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Kik akarnak tanári diplomát szerezni?
A tanári mesterképzés választását befolyásoló tényezôk az
alapképzésben tanuló hallgatók körében
Sági Matild – Ercsei Kálmán



A jó képességû, rátermett és motivált fiatalok pedagóguspályára való vonzása és pályán tartása a fejlett országok egy részében egyre nagyobb nehézségekbe ütközik, számos országban
növekvô mértékû mennyiségi, illetve minôségi tanárhiány figyelhetô meg. Elemzésünk során a felsôfokú alapképzések nappali tagozatán tanuló hallgatók körében 2011-ben végzett kérdôíves
kutatás adataira alapozva, többváltozós oksági modellsorozat alkalmazásával azt vizsgáltuk, hogy
milyen tényezôk befolyásolják a magyar diákok tanári, illetve nem tanári mesterképzésen való
továbbtanulásra vonatkozó terveit. Eredményeink szerint az alapszintû képzést követôen a tanári mesterszakon való továbbtanulás választásában erôteljes, a tanulmányi eredmény szerinti
negatív önszelekciós mechanizmusok érvényesülnek. Ez a hatás a humán, illetve a reál szakos
hallgatók késôbbi pályaorientációjában eltérô módon jelentkezik. A negatív önszelekciós mechanizmusokat a pedagóguspálya iránti korai elkötelezôdés tudja ellensúlyozni. 

Bevezetés
Nemzetközi összehasonlító vizsgálatok eredményei szerint a diákok iskolai teljesítményét az
oktatáspolitika által is befolyásolható tényezők közül elsősorban a tanári munka minősége határozza meg (Sanders–Rivers, 1996; Darling–Hammond, 1999; Vignoles et al., 2000;
Wössmann–West, 2002, 2006; Rockoff, 2004; Hanushek–Kain–Rivkin, 2005), az oktatási rendszer jó teljesítéséhez pedig három tényező együttes megvalósulására van szükség: (1) arra, hogy
a megfelelő emberek váljanak tanárrá; (2) hogy eredményes oktatókká képezzék őket; és
(3) minden gyerek számára a lehető legmagasabb színvonalú oktatást biztosítsa a rendszer
(Barber–Mourshed, 2007). Hasonló megállapításra jutott a 2009. évi PISA-vizsgálat is, amely
a nemzetközi tanulói kompetenciamérés eredményei alapján a leginkább sikeres oktatási rendszerek jellemzőit tárta fel (OECD, 2010).
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A tanulói teljesítmény és az oktatás színvonalának javításához tehát arra van szükség, hogy
jó képességű, felkészült tanárok tanítsanak az iskolákban, és a legjobb tanárok hosszabb távon
is a pályán maradjanak. Ennek első feltétele a pálya iránt érdeklődést mutató, rátermett és motivált diákok képzésbe való vonzása, majd a képzés sikeres elvégzését követően a pályára állítása. A jó képességű, megfelelő jelentkezők pályára való vonzása és pályán tartása a fejlett
országok egy részében egyre nagyobb nehézségekbe ütközik, számos országban figyelhető meg
növekvő tanárhiány. (Amennyiben a munkaerőpiacon nem megfelelően képzett pályázók jelentkeznek, az iskolák kénytelenek közülük szelektálni, vagy más, nem szakos tanárokat megbízni az órák megtartásával.) A tanárhiánnyal küzdő iskolarendszerek gyakran arra kényszerülnek, hogy továbbfoglalkoztassanak gyenge pedagógiai teljesítményt felmutató tanárokat
(OECD, 2005; Eurostat, 2012).
Több ország esetében a friss diplomás tanárok elégtelen száma mellett a tanárjelöltek egy
részének nem megfelelő rátermettsége és motivációja is problémát jelent. A tanárképzési
programokat a jelentkezők gyakran csak második vagy harmadik lehetőségként jelölik, elsősorban a gyengébb teljesítménnyel rendelkező jelentkezők. Gondot jelent a képzési programok
alacsony teljesítési aránya is. Egyrészt ennek következménye az, hogy a tanári pályát ténylegesen megkezdő diplomások száma a várakozásokhoz képest elmarad (OECD, 2005).
Jóllehet Magyarországon nem beszélhetünk tanárhiányról, 2005 óta a magyar pedagógusképzésben is megfigyelhető a hallgatók és a kiadott pedagógusdiplomák számának csökkenése, ami a pálya iránti érdeklődés csökkenésének tudható be (Sági–Varga, 2011; Veroszta,
2012). A pálya alacsony presztízse miatt egy negatív önszelekciós hatás érvényesül, amely megjelenik a tanári pálya iránti érdeklődés esetében és a pályára állás folyamatában is. A pedagógusképzés iránt érdeklődők körében nagyobb valószínűséggel találunk olyan jelentkezőket,
akiknek rosszabbak a középiskolás tanulmányi eredményeik, a diplomát szerzettek közül pedig nagyobb valószínűséggel helyezkednek el tanári pályán azok, akik a képzés során gyengébb teljesítményt nyújtottak (Varga, 2007; Ercsei, 2011).
Varga Júlia egyrészt 2000-ben, az érettségizők körében végzett nagymintás, reprezentatív
adatfelvétel, másrészt a FIDÉV 1998-ban és 1999-ben,1 nappali tagozaton végzettek körében
készült követéses vizsgálat adatait használva oksági modellbecslés segítségével vizsgálta
a képzésre jelentkezők, a pályára állók, illetve a pályán maradók jellemzőit. Eredményei szerint az egyetemi szintű képzésre jelentkezők estében nem mutatkozott képességbeli különbség
a pedagógusképzést, illetve a más képzési területet választók között, a főiskolai szintű képzés
esetében viszont igen: minél gyengébb volt egy jelentkező felvételi teljesítménye, annál
nagyobb volt a valószínűsége annak, hogy pedagógusképzést választott (Varga, 2007).

1

A Fiatal Diplomások Életpálya Vizsgálata (FIDÉV) a friss diplomások munkaerô-piaci elhelyezkedését, érvényesülését vizsgáló három adatfelvételbôl álló kutatási program volt. Az elsô adatfelvétel az állami felsôoktatás nappali tagozatán 1998-ban végzett fiatalok 1999 szeptemberében megfigyelt, a második adatfelvétel
a felsôoktatás nappali tagozatán 1999-ben végzett fiatalok 2000 szeptemberében megfigyelt, a harmadik
adatfelvétel a két kohorsz (1998-ban és 1999-ben végzettek) 2004 februárjában megfigyelt munkaerô-piaci
helyzetét vizsgálta.
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Ercsei (2011) elemzése a nappali tagozatos (BA/BSc szintű) alapképzésben részt vevő hallgatók körében 2011-ben lezajlott kérdőíves vizsgálat2 adataira alapozva – amely adatbázisra
épül jelen elemzés is – vizsgálta (kontingenciatáblák és khi-négyzet-próbák révén) a mesterszintű tanárképzés választásának szándékát tanulmányi előmenetel, családi háttér és képzési
terület szerint. Az elemzés rámutatott arra, hogy a tanárképzés iránti érdeklődés szignifikánsan magasabb a humán szakokon tanulók körében a reál szakokon tanulókhoz képest. A családi hátteret illetően (szülők iskolai végzettsége, elitfoglalkozás a családban, pedagógus a családban) az anya esetén mutatkozott szignifikáns összefüggés a legmagasabb elvégzett iskolai
szint, illetve a továbbtanulási szándék között. A nem tanári mesterképzésre jelentkezni tervezők szülei körében magasabb arányban voltak képviselve a felsőfokú iskolázottsággal rendelkező szülők, mint a tanári mesterképzésre jelentkezni szándékozók körében. Jóllehet az összefüggés mind a humán, mind pedig a reál szakos hallgatók körében érvényesnek mutatkozott,
az arányokat tekintve eltérések voltak megfigyelhetők. A humán szakokon tanuló, tanárképzésben továbbtanulni tervező hallgatók körében valamivel nagyobb a jeles eredménnyel rendelkezők aránya, mint a nem tanári képzésben továbbtanulni szándékozók körében. A reál szakon tanuló hallgatók esetén jeles eredménnyel rendelkezők aránya ettől eltérően a nem tanári
mesterképzés iránt érdeklődők körében volt magasabb. Mindkét profil esetén a nem tanári mesterképzésre jelentkezni szándékozó hallgatók eredménye mutatkozik jobbnak a tanárképzésre jelentkezni szándékozók eredményéhez képest. A továbbtanulás vonatkozásában
a kontingenciatáblák vizsgálatának eredményeként mindkét profil esetén megfigyelhető volt
a negatív önszelekciós hatás, ami erősebbnek mutatkozik a reál szakon tanuló hallgatók esetén (Ercsei, 2011).
Jelen tanulmány az alapképzés nappali tagozatán tanuló hallgatók körében végzett kutatás adataira alapozva, többváltozós oksági modellsorozat alkalmazásával vizsgálja a hallgatók
továbbtanulási és pályaválasztási elképzeléseit. Az elemzés során alapvetően arra a kérdésre
keressük a választ, hogy milyen tényezők befolyásolják a felsőfokú tanulmányaik alapképzésén részt vevő hallgatókat abban, hogy tanári vagy nem tanári végzettséget adó mesterképzésen folytassák a tanulmányaikat.

Hipotézisek
Az elemzés során három tényezőcsoport hatásának elemzésére fordítottunk kiemelt figyelmet:
(1) a családi háttér (szülők iskolai végzettsége, a foglalkozásátörökítés); (2) a szakmai-tanulmányi teljesítmény; valamint (3) a korai pályaválasztás hatására fókuszáltunk.

2

Az adatfelvétel a TÁMOP 3.1.1 21. századi közoktatás — fejlesztés, koordináció kiemelt projekt és 7.1.10 számú A felsôoktatási reform, kitüntetetten a tanárképzés vizsgálata címû elemi projektjének keretében valósult
meg 2011. április—májusa során. A kutatás további részleteiért lásd jelen tanulmány Adatok és módszerek fejezetét.
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Fő hipotézisünk szerint a tanárképzés választásában tanulmányi eredmény szerinti negatív önszelekciós hatások érvényesülnek: azok jelentkeznek pedagógusképzésre, akiknek roszszabbak a középiskolai tanulmányi eredményeik, a diplomát szerzettek közül pedig nagyobb
valószínűséggel helyezkednek el tanári pályán azok, akik a képzés során gyengébb teljesítményt nyújtottak. Kiinduló feltételezésünk szerint a kétszintű képzés bevezetésével az önszelekció (negatív) hatása rétegzettebben, specifikusabban érvényesül. Az alapképzésben részt
vevő fiatalnak nagyobb rálátása van a társadalmi folyamatokra, a munkaerőpiac jellegzetességeire, határozottabb kép él benne arról, hogy az egyes foglalkozások milyen lehetőségeket,
karrierutakat biztosítanak számára, mint a frissen érettségizőnek. A tanári mesterszakok
– tehát a későbbi lehetőségeket meghatározó szakmai képzettség fő irányának – választása
(vagy nem választása) során az adott képzettség által biztosított munkaerő-piaci lehetőségeket mérlegeli a fiatal. Ebből a szempontból lényegesen eltérő lehetőségek tárulnak a természettudományi és műszaki alapképzésekben részt vevők és a humán tudományokat tanulók
elé. Jelenleg a piac magasan értékeli a műszaki/természettudományi szakmai képzettséget
– a piaci szereplők magasabb alapfizetést és főleg perspektivikusabb szakmai karrierutat ígérnek az ilyen szakképesítéssel rendelkező pályakezdő diplomások számára (lásd Varga, 2010;
vö. Garai–Kiss, 2010). A természettudományos tanári pálya választásának ezzel kell(ene) versenyeznie. Ugyanakkor ez a kiélezett versenyhelyzet nem észlelhető a humán tudományok esetében. Hipotézisünk szerint tehát a negatív önszelekciós hatások eltérő mértékben érvényesülnek a természettudományos és a humán tudományágak alapképzésében részt vevő hallgatók
továbbtanulási döntései során.
Második hipotézisünk a családi háttér hatására irányul. Feltételezésünk szerint a mesterképzésen való továbbtanulásra való jelentkezés esetében a családi háttérnek már nem jelentkezik direkt hatása, mert ezek a hatások a korábbi döntések (a középiskolát követően a felsőfokú képzésben való részvétel vagy nem részvétel ténye) során érvényesültek. Az alapképzésben
részt vevő hallgatók tehát egy olyan szelektált rétegét formálják a fiataloknak, ahol már lezajlott a családi háttér fő szelekciós hatása. Ráadásul a mesterképzés választásának idején a fiatalok már – legalább részlegesen – leváltak, függetlenedtek a szüleiktől, a szülői háttér tehát
életkori okokból is kevéssé érvényesül ekkor.
Harmadik hipotézisünk a korai pályaválasztás, a választott szakma/hivatás iránti korai elköteleződés hatására irányul. Feltételezésünk szerint abban az esetben, ha a fiatal már középiskolás korában elköteleződött egy szakma iránt, akkor ezt a választást a későbbi tapasztalatok már kevéssé befolyásolják, kitart az eredeti elképzelése mellett.
Negyedik hipotézisünk a demográfiai és ezen belül is a nemi határ érvényesülésére vonatkozik. Feltételezésünk szerint a nők (lányok) továbbra is nagyobb valószínűséggel választják
a pedagóguspályát, mint a férfiak. Ugyanakkor úgy véljük, hogy a pedagóguspálya választásában területi és település szerinti hatások nem érvényesülnek.
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Adatok és módszerek
Az elemzés a már fentebb említett, a nappali tagozatos alapképzésekben részt vevő hallgatók
körében 2011-ben végzett kérdőíves kutatás adatbázisára épül.3 Kétlépcsős, aránytartó rétegzett mintavételi eljárás volt alkalmazva. Az első lépcsőben a felsőoktatási intézmények, a második lépcsőben pedig a mintába bekerült intézmények alapképzéseiben részt vevő hallgatók
kerültek kiválasztásra. Az egyéni mintába bekerülő hallgatók szakok szerint rétegzett, aránytartó, rétegenként egyszerű véletlen mintavételi eljárással kerültek kiválasztásra. Az adatfelvétel – egyetlen intézmény kivételével – az oktatási intézményekben, önkitöltős kérdőívekkel valósult meg. (Az említett helyszín esetében online kérdőíves kitöltésre került sor az intézmény
tanulmányi rendszerén keresztül.) Az elemzésből kizártuk azokat az eseteket, amelyeknél
a bevont (függő vagy magyarázó) változó adathiányt mutatott. Így a végső, érvényes esetszámunk 1014 volt.
Feltételezésünk szerint más-más társadalmi és környezeti hatások befolyásolják a természettudományi és a humán képzésről való döntéseket. Bizonyos képzettségek, jártasságok a piaci
szférában is jól kamatoztathatók, így az ezen képzettségek iránt elkötelezett diákok a végső
tanulmányi döntésük során a piaci megtérülést valószínűsítő képzésekkel versenyeztetik
a pedagógusképzést. Jellemzően ilyen jártasságok a természettudományos alapképzésre épülő képzések, szakmák. A humán alapképzést követő tanulmányok során nem vagy kevéssé jelennek meg ilyen versenytársak. Ezekben az esetekben tehát a tanári szak választása egyfajta munkaerő-piaci biztonságot is eredményezhet.
Ezen megfontolások miatt a következő fő döntési helyzeteket vettük figyelembe az elemzésünknél:
1. Humán jellegű alapképzésen részt vevők, akik tanári mesterszakon szándékoznak továbbtanulni
2. Természettudományi alapképzésen részt vevők, akik tanári mesterszakon szándékoznak
továbbtanulni
3. Humán jellegű alapképzésen részt vevők, akik nem tanári mesterszakon szándékoznak
továbbtanulni
4. Természettudományi alapképzésen részt vevők, akik nem tanári mesterszakon szándékoznak
továbbtanulni
5. Azok az alapképzésen részt vevő hallgatók, akik nem kívánják folytatni a felsőfokú tanulmányaikat (humán és természettudományi alapképzésen részt vevők együtt)
Ahhoz, hogy feltárjuk, mi befolyásolja a diákokat e döntésükben, a leíró statisztikai elemzésen túl multinomiális logisztikus regressziós modellsorozatot építettünk fel. Ennek függő

3

TÁMOP 3.1.1— 21. századi közoktatás — fejlesztés, koordináció kiemelt projekt és 7.1.10 számú A felsôoktatási reform, kitüntetetten a tanárképzés vizsgálata címû elemi projekt. A projekt, illetve a kutatás további részletei kapcsán lásd Ercsei—Jancsák, 2011.
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változóját a fenti döntési helyzetek adják, ahol az 5. kategória (sehol sem akar továbbtanulni) a referencia. A függő változónk az eredeti adatbázis három változójának kombinációjából jött létre:
1. az alapképzés szakja (nyitott kérdés, utólag kódolva); 2. tervezi-e, hogy felsőfokú tanulmányait mesterszinten folytatja és 3. tervezi-e, hogy tanári mesterképzésben tanul tovább.
A hipotéziseink szerinti csoportosításba a korábbi és jelenlegi tanulmányi teljesítmény változóit emeltük be. Ezeket négy változóval mértük. Egyrészt az idegennyelv-ismeretet, másrészt
az emelt szintű érettségi vizsga meglétét, továbbá a felvételi pontszámot, végül pedig az alapképzés legutóbbi lezárt félévének tanulmányi átlagát önbevallás alapján. A családi háttér hatásának mérésére két változót alkalmaztunk: van-e pedagógus a szülők között, illetve a tágabb
rokonságban, és a szülők legmagasabb iskolai végzettsége. A korai pályaválasztás hatásának
mérésére azt a kombinált változót alkalmaztuk, amely azt mutatja, hogy már középiskolás korában határozott elképzelése volt-e a hallgatónak arról, hogy milyen pályát szeretne választani, és ezen belül is pedagógus, illetve nem pedagógus felosztást alkalmaztunk. A demográfiai
hatásokat a nem, a szülői település típusa és a szülői település régiója változókkal mértük.

A tanári és nem tanári továbbtanulási szándékú
hallgatók jellemzôi
Humán és reál alapképzésben részt vevô hallgatók továbbtanulási
szándékai
Eredményeink szerint a nappali tagozatos alapképzésen tanuló hallgatók elsöprő többsége
(81%-a) az alapképzés befejezését követően mesterszinten szeretné folytatni a tanulmányait.
A késésben levők körében – akik 2007-ben vagy ezt megelőzően kezdték el a tanulmányaikat,
de 2011 tavaszára még nem fejezték be – ez az arány valamivel alacsonyabb, de a hallgatók
háromnegyede is továbbtanulási szándékáról nyilatkozott.
Összességében nincs jelentős különbség a humán és a reál szakirányú alapképzésben részt
vevő hallgatók továbbtanulási szándéka között – mindkét hallgatói csoportban meghaladja
a 80%-ot a továbbtanulni szándékozók aránya. Lényeges különbség mutatkozik viszont abban
a tekintetben, hogy tanári vagy nem tanári mesterképzésen szeretnék folytatni a tanulmányaikat. A humán szakirányú alapképzésekben részt vevő hallgatók körében lényegesen népszerűbb
a tanári mesterképzés, mint a reál főirányokon tanulók körében. Minden második „bölcsész”
alapképzésben tanuló tanári mesterképzés keretében szeretné a tanulmányait folytatni, míg a reál
szakok hallgatói körében ez az arány csupán 25%. További különbségek mutatkoznak a szerint is, hogy a hallgató „normál” időintervallumon belül van vagy csúszik a tanulmányaival.
A humán alapképzésben részt vevő, késésben levő hallgatók az átlagosnál kisebb arányban tervezik a tanári képzésben való továbbtanulásukat, inkább be kívánják fejezni a tanulmányaikat
az alapképzés lezárultát követően.
Ezzel szemben, a reál alapképzéseken tanuló, csúszásban levő hallgatók nem általában
a továbbtanulási szándékukat adják fel, hanem annak irányában mozdulnak el a nem tanári
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szakok felől a tanári szakok felé, az átlagosnál nagyobb arányban szándékoznak tanári mesterképzésekben továbbtanulni (1. táblázat).
1. táblázat. A BA/BSc képzésekben részt vevô, nappali tagozatos hallgatók továbbtanulási tervei, a képzés elkezdésének éve szerint, 2011 tavaszán

Tanulmányi elômenetel és továbbtanulási aspirációk
A tanulmányi idő csúszása több okra is visszavezethető. Az egyéni teljesítményekben megmutatkozó különbségeken túl a tanulmányi időt befolyásolhatják olyan egyéni döntések is, amelyek a tanulói státus kinyújtására irányulnak, és közismert tény az is, hogy az alapképzés „normál” időben való befejezése jelentős szakspecifikus sajátosságokat mutat.
Pontosabb következtetésekre juthatunk az alapképzésben tanuló diákok felvételi pontszámának és továbbtanulási szándékának összevetéséből. Eredményeink szerint ebből a szempontból
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a vízválasztó a továbbtanulási szándék léte vagy nem léte mentén van. Azok a diákok, akik nem
akarnak továbbtanulni, az átlagosnál lényegesen alacsonyabb felvételi pontszámmal kerültek
be az egyetemre, mint akik az alapképzést követően folytatni kívánják a tanulmányaikat.
A tanári, illetve nem tanári mesterképzésre való jelentkezési szándékban viszont már jelentős
különbség van a humán és a reál alapszakokon tanulók felvételi pontszáma szerint. Humán alapszakon tanulók esetében a tanári mesterképzést célzók felvételi pontszáma valamivel magasabb,
mint a nem tanári mesterképzésen továbbtanulni szándékozóké. Reál szakirányon tanulók esetében viszont erőteljes kontraszelekció képe bontakozik ki. A természettudományi alapképzésekben részt vevő, tanár szakon továbbtanulni akarók átlagos felvételi pontszáma lényegesen
alacsonyabb (302), mint a nem tanári mesterképzésen részt venni akaróké (323), jóllehet
a 400 + 80-as pontrendszeren belül mindkét átlagpontszám viszonylag alacsony.
2. táblázat. A BA/BSc képzésben részt vevô, nappali tagozatos hallgatók felvételi pontszámának átlaga
a továbbtanulási tervek szerint

Varianciaanalízis (p<0,001)

Hasonló eredményre jutunk akkor is, ha nem a felvételi pontszámot, hanem az alapképzésben való tanulmányi eredményt elemezzük a továbbtanulási szándék szerint. A reál szakokon összességében gyengébbek a tanulmányi eredmények, így a humán és reál szakokon tanulók tanulmányi eredményének összevetése önmagában nem vezet eredményre, a szakirányokon
belüli jellegzetességek azonban sokatmondóak. A humán szakirányokon tanulók tanulmányi
eredménye és tanári/nem tanári mesterképzésben való továbbtanulási szándéka között nem mutatkozik lényeges különbség. A reál szakirányon tanulók tanulmányi eredménye viszont jelentősen eltér a tanári, illetve a nem tanári szakon továbbtanulni szándékozók csoportjában.
A TTK-s alapszakokról tanári továbbtanulási szándékot nyilvánítók tanulmányi eredménye
lényegesen rosszabb, mint a nem tanári szakon továbbtanulni szándékozóké: közöttük alig találunk jeles tanulmányi eredményű hallgatót, viszont 8%-uk csak elégséges eredményt produkált az eddigiekben (3. táblázat).
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3. táblázat. A BA/BSC képzésben részt vevô, nappali tagozatos hallgatók jelenlegi tanulmányi eredményének
megoszlása a továbbtanulási tervek szerint, %

Khi-négyzet statisztika (p<0,001)

Hasonló eredményre vezet az is, ha a legalább középfokú nyelvvizsgával rendelkezők arányát vizsgáljuk a továbbtanulási szándék szerint. A humán jellegű alapképzésben részt vevő,
tanári szakon továbbtanulni akarók egynegyedének nincs legalább középszintű nyelvtudása,
a természettudományi alapképzésben részt vevő, tanári mesterképzésben továbbtanulni szándékozók közel fele (42%) nem rendelkezik nyelvvizsgával (4. táblázat).
Természetesen a felvételi pontszám, a jelenlegi tanulmányi előmenetel és a nyelvtudás
között erős összefüggés van: a magasabb pontszámmal felvettek körében magasabb a nyelvvizsgával rendelkezők aránya, és az egyetemen is jobban tanulnak. Eredményeink szerint humán szakokon ez az összefüggés gyengébb, reál szakokon erőteljesebb. A befolyásoló tényezők keresztkorrelációja hatását a későbbiekben, a többváltozós oksági elemzés során tudjuk
kiszűrni.

Szülôk iskolai végzettsége
A BA/BSc képzésben tanuló diákok bő fele diplomás családból származik: a hallgatók 29%ának mindkét szülője, egynegyedének pedig az egyik szülője rendelkezik felsőfokú iskolai végzettséggel. Eredményeink szerint mind humán, mind pedig reál szakokon a tanári mesterképzésben továbbtanulni szándékozók között jelentősen alul, a nem tanár szakon pedig felül

F E L S Ô O K T A T Á S I MÛHELY

59

FEM_2012_2_swisslight_:1.korr.

2012.09.06.

14:18

Page 60

FÓKUSZ

vannak reprezentálva azok, akiknek mindkét szülője diplomás. Ugyanakkor adataink szerint
nem állítható, hogy a tanári mesterképzés az első generációs értelmiségivé válás tipikus útja
lenne: a humán szakú pedagógusképzést tervezők bő felének (57%), a reál szakos pedagógusképzést célzók közel felének (43%) szülei között van diplomás (5. táblázat).
4. táblázat. A BA/BSC képzésben részt vevô, nappali tagozatos hallgatók dokumentált nyelvtudásának
megoszlása a továbbtanulási tervek szerint, %

Khi-négyzet statisztika (p<0,001)

Foglalkozásátörökítés és a korai pályaválasztás hatása a tanári
pályaválasztásra
Eredményeink szerint nincs szignifikáns összefüggés önmagában a pedagógus háttér (akár
a szülők között, akár a tágabb rokonságban) és a tanári mesterszakon továbbtanulás tervezése
között. A tanári mesterképzésben való továbbtanulás tervét jelentősen befolyásolja viszont a korai pályaválasztás. Azok háromnegyede, akik már középiskolás korukban elhatározták, hogy
tanárok lesznek, később is megmaradnak e döntésük mellett, és tanári mesterképzésen akarják folytatni a tanulmányaikat. Meg kívánjuk jegyezni, hogy a nem tanári szak korai választásának hatása is elég erősen megmarad, de „csak” kétharmados arányban (6. táblázat).
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5. táblázat. A BA/BSc képzésben részt vevô, nappali tagozatos hallgatók szülei legmagasabb iskolai
végzettségének megoszlása a továbbtanulási tervek szerint, %

Khi-négyzet statisztika (p<0,05)

Összességében az alapképzésen tanuló diákok 30%-a már középiskolás korában elhatározta, hogy tanár lesz, 42%-uk középiskolás korában más pálya iránt köteleződött el, míg bő egynegyedüknek (28%) nem volt határozott pályaválasztási elképzelése középiskolás korában.
A korai pályaválasztás iránti stabil elköteleződés eredményeképpen a tanári mesterszakon továbbtanulni szándékozók több mint fele (humán szakirányú alapképzésen 57%, reál alapképzésen 60%) már a középiskolában eldöntötte, hogy tanár lesz.

Demográfiai és regionális jellemzôk
Közismert, hogy a humán szakirányú alapképzésekben jelentősen felül vannak reprezentálva
a nők, míg a reál szakirányok hallgatói körében a nők és a férfiak aránya közel azonos (kis női
többlettel). Eredményeink szerint ezen túlmenően a hallgatók neme nem mutat jelentős összefüggést azzal, hogy tanári vagy nem tanári mesterképzésben terveznek továbbtanulni. Az adatok tehát nem támasztják alá azt a közvélekedést, miszerint a természettudományos alapképzésű hallgatók közül a lányok inkább választják a tanári továbbhaladási utat, mint a fiúk.
Hasonlóképpen, eredményeink szerint a szülők településtípusa sem mutat jelentős, statisztikailag szignifikáns összefüggést azzal, hogy a hallgató tanári vagy nem tanári szakon szeretne továbbtanulni, és jelentős regionális eltérést sem mutatnak az adataink.
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6. táblázat. A korai pályaválasztás és a késôbbi tervek közötti kapcsolat

Khi-négyzet statisztika (p<0,001)

A tanári és nem tanári mesterképzés meghatározó
tényezôi (oksági elemzés)
A humán és a reál szakirányú alapképzésre járó hallgatók tanári, illetve nem tanári típusú mesterképzésre vonatkozó továbbtanulási aspirációinak elemzése során a (lehetséges) magyarázó
változók közötti keresztkorrelációk hatását multinomiális regressziós modellsorozat alkalmazásával szűrtük ki. A már korábban részletesen ismertetett ötkategóriás függő változó esetében
azt az esetet tekintettük referenciának, amikor a hallgató sem tanári, sem pedig nem tanári szakon nem kíván továbbtanulni az alapképzés befejezését követően. Egymásra épülő modellsorozatunk modelljeibe egyre több és több magyarázó változót vontunk be, ezzel is tesztelve a korábbi modellek hatásainak stabilitását. Az eredmények táblázatos közlése során csak a legalább
0,05 (5%-os) szinten szignifikáns regressziós együtthatók exponenciális értékeit mutatjuk be.
Ezek olyan esélyhányadosok, amelyek azt mutatják meg, mennyivel valószínűbb, hogy a magyarázó változó adott értékéhez tartozó diák (pl. jeles rendű tanulmányi eredményű) a referenciakategóriába tartozókhoz (pl. elégséges rendű tanulmányi eredményű) képest inkább a függő
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változó adott értékéhez tartozó továbbtanulási aspirációval rendelkezik (pl. humán szakirányú
tanári mesterképzés), mintsem azzal az elképzeléssel, hogy nem tanul tovább a BA/BSc szintű tanulmányok befejezését követően.

Tanulmányi elômenetel hatása (1. modell)
Egymásra épülő modellsorozatunk első modelljébe csak a tanulmányi jellegű változókat (felvételi pontszám, az alapképzés során legutoljára elért tanulmányi eredmény átlagkategóriái,
a legalább középszintű nyelvvizsgának megfelelő idegennyelv-tudás, valamint az emelt szintű érettségi léte, illetve nem léte) vontuk be magyarázó tényezőként (7. táblázat).
Eredményeink szerint, ha a továbbtanulási tervek magyarázatakor együttesen vesszük figyelembe az alapképzésre való bekerülés idején megszerzett felvételi pontszámot és a felsőfokú képzés során elért tanulmányi eredményt, akkor a felvételi pontszám hatása minimálisra
csökken (humán alapszakok), illetve teljesen eloszlik (reál alapszakok).
A humán szakirányú alapképzésen részt vevő hallgatók körében eredményeink szerint
a nagyon lényeges választóvonal a továbbtanulás – felsőfokú képzés befejezése mentén húzódik. A jobb tanulók inkább a nem tanári mesterképzéseket célozzák meg, a kevésbé kiemelkedők inkább a tanári mesterképzéseket – a rossz tanulók pedig nem akarnak továbbtanulni. Egy
jeles rendű humán alapszakos hallgató 54-szer nagyobb valószínűséggel szándékozik nem tanári jellegű mesterképzésben továbbtanulni, mintsem hogy befejezze a felsőfokú tanulmányait,
míg a tanári mesterképzés választása esetében a megfelelő esélyhányados feleekkora – de még
ebben az esetben is 25-szörös!
A reál szakirányú alapképzéseken részt vevők felvételi aspirációit ettől eltérő módon befolyásolja a tanulmányi eredményük. Ha valaki kiemelkedő tanulmányi teljesítményt mutat fel
egy TTK-s alapképzésen, akkor nagyon nagy valószínűséggel inkább nem tanári mesterképzésen folytatja a tanulmányait, semmint hogy a BA/BSc képzettség megszerzését követően befejezze a felsőfokú tanulmányait. (Jelesek esetében a megfelelő esélyhányados 15-szörös értéket mutat, de még jó és közepes tanulmányi rendűek esetében is hatszoros esélyhányadost
mutatnak az adataink.)
Ezzel egy időben a reál szakirányú alapképzésre járó és tanári mesterképzésben továbbtanulni akarók esetében nincs szignifikáns összefüggés a tanulmányi előmenetel és a tanárszak
választása között – az inkább nem továbbtanulni akarókhoz képest. A TTK-s alapképzések kevésbé jó tanulói esetében tehát a rosszabb tanulmányi eredmény majdnem azonos mértékben
valószínűsíti azt, hogy a diák nem akar továbbtanulni, mint azt, hogy tanári mesterképzésen
szándékozik továbbtanulni.
A nyelvtudás és az emelt szintű érettségi csak a humán szakirányú alapképzésre járók továbbtanulási terveit befolyásolja – a nem tanári mesterképzéssel kapcsolatos terveket erőteljesebben, a tanári képzésekre vonatkozó aspirációkat gyengébben.
A felvételi pontszám és a tanulmányi előmenetel magyarázó ereje nem túl erős, mindöszsze 16%-os. A tanári, illetve nem tanári mesterképzés választását tehát a tanulmányi eredmény
csak gyengén befolyásolja (7. táblázat).
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7. táblázat. Az eddigi tanulmányi teljesítmény hatása a BA/BSc képzésben részt vevô, nappali tagozatos
hallgatók továbbtanulási aspirációira
Multinomiális logisztikus regressziós modell 0,05 szinten szignifikáns exponenciális együtthatói

* Referenciakategória: nem kíván továbbtanulni
Nagelkerke R-négyzet=0,16

A családi háttér és a tanulmányi elômenetel együttes hatása
Csak kismértékben (16%-ról 18%-ra) emeli a modellsorozatunk magyarázó erejét, ha a tanulmányi teljesítményen túl a családi háttér jellemzőit (szülők iskolai végzettsége, illetve pedagógus szülők/felmenők léte vagy nem léte) is bevonjuk a második modellünkbe.
Eredményeink szerint a tanulmányi eredmények és a családi háttér hatását együttesen figyelembe vevő második modellünk esetében sem a szülők legmagasabb iskolai végzettségének, sem pedig a foglalkozásátörökítésnek nincs szignifikáns hatása a tanári mesterképzés irányába való továbbtanulási szándékra – sem a humán, sem pedig a reál szakos alapképzésben
részt vevők esetében. (Kivételt a TTK-s alapképzésre járó, pedagógus tágabb rokonsággal rendelkezők esete képez.) A családi háttér leíró statisztikákban fellelhető összefüggései tehát a tanulmányi eredményen keresztül érvényesülnek – a magasabb iskolázottságúak gyerekei jobban tanulnak a BA/BSc alapképzésben, és akik jobban tanulnak, azok kisebb valószínűséggel
választják a tanári pályát (8. táblázat).
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8. táblázat. Az eddigi tanulmányi teljesítmény és a családi háttér együttes hatása a BA/BSc képzésben részt vevô,
nappali tagozatos hallgatók továbbtanulási aspirációira
Multinomiális logisztikus regressziós modell 0,05 szinten szignifikáns exponenciális együtthatói

* Referenciakategória: nem kíván továbbtanulni
Nagelkerke R-négyzet=0,18

A korai pályaválasztás hatása
Többváltozós elemzésünk harmadik modellje a leíró statisztikáknál is erőteljesebben mutat rá
a korai pályaválasztás jelentőségére a tanári pályán. A tanulmányi eredmények és a családi
háttér figyelembevételén túl a korai pályaaspiráció változóinak bevonása multinomiális regreszsziós sorozatunk harmadik modelljébe a modell magyarázó erejének megduplázódását eredményezte, amely immár 38,6%-os értéket mutat (9. táblázat).
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9. táblázat. Az eddigi tanulmányi teljesítmény, a családi háttér és a korai pályaválasztás együttes hatása
a BA/BSc képzésben részt vevô, nappali tagozatos hallgatók továbbtanulási aspirációira
Multinomiális logisztikus regressziós modell 0,05 szinten szignifikáns exponenciális együtthatói

* Referenciakategória: nem kíván továbbtanulni
Nagelkerke R-négyzet=0,39

Eredményeink szerint azok, akik már a középiskolában elhatározták, hogy bölcsész szakos tanárok lesznek, hatszor nagyobb valószínűséggel akarnak tanári mesterszakon továbbtanulni, mint akik nem döntöttek középiskolás korukban. A TTK-s tanári szakok választása esetén ez a határ még erősebb: azok, akik már a középiskolában elhatározták, hogy TTK-szakos
tanárok lesznek, kilencszer nagyobb valószínűséggel akarnak tanári mesterszakon továbbtanulni, mint akik nem döntöttek középiskolás korukban.
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A nem tanári korai pályaválasztási elképzelések kevésbé stabilak: a bölcsész nem tanári
korai pályaválasztás később nem befolyásolja a mesterképzésre jelentkezés tervét (nincs
szignifikáns hatás), a TTK-s nem tanári korai pályaválasztás pedig a pedagógusi pályaválasztásnál lényegesen kisebb hatású. Azok, akik már a középiskolában elhatározták, hogy valamilyen TTK-szakirányú, nem tanári pályára állnak, 1,8-szeres valószínűséggel akarnak nem
tanári mesterszakon továbbtanulni, mint akik nem döntöttek középiskolás korukban. Ugyanakkor azok, akik már középiskolás korukban eldöntötték, hogy valamilyen nem tanári, reál
irányultságú szakmát választanak, harmadakkora valószínűséggel tervezik később (mégis) inkább a tanári mesterin való továbbtanulást, mint a BA/BSc képzést követően a tanulmányaik
befejezését.
A korai pályaválasztás hatása nem szünteti meg, csak valamelyest mérsékeli a tanulmányi
teljesítmény korábban már ismertetett hatásirányát és mértékét, s csak annyira befolyásolja
a családi háttér hatását, hogy eliminálja a korábban kivételként megjelenő pedagógus rokon hatását a TTK-s alapképzésen tanuló hallgatók tanári mesterképzésben való továbbtanulási terveire vonatkozóan (9. táblázat).

A demográfiai és a települési tényezôk hatása
Modellsorozatunk végső, immár teljesnek tekintett modelljében a korábbiakon kívül a szülők
településének és a hallgató nemének a hatását is elemeztük az alapszakokon tanuló hallgatók
további tanulmányi aspirációira. Végső modellünk magyarázó ereje 42%-os – ami kiemelkedően magasnak tekinthető.
Eredményeink szerint a tanári szakon való továbbtanulási aspirációkat sem a humán, sem
pedig a reál szakirányú alapképzésre járó hallgatók esetében nem befolyásolja önmagában
a hallgató neme. Nem igaz tehát, hogy a bölcsész vagy a TTK-s alapképzésre járók közül a lányok inkább választják a tanári pályát, mint a fiúk. Az, hogy tanári pályára több lány, mint fiú
készül, már a korai pályaaspiráció, illetve a humán alapképzés választása (vagy nem választása) során eldől.
Ugyanakkor adataink szerint egyetlen esetben mégis van hatása a továbbtanulási aspirációra a hallgató nemének: ha egy fiú humán szakirányú alapképzésre jelentkezik és középiskolás korában nem volt határozott elképzelése arról, hogy mi akar lenni, akkor az alapszintű
képzést követően feleakkora valószínűséggel orientálódik a nem tanári mesterképzés irányába, semmint hogy ekkor befejezze a tanulmányait, és ne tanuljon tovább.
Eredményeink szerint a humán jellegű alapképzésben tanuló hallgatók későbbi tanulmányi aspirációit nem befolyásolja a szülők településének mérete, illetve az országon belüli régió. Ugyanakkor ezek a tényezők jelentős mértékben számítanak a reál irányultságú
alapképzések hallgatói esetében: ha minden más tényezőt fixálunk, akkor önmagában az
a tény, hogy egy TTK-s jellegű alapképzésen részt vevő hallgató budapesti vagy az északmagyarországi, a dél-alföldi vagy a nyugat-dunántúli régióból származik, harmadára csökkenti annak valószínűségét, hogy inkább reál jellegű tanári mesterképzés felé orientálódik,
mintsem ne tanuljon tovább, és az alapképzést követően a munkaerőpiacon próbáljon szerencsét.
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A demográfiai és települési tényezők magyarázó változóként való bevonása nem befolyásolta lényegesen a korábbi modellekbe önállóan is bevont tényezők befolyásoló hatását az alapképzésben részt vevő hallgatók továbbtanulási aspirációira vonatkozóan (10. táblázat).
10. táblázat. Teljes modell: Az eddigi tanulmányi teljesítmény, a családi háttér, a korai pályaválasztás, valamint a
demográfiai és települési tényezôk együttes hatása a BA/BSc képzésben részt vevô, nappali tagozatos hallgatók továbbtanulási aspirációira
Multinomiális logisztikus regressziós modell 0,05 szinten szignifikáns exponenciális együtthatói
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* Referenciakategória: nem kíván továbbtanulni
Nagelkerke R-négyzet=0,42

Összegzés
Elemzésünk során arra a kérdésre kerestük a választ, hogy milyen tényezők befolyásolják a felsőfokú tanulmányaik alapképzésén részt vevő hallgatókat abban, hogy pedagógus vagy nem
pedagógus végzettséget adó mesterképzésen folytassák a tanulmányaikat. Ennek érdekében a leíró statisztikákon túlmenően logisztikus regressziós modellsorozattal becsültük azt, hogy a humán és a reál irányultságú alapképzésben részt vevő hallgatók inkább tanári vagy inkább nem
tanári mesterképzésen akarnak továbbtanulni, semmint hogy BA/BSc szinten befejezzék a tanulmányaikat.
Kutatási eredményeink alátámasztották azt a feltételezésünket, hogy a humán, illetve
a reál szakos hallgatók későbbi pályaorientációját eltérő módon és eltérő mértékben befolyásolják a tanulmányi, társadalmi és demográfiai tényezők. Határozottan alátámasztást nyert fő
hipotézisünk, miszerint az alapszintű képzést követően a tanári mesterszakon való továbbtanulás választásában erőteljes, a tanulmányi eredmény szerinti negatív szelekciós mechanizmusok érvényesülnek. A humán alapszakos hallgatók közül a legrosszabb tanulmányi eredményűek nem tanulnak tovább, s a jobbak közül a legjobbak inkább a nem tanári mesterképzések felé
orientálódnak, a kevésbé jobbak pedig a tanári mesterszakokat célozzák meg. A természettudományos alapképzésekre járó hallgatók körében ez a negatív önszelekciós mechanizmus még
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markánsabb: közülük a jó tanulók jellemzően nem tanári mesterszintű továbbhaladást célozzák, a gyengébbek pedig közel azonos valószínűséggel választják a tanári képzést vagy hagyják abba alacsonyabb szinten felsőfokú tanulmányaikat.
Az elemzés a családi háttér hatására vonatkozó második hipotézisünket is megerősítette.
Eredményeink szerint a kétszintű, bolognai típusú felsőoktatási képzés második szakaszára való aspiráció esetében a családi háttér direkt hatásai már nem jelentkeznek. Ezzel együtt érdemes figyelembe venni azt is, hogy az alapszintű képzésekben részt vevő hallgatók korosztályuk egy korábban szelektálódó szegmensét képviselik, esetükben a családi háttér szerinti
szelekció folyamata egy korábbi időpontban érvényesült erőteljesebben.
Eredményeink szerint a pedagógus (vagy nem pedagógus) pálya iránti korai elköteleződésnek kiemelt szerepe van a pálya választásában. Ha egy fiatal már középiskolás korában elköteleződött egy szakma iránt – és kiemelten a pedagóguspálya iránt –, akkor ezt a választást
a későbbi tapasztalatok már kevéssé befolyásolják, kitart eredeti elképzelése mellett. E szerint
a legjobb képességű diákok pedagógusképzésbe való vonzásának leginkább hatékony módja
az, ha elérjük, hogy minél korábban – de legalább középiskolás korukban – elköteleződjenek
a pálya iránt.
Végül, de nem utolsósorban, kutatási eredményünk megcáfolta azt a hipotézisünket, miszerint az alapszakokon tanuló női hallgatók inkább hajlamosak a pedagóguspálya felé orientálódni, mint a férfiak. Eredményeink szerint tehát a pálya elnőiesedése korábban, a tanári pálya iránti korai elköteleződés, illetve a humán jellegű alapszakok választása esetén
determinálódik.

Függelék
1. táblázat. A modellsorozatba bevont függô és magyarázó változók alapmegoszlásai
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a táblázat a következô oldalon folytatódik
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