
A  termelés szakadatlan fejlődésének gyorsulása, alakulása, a társadalmi mozgá
sok egyre bonyolultabbá válása mindinkább megnehezíti az iskolából kikerülő fia
talok pályaválasztását. A társadalom felnőtt tagjait a jövő biztosítása, az ifjúság 
iránti felelősségtudat egyaránt készteti az ifjúkor küszöbén állók egész életre kiható 
döntésének segítésére. A különböző nevelési tényezők, a szülői ház, az iskola, a 
tömegszervezetek és mozgalmak, a nagyhatósugarú tömegközlési eszközök keresik a 
pályaválasztási tanácsadás leghelyesebb módozatait. A  szükségszerűség által létre
hozott kutató szándék a helyes pedagógiai törekvés mind szélesebb körű, mégis azt 
tapasztaljuk, hogy az eredmény elmarad a kívánalmaktól.

E problémán gondolkodva, a pályaválasztással és tanácsadással foglalkozó iro
dalmat lapozva nagyon kevés olyan anyaggal találkoztam, amely a gyermekekre, a 
fiatalokra gyakorolt hatás oldaláról vizsgálta volna a kérdést. A  legutóbbi időkig 
alig elemeztük, hogy napjaink ifjúságában milyen benyomások, körülmények érlelik 
meg az egy-egy foglalkozás felé irányulást.

Ez év májusában viszonylag kisszámú, negyedik gimnáziumot végző fiatalnál 
(77 lány, 16 fiú) azt próbáltam egyszerű eszközzel megnézni, valóban érdemes-e 
a pályaválasztást erről az oldaláról elemezni, milyen létjogosultsága van a kérdés
felvetésnek, a mélyebb vizsgálattól várható-e újabb, az eddigiekben nem ismert, 
vagy kellően nem bizonyított összefüggések felszínre hozása. A szerzett tapasztalatok 
szerint a pályaválasztás előkészítésének néhány vonatkozását, az ifjúságra ösztönzést 
gyakorló körülményeket, nagyon is célszerűnek látszik a fiatalok oldaláról vizsgáló
dásaink körébe vonni.

Igazolásul a felmérés alapján szeretnék néhány gondolatot megemlíteni. Mint 
tudjuk, a pályaválasztás helyes irányításának, az eredményes tanácsadásnak fontos 
feltétele a fiatalok pályaérdeklődésének ismerete. A jelentkezések ugyan időről-időre 
mutatják, mely pályák felé fordulnak tömegesen, azt viszont legtöbbször csupán be
nyomások alapján állapítjuk meg — szinte találgatjuk — milyen tényezők tették 
vonzóvá egyik vagy másik életpályát a fiatalok előtt.

Az általam megkérdezett fiatalok többségének a humán tárgyakból van jobb 
eredménye és az emberrel közvetlenül foglalkozó pályákat (egészségügyi, nevelői, 
jogi) választották nagyobb számban. E fiatalok érdeklődéséhez, döntéséhez a válaszok 
szerint hozzájárul a nagy tömegek gondolkodásában megtalálható műveltség-ideál. 
Érdeklődésüket jelentősen befolyásolják a társadalom irányából érkező erős hatások. 
A szabadidő eltöltés túlnyomó többségüknél a szépirodalom-olvasás. a televízió és 
a rádió társadalmi problémáival foglalkozó adásainak nézése, hallgatása, a film- 
látogatás, a művészi élmények keresese. A  szabadidejüket csak kevesen használják 
fel természettudományos ismereteik bovítésére, kisérletezésre, kutatásra, technikai 
jártasságuk gyarapítására. A válaszaikból könnyen kivehető, hogy egy televízió
játék, egy film, vagy táncdal nem ismerése a diákok körében nagyobb műveletlen
ségnek számít, mintha valaki az egyszerűen meghibásodott háztartási eszközzel nem 
tud mit kezdeni.
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Tüzetesebb vizsgálatokkal lehetne csak kideríteni, hogy az érdeklődés alakulásában 
milyen szerepet játszik az iskola szelleme, a feliratok, a meghívókra nyomtatott jel
mondatok, a közösségi megnyilvánulások, a hagyományok, a tantárgyak érzelmi 
telítettsége stb. Érdemes lenne elemezni, hogy az ifjúsagi szervezet egész tevékeny
sége, a rendezvények a tanulmányi versenyek, vetélkedők, pályázatok, kiállítások 
találkozások, kirándulások stb. milyen mértékben ösztönöznek a természettudomá
nyok, a technika behatóbb megismerésére. Hasznos volna megvizsgálni a nagyhatású 
közlési eszközök — televízió, rádió — befolyását abban az összefüggésben, hogy az adá
sokat milyen mértékben hasznosítják, más nevelési tényezők, a pályaválasztást elő
készítő munkában. Szelektálnak-e eléggé a műsorokban? Mire hívják fel a fiatalok 
figyelmét? Az ajánlást hogyan fogadják? Ez már csak azért is fontos lenne, mert a 
választott 93 tanuló közül 41-en a szabadidejüket legszívesebben tv-nézéssel töltik. 
(Természetesen nemcsak ez köti le kizárólag őket. más elfoglaltság is kellemes szá
mukra.) A  további 42 fő is rendszeresen megnézi a tv adásokat, ha nem is az a leg
kedvesebb időtöltése. A  kérdezettek közül legtöbben a filmeket, színházi közvetíté
seket, tv. híradót, a Halló fiúk.halló lányok c. adásokat kedvelik. A szakmai tájé
koztatást. tudományos adásokat csak néhányan említik.

Érdemes figyelmet szentelni a szülők érdeklődést formáló közvetlen, vagy köz
vetett megnyilvánulásainak. Az édesapjával azonos pályát (katonatiszt, tanár) két 
fiú választott, az édesanyjával azonos hivatást (egy orvosnő, három egészségügyi) pe
dig 4 lány választott, a többiek a szüleik foglalkozásától távoleső szakma vagy hi
vatás felé fordultak. A  legszebb életpályák között is csupán 6-an említették 
meg szüleik foglalkozását. Ebben az esetben is csak mélyebb vizsgálatok alapján 
adhatnánk pontos választ, hogy a szülők hogyan vélekednek foglalkozásukról, munká
jukról, családi esetleg baráti körben. Látni kellene milyen arányok alakulnak ki a szü
lők munkájuk szépségével, hasznosságával kapcsolatos megjegyzései és a nehézség, fá
radtság gondolatainak hangoztatása között. Ezekre a véleményekre milyen gondola
tok, érzések keletkeznek a gyermekben, ifjúban. A  szülők vajon ismertetik-e kellően 
a gyermekek szemében a vonzó életpályákat, vagy hajlamosak csupán egyoldalúan 
nézni, mint az az apa, aki lányát a tanári hivatás helyett — gyógyszerésznek akarja 
taníttatni, mert az szerinte könnyebb és előnyösebb.

Az érdeklődés terjedelmének, intenzitásának növelése szempontjából igen jelen
tősek lehetnek a szakkörök is. Ha viszont áttekintjük azt a 9 szakkört, (irodalom, 
képzőművész, pedagógiai, orosz nyelv, matematika, biológia, csillagász, fotó, sport) 
amelyekbe a vizsgált tanulók közül 23-an jártak, alig fedezhető fel olyan céltuda
tosság, amely a pályairányultságot segíti.

A  választott pályához közelálló, vagy azzal megegyező szakkörbe mind
össze 9 tanuló járt. A pályaválasztás és szakkör közötti kölcsönhatások elemzése 
nagyon jól segítene az érdeklődés, és pályaalkalmasság közötti valóságos, vagy lát
szólagos összeütközések, a társadalmi igények irányába fordulás kérdésének meg
oldásában. Bár itt szükséges lenne az iskolánkívüli lehetőségek feltárása és jobb fel
használása, valamint a külső szakemberek bekapcsolása is, ami viszont magával 
hozza a pedagógiai felelősség értelmezésének, a „rizikó” vállalásának problémáját is.

Az érdeklődést befolyásoló tényezők felsorolása után nézzük a választott pályá
kat:
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A tanulók pályaválasztási irányultságát, vizsgálva az első áttekintésre is szembe
tűnik a pedagógiai, egészségügyi hivatások felé fordulás. A  különböző tényezők 
együttes hatására kialakult érdeklődésből természetesen következik az emberekkel 
közvetlenül foglalkozó pályák előnyben részesítése. Persze, ha nem is mutatható ki 
pontosan, mégis feltételezhetjük, hogy szerepet játszanak más tényezők is, pl. olyanok 
mint az új megyei kórház felépülése, amely feltétlen ösztönzőleg hatott az egész
ségügyi foglalkozások választásánál.

A  pályaválasztás indítékainak elemzése egészében nagyon pozitív képet mutat, 
hiszen 52 tanulónál elsősorban a belső szükségletből fakadó vágyak motiválták az 
elhatározást. Saját elképzeléseik alapján döntöttek, választásukat közvetlenül nem 
befolyásolták a szülők vagy nevelők.

A  tanulók válaszai szerint a különböző nevelési tényezők — szülők,nevelők — 
i nkább csak megerősítették, helybenhagyták a kialakult álláspontjukat. Ez termé
szetesen nem zárja ki a folyamatos indirekt hatások jelenlétét, amit a fiatalok ép
pen az élekorukkal együttjáró befolyásolhatóság elleni tiltakozásukból kiindulva nem 
ismernek el. Ezen a problémakörön belül további tájékozódást igényel azonban a 
pedagógiai kultúráltság, és a spontán körülmények közötti arányok megközelítőleg 
pontos megállapítása.

Igen örvendetes, hogy pillanatnyi benyomások, az anyagi előnyök keresése, a 
szülői akarat határozottabb érvényesítése csak néhány tanulónál tapasztalható. Az 
utóbbi legtöbbször jószándékból fakad. Pl. a gyógypedagógiai tanárnői pályától a 
nagyfokú idegi megterhelés miatt óvja az édesapa gyermekét. A  szülők ilyen irányú 
véleménynyilvánítását a fiatalok legtöbbször vissza is utasítják.

A vizsgált tanulók elhatározásának erkölcsi alapjaira könnyen lehet következ
tetni az egyes hivatások, foglalkozások jövedelmezőségéről és szépségéről alkotott 
véleményeikből.
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Szakma fiú           lány

gépészmérnök 1 —
ipari laboráns — 1
vegyészmérnök 3 —
műszerész 3 —
varrónő — 4
pincér — 1
kozmetikus — 1
agrármérnök — 1
mezőgazdasági technikus        — 1
állatorvos 1 —
tanár 1 11
tanítónő — 1
óvónő — 4
népművelő — 1
hajóstiszt 1 —
katonatiszt 1 —

Szakma fiú           lány

pénzügyőr 1 —
jogász 1 3
közgazdász — 2
védőnő — 3
orvos — 5
asszisztens, ápoló 1 3
gyógytornász — 2
szülésznő — 1
gyermekgondozónő — 8
diétásnővér — 1
gyógyszerész assz. — 2
gyors- és gépíró — 3
postai alkalmazott — 2

A vizsgálat idején
még nem döntött 2 17



A válaszott pályák a szépnek tartottakkal mutatnak megegyezőséget, vagyis 
nyugodtan mondhatjuk, hogy a döntésekben elsősorban a munkaöröm dominál, nem 
pedig az anyagi előny. Leginkább példázza ezt a pedagógus és orvosok hivatásának 
megítélése. A  pedagógus hivatást egy tanuló sem tartotta jól jövedelmezőnek mégis 
17-en kívánnak ezen a pályán működni.

A  belső szükségletből fakadó indítékokra az önálló döntésre vall a választott 
életpályához való ragaszkodás is .A felvétel vagy elhelyezkedés sikertelensége esetén 
26 tanuló az újabb kisérletezés, 12 tanuló pedig a hasonló területen történő elhelyez
kedést választja. Néhányan teljesen tanácstalanok, illetve csak egy lehetőségre, a 
sikerre készültek fel. A  megközelítőleg azonos érdeklődést kielégítő és alkalmasságot 
követelő szakmák, valamint a rokon hivatások és foglalkozások körének feltárása, 
még nem érződik a kapott válaszokon. Az elhelyezkedési lehetőség, a társadalmi 
körülmények figyelembevétele a fiatalok tájékoztatásában kissé háttérbe szorult.

Igen figyelmeztető annak a 19 tanulónak a válasza is, akik a gimnázium negyedik 
osztályáig eljutva nem határoztak az életpályájukról. Az elképzelésükben a legjobb 
esetben is valamilyen könnyebb, lehetőleg irodai munkahely él, ahol a kifejezéseik
kel élve’ : „dolgozhatnak és pénzt kereshetnek.” Ebben a vonatkozásban úgy hiszem 
az sem közömbös, hogy a bizonytalan fiatalok közül 16-nak munkások, vagy nyug
díjas munkások a szülei.

Ez a körülmény figyelmeztet a pályaválasztás előkészítésének differenciálatlan
ságára. A  különböző nevelési tényezők céltudatos összehangolt tevékenysége még 
egyáltalán nem érződik. A  nagyfokú gondoskodás — általános jellege miatt — néha 
negatív hatást vált ki.
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A  legjövedelmezőbbnek tartott pá lyák sorrendje a választók számával:

orvos 46 művész 2
mérnök 13 szinész 2
magánkisiparos 5 bányász 1
magánkereskedő 5 autószerelő 1
mezőgazd. dolgozó 4 pincér 1
kutató 3 vegyész 1
műszerész 3 fodrász 1

A legszebbnek tartott pályák sorrendje a választók számával:

tanár                                               23 tv. riporter 1
orvos                                               15 maneken      1
eü. dolgozó                                      10 műszerész 1
jogász                                                6 tolmács 1
óvónő                                                5 atomfizikus 1
vegyész                                             3 színész, színésznő                             2
kutató                                               2 közgazdász 1
katonatiszt   2

  zenész                                               1csillagász 2
ruhatervező                                       1 gépkocsivezető                                   1
kereskedő                                         1 tengerész 1
állatorvos                                          1 gyógytornász 1



A  munkásgyermekek fokozott segítésének elmulasztása ilyen döntő helyzetekben 
azonnal megmutatkozik.

Hasznos tanulságokat tartalmaznak a választott pályák ismeretére vonatkozó 
válaszok is. 14 tanuló — főleg, akik külső indítékokra határoztak — kevésbé, vagy 
egyáltalán nem ismerik közelebbről a választott foglalkozást. A  tanácsadóikra, illetve 
a benyomásaikra építik egész jövő életüket. Az előzőekben említett 19, teljesen bi
zonytalan fiatallal együtt ez olyan százalékarányt ad, amely mellett a nevelők, a 
pályaválasztás helyes alakításában érdekelt intézmények, szervek, mindenekelőtt a 
szülők nem mehetnek el tétlenül.

A lig jobb a helyzet a tanulók előzetes készülésénél. 43-an az előzetes készülés 
alatt csupán a szükséges ismereteik bővítését értik, amelyet tanulás, szakkönyv, 
folyóirat, rádió, televízió útján próbálnak megoldani. (Megjegyzem, ezeket a vála
szokat közvetlenül feltett kérdésekre adták, az ellenőrző kérdéscsoportokban viszont 
e tevékenységi formákra csak néhány tanulónál találtam utalást.) A  választott fog
lalkozás mélyebb megismerésével és gyakorlati tevékenységgel 22-en készülnek. 
28-an viszont várják, amíg helyzetük — elhelyezkedésük — véglegesen megoldódik.

Az alkalmassághoz tartozó jellem és magatartásbeli vonatkozásokra még olyanok 
sem gondolnak, mint a pedagógus, katonatiszt, gyermekgonodzó pályára készülők, 
akiknél a munka eredményessége szempontjából döntő fontosságú lehet.

Néhány tanuló — erősen korlátok közé szorított — válaszának összevetése, át
tekintése, mennyi égető fontos kérdést tár elénk! Lehet ezeket a problémákat külön
böző módon értékelni, de el tüntetni, nem létezővé tenni nem tudjuk. Hordozói 
a 18 éves fiatalok, itt élnek közöttünk, társainkká válnak a munkában, hátráltat
nak, vagy segítenek bennünket. Olyanokká lesznek, amilyenné az ő aktív részvéte
lükkel alakítjuk őket. E nagy emberformáló folyamat helyes irányítása elképzel
hetetlen a fiatalok környező valóságunkról alkotott véleményének, magatartásra, 
cselekvésre ösztönző indítékainak ismerete nélkül.

A pályaválasztási előkészítésünk — sajátos közös pedagógia tevékenységünk — 
ismerete, a motiváló tényezőknek, a jövő életpályájával kapcsolatos gondolatoknak 
eredményességének is fontos feltétele a fiatalokat ért hatások megközelítően pontos 
minél teljesebb feltárása.
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