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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
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Kossuth Laj~s•.··:~aomáll!egyetem,·.~~s~i{~ő~S.~~lai··.·~~.·tailill6; .mérnökt~~f
szakos hallgatóknrllyeninuítékok" aÍapjánvalasztották éleWir~táskénta.pedagó~$i
pályát, illetve, hogy az intézmény kivála~ztás{mál ,mi~!ent~~y~~őkjátszottak'náI~
szerepet.
'., ". ••..... ....... .' '. .'. ..... . . . ' ;,..J:,j"..... '.' ,...... . ..f
A vizsgálat,h?z·.ké~d~íy:t·h~s~áltu11k;.·.~válas~~ők'közFl····~~?t~~e·.nő, .• ··t~~b\
mint négyötö1eféITf"glt.· fTÚlllY?Illótöbbs~~(közeF~9·'W02~}nem.· gi~ázium~
ban, hanem s~özépiskolában~ érettségiiett,·~:560/0-ban.IIájdú::Biliat.megyé15~n
élnek.
. •. •. .•.• , ' .J '.' .•. •. .... •..•. •.. f....... ....'<'.. ..) '........... .
A családilí~~té~P?t~·;~~lőkvé~fett~~~é~;é~ IIlu~~e~!:é~·vi~s~ál~•.
'~d~f?~
azt mutatják,'·1l~gy·~·y~~as:adók·~~n~Ő~t?9~s~~:~I~O·:$ell~~áció~cél"f:I~~é~i}~Sf';.~S
17 0/0-nyi half~ató;.~~k~ikö,zö,~Ycurgeda,p~~~~fI·p~~~é,lYll~~~~si·~l1~ítéKgKvi~~~
gálatakor kile~e ·r:tgtíVtl~o,~ha~'~(Ü~.:f~t~~ö,~:vi~sp~l"a:i~??r}?Js~~~i, i~l~t~
ve a pedagó~s~:ll~yaYál~~~á.s~~·.tne,I~!iiil~ee·h~~~~~ty?lr·.~li~1p~!~~Vis~9'
nyulását ö1fo~g~pí~{k~rttíjJl!r~ská1án; ·Ifi~~,:~ol.e~.·l;~.s .• ~.:I?:t~s~.1:~s~ta;z· ~"9s
pedig· az igen"ilaWiiértékűhefólyástjelölie~'A:tnotivUmok:rarigs(jr~W.áKövetkélő
ábra szemléhetE"" . '
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Mint láthatÓ; ;a\ r~~~~;~l:j~h~hitroIll. rriotí;ll1.111essze:kié~el~edik: '0rvendetes,
hogy a listát a szakma vonZása' vezeti,.ugyanakkorelgondolkodt:ató;;hogya· második
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és a b~qjk:hely~nszer~plŐ"lllqtíwm;(l,k:öA~pisk:plai tanulmányi, eredményé~g

bejutási:l~hetőség,{Kércl,és: \~~~k:.; ~~~3hggyJ.y(llqpan"y~la~~ás-e,a:l" ilyen p;Uyavá:f

lasztá~.7
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A .s~l9ijayaslat)11~gyecl*:~~It:ezése>e:l~K.llt~Il,{~.neprIJ1eglepö, .•·mintahogyaIl
az seJ11.;:b.O~j~t~3Jlári.pél9a.;Il1~g~IQ~f;a·.~~őiiiPéldát,..;.~.p~IYa:yálas4tási~tanácsagQ
minta\~pl1tést,.pefolyásolqt~nxe~Qj,utqls,?~~ly~zé~ef:;sajnps.szilltéu,várható N9~~;

CSakl1éb.ál1y··.ol:;~:válas~dó .• *~dt;! . •~~l·.T~z·.'"a;i;otí~m egyáltalán':yalamilye~
szereP.~tj.~tS:lqtt'·'Ut"! .,"'>' ci./;;A"i;;';'<"c;; ,. L.;;; ' .
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A fQ~0l!!P01J~'1~h~lem;;é,§t·f~lhft~z,ná.ly~;yjzs~~}~jtqyábbi3a~;~JőlJb Jels0rQltmoti~

vációs;1!ény~,z9k:~t'~~lf~tqr~11~iAs.ic~lj~r·élQel~,~~.~g~t;lyíl'(> . válto~óJ<at;•.felhaszná1Y(l
olyan ~át~lls .yáltoZók:;(f~QrQl}~'Il1~g!c~r~s~s~,.·~~l~~~;!11~g'rn!gmagyaráz~k.,aje.7

lenség~~·?gagy ,Tés2:ét;+~~.ástQl,.fü~:~~tl~~~~ti:·~·.,~J~g~~.yált9zó1<ról.,.~záltalában
nemrn,~Pdhatgelfr~s~zá~W<cis19s~§~;.ffli,Il~·,,~{~r~~$~<y~tozÓlcé. . . . . . .• .. .. . .•. . .•. . . ...... 'J:

A~!~l1C •. ll1otiyá9iós::téIly~~~·i):l~~[.f~~B.~;~lW~h~j~1~JiJ~PIb~ta~9Zll~(!~Q1s,
akikp,~~:;;Rályayála,s,~s~t.,~:~~ai/·é,~~?~g~é~!,'tp9tiyálta,; . il)ö~tés~etl~gi~áb~rg

tanári~~~~~~lat~.a;.lél9~i.~élQatés'.~,~~;~q~~~a.;~~~9Iy~solt{l;'A, .kpy~tk:ező~~9~l?~
azok· tél!"Í2.znak;.akike~i;.~Fs~.~i'iiIl~~~~§iIl~I>~f~I.l;;I~;s~lői:pélclán'. i11~tveh.a.•.~~~~
javasl<l:tPll. kjviiljg)'akprlattl~gi,§;~nunil~~.Win}~~;tJ~p.y,~ző'Il~11J,hatQttI'ájll1<;~··• .·~é1:I~~~··.~
dik f~o~qa"~el7;ÜI~~lc)a; Qe~~F:Ülők,;:A.l1ej~t~~iYl~1.l.Tt~.ség·~s~;~ö~épi~~Ql~i;eredmé~Y
volt .az,i·'~l1lit~.·(ÍÖl1tésüknél.~~I~ginJcág~;;~~~tá~~~)J'f~t~~~'L9sek,élYJ/n1~~~kpeIlm.~~
pozitívan. hatott rájuka' tanári ·példa,ú&X~~?r·:;~;iS.zilJ<'Y~Hpisa.·lleg~tj'Y:i:jr,ányp~
befoly*s91t~·Ők~t'.·rre~áta;s,~11~miig~~I}y?lt.~~9A~9.!)l4W~~;.de:ó.g)T:JgQ!!gQlták,
ide tl:tgnalqblejutAt.,~legérdeKe~ebb;!aJ~;~;p,e~~g.~ •..f~9.t:, •. ·(!lJlely..~ ·.,,:yéletleP:1i1.Pe~
esőké'~,NállJl((néwité1})'5?Őfj~t~~Ptt·.§~*J;,tJlet~;~8~t~X:J~4:ln~lJ~Q~;f{)lyá~plUl;q~g~J)J~s~,
hogy má~hováll.em§tk~Wlt~QeJ.\em!Ili~:il\~fY~.•. ~JPJ\l)r~8<í!'l..~ztásk~~al1~ss~4g;i[A
szak visz,?~t alig vonzotta Oket, és aközépis~olaieredIllényük is elég erösenIlegatív
iránybaliatott,' ennek ellenére ~ bárIlemez volt az elképzelésük - idejutottak be.
Érdemes megvizsgálni azt is, hogy hOg)'ankerültek be él válaszadók a főiskolára:
mentességgel-általában középisk()lai eredmény alapján -69,1 o/o-ban, a nulladik
évfolyam alapján 22,5 o/o-nyian,felvételiveI5,6o/o,egyéb módon pedig 2,8 %. A tanár szak választásának .indokai alig. tértek el. a .szakmai. pályaválasztás motívumainak rangsorától, de az értékek' szinte nlinden .esetben valamivel. alacsonyabbak
voltak.
A kilenc motiváció s tényező ezúttal három faktort alkot. Az elsőben a felnőtt hatásé a döntő szerep .. Aszülői, tanári javaslatonkívülcsaka középiskolai. tanulmányi
eredménynek van egy kis szerepe, a másik négy motívum nem játszott szerepet a
döntésben. A második faktort abek~rülőkalk()!iák. Itt a bejutásilehetőségen és a
középiskolai eredményen kívül szerencsére a szakvonzásának is jelentős szerep jutott, sőt, a tanári példa is pozitív irányban befolyásolta őket. A harmadik faktorba a
véletlenül bekerülők tartoznak. Meglepő, .hogy a IIláshövá fel. nem vett,. s a pályaválasztásitanácsadó.általjavasoltmotívumokon kívül a tanári példa és tanári javaslat
is viszonylag nagy pozitív faktorsúllyalszerepelt.
A statisztikai eljárás eredményeként végül négy, illetve három olyan faktort kaptunk, a111elyek mögött közös véleményt téfelezhetünk fel. ~zután lépésenkénti módszerrel végzett .regressziós analízissegítségével. azt vizsgáltuk, hogy a szakmai, illetve a pedagógusi pályaválasztásnál kíalakult faktorok milyen összefüggésben állnak egymással. Az elemzés eredményei arra mutatnak, hogy a szakmai, illetve a pe-
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dagógusi pályavalasztásbkainál ';~~t,.l"ejőtt;:;faktorokilIl~gött"~ár()IJl;;kül~hféle attitűd
húzódik meg~; és"ezIÍlegegyezikda}ped~gógusi ;pályaválasztasrlál:ÍnáF. feItárt véleménycsoportokkaI.
Mint már.szq'"olt "etről~"Mag)Tatóts~~önnyolc;fels~'9~tá~ijintézméhyben képeznek mémökta~árökat.. Éppen:e~éf!f~;i,:á~asZadó~at~az!i~té~ép:y kivála~ztásának
okairól is me~ér~~ztlilwsi~n.nekalapj~m~~tkiÍIÖn.Qö~ő;~~eszeíf;a~3'lm~nk. A
nyitott kérdésre kápott válaszok azt;;Jillit(Ítták, hogyfaválaszaqók'az~~?tt; szak és az
intézmény. kiYá1~~~s~t n:~. válélszt~~~ketté'llli:.~~;~ . le~gy~:ablj~lla"szakirány
és az érdeklŐd~s!.s~erepelt'a~,'ind~k~~:~.~~39~;Ez'$.~oIiao~ó~~sl·Q1ó~·'.a;zártkérdés
né l is megfi~elhető;rAf~l~órol1'Ily~lc[lllPtívunlb~f?ly:ásol~'h~!ását~iebb~n az· esetben. is ötfoko~tP,·-?ik~rt,típusÚ ská1~l1.;f~j€:Zhettékki,!~'~allg~t~~"J",.
A szakválasztásnálvizsgált;·motí~lllo~'ran~sor?~.al,·?ss~~~~tye'ííeIIKtapa~ztaItunk
lényegi eltér~st.~~,is{a,ztbizon~*Y~9~.~,:Szak~. éS;i.n.té~~Il~~a~:tás ~~m különülnekel egy~ást~L ;~n.neKkapc~~r\r~~~7~es megvizs~állll'!(l~;~is,,;hQ@' ~ogyan vélekednek utó~~~:iad?nt~~ükről.· a'x~~~~4ók. •. A ·núnFlp(jIltos,?:p~~kép!megrajzolása
érdekében a ~ér~é~a~öxetk~zőkép~~n~;z~1t:"Hafelv~~eli!e~;apy:~gipfoblémák nélkül kerülhetettv?~n:aJ~eégy inté~~~~9~,meIY~'Íelsg~~t~t~~i;:~~t~ZI1lényt· és .milyen szakotvá~as,~pttvolna?'" EIg~9.4p~?~tató" .h~py,~s~lRl-a(Vc~~~szadók ötöde választaná iSIl1~r(ltanultsza}(?tés'ÍIn~zm~nyL E@':;'ll1~sik:,ötö,.~'ii:iíká~Öa·Budapesti
Műszaki Egy~tew-~hr(lllul~a,> a tÖ~~~~~i~;'legkü1önbQző9hinté~~nY~k. eltérő szakj ain szerethéne~~~aIlg~t?istátuszlJ~~eI)il~i., .•. .::. ,»)ii ..i;' . .
Összességéoe~:~~ ~lyégzett vi~s~éÍIat'a~Illutatt~;~p~::~:,~állgatók ~elsőoktatási
intézmény~é-spá~Yfv~hlSzt~Sa m~~I~lie}~~~~esetlepe~·,}~tf~~lIl1a~YPffolytatása a
legerősebbl1lqtiv~0Wst~~yező,a·.~8fép~;~J.(o~~banit~~l,t, ~till(~ai,'2ismefetek és a tanulmányi 'eredméIly,atbvábbiéletpályat~lIlárs:döntőentmeghataroZiák;i:"
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Buda András

