m§~*:;'V~gz,

RlJtlaie,···(ywró9.(?)
. Közlek@és' .

például fodrász,;vadör;,rakodómunkásstb ..

·i •

Bár a táblázatokbáh' riincs utalásé~fe,·wégl~;~e9~~11,·.~I11H:tenünk,~R&?' :as*l§l{
iskolai végz~ttsége által~os~~~lJf-l1i.igenl1,1~?p~t~~OtÓi.~~.r1,p~kük i~kHl.~ií~ll~át1élk

kiválasztá~áb'W:. J~g~~l>Bfztaz AS~Rl~, y:~gz1tt:s~g~t?91pzzw<meg ~~rp1~~ .~.m1

mára, mint a11l~I~i~er őltIIl~~r~Il~$l~ezp~K,'yg)'3f1~ora családe&y~l).szocip~
lógiai tényező~! !~;~~J;~öi.állap~t,gy,eoo~J(eIt,ill~1;ye<e~n*IŐcsal4dta~QK§~m~).a
pályaorientá9i9tJ~~y:eges~n nfW~tf()lY*.~RJJáf.. ~.~i~~~.l1,iss~?l~végzetts~~?~.fijgg~t;
lenül a szülő~.~'~~~töFÓd9JJ..3.;(lz~l~gseges,'gy~n&~.~.s.k~i~peseredi1i~ri)'Ű~8YceJ::
mekeket is t()yápRt;:Wl!Já~.~abizt(ltjáf:· .•• ·,.';;; . . i,··r, ,.: •.~ .."" ..'i'/ '. ' ......•. ' ..•..•..•• ; .', .:.
Míg ~ továglJgW~l~~. IllÍndh~9nt?~~B~~R.an~~~ágt ;c~F···települé~tírlls9Jll<énr--:
a szülők isk~l~zgtts~g(l;.~.~',a. g)Ttrr~~~.tWJ-lÍl~~yi.·.tF~d5~nre.~fgvény~pe~.•~,. ~}~é~~s
mutatkozik .. (l. ,.w,e~s~ltQ~. Vf~te{~$~g'~eIg;p~~t~l?~*:(p~rJ~, • • llogy ~ •.·.iy,é~~~~~é~~~
választási ~akoris~p~asZal<i~fol~1.ól ~e~qy~ ~g,yp~:iRJJ.Y:Q~l -;'. teleRii1~~t.íPR~oIg9l
függő - szintig nÖveksZik, utána . isll1ft9~3~Y9:.I<fY~t~!t5~)'~lól kétfé,l~x~e:Ze~ns~g:!
az érettségi.llt:éÍl1i,~~~r.~zhető . 1.ep~~i.{~Jl,f~ls~tQ~L~?~Qlrami. kéP3~s: . ~~1~Ht.'jti
visszaesnek ,~.gy~S>J."i.~ági.ért~~et·'12~j~le,IW1~ti.~.~.~.~9W'~'két. képzés~:·f,9[J.l:l~neI].1
rendelkezik,(,l~~ ~n~~zt.ítzs~l,ffiÍllt<lká~.~·. s~V;~ás' yég~~ttség .(W~~z~11;yi4é:f~n
utóbbi ezeknélt~ogatottabbnaK
tűnik);yalógínüQbai()1ib(lU, hogy. ezek a JOko14:
.. ',<
,:._
.
~;

,,";.~';.,:,

'~··:i:

.. :,'

',:':,,';:,',.',,',.,;' ,'""'i;' ;.',,\,,_

,;"',::', ';'"

,;,.', ',:

,o":

'.:

;,'

.:'

;,'-1',

',~;
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lehetőségnélismereÍlenebbef::~\,~ziilők yáwaíV~ekintve
felsőoktatásban vaIóvégzettségalegáltalánosabbkívánalom;'

tok a tÖ?bi

.§:i7~k-,

"'!

iskola

Buda~est ;
2,4·
V. város;
1;4
Kistelép.i.: 3,1 ,
Budap~~t

2,7

V. város'
Kistelep:!',

i

f,O
3,2

~\";'.<",:,

,: ~~~k7.·" i($i~~~;" .t~p~n.· '(:~+~~-'/~~(s~~la{; .'"gÖY~t.
m,unkás, ·• '~~Hi ,..., ... ~kle~él ....•

.' ,5,5,,16,4 .~M. . 4,t
75
'16 19/;' 50';;'0'7'2

45;0

.13;4
J'·_."<-':,:t:!-"·'--~'

'tO;7

Dok"

Jud. fo;; t

f9Iyam·,d,iPlo~a .• diRionia toráíDs'

. . Medtlíg'szerethé;" hogy Flyeniieké eljussOn (%) ,.
7;4" 'Hr;5j"8i€f'r;"t1j2'PA2~,W" 19j1'"
7,8
,119;8i\~1
';~.;9';]
;26;9
;25,7
15,5' ,,/t6,1
,H,9;
Ai:!'i\
26jSl •• ; ,12,9
Meddig támogatná .anyagllággyermeket (%)

.>"'".'-","'"",' "::.-".

látható, 'hogy a

·S;9T

" "'._'->.~<":::_-:-_: ;,~~,_::,<

__-,,--

,~l,~

"24;'9

..,

.;24:t

i

:":\;").:.-:""~' <"~:

....

1;4'3~7'
5;4tY i '1,9
3,6i] ··3,,1

9,?,

.~9,f

349
1'7,;2

kozat

9,5.

5',2
"'6,2
4;8 ' 5 , 3 '

>.~ :','~."~,,' ',~~->.":'"~'
..

:',",

>.,'--';-

-,--',

Az~y~gi,t~l11qg~!~tt,~á~t~!cint~t~h:~!l"a.+!\!~t~lYI>1il~,§.y~.• v~J,9l11~J!J}yjye,l.~;z~génye,b~
bekn~1<Jií!!ll~~;~,~~~i~~~n,(Í}J[p~!~;gy,;~~~l}~kie,sceH~g~~yá~~i,ti~()ssze,§í1p;JldgtPkb,Ql

kiderül; hogy a szülőkitt,is szinte valamennyik~pzésiJorm{rr(li:11aj~~clQ~álclQzni:
még akkoris, ha őkalacsonyabbiskolai végzettséggel is megelégedtek volna.
Az aIlyagi támogatás;I1,lá~'i.~g~@té!1JJ?\for!ll~j~t:yi;z:~gályaaz is érdekelt bennünket, h~~a szülők~ a t?:rá~ptaIlu1~~i.~~l~~dr~~lJ~~- j~r~tják~e~~rmekeiket valamilyer\'~~ülö~q~á,!i~·. '. ri.,nj:i~~~rvali9~n:~~ya~jj';~~~*~:~3ti~$i.··:ms-?9;;~~rdé~~e,. • ~dott •. válaszok~t,;tnéhány. s,zociöI6gi~i .Változ9-:szerint~Cis,~:ponosítya'.lÜsel?Q);eltérés~lt~t.itél,lá1tunk: a:t3:együtt· élő ·szülőkdnkább. t~ogatják;~ro:ermeke,~:külön?r~ját,' ;~~ta'~er
mekeiKetegyedül nevelők;iaS,zakk()ri,illetv~henei fogUilkozásókra többségében a
két-hár9!ll;wermeke,scsalád~~b~ljámak~~)ó~n,:1~~llyi~r.~~m,~~yésa. különórárarjáJ(~s;~rős~~'~~sze~~g +~öy~IYe . a jÓl?gikg~épis~81ákba.ya~?;bejut~~·es~11ét; .A
sport .•·~~~~l1o~.s~gba~.:a;le,~éps~~~?b~'~ii1,ö~ifÓB~~IK?~.~~~;.biz?~~t,v~laltle~n~
települ~~típ?~on:. Némi ·.bo~~t~~f~'·aUh~t.~~~~~Ji9~·.'a... ~e~~~.• "t~111óK'.csek~ly' mértékberi;vesznek·résit.különó'fáKon;még·a7";e~ébként·iÍlgyenes'·~és ~eIvileg,'-, szá~

mukra fenntartott). iskol~ korrepetálásokpIi"is; '.
,--

.e~

<'1

'Jártf(ja:e'fJ/erifIekél,/(dloHörtírd{%) i'
,jg~h
.' c

••••

Büdape~t

,.; . Vidéki városok
KistelepOlések

13;5 ~' "2;7 '~r;1 '7:7
6;7
3;8' (2,6
2;'1
4;4. ,7,1;;\.2,7' ;'7,7'

" i

$'1;1 .... "Y 4~',9
33;6'50;1
1a;15~,3

A jei~n;1~t~~~Rnytalq~~.~g:~~ilS;w~~yil'y~l1y14~*éBt~fte~W~.~~tj~,.;~()gy··a . . ~~~

lők mr~,~~~ze '7";k}U.qn9,~Yl1·~,·~r~tts~gi~~,t!~~.,~S)1~;éffi1J~tPlag~~~~PX~gZ~tt§~pűe~.

fontos.~~j ~artj~ . ~W~J. ,t9~ki.~~Wf1.'m~~St~~~~~éhJ;~,:fl ~~9:~~b~:.w~~á~~~~~.ll:flll
divatq~Xei~Q~ás. á~iYŐpgtti.~,.~elme~~~n~.i~;~gyakQrl~!~~~~.V~~~9J~~W-~H);~an: ~~-

veslik az egyetlen végzettséget.

Elegend(jn~k~mrtjf1~e;e,gy.Rtl~r;fzllk~épesH~$.f!1~gS.Zf!.{fés,ét (%)
Szülő

BudapesL<
Vidéki várpsdk
KistelepOlések

';Igerr'

.Ném .;'

2i46

75,;3':'

27;6

766'
72:3 •

2~:3

Gyerek

Igen
25,7
23,7

.Nem

;<74'2
":1§:3

24,1"75;7
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Edqigi. tapasztal~taifIkat,,*~ . összeg~1l1~tj,*,.·.hOgy.iato~áb9}CmulásiránY1!fqk
megjelölése - a gyerl1l~~e~~L~,s.a(s~Őkrtél'egyaránt77:~~~01ll9ságotimutat·Il1~Il~·á

"férfi~~Ői", ~nd~~~zis;~.~n,5~;~li.~~g.9!zt?~-g!.~on)'ta.I;~l1f~8IfllkO~~?~ megítél~~~;.

ben..~~ ~~,.. a·!~.~~?~~~~~~I• ~(~}~~~.•·,~.~~~~. 'az . ·~;'~FI9~91;~~rm'!~p áflásfo~1~
lás, hágy. a~lűl(s~~t;~~;~~~~~~~~~~[~f~t~~~~9i·:~\~q~~!tM*1Y·111?~lé.J~~~f't.·.·~fi~
a szakl<özéRi~J(Ólai·.:t9}1ábbt3pijlá~Dhn,.elk~tel~~e~ébQ~~ ..··A lán~ok . es~tében.an~t~~~i
évtized legi?kábbaf~Y~r.<>~i~ál h?zottv~~tqzást:~~orábba.~ népsz~rű közécB!()~lÍ
egészségügyiképzé,sh.el~~w@aaszorg~ltatóip(lf(veríqégIMQjpar,. kereskedelemJ;l~"

rület~tkeres~inká~W·.··;.:";·;~·'··'F"c"y.;.'; . . . ;. ;>\ .' .......................................
A .pályaválélsztás~~~.a,nács~~éÍf.·· mi~~erwapF· gyakq~latán~;Pszomo~:· tap~~~~l~lti,
hogyagyermekeki~nieretyi~:akál'A~ntárgyakban,·,~ár . a l11Índe~élpi életben:való
>

eligazodásho~ s~s,~&:~s;~~.~~~;~~e~??~l11érv?.-:·.n~~~~fels~l1~~y~, .~~~g?~a}(.

Ez~rtI~~to~~akt~~t~{h9:&X,:~~pe~;'~frj~,~rrBI?,,~?,~~~:~~pnt~Kef.~(!Pl1a1\is-,
merik(l.·válClsztO{tp~li'éttr~A:i:.-istlle~~1~W,iea1itá~4tígy;h~Ilijt~tJi(lt~llk}fel,··dé'az()Ki(()r-"

rásairai következtetl1.éttü.ííK:.;·

i<;;'

,

'li"

-~}\;'t:-,~jXr~f;:,~·,;.

;S~91(ji K9,rI1Y.~~ P,~IY~PZI~vp ~i~dY~I1Y;
'véL'tébenilátta • ism'érós
rendezv;'

BudaMst
Vidékiváros
Kist~l~p(jlé~

'46;:3

i

43,7:;c

'1 3',1'
12,3;(5

4§l,2,'·i<' . )?c.ftf i

'}'.10;$1'

7,3

J2,Q

8,5
,(5,6;

r4'j:; 8 ,

Tanári

. '"éC
8;4'.', . iC; ;'3,~(
';8;11'
'4;2
r4,73Ú~

,·Qi·4

6,4
0;9
q,(5

Az .• ~§l(!tQ}( ;.kö~ffj.gy~i~wt~§m~!!g,>lg9IDiRP~1l1g?gU!i~~S:5'Z~~l}P~~él.!pály% .rn~~s;
mert~t~s.~l)el1i=iwé~,;~91'~i~,h.(l~·.éJ;,:;~,~te;qiJf.9Szt~1~l.J;'!l14i;p~l~~Y:áJ~~~skél'~ése;l!}~g
nem k~!ill.elqléfP~""("~H~~1l~S%XélY;,él;J9Y;~O~9ll,~l<ítW'ieztiel~lJY~~:l~J;tek,!!eY:~~h~t:
jük. A'llédil1' . ---:.' kVlql1P~~1.1::;.~lJ ~~t~l~~;ii\~s~k,~~;Ti'. s~])J~1111el1l.gál11ott~yöIllért,~kp~})

szolgála pályák iránti·isIlleretekforréÍ§~é,l1!;,.· . . ;.,.....•... i.'., . ..... ,.'. 'i'.' , .............. ' '.'
...... ;.,.
Itt is. megfigyelhetŐ, hogyagy~rmekekés. szüleikpályaelképzelései között nincsenek jelentŐs eltérések (lij,s?=eIlc~tPály~fW~gj,s,J:wv;t:~rés,é,b~n.,<liSzüIŐkéa vezetŐ szerep);
a szülŐk - termé~ztresenc... nagybefoly~~§al bímak.a tQvábbtanulás irányának meghatározásában... l\1ihdenll.~~i.~lleJ;l~f~"<l:P~X~vá,'l.%~ás~;'.~~pácsadásban szerzettgyakorlati tapasztal~tp.l1ka1apjá.n·. azt,·Il1~nd~~tjuk;F~§gyi~·~ermeke~.;[lrm.{Smerik az
elérhető pályákviltígát, a;.grrőlstQló iSrJ'l~retejk:Jelszlnesek, (jfik.oiavqlasztásukban
többnyire a jormai;elemektölten.ekbemeghatározó'szerepet.

A s~lŐktŐlélZt is Il1~B~~!;d~~'If1e~n~~~e ~~~.~nt.i~fart~?n~Fk ~ op~~agó~?~.a pá-

lyavál~.~.ztás .• Pl'Qb;1~máin,~·]}l;eg;2Id(Ís.~?~ri. :N'~~~s,~;~~d"eZ~~lll1yilafk0f1:~;oa •. l((g;~

pozitíYft~b v~~~~qkaJ:• .~ .• kis,tel~plil,é~~~e.~••a4tá1c·~fal~lI:·.é~Ő~:~a~obb.·elége~e~s~?e

elvileg;,~fö~~~ti~·.t~ár()J< o~é.Ryle,~{7~ell;n~~9?b~~~tŐ~~~:~~ég;~i~ .. qeel~~p~el~~t:Ő
az is, 'hogy akisebbtéI(~pülés~ken'apedágógusi állás plé~:ilagyoobpresztízzseVrendelkezik, Inint a népesebb helyeken.
.'.
.
.A Szillők vl!lemlnj;i/apedagogiishozitiállasáFót(%)
. Támogató
Bydapest
Vidéki városok
KistelepOlések

8t;~
82,~

85,8

Visszafogó

Közömbös
15,9,

1(3,3
11.,1
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Afaip.rrgyakrart:kőzelebbi ismeretségek;

is eredm.énye~~k; ily~n'hatást. '. Mi1Jdell~

esefré[ú.tóbbi·adatunk....,;közelebbi:vi~.sgálát·nélküV+'~ellentIl1ohda·. gyerekekvélerrié.,;;

nyéne.k;Ertiiszerint af!),edagógus; pályaválasZtásbátLbetöllöttinformatív 'szetepeelha",
nyagolható:"
I

A középiskolák megítélése

K~~~~i;;~~í~~~f~~l1Rt:totalkot2t~IR~p.~h~~?m:~~G~~ív-típu~R~~t~zl~.t#~l~};.amelr·a

közéPA~~Ql4«t!fÍ1:ll!tlfégéről, vonierejé1;éil'i~~;áződavaló bekeriilé~i,esélyről

tájékozódott~~Ilm~kfeltérképezésére:as~ociálps~.9b.()lógiában· has.málatosegyik· attitűdvizsg~1qr~n1?~~3l?rt:'h~sználtuk. '~atri~~:f~~~~a a Ps~.sggl?:piá~~l1;~?l<ra a beállítq~@~g~~~';-:-;~zx#}?~lül hie~~l*~p-%~é~l~~t~f~lt!)re, ér~~~W:~~~F J~w~.retekre - yonatko~i~,.• amelY~f;~\aöntéseink~e~{';c,sele~~~~~rinkben megh~tfl,rq~ó' • ~zeixpet töltenek ?r~,.f:R'~~f~Ő.í~:iIlk~n .iskolatípllsokatk~H~~tmegítélni ;l~!őL '5...i?:oszt<ll~ozni ismet:!~~~;'t~l.!~e~Si,~S; bekerülési:.es~l~s,z~~pg~tjából .. Ai, 9~z,t*lY'P!t::~~go~attimd
erőssé~~t vdlthivatott jelölrri úgy,hbgyvhlaffiénnyiszámjegyhez 'egy'álüiIul1k előre
me~9~,~m~z~tt ,x~Je~él1r"~°l<p~atot.,~~~~tqt.tlln1c;,.7~~~~~N.,al<k?: . ~~~l}l~~t,~,.át

lago~n~:>~~; 'yel~,l1t~,l1xt .(é:ltti1iídöt},~~}IWalf~rőss~&e~'3~a,sén~Ktől.~em.Ilagy()n

tért)~~D:iH'r":;':: .'~' ••. ". '., ,', i"~

,:;

,.,";';J(

·.n.

i:.;.· •• H'.··.' ':, :)(:~i:;'"

•.: ci. '.' ~ •...,.~."

'.,'

,,~,

A . :3qr~l!i~kpI4~i~1~al~b~n . . ye;!~:111~gíFélé~~~~~\K~n.z~fR);,~,J?e~~&?~so~.~1~~.a

legni~~~~ab?, ~í1~k~~~t.?·:.a, ,}~ga1~~s()Il~~?R~~t •. 'r~g~~.:.áii!?XTf;7~~K •.•.~•.·• té:lP;~~ztaJt~,

hogy f~~9~~IJi~.~?lak ös~;~.~s~géyel. szet1Wé~f11'~~rt~~?m}S~p§rt1JéllÍ•·iriká~b ;ll~gat!y
irányoa.tárró.·' attit,~~~~~t:táp~*l!1ak'i(a t~lj~s~éR~~sé~4tl~iw.i9S:11~áll·.7~ ~2!)•..~ ,'legkedvezőtlenebb m~gítélést. él gyermekek~adták.'('i;t(»);aZutáir·á; sZülők 'KÖvetkeznek
(2,28),11lajd a pedagóguso~,~bá~.Wég . ?~.s~l}T~ril<~l a,~átlagot (2,89). Aszámértékekbőllátszik, hogy az iskolák megítélésében a sZülők és a gyerekek véleménye áll
egyln~~~~~t,~9z:el~~~ ................ , ...... '. .... ,... ........(\... ;,..:.. ............'
;.,.i
Kit4:~i~~'i,~O~':as~élkkozépiskol<Ík!és~t~&áziumoK.i~~~,:előIlY~snek" á siiU(mUlil<~.§~,~l?,z.§kp~?~&:~lacsony Bres~í~s~~tr!~g9!!,.kevé~sé,:~p:,~te~<il!;i~~()~atípuspk.
Az ,egj;:~~,~~Q~~pi~~qla-Mpusok1t~E:~~r9P1.igs~qJ5Rft,Ma,son19.~p. ••.~rt~~~~t~·~.•.•·.f!:·.• s()!on 'követke2:9'i~~bl~zatl>~íj()l hítható~~;h()gy,ai,Y'()l!~.9l~i~l<()Ják n~gyj~l).9r;~~g:f,e~elt~ti1ető~ a
vonzó.{~Q~1~lk~~s?kl1ak/pályáknak!U~aI1~~r,;\éhhárol1l vizs~ált~so1?0rt sorrendjeine~·;i?~~9'}iafn:~q~?~Il kevés·e!t~r~~vp}~J~g~~~~ható .?~!9~ö~~~a,z'~ls?:l1.at~e
lyet te~,ll!y~,~liQr~llÍliaössze hé(I!) . i~~91~t,í,l?Jf~t}aláluIl!(:tyHgA>·~?1i!9~~~á. gyerl1lekek\.~~~tért~tie1< •. (l;preferell,ciában,.ai:·;er~lasíi9it. (alac~()~y(ll,1,.~r-té1f~lt):.ciskolák
ban némi különbség mutatkozott. Ez árrautalhat, hogy a gyermekek az iskolákkal
.....j.\

kapcsol~tQ~attitűdöketyáÍ\Yettékiszüleiktp~;'3e~a~QnpanqsAA; a"p()z;~t.jvani,ért~~el:tel,<re

vonatlmzott; a s?rrel1dekalsQirésze~J1.,t;llá111at~~lté~ések':magyaI;~Zéltq. a~ lellei'.JlOgy
az itt stereplő 'érdektelenszakmákat 1,le{l:i is,tperij(;"j "" \:,\c\}i' "'ny 'c' ." ,if: '.c ,•.... '....•
A le~k~o/ésbé isrnert;islmlatípus()kközé·ai,fel~~ó~ató'Qrixnt4piQ.Sl<~p2:é~ .@-:lp.
osztály);·\a;spe~iáHs)s~sl(Qla,,.f~ ;aJ~p~tYáIlyi ·Yagylll(igánginp1á~W119~·~sa .b.eta:lútOtt szakképesítéstnyújtó<szal\isk9latart,QznaIciJ;.i!/)j j ' , :..71
.. J
.• •. . .• :ir':
A középiskolák vonzerejét illető nagyfokúegyetértés·érdekes m94~W::.9S?iUk:m.ega
bekerülési ~sélyekmegítél~sébel1:l1Úg~az:~l9P~i;,l<§Tg~Spel1.a.QéÍr9JIl;~s()Bo~kyál,a,s 0li
c.

közötthnel1lv'ölt;'eltérés,;ez;~n<t.térel1;a,sW1-őlq ('Ji,7/4)éS··(i.gy@J:~k~k,(2,~6~}.S9kk,a1

pesszÍtnistábbnakn'lutatkpztak,"11lil1t:·a peAag9~~8~(p ,~Z).i )~í!:')éIJhytQ,J1is?iYl1' jylentős';perspektíva:-k,ülÖl1bségliúzQdik :megiiJltQ1:>.biakés~a..).(ételőző.cs()Port~özött: Ja
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pedagógusok.·éyfoIYaIIltóL-évfolyamrafi~~lynwt~l'~kísérik a középisk()14baé keritlés
feltételeinek alakulásátdobban átlátjá.kra<ié111ográ.fhliváltozásokat,minta.szülőkés
a gyerekek, akikcsupáIFsaját helyz~~b9hl<it~kin"we .láthatják akörü.1ményeket,
valamint - nem utolsó sorban - személyesen kevésbé involváltak a kérdésben; .,

A legvonzóbbnak tartott kÖZfpi~kolák
1.

2.

Gy.errnek
szám.techn.szakköZ.
gimnázium'

3.

kereskedE!lrJlFS:iaK~öi.

4.

vendéglátQip.i sz~k.kp;z:;

5.
6.

idegenfon~8rmi.,~3~~~9t.

7.
8.
9.
1O.

kéttannyellJg~irrfh~fI9m
vendégl.·sz:aKmlJnk;·
kereskediSzákrTllink:

.Siülő

Pedélgógus

szám.t.eqH~;:~~~~~~z~pisk.
. ..'; girp~~?ílJrji·... '
ideg~nfQr~~lrpFs~~~köz.

szám: t:R~h.~~.a.kk()z.:
idegenforg~lmi·.sz~~kÖi.
giriírj~tzium

kétt~8Q~ily(l·~.i~,r1~;Z:i.~1l1
köz~:~PB~,~I,R~~:~~~~~~Z'

kéttann~el~e~ir:nn~~ilJrij

v~Q~.~g!g~~~~ffi~nk;

keresk~tI··~2:a~rr)lJflk·

vendégl~t9iR;sZakkQ;Z:.

ker~.~~~tI~tM'1i;sZfikkPz.

kere~k?9~1.1l1i,~~.~~~öz:.

vehq~gJ~tRip··.~fa.~.I<~z;
művés~eti··szal<köz·: .

közg.-po~taf9r:g;.$2:~.~köz,

egészségugyiszél~köz.

ke(esked.sz.8k!JlUnk;

vendégl.;.s,;z:a~mlJ.nk: .
egészs~g()~Xi~Z:Cikköz.

Alegreál~~~~~~~gOguSOk;ii~tií~i~~~~.

mŰvészeti,szakköz.

Az

ál~ici~~~~el-

ső öt iskolatípus közüla.szülők és agye~e~ekáltal megadott sorrendekhaso?nló

részében egy s,~W,~~~fepel! Az utóbbi,~~~.;~§9P~rt;Iá,~~~tóan - a psziCl1.919~!(l~~~p~sz
talatában egyáltaIán~Y~.ffieglepő mÓ?R,!lc}7sfl.JJ1~?i~lpliésben vágyail<(ltj~.J9;f~j~~él<.
A preferált szakp;l~l?81,.,~~tn, csak a~ils,W91.~?t,t~~~:.~.z~ntjéből enge~~~l<:' .~zzel.fI1a
gyarázható, ho~~;§~ö~épiskol~mt~J~li~;r~~gsp! •. elején megj~lei1]J.e~(l.~zhl<
munkásképzők;\is __ ig<\:.?:?9~)'kor csupá~;·~~yenr~if!.s~özépiskolát.. :;.
·Ahová a
Gyermek
1.
2.
3.

vendéglátoipariisz~~munk:

kereskedelmi ~g~~köz~
kereskedelmiszakmúnk.

vendégl~t6~ip.~ri:7~tO~~k?z.

4.
5.
6.

élelmiszeripariszakinul1k~

7.

élelmiszeripari.s?~k.kqz.

gimnáiiÚIJl···

8. mezögazdí:is;á,gi.s?~~r;nurlk.
9. számftástechnil<aFszakköz.
1O.
közlekE!dési~takffiűiil<!

leg~ahiJ1~#~~~~~~~rülni
Szülő

ijgim~~~ilJm/
kerepkEl~E:!J!1:Ii.~za~~Rz'i .

kere§k~9~1·l1Jii~a~fn.lJ.rll<.

vendégí~~g~iR~ti'~Z~~ITl~ri~~.

vendé~l~tó;:iparis2:akkpz~ '.'
élelmis?éripari§zákmUnk.
számftastéchnikai;s:zakl<öz;
i

élellT1i·~~~ü~.~;~E~~~k,k~~.

beta~ lt()tt§~~kkéPté~§'

közg ;-J:Íóstafórg.;sz~kkoz.

háziasszonY~épz?szakisk.
felzárk6?tCitélol'i~l'lt:;~~pz ....

betanít9n~:z~k~~p~~s
mezőgazd~~~gt~:ZClkr,nunk.··

textilipariszakmunk.
élelmiszeripatiszákmunk:
épftőiPCi~i;~~~kr:tiy~k,'

egészs~gggyi7:z~ki§k9Iél
faiparigakrnunk..
közlekedeslszal<murlk.

A pedagógusoKtóta~. ~t~il is érdeklő?~nk,110~an·látják a továbbtanulási'esélyek
változását az utóbbi éVtizedben, mily~np.7:~t~14Il~:~ ~gyermekek felé~r,k~zőelvárá
sokat, milyen s~át~jánlal1ának"]~tg'l'irf1l?já~lanának tanítvány~nak~ aközépiskolai felvételiriFf~ák:on, ·il1etve/~~if'f?{avétlasztásban szerintüktl1tIY~lls~em
pontok érvényesülneR.;Ahhoz, hogy·~~er~ncüí1.t~b~aii értékelhessiik:.;yálasZéiik,ata település szerinti bontás mellett -nenzükés'éÍpcdyán eltöltött idŐ,szerintiskészítettünk kimutatást:'··.·,'I·;·".····
··(.;··L.~.i'.T; •.•• :. ..••.•• ::(
.•·>!':.if"·rT~;;T,'>'"
A vizsgálatban.Té~ztv.ev?pedagógtis?kt~b})Sége;~6~,4 %-a) szeriIltakQzeRf:skolákba való bej~t~~.~s~ly~ijavultak, bár~~éífiakkissé sötétebben ·látják·a hely;z;etet.
E kérdésben' a··vi4é~~n' élő. pedagógp.sok" a }e*optirnistábbak. A paIyárr.keves~?bet
(0-5 évet) eltöltött pedagógusok deriílátóbban·jtéltékmeg a bekerü1és:iesélyeket,
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mint ré~e~b; óta;tanító;köllé~áik: .• Ezzel,talánössz~~g,azis;, hogy ők azok; "akik a
gyermekekkel'szembeniTelváiásokat·::- J:n~nda:sZülők;,imind :a.pedagógusok'részéről
- a legí~ábbIeálfsnak;tartják;,érdekes;h9gya;női;,pedagógti~oks~gorúb?an'ítélik
meg a ;s:iülőket,tcmint :aférfiak, .viszont kissé:elnézőbbek:;és optimistábbakaz iskolákkal szemben.
T'

l. ,Bu~p:-

:

pest

Vid~I<i; Ki~t~I~~" ~ ..:.:.,.R~Y~D.;:tg!!g!Li~.q{~~):.,:::); ..:e:; •••• :t:N.~.m:'" ...'.......,

városok pOlések:

0,.5

6,.20

21-:

Nő

Férfi

.. ,,;56,9
76,2;., L 7:4.:"7;;; 1({; )57.4
68,2.; ;<~5i7
65,6
RornlottiT.L;.12'4:·.i>:~2;0
19'O,·L.;,13:§;,"1 ;,294
,t5'9',<!.:f'25~
'. t.5'7
U.oiy~nT:( 1.2:2" - 19:7
12:5;,).,.13;6:: 20;4
'·.43:6.::J,Mt9 :0
,.16;5
;Je;'.
Pedag6gusok a szü/6kf/VfJrmekeikkersziJmbenie/várasair61{%).
Túlzött;'c,l: 48,9.,96;8
58,ri'!y;,:,.56;~;~;;;;:;§}2~f);P,
65~1j;r,';T:;':5;8~g,,' ';1;;64,1
AlacsQi)yl.24;5"", ' 13,4
t~JT2".l:;.;15;9 ";14;2,
~i4A,·1.,·:.t7';:Z: ,13:5
Reális';1O: ;20~4'ij j.117,5
26,2!;d n25,OYf;r!!'20A
17,4,:df:',22;8if ;,1 ;19,0
iy,;iS, PedélgóglisoMa:középiskolaK'tahU/6ikka/szembeni e/\larásélir6/(%) .
Túlzott 1 28,S
40,4
22,5 1 18,8
44,3
27,3 1 35;4
34,4
Alac~()~;yL1 O,2>J!i~,~L;· !?~h7> ~~?-.,7T\, ! ,s"§,5",
18,2, .;~?12l~ ,14,3
Reális l' 55,L, 47\,1..
4~h2'"L,;98,~ ;.!,~,g:fl9,4L,q1,9 ··.45,§ ,
Javul~~;2H?j ,7:.t,4"

+

i

.,

A

,'..

.

~

--.

.'-.

. ", ". ,,"

\'

.- -,-

"'f,',

_c'

, ""',

•

".

,_ " ", ".0'

-\',

•

••

•

_. _ • " , •

", ,-

"

• -.

'

.~",

-,

".

•

k§#€~:i,s~9;1~~i.!.y~?i~iety~jt~i~;1~~f~~~~·;~.~~~mBb~~~\fi~~;;i~~4~~~~S9~; ~zerinti
.l:

rangs9~~t:,,~!~?v~~e~ő~i~áB~;á,?1tl,~\Wltjé,l(ic~~g~*~~~.:~OW!f\'iy~p~i:l?;~~g,ó~~q~. a felvételi ~~t:~RptI~)'!Íjm~tt~lj~s~~~nn .•t~f9~~J.9~QqtRs~b~'ilén~~~Rn~~~,'~f~ist~l,epülé
sekent~Rti91(··~~eti*t····.g~d~~;.~• ;i~~ór~9Ql1~q~pJ:t~'.~~~t91\!8qf!~?PB~~1J~S,g,{l .• gyengébb
(2, 7 ~Mag,,'hl~tti)· !~PH~$k~~j~;~;(Prqélg9g:Q~o~i;wt~t9IDJ!(~~9,~~W~4f:.(k,i,!éve a
6-20 \~~~:.•p~trá"Í1·1~~pJ<~1)j~Yél1iO!t1~.,~\}iOY;~~~~~1l~1~~t;,~j,(9yáiB~BiWj~z.e~Sl}$ nagyobl1.:~r~nY:8é1fÍ ~pT~~~~SéW~!f·!;i1~(álB~";~;j.1l?k.c;~~\··'~z;o,~~41~9:*~~Ö.~.• i~~1)~)1~zdíta
nák ai~j4il<at, "ÍúinÍ;él.régeppen '.tél.Qít6k~,. &,'férli,' ilfetY~,'jdeJ1iegrtem \ó~ztálYfőnök
pedag~~~p~:... ""j"',.',, ·.'.·c,·,· . .",·,;,.., "''j''.'' "'.,."., ....
''"f,,. .•·;f.. ··:'', "L.".,,,,,,;>,,,,,, "'.,"
l.

L';

.• ,''' .•

A.p~d{lg;9gu~O.~Y.f;1~I11~lJ)(~. . ~. ~?zij#~~~{fkq9,~YgtgiZffv,~t1{liR;1f.t~~'Xfhxrfijl(j
<' "
' . ;;' s~~m~p.'1;t~~fq~t,o~~4~gfj~lr{a); '; .;0':~,.' i. ,\ ; / "
·
~ Ált. iskolai A felvételin A szémé~;; ;kesalád;;Kapc~()'~
nyújtott
Iyes összanyagi
latok
. 'lrerec;lmény ;teljesítmény benyomás,' helyzeteL

i tanulmányi

Egyéb

Míg.élP~4~~9~~~*ia pályá~.lfi~kJlaváli/sit17~;·F~~élt;~'í~gf9~j~~~~p~i~#tpo~tban
(egyéni érdeklődés) egyetértenek; a férfiak rangsora' némiképpenti:1térnŐl'kolIégái
kétól: előbbiek az elérhető jövedelem nagyságát, 'utóbbiak a biztos munkalehetőséget teszik a második helyre.
I

496

PÁLYAvÁLASZTÁS

A vidéki.·.városQ1,<bán·;és,:lf~!ylep,?Ié,s~ketr~éIQ\l)eö~gÓgJISbktfont0sab~ pály~vál~sz
tási szempontn~tartj(Íka; s~l~k~y~le~~ey~t, .·~1!t~;~őVáf()si~+-iez nein'Illegl~})Q,
hiszen a· tradíc!ók vidé~ylV álta.~~1)a.p..~gy;Qbpi.~z~rep~~:l;UutJJ,ak.l; A@is :ki;kelbeJJ:l~I
nünk, hogy )a;'pedagqgusok'a'i~;pro,t~~cióti';;jobban~wéJ1Y~sü1ő: ·tényezőnek· tartják;
mint a gyermekről a felvételi vizsgánkialalillltösszbenyomást.

A pedágőg1:'-s()kvéleJ11enjYe' i1;fJ~lpá~9?tt:sztá~:f~$fónü!"silblJ szef1;1poí1tjairől
;'Büdapeiitci:::\{ .', '.

Y?',

;~[a~ki·;~~I'Q~~~~~~:is·X}.;.;;'tJ '.'. •. Ki$t~lepules'el<

1.
2.

•egyéni~t~ekl~d~~·'

z·~~Xéhi~tq~~I~q~~(."

4.

jöv~~,~I.eXf:1m,f~y§~g~\·,~
'§zülöky~lem~nye""

,:;,.·~.j~~e.g~,t~!TJ~I]:~gx§~~~.:,
k~pe$:§~~~~n~kll1~gfelelés

bizt0smU~~~lehetös,é~bi~~srnlJElK~le~etö~é~
3. képes;s~ge.k!l~kJ11.egf~J~I.~§ ,:;,;§?qt9~i~i~g1~lJye);'f .. ,
5.

6.
7.

továbbtanql~silehetőség

. változatQs:múnka' '

8.kö~ryqib~~~,~~Jni."·

A

'egyéhi';~~~~kI9dés"
'biZtos mu~K~I~~et~ség
' ·.s;z:()19.K\I~I~rn~l'lye;(·
·.J~~~gel~D]n~gY§~9§l ....., ••...

ké~esség~l<n~k rn~gfelelé~
t~y:~l>~~~rlJl~~l~I.~uet~~~~
t~yábbt~~ulá~ileh~tőség<
"::;:~8Í"l~ygi'i~~8~~;QIPH,f:i'~t~9~I)YQ~~~~erH!nil:i

:;:1;>.:~~f~!~~cy~~~rn~I)'~~i1;~:}.·····VéÍl!()2:~t()~~~YI),~~.I~~~t()~ége

peda~?gusof;::szeriqt;;+ .• az.·.·~iQP~i• .•·.é~~~~4.;~~i~Sági-!aJ-~acllll~';Vá1t()#-~~i?ak

megfelelően -aiszakmák'néRs~efűsé~irarigsor~js:átrencleződött. .• Ez.látható;~ha

megtekintj~~ . h?~.'i B{)9~&R~~~~i,1:!!~I~if~RI.~?~sp~a~,~~It0;~J*" ~;J~~~r~s,et~eb
beknek,. ille~e • ,yis~~Zf1~~~~t}iiM<:i~F~~~~~~:·~~~~~!~I!.;~~~B!~.!áBI~.~~4~a;·.'•.A:. r~vg
sor alsó. fele;(,,~~h~.i~~*~! .•;.}1rmj.~~.~~~~~;~:.t~!,~~~(~iPfR?';) . is.·it)f9rma~ív,·'.·~~
hány .fogl~lk()~~~,,··.~!A~~ri~tí~:·~~7.~{~~e!g~;~p.~~9.~*;~~~~r~r!, . llJ;().~t~tK~rvMi~···."f~~e
telistára". q~()~~;~~~!~g14~g~;'jRBBcm;~9~~m-T~~W'1~~~~~~i"~~:i~~~w:e~~t~lt.})á

lyákat két;rés.~r~'.ilJ?:~~Sl~;~~sQB~t~.~~~;:I1.1e,!~i.~.t~~~*el:~~~R;,ill,~tv,t'f~lsőtQlUí

végzettsé~~~J.'cl!~!i~??0\.:~?t?'. •.·.m~~~~~~f~tq'··.~R~.·$f:~~~q~~iff~?@.~lf~~ti)/zrJíj~l;Pt
mennyire . fl~n1.• (!j1'!t~~á~. •~~9.~9i~nF~:,'~~rd~m~~•.~1~g49PJ~.8(tpi? . m~. I~AA~f,.·~htn,ög?tt,
hogy ilyen nagyfokÚniy~IJá1ód~stére~neksaj~tj)ályájUKaLlllétóen, .'. t9t~~p~.9~~emes számításb~ venni, hogy enn~~; l1lil~het a következménye - mindazbktatás~n:evelés, mind.~,p~?~&ó,&i~.•m~~~l"~Ri~Ete,~!nJ~l1,.
A Redagóglisi pálya átért~~@rR~é;~!~.·m9JJ~~>:),~!g~~~11·aJeleh··gazdasági' es' munkaerőpiaci'viszonyokra - a'llleiőgaZda.s1Ígi,'köZleKedési, egészségügyi és építőipari
fogla1kozá~ok "G~4!~~flk 1~'~.s~ot~ex2.~tl..
~:

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

"«:: <-i-i:;

-.:. ;;,~:):;: '_ ~

j

A p~dagc)g~~oks.z:e"lnr~10~Y}'~li
ezelőtt· legnépszerűbb pályák
Középfokú
. Felsőfokú
keresKedelmi
orvosi
közlekedési
jógi
idegenf()fg~ll1'Ii

Redagógu~

középf.rnqsz~ki ,

rnOSiaKi .1l)~rnÖki
'gázdasí§gi

éprtöipari',
egészsé.gggYi.
textilipari
élelmiszeripari

kö;;:g·-:H()~t~fqr~.

me~ogéi~cJasá~i,

tahrt()iZ9v9gap~d;!'

'i;A~iti~~rTl~i~~ppenrlf!m

.'..
javasQlnánaktanítványaiknak
KöZépfokú
•... Felsőfökú
egé~~~~Q9gyi

'peda~pgus.{t.!.

mez()~~~~§ági

k~tonai

kereskedelmi
te>(tllipari
vegyipari
köilekedési

műszaki:

bölcsész' ..
mGszélld
éprtőipari
katdnai
j
J~r'!l~sze!.eg}y.t.•~.db. •. p'rn~~Yi.:~ köig~-:po~taforg.
.,.. ', katonai
~

.. ~g~~r... .
tanftói/óvodaped.
orvosi
mOvészeti
jogi
bölcsész
'terméste,«lidományi
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A "karrier" fogahna
VizsgáléJ-tlJl1kban.,;~~~~~ond,a~~rerűInód~i;ert,.··"álasztötttÜl]("z~()~'~IU~g-kís~~eljünk

hozzávetől~ges.~~p~~,a(~pni •. az0kf,~larc;élo~·EóLésértéke~~?~~:'aTely~k,apály~válasz~

tás motivációssbátt~y~~~~.mulll<ál~~k:iA.k.~rdőívek 'v~g~llfel!~~:a;;~é[dést ,,,Mi~
jelent szánJodra,:a »l(~i~r«?~lyen.má~'sz8fyagy. szavakatju~taÍt.~sz-~dbe?"A fel.!
nőttektől pedig·--:.;~Ill~}~ttt7Il1~g·élflra;a.kérdésre isrvála~zt v~.l"tUnkg~9~·mitjelenF

het a "karrier" 'I?fej~:és)~.gyef;~~l<é~)"SztITI~f{ ille!"emib~:n:t~r:!~I·~WlJ:!~stól.az.i•.5~
kolai és, az.életpáI8q~k~~rier.cI3~Fnincs;olilll1ktfeltétele~kho:gyl~~'~mberek.' sajá~
jövőképüket minde~éRpen azo~o:§ítj@(·~,~kartier~',közö~~ssz.ubj~K?",.ik~nnotációi~
val, mégis;.ezzel,.ql~~óy~I.4-. ~ttly:·ail<öznyelvbep.;az él~tp~y~}kép~yo/il*gába:tarto

zik - próbá1twilf;me,g()I~~n aS~:l()ciáci6~~ttl?~"tú, am~~Yekrepre?ell:tállIatják. a jö~
vővel, afoglalko~ss~~·és.~azéletp;ál~~yaI!~~pcs()latostart~r,nakat.:.::;~.

A gyerekeki21,5;ófo+a;~rre af~~rd~sr,e,wew y~laszolt; v~gy:P~<.li~i.a~.i,ltai·hogyn~m
fontos számára.~JEz .~i~?~~na:,~~rbaI1;-:·,t~ljesennorm<ilis~~t~~Il:~~~~~' '. Azokat • ~
szavakat,. ame!yeko;~!cleg~akr~9l)~,j~~()tt~'(lcVi;lsgáltxsze~~bTrk:~s7~P~?,.' az alábbi
táblázat tartalmazza.;.~~~~essé~éB:yn.~cgyecf!l1ekek71 ~.a)sziHőki34~:a·I>,edagógusok
28 fogalmat említettekmeg·akarríer'sZinonimájaként.
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A táblá~tb.~.· .~~l1iim~!#~t· ad!1~~~t·.~IFm~~i.·~el1i!s~~~~@~ .••••1ff;9S~~~:~~: •.·szó; közül
azon fogalmákgy~ods~ga, ,~~~lye~§zo;r9~~a.pssol~t~\~ryatp1~"d}?énz~el, az
anyagi ja\l~kkaJ~?~,5~..Ez:a.t~i~~~r;js;.~~~t~~sttjagTI~~~~<a~. .~~~tg~N,.a.lllelyek
a társadal0111pal1 . ~~r~i~ább~fősqqő ~~oltl~~~~á~ot~lÍ~~;N~C;;~~;)llety~ az e
fölötti aggQq~l1i~uK~t:~$1ébké~tf;.s*lq~.é~ia.Re~~;~ó~~?~:.~~~~-*~ratl~nul •. ~
ki is fejezték ak~rdőíVnek azon részeben, amelyoen sajátszava~~lX~.~~zoleattaf
a fent leírt. ~~{gé~r;~,;A.211~s~o~.i~~118Y,*~an!artalm~*b~~ti~Yta.I.~Ilságr~, szorongásra (!)uta1ól1le&iegyzés~g~t"
'"
.
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Záró. megjegyzések
A !11~pmc~pp()qPaJl"~~~9Jfválaszok.Jel1emző.i11lÓ~OIIitiUq~~'.aljelen1~gi\ga~~él
sági~e~zi~~eIlciáHisi.i.álla,p()~?ki~izo.nytalaIlság~tJEf;l~gi~~~~:"~~~Pi)fl·.·.Válas~ö,ti
(preferált). szakmá}(/iskolá}("ilágának~gysíkús~gában,ir~gfl~n~t?Yl1!~g;·.:~Il1e,1Y'egy~~~T

talánpem tükrÖziia·tá[sadalom(~1;várható}iso~s~nűségét~,~~e~'iailJimos"Il1egél~r"{
tés éSiflilllaga~jöy:ecl~lepegyoIQalúét:tékvi1ágát.eIl1~li:ki;aZf·11111t~tj,afllleg, . högy,a.~
anyagijaYa}("'~Il1~~as8clll~a~ töb?~ .elll~~ri .• é~é~·.f:R.zíil~'i·:tl;tQB~')J~l~ll~ég •. t~ndeI1ci~::
jábap.IIlÍndenképp~ll·~gyjmélle~álisiszelle11lits:l~~iálisi11j~~H~ó~ás hoz vezet: '!'Aa

önmegvfl1Qsít~s!S~@JWes,ré~~ét.(l}f:0tó:hivatásfogal1Rérleélié~~1?tl?ttiJ; ..·. '
A .@(!xe.ke.J(p*IYayál~s~~sf:airán~(1; válas,zait tékiIltyen~IIl!;tapa~~~t~)jeleIl~'
tős eltéJ;~st,.a.sajáti.és,.·si(il~ikelkép~el!ései'fö~ptt.·;N~~9Sz~~~~ít~~t(),j)1~~webQ~nfls
életkorban a lllellt@is,i.és'aTlliyat~sf~jlődés(111é~;?1~:tl!;}e,~ik~gyb~;yW(ÍE;':l{flPcsolatuk·.~ee
tétleniil,;ti.z()fl)S; . ··~0et\ut9l)l)i~.~lme~tális~s~ntt~b~r9~eIl;.f?~Rq;·~öz~pi~k()lél-vála~zt:á~
jelent9senbyf91rásqlja;iJf~'~e1~ap9so1at:~~onlJa~"111~~~~~'~t~!?H;;\ria.~észt·a·szül§~

javasl~~ait~~z,i;)A.t~~rek~kH~Inis11ler*kL~el~311~t9c'R~~ly~~~~il~gáWismereteik

felszí1J{?$ek,·.~álasztá~ukban.tö/jonyi~e'afQrl71aieleJ11,~~il1\11J{!~~~~~f'OfÓ~,;

Néhány mutatóból.(például.avcílasztottszalaIlák:nagyC:?pbiszón?dásél; akmön{)rák
magasabbJátogatottsága, .~ha?yományos csalá~szerkeze~~agyobb aránya), úgy tű
nik, a vidéki kisvárosi\közegkisséstalJi1abQ~;jóértelempen,kohzervatívabb, családcentriku~.a?~,~i~~a budapesti. vagya.~al~si közeg, élettér.
A pedago~~9~:~/{özépiskol~kbavaIR·;b~f/~~9s.~érd~~~tIac1Öfi~i§~Jl';~ szülők és a
gyerekekpern.~.;y~gyvezérel~~p' ke~~I.!~~~(~t·i~ttl}$~9,.4~:utóblJigy~~: vezethet irreális válél.~z,t~~g~()~.. §kq~~piskolaik~p~~si.·sáIlt~~'me~Üélésér;~~~intve· első nelyen a gimnáz:i~~:áH,eztk.9~~ti a SZ~?z~p~skola'in;~~4 a s~~~~~~~~zőkés. a
szakiskoláf.~9xY~~znek·A·.B~~erülpsi~!~él~.Il\7;~tél~~t;-a~é~~~ft<:i~~.;a·szülő~.ré
széről·;~/8rd#Pt~~9rr~J;}~~·~~··előbbi~f~p:vytl<eztép~nJennált;~.~~,..~Jehetős~ge,
hogy a sz~~i~Q~Sl<~la (a !ygtöbb .,;sz:()lga)t~tás?!;'llliéltt}a töPPi.;.i~~~latípusCJovására
irreálisan pr~t~f:~~~~~;válik.; . •
A médi(l . :él#;Ci~*~tlközy~lemény~bef~ly~~61(r"kép~~Mgéhez ·I(~R;$$.9igen cse~ély
szerepet töltbeapályaválasztás "információs háUerebel1" - ez különösen a községekb~1f).J}~1~~?pl\we9··.A~§,~g~.Sll~~lá!~z:i~:eW;:~Q!)';:tp.}~ms:flP:..és.j~1.:~gy~th~töis

merett~rj~szt~,·~j~pms,irtfil"~t~kiS.~.~~t~. e.s"p~ly~ép~~&f,PemlJt:~lJ9;Wt~IYs.~t*jél<ozt~t~s,
amely~ttatá9::m~~~!i,~~Qt~k,e1Z~t~~D\R~};ÜI. J~' t~~.l~li~!l1t!lia,s~álni. .j;)!' i. .~.•..•... ' '.... •..•.

A p~ly~Rri~Ptfc;?ja!~t?j!~itjU~t~~~~~p-erel1tt?,~.&Y p;g{9rizáf~9~.·!.t~1~(}~sia! ..~tIX
a lak9;~S.~gl}W-~118()LtP. ré!~.9~fp,~~.;.~9irgástQl,iy.élJQ . ~ls,~éJ,gá~~tJT~~~t}rNJRr~.;,.e~. @W~
résztai.:,§7ij!Ő~is~Rl~~qtt~~g~~:Wá§~és,Bt . ~~aIly.q~(llelfi~ttŐtfü?gp,'9-:l~tert.k(i1önór%
ment~~0.aló~M}.}~t~;""'::.\! .. ·•· .·i •..
,.(:>:~/.l.: ••. · i !..••.•. ,~l,': •.• i. ' ••......
Az iskola ()ktaióés nevelő munkltjálfak hatl!konJ!~R~~.VB,~~S.~,ftttQl1 fiig;g, ,1}o.8X
milyen mértékben sikerül intellektuálisan aktivizálni 'a tanulókat. . Úgy tűnik,az
általános iskOlák nagy része csekély mértékben képes eleget tenni efeladatnak: a
gyermekek közül sokan nem vonódnak be az iskolai munkába, inkább passzívan
"elszenvedik" az iskolai hatásokat. E mentális sajátosságok a pályaválasztás alapjául is szolgáló' identifikációs Jépésekkésesétés félreirányulását is' eredményezik.Figyelemre méltó, hogy - településtípustól függetlenül - a .gyenge tanulók .nagyon
csekély mértékben vesznek részt különótákon (a korrekciós órákat is ideértve).

!,. , ·,:,. ·. . . ,. . . . . :;. .
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Az elhelyezkedési gondok megjelenése kétféle stratégiát állított a pályaválasztók
és szüleik elé: vagy nagyon magasan kvalifikált iskolát (és majdan szakmát), vagy
pedig több szakmai képesítést választanak. Ezek a társadalomban egyre elterjedtebb
attitűd- és értékbeli tendenciák közép- és hosszú távon jelentős kihatással lehetnek
a nmnkaerőpiac kereslet-kínálat arányaira is.
Végül megjegyezzük, hogy eredményeink az országos szinten megszüntetett vagy
más intézményekbe· olvasztott pályaválasztási tanácsadók hiányát is tükrözik. Jelenlegi, érték-átalakulásokat élő (és azzal mit kezdeni gyakran nem képes) társadalmunkban szükséges volna egy szakmailag megalapozott, családdal, gyerekkel, pedagógussal való kapcsolattartás annak érdekében, hogy a fejlődésben levő gyermek
személyiségének különböző aspektusai - így talán kissé nagyobb eséllyel - megfelelő, egységes struktúrába rendeződjenek.
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