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ezt t~íplasztják;alái..a··'pályakeid~Rl11111nká9aIá1Hís.~lőttl;:az. egyeiellliüanWniáriY9~
időszákéÍIéresőszocializál~saf~/()r(}ítl1atlláI<~;L,.;l~
li' V
';>r,'
A lehetséges együttműködé~,tártal1llÍie1~rrieít{ácégeR .• ·a köVetk:ezők~PiJe,rFfQg;;ti:
maZZ<ÍIf.meg. (ez egyúttal:a~is)elzi,~il~~~fajr~.k~~petenciákathiányol~*·~)l~g~
inkábp .• a.mQs~ani·yégzősö~pől)tal~a1,,!az~Clf~}Ylyeivlu{t1ssal . fendelkezői1Il:Hhk~~ll
lalók~t:·.sz~retilénekt··;szakm~i;·n~~lVi;!~nit~$.~t;igéIl~1~·~tegyt:!t.~!Ut~lJ"'·~Y~M-:'~.~~

molnak~~·arról:~h?~.; a~~~al• lll~av~I~~q~T~ell1·rképes~k.egytl~tn;f1köd~$~e~o,~~~
gáikkal,.~olott:ialnunka .• ~aIg"an:€§9I?()I!g~~~~tfoly~;}!~~enjr.áIlYtl .feIK~s~r~s~e~·tis
el tudp~jképzelni.e~~~~ö~~~p;;é1J:ie~'m~riik·~~i~él1y\ia sp~piá!i$"!szqkffzqi'" ttid/foS
iránt . ~~, •. qfl1elretiá,szal()kspe~iá!k:()l1é~~ó~er~t~lJ~~fNrdethetnének'lll~~ca'rá11~la,"
tok. m~gren~elé~§Fe.·:v~gülJ",a'·~~l~l}(,~~~ok:·~~?:~ol~';~~~yos~á~okat.;látfiálC·(lfi~~a,1

diploll1~~~k}tQ~P~éx/14tá~11l~.a.la;r,te~~J~t~~~H.ii;E>rt~~1etetr.;s~a~{~:~~orlat(>k
szerve~~~Fvel:jölietne~létre:e~~iík9~~§~:f~I~.~_n-t-"azfltal~'.~ogy.a·lta.I;l~a!6kat . ·~f~
tatók~~m<Ír~~1Jet~k:i~tési.ési·gyaI\.otlatbleneto~ég~tl·biztosít~máJ1ak .a-'vállaIatoNnál
folyó gyakorlatr,munkábm'·" : .'; r ' :'1

si~1i~'C;J6~
~

.-

.

~ ,:. y '~rt,.~
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Tal1fJ!l().tóre .•. a;·p~4~g9~i~,. • ;:va~."~s~.~Q§s~~s~;~t':.~s •.k:ll<lflrc-sqlJl~t9~flt:W.~g~lt
tapasZ;tal~t9~l)ql·~•.. Je§zíírb~t§1.LflPrÓf_;fQg<Í~qk,,{;;:Jje~mtQg<ÍSQ1,<,.·. . ••.~U~<Í~Q~;;..AQJ.1l~g~?
Megrö~i~íJ~~tŐ"i~/iq~;bQ~~tá~;;~~p'ít~~~~:v;~1.;1~~·:~bi1S8~!sr()rrl(es~rií.iit~F;:Js?:!~~ato~~1
tarkítPtt:;ipetalllJbí§i:ii;4?s~?tMjs~Q.J.1J~·;,·.J1flii.1@~~~~l§;~t~y~!l.·fog~§()~~.it~gls~ ~?!j_át
tudja,.~,::~~1)i)~'~gy~t~m~kJs:~p~éSi:.é'Si;;~él'r~"ala~ti<it~4~;ij~,.~bbQl~1}1j:b~sptqsJtll(lt9, ';mi
hasm()~p1\;fltanári~:·P41y,ájplcfll~il,<~Z,~gk:··"··~~~i~r(l.7:• ;~~~li.;S:Z:Or()~an::\Qss~efii~gqa2:: .•. .~

kérdés;.ll1PgY:NajpJ,l·llle~Ilyi;r:e.,~é,s~ti ;felfilp.eI1J:l~iJ;eil~p.~tf~~~~gíteni::;ajelglt~l<,~t.,~lz
iskolá1J(;l,11~folyóIl1lJ~ár~kh()gyJ!Il~~,~ij9~t9jé~,\elJ:~tt~~tő ,;mg~g;i~aJIX~~l1ft~rj~
őket

a.mindennapi· tapasztalat,Il}1l<()I~~I~~,@y,~,sgya.l<Q~J<?

taJ:rár:t<~l1t:':mil1ÍU1llmA:1;l~~i

húsz.ónhr(llé~;~()l<;&ol\,()~~~Uy~l!:sZ:~lll~.e~illn~~7t· .,; :,:" . • .... .... ._. . . '.' ..... '.
A •.. debrece~ •. ;.K~ssut~:sI:JajBs.~'r~4P!1l~u:y,e~~temrté1pá! s~o.s·.•;.bil.l1gatqi i~gy~Afk

gyobb'yizsgálatrész~kénttöltÖ~t~~;Jg·(lzf~láppi~ijflp:.f~~<;lolg()f()tt.kér~9~y,et~'.A·1<\l!~
tás .elsŐlépése·a·mQst).1J~gy;ed.~ves~~.lfQ~legy;oly~n;~q~QPQrtr15Qmllia,t~TQlása,~il<
tanárkégess~on .valóbal1rta~~r8t<!;~3!JJ,~,J~11P:i.!. ~.l<éIdésel<;fő~~J:1t.aJ'Wári.!N~
lyáról"'ll1u.p.kát;91~.alk:otQtt,.elképz:~1~sei:lq~XQIlfl~Qzt~.;5r. . ..rL.,;';; '.' .:; ....;;.' r;;

A' kl!~~~~sDk9yetkezŐ szakéls~l:>él1'l·J~gyfl11~~en;.1),allg~~Ó!<;Il1~g1<~~ge?~sé~e ~~rnlls()r
ötödéveSil<°fUkb~; .• féLéyv;~I:~é~Q~p,,~i~Qrjél!g)féll<orI9taI1ítás()l1.mm-,@jijt,1).P!<i;'.A
hannaqik is~aszban. aM\Q1J;~~:l"{I~stil};'me${~~~t;imik:o~,;máJ,\t,~l,1á!l<c~I\t!~amt~*
valam~lyjkiskplábéll1.;,:E~ehpár!m~m~s.aJ:l\irit~m4k:~é§:~l1~l< a Y~:z:~t9' t~n~rql<1<~,
a tanár~épzésben résztvevŐ0lctatókkal.
".iC.'. . . ; :,.'>/:;!
)/, '.'
A ne~edéYesek~vizs~álatáYfll·l<(lpCS~!~tb,(ll:l·~!k(l,ve~e~() PiP9!~~§y:t\lJől·;i,!1~1l1!U11k

ki. Nigrn~h.ány(évyelY-ez~19ttiS~l,1t~it~flIl~~:Z:~1~;5~?1!'i!18gy '~~.lal1~t!~~pl1:)Xég~:l,
az tanárkéJtt~f~g~:elb.~I)(eZke9J~i, .•.3;ZQn~<ln\!már~.aI;h~J~?tet·r~:q9ki~~pyt9-!!W~<!~l,~1Jt
gyökel"e~enJlle~áltQ;zott:iJ\í1:~• •111~!7!a .taI1<\rk~p~~~Q~Il.ré~7fVev9!h~lga!ól<,j~le)~t9~.Ié.
sze egyáltá1áflJnelll.akar.··tMár!le1UÚ".mé:Ísré§ze. .$zakVé:Ílgs~ás.~~.~l,l~n~r~ci;57Q~~()l,1yt(l
lan még a tanári pályán való elnelyezkedés tekintetében, valamint a hallgatók egy
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bizonyos hányada.cs*·azért",~asztj(V:a t~nátjp~lyá~;'?hogy·nekellj~n aJ.1lunkaerő
piacra kilépnie,. amelyel1l,emismerésnem;ismer.imegisrnen1i. Ezek számára 'ata~
nári pálya egyfajtalaHPtt?~ényszerpályijlesz..
A teljes mintában 123 m~gkérdezetthal1.ga.tóaszer~tn.e7e.t~ár.lerl11Lkérdésie
55 o/o-ban igen,~ 3~~<[~~~;neIIl1egesv,~aszt~~?~. . fe~cu;~~Ó~~tsT4~ék nem
válaszolt, illetve~~~91J~.1~ságát fejezt7;~;'?~~J;hogy . a· vál~~~s,t!JelRinált nem
és igen válaszok ;ine!J~iita azt;hogytaláÍ1,'ft<~IJJYtudja,vagy :pecIi~.~:;~~;.4()gy még
nem döntötte el. A V~güllpégis értékelhetŐyálaszt adók közöttis.J~.~iélcelhető ez a
bizonytalanság. Több,~zör . lehetett találko~azegyszer, kétszer'áthlÍzott,'kijavított .
válaszokkal, míg a végső döntés megszületeft.

J;

Meglepő, milyen nagy az "igen~' yalas;~:al<ló]~'3JréUI:y(l,<A'hallgaltók
'tanár szakos órákon töhöttékki a kel[aQiveI(~t~.k~QZüJilltv~i1m;zt()ttrik;~l>.a
seket. A mintában tehát I~ár. o ooo
o'
. o o a ;ta1:lfuj.,pruyát'Y~
lasztók. Az eredmények feldolgozását azonban oez a tény akésőbpiek9~!1>n~Ill. i.Zf;\varta, hiszen célunk egy olyan csoport kiválasztása volt, oakik tal1áJ,9~, s;?~~~tn~ll,rk
lenni.
. .. o .
00

A válaszok. sze~nta hal~g~tók?4'?o/~~al< v~~~l~ .s~9J;e p~~ag?~s.Több
ségében az anya,aki{~is,kolaivégzetts,éggt}Jre~~elkeZi~;sálf(Ü~~os'i~k~láb~;tanít.
Az eredményekazt:ll,lR~~tj~~o;~og~apeda?:?gys;szül?~gye~elte~.~eIIl,,~~s~á}{.oo a
tanári pályát s~~tt~vŐe~ ·n~~ob~}lr~~lJan~miIlt;·~ "~t~:P~q~?ógus' szülŐk
gyennekei. Tehát. ~';~~~iminta. ni~'f~>c'~ie~~lkedŐ~n. i~sp;irál611~~sS~, :vagy'l1a
igen, inkább ne~a,~v~:~ef()lyá$dl.A;haIl~f~?k.köziila·Illo1el~v~I~~~~sl1ál':csul'án
27,5 o/o-ban jelölil<!rnega"s~l~t; oS!~ÖZÜl~c~upá111.2,,~!cy~n~~Y~#;a1rikcsak
a szülőt tekintik;pt~q~11j~~~k~ .ofrtöQ~~e~n1á~.t~~?l"r'lÍ1int~eaIi{is}látj~;aköve
tendőt. A moden"álá~zt1s·i~öS~~l>~vj~~onto/~~?ye,1J:le~pa;·l@ö~}j~~g. o~ár
többnyire középi~~~l~sKor?al1 válas~;uiak;~~tát,a"P~dagtSgus.s~lŐk'gy~l1Ile~~i
nél a modellvá1asztásidős.Zákaban nagyobbszórástJeliet. felfedezni:iTÖbben'fiata-
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labb korokra tes~ienne~·,·időpo~tj~t~;Itleg·~?Fd's;·lja.:nerrl';~rl~Zii1őt;jelölik meg
mintakéntAzitt.riiegjelenődxülönbségre,:'~se,tle~a/:k.0vetkezőy~a~z ~dható: .a fiatalabb korban történő. modellválasztásb~:~n~~~y~?sllínűséggelnagyobb szerepet
játszik a szülői nUl141,mégha,ezesetlegilJerntuqatosulis:

Alsó ~i!~.9~ati
Felső tagozat
KÖ2;$pi;;l5qJ~

Egyetem

" .. ""'18"
j'J:2i',1;

.

,,' . "'ac; \
""2:1':'

,. Mi\~{!;',
~';';"

A hallgatók 64 o/o-a saját bev;~lás,a,.§~e,.g~t~~~J;t.ment. a szakjára, hogy tanár legyen. 27 o/o-uk az· egyetem ;alattd.öntÖtt~gy.Az·eihelyezkedéssel kapcsolatban viszont
Elgondolkodtató, hiszen egy-másfél év elteltével ennek meg kell
viszont nem
hiszenisIllerjük ., már a végzéshez
még közelebb
is. A válaszok megoszlása arra a
kérdésre~'.
adja:

!]J igeri,bizt~sa'n

[lJ valószínuIEig'c'

mil nérT1tlldJ~";:' .

kérd6íili~e.e$~o;'.;~;~~i~;;l<~~pi~d~~,31~g;,j'! . ~i~~Yát. ~álasztók

A
közelről :ne:ntigazá1).;j~,mer:~e<W~k;JJ1ygi;m4§:,,§.~w:~~al.~;i&k~1ai<~vek~tvégigjárva
kézenfekv()l,1}\egQ~~á$l.la,k tŰ~La ,ti.ze~~l;~"ellc;k~Fe~zt.lillátq~fiÍQg~a~ozási minta
követése: a~~~*,ri ·.f?,á1Ya'FA-:~W~s~d9&~,lg!!t9:~;feJe;írta :aAt,.,:p.Qgy(;m~gismerkedett
már más.~~4xal~;WypJással,is~(l}g)T%}~qr·~~Jai~m~gism~J7l<~.9~.~" .·sQkesetben
pusztán"cSaNl~ztj(!l~llti"g()llcfl()Jt •. é!r:~~Vih9~f,i,~áJ)q.'m~,~i,1\c~Mxát;y~Ja$~Z()Il~· Ugyanis
a hallgatókp.ál<:c§uPá.1l~tö:re4el}~-yége~~,~~g~91t~~~:~~.·a.m!l~át·,.A·. felmerülő
lehetőség~l<;:~rog:é~Ám():l:ga1m(}s~1)baI<,w:ásf~~~j9l:>!?}:fj?et§.§$(t~:l<e,gs§gt~tnek.
KisebbI~s~{~O.tl.l~5~():k· a 49JJgat()lf,;.~~1{egyi\wá.§jlqpá}Y~;J~11~tősége középiskol<i~'\l<()rb~W~lÜllf~h·4~ll1M~IUá.:r;~~:#1~11~r{)~.~g~J.v~m:rWy~n qkból elve-

tették. Nagyrészt azért döntöttek úgy, mert nem vették fel

őket

az

illető
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(jogás~,OlYo$,stit1-~sz,J:l1érnök)képző felsőoktatási' ip.té~énYbe;A:$ikerteleIlfell
vételi;p,l,~Uettkékesetbenitalá1ható'll1egaz atípusúi vá1~sz;ihogy ap~qagóguspá1ya
vagy::r~'~!gyermekek . szer~teteivon:t;otta.··inkább; • .Az, ind()kok·jnlGíbb~llkövetkez,ők:

"ne111~.~*()Jtamelég .$zorg;,t1111~s";'" "nem tartottamnek~J11/I1ől!ekvalónak" ;.Néhány
esetb~~.:§Jőfordu1t~az~elq~b{e1sorolt tip~s: értelmisé?iYél.gyművé~zp4IYáki mel~

lett~~pIlböz:ő it~Gll~i,1ql$iiIIluJ.Jka}(örök, .;(l1l1elyeka·középis~ohú>tanulmánY()k1l0z
kötőd,t~}{·.!Ők azért;Jqn~lt~tovább,hQgyezel(1)őla . • m~1lkak()rökbőkIqléphesseIlek.
A.l\?yetkezŐ.·.G$9P()rtQt:.az:~~:a.h~l1gatók··alk()tj~?,aJillq1éli~.[tnásijt:sZal<rnai.yá}asz-;

tásán~i.lehetős~ge •. még lllilldig fennáll,:,.Ők·általáb.aJ.l!a:2:r7gy~terpialatt;iSll1etkedtek
meg:je~~l<kel·.·a:s~1Il~aJr~elyek . . az;:~9Yetell1en;elsaj~títh~tók:)p~:t;iGh()lógus,
kön~áJ"()s,i111űyelődé~i!J:l1eh~dzser, tolmács; ~ .s~orclilp.~iF:l111e~·.a:Gsoportnak\~
akik!~~JflIláf:o~!ak~llak)le1Uli;!lllégsem:yetik!ettnás·hiy~tás.l~helősépét~jelen~ő$
részé!.te$Ak~·ki . aillyelvs~gs()]{!:Azi őpá1yayálaszt~§Lt~1"VeilC}(öz~~.~akran!jeleIiik
meg;~i~~~er~sl(ed~tW\tLÜzle,tJ(ötő~.·toI1l1~~s;rs~()rdító:s;1\.i!~1f1~9észe,}()a:JOgi'pálya
felé ;lt~J~~~) i~~~b);Jel1e~őén. amagyars~~$okn~);j~l~nIl~~;111~g>a.·kU1önbözŐ
művés~~lyák,

Wint lel1ető~~gek> zenész;.szíl)ész"M;.iutóbbivá1asztások.többnyirea
közé~i~kola idejéreesne~, i. '.' '.i. .. . '. ".. " ........'; '.. . . . ?;';};~.;~~:;/
A;ija.Hga~9kaha·fe~tie~'.(lIa.~ján 4Arom~;~?;;CsoP9rtb~de~e~}sor~lni';'LA:z<.~~[ső.csoport~

ba tar.t()~ók középisl<?hís.kQrl:)ap,;yalami1y~n,diyatos;v~gr, . é~p~ll;Sz:okyán~os;tipik;us
értelnüsé~i,sZéll<1l.1á.t(),\,(Íla.szt9ttak,;de·:nri1l1áni. ne11)t;ta.nulta~>:el~~·!:jól,"?"agy;!a;felyé..
telijül\c;H~l11·. isikerQl~;dgy~a.,ta.~áIképzé$be11)~ötÖ1te}(,k}·;ii~~~S()~~;9S9B0t,tlJ.a.sor91~
ható~~a.z~k'i•. $ik;eze~re . ap:;;e~éb.l.s~ákra:.a:ziegy~t~lIleIl;i1flJ~t~;rá.(Q~5túlnYQtnó
többségb,en\J:lyel:vsz~Q~Ok, . •és;nf111.yetik,eladel).~tő~~ge~·(f9W~ppen;aIl<~!~setbleh.e~
tősége~e!.~iIld,okol~a1{\ho~,~inkább .• 1ll~~\pál!:án;hely;e~e(ijel1.~l<;~t;tllQI1:éwiszeknél
jelle~Q . ajogi,irla?yar .sza}(oso~nála)banl<is~érai~?rtb9~~}~~~áii:~ránti~érde~r
lődés~,;;~dlarmadik'.cs()prttagjaf·~az .egyetelIlikép~é~\s?r:ál1i·'.Ill.~gs~~re~~tő.1;sZakni*t
vá1asZtJ*illkább.ia::Ja:nári;'pály~'~elyett'(iIldo~ökt;i.'m.~:lg~lPl~§a\)b?"i?:ga1Illasabb;jC)lJ~
ban jö~ede~mező).,cIttk~Uwegjegyezni':"ihogy; eZ.ia"GsqpOJ3t:i'azJ~!?zŐllöz.··képesryi
szonylagkicsiés.szá111ukikQrülbelül··tnegegyezik,azofé~al~'aIgkia;n~lll14a§sziklisan

tanár~~pe~ s~jáikkal~ife~ez,e~~n . taníta:ni:akarn~ir·t\inéprajz()so~,{. psz~qhQIÓgu~
sok,szodiWis•. muIlk4s9k(lJ::UÚtásválaszt~sátgyer111~W~~~r~t~tt~Wa>.tuq~§,;átadá.sáwll<

vágy~V~;' az··ere.detis~(Íba:~.yalóel11elY~zkeqéS;lleB~z§~pejyelj~q~1s0lják,;.bára:

valós,indoktalán'!Ü;lkábbQtt; keresbető'ib~gy;ezek'az,iel1J\)ellel\:.{éJJ:l.ek\a1m~nkaerő
piacra. való· bekerüléstől, amelyet nem tudnak~i.m~gkeljilAi:;!Jh~c;:saK:,;tl.e11lta1lárként
helyezl<e~Aek~el;, •.... j i i"/Ur
.....• ' ;•.•• ·;.),1': . . x ; ' i.,:,;.; ,.,,'i;""" iC.j' C; ,.
Ail1l:~gkérdezet!ek.80WlX"ánakvanmár,~a1amily~noktatásit~paJs~a.Iata,';bárebből
%,l'll~~ántanityánytitanítPtt.·Ezviszontegy!tén)'e~eS~llIllásf~\~;;~p(l§4Íalattal .• és
élméntlyel.szolgál'·iminti.az(i§kol~,t::UÚtá$:.,iAi..egyébikategóp(ÍQa;mindk~t',esethen
tanfolY(lmkeretébentÖrténő·~y~lvoktatá$rólivolt§:z;ó.j·; ;i;' . . )!..•• :; .:<".';
.; •.
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Érdekes~kazokatipikllSwál~szokis~ •. a111~lyekeiia:rra·}(érdésJ.ie.·~dthlq.hogyimiért

akarnak·!t~nároklellni;,ia:t~áripá1ya ..milyen·,.előny~ket,;értékeketlciná1'is~mukra.

nem.7tu~()tt . ·"agy,l1elll .• •. akattJelsor~lntiülyeniiértél<eL •. i*kitpltés
során··e:z;voltaz;egyikolyan"k~rdés;·amiyel(l·Je@()p~;időt:töltptté).(:~I ..Ennek,ol<a

Néhány'Jia1lgató

nyi1~ál1,Y<llóan ·•. nelIl.P!lszt~;aZ,·ih8gy}(evésreá1tsa1Jléte:z;ő;énéw,et;.tu~cf~lkil1~ni. a
tanári iP~IY3:i .h~u~elIl Jl1~tatéja annak~s; h~&ya;l1e~ed~~estanát:i~l()ltek(egyá1talán
nem g()J:).dóTh:0ztaJ.<:ehlIlég .ez;eIl, nebez;enttidjá!<;megta:1á1Ai az,á1taJ~;yálasztott ·pálya .elŐnyeit;ezz~l;eW'iitt .•. nehézen tudják; imegindpkolnimagáta.pá1y;~vá1asztást.
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Legffi{)b;értékként:jeJenik\m~g ·agyertneKef<.t~~tás~~rr~v~lés~,éhhez . szofösan'l<:~~}
csoló,~kamegszefzetl tud~s: átadásán~ ."ágy~.f~nín.l,()sanértékk:én~ .eIi1lítették,tri~g

a nY~t~i;:szünet,téIi!ét {szinte .• ezjelentimegj~ndigtel~9:helyen):. E~elkapcsolat~~
több'láIly.kiell1e!i, •.• hogy,a·tanár. • . idől>eos~1sajól •. ·.illes~~dJkaz.anY~li.~~ereph~t;&!a
szab~~s~g .• egybeesiki,~~.gy~r~kek; szünidejé:vel"a·~flpill1~areőszint~ntneg~~e~
a g)'er~~ekéve.h.:Wiszon~J.~ze~.·.·lányo~,köZiil . cs~~áll,~~ro~,~ed~gógu~;.,vaI~~~~
szülőj~~JEz.7IégIKics~.ará~yj~,egész,~~t*1I9Z\\'i~~oIl!íiYa;!.~IIIi.fzt'jel~; .•. ~o~yaZeK
a h~tl~a.tók~iaki~1l~k,nincspedag?ffils)a;~~41~djfÍbaIJ"isOkkaVföntösabbIiakés értékesebb~~k,Y;Vélik'a;ta~il1:üpály~valjáró~sZütlete~et;.r>..·, . . .'~' .... •...... ..... .. . . .'.
,Me&!epővolt~:.hogyAQbbemisilllegj~191ték;la\pálya.nyújt?tt~i.~lőnyök;~között~~9

szeril1'·'a,.!~öv~1J(ez~t:~··~;~lTIbére~e11enni:~iiiI~lm!IltftflL-val~ll1iféle.pótlé~~ht, .i,}(ŐJJ:f
penz4,~tóként,jele11Ile~eg;a. tanáriszerep.I.,~:;'fll~~lJ~c~Né~~,;y~to~t9S,ság,Jcihi)'1~s
több·.·!~gen . is,·me!tieleni1t.-{Am~gb~~sülés,t,IlliA:~~~rt~~e~:~3:r()!<;~1D.l~.tik" .. aki~lle~ . a::,~~~

·a: ·•.

lei···al~~·S9~rabb'_v~,gzett~ég\íek, .saját':1Já1yayá)as~á~l2~e~gr:~.e~pn~etűeIlj . {}lbf1~~
nOs.vá~.köz~pi~~ol~ . j~~~zakár~telietőJ~Mindenb~zpP:~~a.l.ie~be~~,a;.saját,t}ln4r~jlc
iránt~rz~ttérzelmeik,.tüKl'öződiíek.Egy~kétjzben;m~gjeleITiK· még.a-;siJ«;:t:él111é~~,

szen;~zé~f?gé!lma... . ..... "..... '.' '.'... ..... '........... '..• ". '.. . . . . . ;. . . ,. . ..........1-;~.~'...,>: . ~ . •',. •. . . . . ;,.•.':'(j,:i
Ai}{~'Ye1:kező'~érdéscs~IJ9rtban: al1.~lg~t~kregy . .sW~Já1!:'J(~!~nb9ző .•. ~an~Lkomp~~

tenc~~f!l;á~litott~lon.to~sá~i; s?rr7ndl)e(:1Ez~~~~~l1}epl~r~tő~en!·?nké~y~s .mód~n'~&r
válas~?t~ki,::'hR~·-két·f?icsoportot~éR~~~~~~::;~~~~~t~s~g~~7li)~gye~:'eIll~~r~
séges~~~~erppáti~p.h~l110r,'clis~reció~f~ie?Y~~slÍl~ot()~sá9;.;siakllíais~g • ~lemei:;'~~ő"
adók~s~§ég;lnotiyál~$i,~~szsé~;:'~~efV~7~~és~~ép;i$~ár~IIXél~i$ll1er~te, ,ér:(él(e!9'"
si kép~~~~g··F:fr~az~Ith~olt;.spiiks~~,:·40?Yt~~~él<ell1e!ő;V~v~~j()~:;~,.'h?gyi~,,·.t~pas~w·
lattal::~~~~r~~delke.2;~··t~~rjet~lte~ia.i~K.ti!()~böz~::~.~~~~Ii;~S~elJl~lyis~gjegye~et,.Ya.gy
pedi~tals~l1l~iiI<?~petellci~altartjá$~~;'f@~t()~~~b~~;;·é ... '.
A;pr?~ess~@nális.;~:~leme~:.k~fiik.~!s~ár~.·.l1lé,ly!;i~m~r~t:';és~7az:előadókészs~g

ugyari.•~1~kel~,;~~lyel"~()glaleI,:~m,hallgató~7álta.lif()1~1~í!()t~· . f?llt~s~~ghsorrer4ben~.'a
motiv~l~si·~észség;é~ék~l~si~képess~g,·sz~o/e~~k~~~s.~g' ;viszo~t'a\külö~bö:ő '. sze:'
mélyi~~~egye~'mögö,ttdgencsák:hátt~rbe·s~9~t~{'~,pf:?fes.szi?náliselemeK~.szük':
séges~~&~Í'te~át·'·neII;l'érzik'm~g(.a·~rie&yed~y~s.~allFfltók,s ~:ab71ső·.·.tulajdQnság~k,

személyi~ié~~n~s~~fo~tQs~ágátIhely~zi~fri]{áb~'.e1,()t~f:~e .. Ér4eIIles.;~eemelniide"~zt
a kérg~~t??me;1~ • •. ~rról;z~f:;qe~1~4g!Y;~Q~is.~já}(1~eBl~t~~uk;;s~~f:illt.111ely; .tanít~s~()z
szükS~~~S~·t~cla,S,.~~)•. ·~o~$feheiák··Jazok~ .• am~t~:ld<~l;~~r.T~~~e~e~.~f; ·.:és. inl~l!~k
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A. h~ll!gatq~.$aját . Jlw~télé§ük szeriIli,·. fŐJ(éppen a.~ziiksége~ . sze?1l,élyisé~onások~
kal reI1;d~lkeZIle}(;!;!qe:érzik.• aiszakI!rapr9fessziol1á1is!.elemein~1<7r~t.el~~s!hi~nyát.is..
A hiáIly~ist~I1;~lőK~!ő·;hel~et~fQglaltal\·elat9k;at ~~1,l1flt~koIIlpeterici.~;i~lnelyekeVa
'.'J');)

fontosságilsorrendben(viszontaz'.,elsö\h,tlyek,valaI11~ly*ére·.tettek..::Ez;:.egyr~szt;ter
mészetes, . hisze~IIl~? a t3f1ításfgy~@rlatelőttállIi~;és;,ez·aprobléma. majdrna?á-

tól me~oldQdik~,tni:~el~}~~ki!)t~~ít~s~'~apas~~an~~'I~~delk~~e~';Mégs~m.ily~n
egysze.fŰ·.~ai jhe!y~~t:~;:A?~.e~e?:év~si,hall?a.rók· • egyr~s~[~1l~~eJ1ek'tu4atá1J~lIlL'anl1al<,
hogy;~l~ellfolltQs,;St~l"~B~'i~~;:ai sikeres, :.ta.PÍ:t~~(tll}~)P.f:0fes~zionáliste.reroeklibir
toklásának, .Y1ásrés~'VÍs~ontIll~g;~dják!fo~alm~~i;iié~{ez~k-fliányátC.
A'. tanátk!ép:zé~.cegy;rés~ét'IQt~vő·.pszic~ológiai:·$tli(liul11()k;sz()J:~s~'.a.;gy~orl~thgz,
trénin9~~ez·~aPF~91ódtlak};:~~cez:~,~tk911é9i~l11b~·~::~é~~~s . • el~j~~e .•. e~I1ylt,imégis
erŐs.ny(j1Uot:'~~gyp'hl(:ah~lgatókban;·.Ók'kifejezette~:áz·e~:sj·s~elllélYiségek..(mint
résztvevők}:öldaláról-közelíl1k!megatanttIási"-tanítási'folyaroatot,.éskimarad'náhik
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K~ili~mnl~:~'iarr~m[1aMmklő(re~~ésE~ro~~ruN~m~elllirn$~ső&±m~

si Programfinanszírozási Pályázata támogatott - az volta célja, hogy feltárjuk a tanártársadruom egy speciális csoportjának, a mémöktanároknak: a pályaválasztási
. motivációit. Magyarországon nyolc felsőoktatási iIltéziriénybemképeznek mémöktanárokat: Jelen/cikkben .azt .nézzük meg, hogy az 1997/98-as. tanévben 'a debreceni

