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SZAKKÖZÉPISKOLÁSOK PEDAGÓGUSKÉPZÉSRE IRÁNYULÓ
TANULMÁNYI MOTIVÁCIÓI

Bácsné Bába Éva, Müller Anetta, Fenyves Veronika, Szűcs Edit, Kovács Klára / Debreceni Egyetem

Kulcsszavak: szakközépiskolások; pedagógusképzés; továbbtanulási motiváció

Az előadás célja, hogy megvizsgáljuk, milyen motivációkkal érkeznek a felsőoktatásba és a választott 
szakukra a szakközépiskolások öt ország (Magyarország, Szerbia, Románia, Ukrajna és Szlovákia) elsősorban 
kisebbségi és többségi magyar hallgatói, különös tekintettel a pedagógusképzésre. A szakközépiskolások 
tanulmányi aspirációit vizsgálva Lannert (2004) megállapította, hogy sokkal jellemzőbb körükben a főiskolai 
jelentkezés, ugyanakkor a szakközépiskolai és a pedagógus végzettség kisebb valószínűséggel jár együtt, 
noha nagy szükség lenne a szakképzésbe visszatérő pedagógusokra (Paksi, Veroszta, Schmidt, Magi, Vörös, 
Endrődi-Kovács és Felvinczi, 2015). Célunk feltárni, hogy egyrészt milyen társadalmi tényezők befolyásolják 
a felsőoktatási tanulmányokra, intézmény- és szakválasztásra irányuló motivációkat az e speciális régió 
szakközépiskolásainak körében, egyáltalán milyen mintázatokat tapasztalhatunk a motivációk mögött, 
másrészt e motivációknak és a szocio-ökonómiai státusznak milyen befolyásoló szerepe van abban, hogy egy 
diák a pedagógusképzést választotta. Elemezéseinkhez az IESA kutatás adatbázisát használtuk fel (N=2017). 
A kutatás keretében 2015-ben 13 felsőoktatási intézmény hallgatóit vizsgáltuk meg: ebből három-három 
Magyarországon az Észak-Alföldi Régióban és Kárpátalján, négy (kihelyezett tagozatokkal) Erdélyben és a 
Partiumban, egy a Vajdaságban és kettő a Felvidéken. Eredményeink szerint A pedagógusképzést nagyobb 
arányban választják a kisebb településről származó szakközépiskolások, s elsősorban a határon túli hallgatók 
körében fontos motivációs tényező az anyanyelven történő tanulás. A pedagógusképzésbe való jelentkezést 
elsősorban a szakválasztási egyéni motivációk befolyásolják társadalmi és intézményi háttértől függetlenül. 
A pedagógusképzést nagyobb arányban választják a kisebb településről származó szakközépiskolások, s 
elsősorban a határon túli hallgatók körében fontos motivációs tényező az anyanyelven történő tanulás. 
A pedagógusképzésbe való jelentkezést elsősorban a szakválasztási egyéni motivációk befolyásolják 
társadalmi és intézményi háttértől függetlenül. Logisztikus regressziós elemzésben vizsgáltuk meg a 
pedagógusképzésbe jelentkezésre ható tényezők szerepét. Megállapítottuk, hogy minél fontosabb egy diák 
számára a tudatos karrierépítés, a család, barátok ösztönző szerepe vagy akár a tandíjmentes és anyanyelvi 
tanulás, annál nagyobb a valószínűsége, hogy a pedagógusképzést választja intézménytől függetlenül. 
Fontos eredmény, hogy ezek a motivációk képesek felülírni a településtípusból fakadó hátrányokat is. 
Eredményeink összhangban állnak korábbi, tanári mesterképzésbe való jelentkezés és felvétel motivációit 
vizsgáló eredményekkel, mely szerint, ha egy diák már középiskolában elköteleződik a tanári pálya iránt, s 
döntését a későbbi tapasztalatok a felsőoktatási intézményben nem változtatják meg, akkor ki fog tartani 
eredeti elhatározása mellett. 


