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Kik akar nak ta ná ri dip lo mát sze rez ni?

A ta ná ri mes ter kép zés vá lasz tá sát be fo lyá so ló té nye zôk az
alap kép zés ben ta nu ló hall ga tók kö ré ben

Sá gi Ma tild – Ercsei Kál mán

� A jó ké pes sé gû, rá ter mett és mo ti vált fi a ta lok pe da gó gus pá lyá ra va ló von zá sa és pá lyán tar -
tá sa a fej lett or szá gok egy ré szé ben egy re na gyobb ne héz sé gek be üt kö zik, szá mos or szág ban
nö vek vô mér té kû mennyi sé gi, il let ve mi nô sé gi ta nár hi ány fi gyel he tô meg. Elem zé sünk so rán a fel -
sô fo kú alap kép zé sek nap pa li ta go za tán ta nu ló hall ga tók kö ré ben 2011-ben vég zett kér dô íves
ku ta tás ada ta i ra ala poz va, több vál to zós ok sá gi mo dell so ro zat al kal ma zá sá val azt vizs gál tuk, hogy
mi lyen té nye zôk be fo lyá sol ják a ma gyar di á kok ta ná ri, il let ve nem ta ná ri mes ter kép zé sen va ló
to vább ta nu lás ra vo nat ko zó ter ve it. Ered mé nye ink sze rint az alap szin tû kép zést kö ve tô en a ta -
ná ri mes ter sza kon va ló to vább ta nu lás vá lasz tá sá ban erô tel jes, a ta nul má nyi ered mény sze rinti
ne ga tív ön sze lek ci ós me cha niz mu sok ér vé nye sül nek. Ez a ha tás a hu mán, il let ve a re ál szakos
hall ga tók ké sôb bi pá lya ori en tá ci ó já ban el té rô mó don je lent ke zik. A ne ga tív ön sze lek ci ós me cha -
niz mu so kat a pe da gó gus pá lya irán ti ko rai el kö te le zô dés tud ja el len sú lyoz ni. �

Be ve ze tés

Nem zet kö zi ös  sze ha son lí tó vizs gá la tok ered mé nyei sze rint a di á kok is ko lai tel je sít mé nyét az
ok ta tás po li ti ka ál tal is be fo lyá sol ha tó té nye zők kö zül el ső sor ban a ta ná ri mun ka mi nő sé ge ha -
tá roz za meg (Sanders–Rivers, 1996; Darling–Hammond, 1999; Vignoles et al., 2000;
Wössmann–West, 2002, 2006; Rockoff, 2004; Hanushek–Kain–Rivkin, 2005), az ok ta tá si rend -
szer jó tel je sí té sé hez pe dig há rom té nye ző együt tes meg va ló su lá sá ra van szük ség: (1) ar ra, hogy
a meg fe le lő em be rek vál ja nak ta nár rá; (2) hogy ered mé nyes ok ta tók ká ké pez zék őket; és 
(3) min den gye rek szá má ra a le he tő leg ma ga sabb szín vo na lú ok ta tást biz to sít sa a rend szer
(Barber–Mourshed, 2007). Ha son ló meg ál la pí tás ra ju tott a 2009. évi PISA-vizsgálat is, amely
a nem zet kö zi ta nu lói kom pe ten cia mé rés ered mé nyei alap ján a leg in kább si ke res ok ta tá si rend -
sze rek jel lem ző it tár ta fel (OECD, 2010). 
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A ta nu lói tel je sít mény és az ok ta tás szín vo na lá nak ja ví tá sá hoz te hát ar ra van szük ség, hogy
jó ké pes sé gű, fel ké szült ta ná rok ta nít sa nak az is ko lák ban, és a leg jobb ta ná rok hos  szabb tá von
is a pá lyán ma rad ja nak. En nek el ső fel té te le a pá lya iránt ér dek lő dést mu ta tó, rá ter mett és mo -
ti vált di á kok kép zés be va ló von zá sa, majd a kép zés si ke res el vég zé sét kö ve tő en a pá lyá ra ál -
lí tá sa. A jó ké pes sé gű, meg fe le lő je lent ke zők pá lyá ra va ló von zá sa és pá lyán tar tá sa a fej lett
or szá gok egy ré szé ben egy re na gyobb ne héz sé gek be üt kö zik, szá mos or szág ban fi gyel he tő meg
nö vek vő ta nár hi ány. (Amennyi ben a mun ka erő pi a con nem meg fe le lő en kép zett pá lyá zók je -
lent kez nek, az is ko lák kény te le nek kö zü lük sze lek tál ni, vagy más, nem sza kos ta ná ro kat meg -
bíz ni az órák meg tar tá sá val.) A ta nár hi án  nyal küz dő is ko la rend sze rek gyak ran ar ra kény sze -
rül nek, hogy to vább fog lal koz tas sa nak gyen ge pe da gó gi ai tel je sít ményt fel mu ta tó ta ná ro kat
(OECD, 2005; Eurostat, 2012).

Több or szág ese té ben a friss dip lo más ta ná rok elég te len szá ma mel lett a ta nár je löl tek egy
ré szé nek nem meg fe le lő rá ter mett sé ge és mo ti vá ci ó ja is prob lé mát je lent. A ta nár kép zé si
prog ra mo kat a je lent ke zők gyak ran csak má so dik vagy har ma dik le he tő ség ként je lö lik, el ső -
sor ban a gyen gébb tel je sít mén  nyel ren del ke ző je lent ke zők. Gon dot je lent a kép zé si prog ra mok
ala csony tel je sí té si ará nya is. Egy részt en nek kö vet kez mé nye az, hogy a ta ná ri pá lyát tény le -
ge sen meg kez dő dip lo má sok szá ma a vá ra ko zá sok hoz ké pest el ma rad (OECD, 2005).

Jól le het Ma gyar or szá gon nem be szél he tünk ta nár hi ány ról, 2005 óta a ma gyar pe da gó gus -
kép zés ben is meg fi gyel he tő a hall ga tók és a ki adott pe da gó gus dip lo mák szá má nak csök ke né -
se, ami a pá lya irán ti ér dek lő dés csök ke né sé nek tud ha tó be (Sági–Varga, 2011; Veroszta,
2012). A pá lya ala csony presz tí zse mi att egy ne ga tív ön sze lek ci ós ha tás ér vé nye sül, amely meg -
je le nik a ta ná ri pá lya irán ti ér dek lő dés ese té ben és a pá lyá ra ál lás fo lya ma tá ban is. A pe da gó -
gus kép zés iránt ér dek lő dők kö ré ben na gyobb va ló szí nű ség gel ta lá lunk olyan je lent ke ző ket,
akik nek ros  szab bak a kö zép is ko lás ta nul má nyi ered mé nye ik, a dip lo mát szer zet tek kö zül pe -
dig na gyobb va ló szí nű ség gel he lyez ked nek el ta ná ri pá lyán azok, akik a kép zés so rán gyen -
gébb tel je sít ményt nyúj tot tak (Var ga, 2007; Ercsei, 2011).

Var ga Jú lia egy részt 2000-ben, az érett sé gi zők kö ré ben vég zett nagy min tás, rep re zen ta tív
adat fel vé tel, más részt a FIDÉV 1998-ban és 1999-ben,1 nap pa li ta go za ton vég zet tek kö ré ben
ké szült kö ve té ses vizs gá lat ada ta it hasz nál va ok sá gi mo dell becs lés se gít sé gé vel vizs gál ta
a kép zés re je lent ke zők, a pá lyá ra ál lók, il let ve a pá lyán ma ra dók jel lem ző it. Ered mé nyei sze -
rint az egye te mi szin tű kép zés re je lent ke zők es té ben nem mu tat ko zott ké pes ség be li kü lönb ség
a pe da gó gus kép zést, il let ve a más kép zé si te rü le tet vá lasz tók kö zött, a fő is ko lai szin tű kép zés
ese té ben vi szont igen: mi nél gyen gébb volt egy je lent ke ző fel vé te li tel je sít mé nye, an nál
nagyobb volt a va ló szí nű sé ge an nak, hogy pe da gó gus kép zést vá lasz tott (Var ga, 2007).
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1 A Fi a tal Dip lo má sok Élet pá lya Vizs gá la ta (FIDÉV) a friss dip lo má sok mun ka erô-pi a ci el he lyez ke dé sét, ér vé -
nye sü lé sét vizs gá ló há rom adat fel vé tel bôl ál ló ku ta tá si prog ram volt. Az el sô adat fel vé tel az ál la mi fel sô ok -
ta tás nap pa li ta go za tán 1998-ban vég zett fi a ta lok 1999 szep tem be ré ben meg fi gyelt, a má so dik adat fel vé tel
a fel sô ok ta tás nap pa li ta go za tán 1999-ben vég zett fi a ta lok 2000 szep tem be ré ben meg fi gyelt, a har ma dik
adat fel vé tel a két kohorsz (1998-ban és 1999-ben vég zet tek) 2004 feb ru ár já ban meg fi gyelt mun ka erô-pi a ci
hely ze tét vizs gál ta.
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Ercsei (2011) elem zé se a nap pa li ta go za tos (BA/BSc szin tű) alap kép zés ben részt ve vő hall -
ga tók kö ré ben 2011-ben le zaj lott kér dő íves vizsgálat2 ada ta i ra ala poz va – amely adat bá zis ra
épül je len elem zés is – vizs gál ta (kontingenciatáblák és khi-négyzet-próbák ré vén) a mes ter -
szin tű ta nár kép zés vá lasz tá sá nak szán dé kát ta nul má nyi elő me ne tel, csa lá di hát tér és kép zé si
te rü let sze rint. Az elem zés rá mu ta tott ar ra, hogy a ta nár kép zés irán ti ér dek lő dés szig ni fi kán -
san ma ga sabb a hu mán sza ko kon ta nu lók kö ré ben a re ál sza ko kon ta nu lók hoz ké pest. A csa -
lá di hát te ret il le tő en (szü lők is ko lai vég zett sé ge, elit fog lal ko zás a csa lád ban, pe da gó gus a csa -
lád ban) az anya ese tén mu tat ko zott szig ni fi káns ös  sze füg gés a leg ma ga sabb el vég zett is ko lai
szint, il let ve a to vább ta nu lá si szán dék kö zött. A nem ta ná ri mes ter kép zés re je lent kez ni ter ve -
zők szü lei kö ré ben ma ga sabb arány ban vol tak kép vi sel ve a fel ső fo kú is ko lá zott ság gal ren del -
ke ző szü lők, mint a ta ná ri mes ter kép zés re je lent kez ni szán dé ko zók kö ré ben. Jól le het az ös  sze -
füg gés mind a hu mán, mind pe dig a re ál sza kos hall ga tók kö ré ben ér vé nyes nek mu tat ko zott,
az ará nyo kat te kint ve el té ré sek vol tak meg fi gyel he tők. A hu mán sza ko kon ta nu ló, ta nár kép -
zés ben to vább ta nul ni ter ve ző hall ga tók kö ré ben va la mi vel na gyobb a je les ered mén  nyel ren -
del ke zők ará nya, mint a nem ta ná ri kép zés ben to vább ta nul ni szán dé ko zók kö ré ben. A re ál sza -
kon ta nu ló hall ga tók ese tén je les ered mén  nyel ren del ke zők ará nya et től el té rő en a nem ta ná ri
mes ter kép zés iránt ér dek lő dők kö ré ben volt ma ga sabb. Mind két pro fil ese tén a nem ta ná ri mes -
ter kép zés re je lent kez ni szán dé ko zó hall ga tók ered mé nye mu tat ko zik jobb nak a ta nár kép zés -
re je lent kez ni szán dé ko zók ered mé nyé hez ké pest. A to vább ta nu lás vo nat ko zá sá ban
a kontingenciatáblák vizs gá la tá nak ered mé nye ként mind két pro fil ese tén meg fi gyel he tő volt
a ne ga tív ön sze lek ci ós ha tás, ami erő sebb nek mu tat ko zik a re ál sza kon ta nu ló hall ga tók ese -
tén (Ercsei, 2011).

Je len ta nul mány az alap kép zés nap pa li ta go za tán ta nu ló hall ga tók kö ré ben vég zett ku ta -
tás ada ta i ra ala poz va, több vál to zós ok sá gi mo dell so ro zat al kal ma zá sá val vizs gál ja a hall ga tók
to vább ta nu lá si és pá lya vá lasz tá si el kép ze lé se it. Az elem zés so rán alap ve tő en ar ra a kér dés re
ke res sük a vá laszt, hogy mi lyen té nye zők be fo lyá sol ják a fel ső fo kú ta nul má nya ik alap kép zé -
sén részt ve vő hall ga tó kat ab ban, hogy ta ná ri vagy nem ta ná ri vég zett sé get adó mes ter kép zé -
sen foly tas sák a ta nul má nya i kat. 

Hi po té zi sek

Az elem zés so rán há rom té nye ző cso port ha tá sá nak elem zé sé re for dí tot tunk ki emelt fi gyel met:
(1) a csa lá di hát tér (szü lők is ko lai vég zett sé ge, a fog lal ko zás át örö kí tés); (2) a szak mai-ta nul -
má nyi tel je sít mény; va la mint (3) a ko rai pá lya vá lasz tás ha tá sá ra fó ku szál tunk.

Kik akarnak tanári diplomát szerezni?  
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2 Az adat fel vé tel a TÁMOP 3.1.1 21. szá za di köz ok ta tás — fej lesz tés, ko or di ná ció ki emelt pro jekt és 7.1.10 szá -
mú A fel sô ok ta tá si re form, ki tün te tet ten a ta nár kép zés vizs gá la ta cí mû ele mi pro jekt jé nek ke re té ben va ló sult
meg 2011. áp ri lis—má ju sa so rán. A ku ta tás to váb bi rész le te i ért lásd je len ta nul mány Ada tok és mód sze rek fe -
je ze tét.
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Fő hi po té zi sünk sze rint a ta nár kép zés vá lasz tá sá ban ta nul má nyi ered mény sze rin ti ne ga -
tív ön sze lek ci ós ha tá sok ér vé nye sül nek: azok je lent kez nek pe da gó gus kép zés re, akik nek rosz  -
szab bak a kö zép is ko lai ta nul má nyi ered mé nye ik, a dip lo mát szer zet tek kö zül pe dig na gyobb
va ló szí nű ség gel he lyez ked nek el ta ná ri pá lyán azok, akik a kép zés so rán gyen gébb tel je sít -
ményt nyúj tot tak. Ki in du ló fel té te le zé sünk sze rint a két szin tű kép zés be ve ze té sé vel az ön sze -
lek ció (ne ga tív) ha tá sa ré teg zet teb ben, spe ci fi ku sab ban ér vé nye sül. Az alap kép zés ben részt
ve vő fi a tal nak na gyobb rá lá tá sa van a tár sa dal mi fo lya ma tok ra, a mun ka erő pi ac jel leg ze tes -
sé ge i re, ha tá ro zot tabb kép él ben ne ar ról, hogy az egyes fog lal ko zá sok mi lyen le he tő sé ge ket,
karrierutakat biz to sí ta nak szá má ra, mint a fris sen érett sé gi ző nek. A ta ná ri mes ter sza kok 
– te hát a ké sőb bi le he tő sé ge ket meg ha tá ro zó szak mai kép zett ség fő irá nyá nak – vá lasz tá sa
(vagy nem vá lasz tá sa) so rán az adott kép zett ség ál tal biz to sí tott mun ka erő-pi a ci le he tő sé ge -
ket mér le ge li a fi a tal. Eb ből a szem pont ból lé nye ge sen el té rő le he tő sé gek tá rul nak a ter mé -
szet tu do má nyi és mű sza ki alap kép zé sek ben részt ve vők és a hu mán tu do má nyo kat ta nu lók
elé. Je len leg a pi ac ma ga san ér té ke li a mű sza ki/ter mé szet tu do má nyi szak mai kép zett sé get 
– a pi a ci sze rep lők ma ga sabb alap fi ze tést és fő leg pers pek ti vi ku sabb szak mai karrierutat ígér -
nek az ilyen szak ké pe sí tés sel ren del ke ző pá lya kez dő dip lo má sok szá má ra (lásd Var ga, 2010;
vö. Garai–Kiss, 2010). A ter mé szet tu do má nyos ta ná ri pá lya vá lasz tá sá nak ez zel kell(ene) ver -
se nyez nie. Ugyan ak kor ez a ki éle zett ver seny hely zet nem ész lel he tő a hu mán tu do má nyok ese -
té ben. Hi po té zi sünk sze rint te hát a ne ga tív ön sze lek ci ós ha tá sok el té rő mér ték ben ér vé nye sül -
nek a ter mé szet tu do má nyos és a hu mán tu do mány ágak alap kép zé sé ben részt ve vő hall ga tók
to vább ta nu lá si dön té sei so rán.

Má so dik hi po té zi sünk a csa lá di hát tér ha tá sá ra irá nyul. Fel té te le zé sünk sze rint a mes ter -
kép zé sen va ló to vább ta nu lás ra va ló je lent ke zés ese té ben a csa lá di hát tér nek már nem je lent -
ke zik di rekt ha tá sa, mert ezek a ha tá sok a ko ráb bi dön té sek (a kö zép is ko lát kö ve tő en a fel ső -
fo kú kép zés ben va ló rész vé tel vagy nem rész vé tel té nye) so rán ér vé nye sül tek. Az alap kép zés ben
részt ve vő hall ga tók te hát egy olyan sze lek tált ré te gét for mál ják a fi a ta lok nak, ahol már le zaj -
lott a csa lá di hát tér fő sze lek ci ós ha tá sa. Rá adá sul a mes ter kép zés vá lasz tá sá nak ide jén a fi a -
ta lok már – leg alább rész le ge sen – le vál tak, füg get le ned tek a szü le ik től, a szü lői hát tér te hát
élet ko ri okok ból is ke vés sé ér vé nye sül ek kor.

Har ma dik hi po té zi sünk a ko rai pá lya vá lasz tás, a vá lasz tott szak ma/hi va tás irán ti ko rai el -
kö te le ző dés ha tá sá ra irá nyul. Fel té te le zé sünk sze rint ab ban az eset ben, ha a fi a tal már kö zép -
is ko lás ko rá ban el kö te le ző dött egy szak ma iránt, ak kor ezt a vá lasz tást a ké sőb bi ta pasz ta la -
tok már ke vés sé be fo lyá sol ják, ki tart az ere de ti el kép ze lé se mel lett.

Ne gye dik hi po té zi sünk a de mog rá fi ai és ezen be lül is a ne mi ha tár ér vé nye sü lé sé re vo nat -
ko zik. Fel té te le zé sünk sze rint a nők (lá nyok) to vább ra is na gyobb va ló szí nű ség gel vá laszt ják
a pe da gó gus pá lyát, mint a fér fi ak. Ugyan ak kor úgy vél jük, hogy a pe da gó gus pá lya vá lasz tá -
sá ban te rü le ti és te le pü lés sze rin ti ha tá sok nem ér vé nye sül nek.

FÓKUSZ

54 FELSÔOKTATÁSI MÛHELY

FEM_2012_2_swisslight_:1.korr. 2012.09.06. 14:18 Page 54



Ada tok és mód sze rek

Az elem zés a már fen tebb em lí tett, a nap pa li ta go za tos alap kép zé sek ben részt ve vő hall ga tók
kö ré ben 2011-ben vég zett kér dő íves ku ta tás adat bá zis ára épül.3 Két lép csős, arány tar tó ré teg -
zett min ta vé te li el já rás volt al kal maz va. Az el ső lép cső ben a fel ső ok ta tá si in téz mé nyek, a má -
so dik lép cső ben pe dig a min tá ba be ke rült in téz mé nyek alap kép zé se i ben részt ve vő hall ga tók
ke rül tek ki vá lasz tás ra. Az egyé ni min tá ba be ke rü lő hall ga tók sza kok sze rint ré teg zett, arány -
tar tó, ré te gen ként egy sze rű vé let len min ta vé te li el já rás sal ke rül tek ki vá lasz tás ra. Az adat fel vé -
tel – egyet len in téz mény ki vé te lé vel – az ok ta tá si in téz mé nyek ben, ön ki töl tős kér dő ívek kel va -
ló sult meg. (Az em lí tett hely szín ese té ben online kér dő íves ki töl tés re ke rült sor az in téz mény
ta nul má nyi rend sze rén ke resz tül.) Az elem zés ből ki zár tuk azo kat az ese te ket, ame lyek nél
a be vont (füg gő vagy ma gya rá zó) vál to zó adat hi ányt mu ta tott. Így a vég ső, ér vé nyes eset szá -
munk 1014 volt.

Fel té te le zé sünk sze rint más-más tár sa dal mi és kör nye ze ti ha tá sok be fo lyá sol ják a ter mé -
szet tu do má nyi és a hu mán kép zés ről va ló dön té se ket. Bi zo nyos kép zett sé gek, jár tas sá gok a piaci
szfé rá ban is jól ka ma toz tat ha tók, így az ezen kép zett sé gek iránt el kö te le zett di á kok a vég ső
tanul má nyi dön té sük so rán a pi a ci meg té rü lést va ló szí nű sí tő kép zé sek kel ver se nyez te tik
a peda gó gus kép zést. Jel lem ző en ilyen jár tas sá gok a ter mé szet tu do má nyos alap kép zés re épü -
lő kép zé sek, szak mák. A hu mán alap kép zést kö ve tő ta nul má nyok so rán nem vagy ke vés sé jelen -
nek meg ilyen ver seny tár sak. Ezek ben az ese tek ben te hát a ta ná ri szak vá lasz tá sa egy faj ta mun -
ka erő-pi a ci biz ton sá got is ered mé nyez het.

Ezen meg fon to lá sok mi att a kö vet ke ző fő dön té si hely ze te ket vet tük fi gye lem be az elem -
zé sünk nél:
1. Hu mán jel le gű alap kép zé sen részt ve vők, akik ta ná ri mes ter sza kon szán dé koz nak tovább -
ta nul ni
2. Ter mé szet tu do má nyi alap kép zé sen részt ve vők, akik ta ná ri mes ter sza kon szán dé koz nak
tovább ta nul ni
3. Hu mán jel le gű alap kép zé sen részt ve vők, akik nem ta ná ri mes ter sza kon szán dé koz nak
tovább ta nul ni
4. Ter mé szet tu do má nyi alap kép zé sen részt ve vők, akik nem ta ná ri mes ter sza kon szán dé koznak
to vább ta nul ni
5. Azok az alap kép zé sen részt ve vő hall ga tók, akik nem kí ván ják foly tat ni a fel ső fo kú ta nul -
má nya i kat (hu mán és ter mé szet tu do má nyi alap kép zé sen részt ve vők együtt)

Ah hoz, hogy fel tár juk, mi be fo lyá sol ja a di á ko kat e dön té sük ben, a le író sta tisz ti kai elem -
zé sen túl multinomiális logisztikus reg res  szi ós mo dell so ro za tot épí tet tünk fel. En nek füg gő

Kik akarnak tanári diplomát szerezni?  
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3 TÁMOP 3.1.1— 21. szá za di köz ok ta tás — fej lesz tés, ko or di ná ció ki emelt pro jekt és 7.1.10 szá mú A fel sô ok ta tá -
si re form, ki tün te tet ten a ta nár kép zés vizs gá la ta cí mû ele mi pro jekt. A pro jekt, il let ve a ku ta tás további rész -
le tei kap csán lásd Ercsei—Jancsák, 2011.
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válto zó ját a fen ti dön té si hely ze tek ad ják, ahol az 5. ka te gó ria (se hol sem akar to vább ta nul ni) a re -
fe ren cia. A füg gő vál to zónk az ere de ti adat bá zis há rom vál to zó já nak kom bi ná ci ó já ból jött lét re:
1. az alap kép zés szak ja (nyi tott kér dés, utó lag kó dol va); 2. ter ve zi-e, hogy fel ső fo kú ta nul má nya -
it mes ter szin ten foly tat ja és 3. ter ve zi-e, hogy ta ná ri mes ter kép zés ben ta nul to vább.

A hi po té zi se ink sze rin ti cso por to sí tás ba a ko ráb bi és je len le gi ta nul má nyi tel je sít mény vál -
to zó it emel tük be. Eze ket négy vál to zó val mér tük. Egy részt az ide gen nyelv-is me re tet, más részt
az emelt szin tű érett sé gi vizs ga meg lét ét, to váb bá a fel vé te li pont szá mot, vé gül pe dig az alap -
kép zés leg utób bi le zárt fél év ének ta nul má nyi át la gát ön be val lás alap ján. A csa lá di hát tér ha -
tá sá nak mé ré sé re két vál to zót al kal maz tunk: van-e pe da gó gus a szü lők kö zött, il let ve a tá gabb
ro kon ság ban, és a szü lők leg ma ga sabb is ko lai vég zett sé ge. A ko rai pá lya vá lasz tás ha tá sá nak
mé ré sé re azt a kom bi nált vál to zót al kal maz tuk, amely azt mu tat ja, hogy már kö zép is ko lás ko -
rá ban ha tá ro zott el kép ze lé se volt-e a hall ga tó nak ar ról, hogy mi lyen pá lyát sze ret ne vá lasz ta -
ni, és ezen be lül is pe da gó gus, il let ve nem pe da gó gus fel osz tást al kal maz tunk. A de mog rá fi ai
ha tá so kat a nem, a szü lői te le pü lés tí pu sa és a szü lői te le pü lés ré gi ó ja vál to zók kal mér tük.

A ta ná ri és nem ta ná ri to vább ta nu lá si szán dé kú 
hall ga tók jel lem zôi

Hu mán és re ál alap kép zés ben részt ve vô hall ga tók to vább ta nu lá si
szán dé kai

Ered mé nye ink sze rint a nap pa li ta go za tos alap kép zé sen ta nu ló hall ga tók el söp rő több sé ge
(81%-a) az alap kép zés be fe je zé sét kö ve tő en mes ter szin ten sze ret né foly tat ni a ta nul má nya it.
A ké sés ben le vők kö ré ben – akik 2007-ben vagy ezt meg elő ző en kezd ték el a ta nul má nya i kat, 
de 2011 ta va szá ra még nem fe jez ték be – ez az arány va la mi vel ala cso nyabb, de a hall ga tók
há rom ne gye de is to vább ta nu lá si szán dé ká ról nyi lat ko zott.

Ös  szes sé gé ben nincs je len tős kü lönb ség a hu mán és a re ál szak irá nyú alap kép zés ben részt
ve vő hall ga tók to vább ta nu lá si szán dé ka kö zött – mind két hall ga tói cso port ban meg ha lad ja
a 80%-ot a to vább ta nul ni szán dé ko zók ará nya. Lé nye ges kü lönb ség mu tat ko zik vi szont ab ban
a te kin tet ben, hogy ta ná ri vagy nem ta ná ri mes ter kép zé sen sze ret nék foly tat ni a ta nul má nya -
i kat. A hu mán szak irá nyú alap kép zé sek ben részt ve vő hall ga tók kö ré ben lé nye ge sen nép sze rűbb
a ta ná ri mes ter kép zés, mint a re ál fő irá nyo kon ta nu lók kö ré ben. Min den má so dik „böl csész”
alap kép zés ben ta nu ló ta ná ri mes ter kép zés ke re té ben sze ret né a ta nul má nya it foly tat ni, míg a reál
sza kok hall ga tói kö ré ben ez az arány csu pán 25%. To váb bi kü lönb sé gek mu tat koz nak a sze -
rint is, hogy a hall ga tó „nor mál” idő in ter val lu mon be lül van vagy csú szik a ta nul má nya i val.
A hu mán alap kép zés ben részt ve vő, ké sés ben le vő hall ga tók az át la gos nál ki sebb arány ban ter -
ve zik a ta ná ri kép zés ben va ló to vább ta nu lá su kat, in kább be kí ván ják fe jez ni a ta nul má nya i kat
az alap kép zés le zá rul tát kö ve tő en.

Ez zel szem ben, a re ál alap kép zé se ken ta nu ló, csú szás ban le vő hall ga tók nem ál ta lá ban
a to vább ta nu lá si szán dé ku kat ad ják fel, ha nem an nak irá nyá ban moz dul nak el a nem ta ná ri
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sza kok fe lől a ta ná ri sza kok fe lé, az át la gos nál na gyobb arány ban szán dé koz nak ta ná ri mes ter -
kép zé sek ben to vább ta nul ni (1. táb lá zat).

1. táb lá zat. A BA/BSc kép zé sek ben részt ve vô, nap pa li ta go za tos hall ga tók to vább ta nu lá si ter vei, a kép zés el -
kez dé sé nek éve sze rint, 2011 ta va szán

Ta nul má nyi elô me ne tel és to vább ta nu lá si as pi rá ci ók

A ta nul má nyi idő csú szá sa több ok ra is vis  sza ve zet he tő. Az egyé ni tel je sít mé nyek ben meg mu -
tat ko zó kü lönb sé ge ken túl a ta nul má nyi időt be fo lyá sol hat ják olyan egyé ni dön té sek is, ame -
lyek a ta nu lói stá tus ki nyúj tá sá ra irá nyul nak, és köz is mert tény az is, hogy az alap kép zés „nor -
mál” idő ben va ló be fe je zé se je len tős szakspecifikus sa já tos sá go kat mu tat. 

Pon to sabb kö vet kez te té sek re jut ha tunk az alap kép zés ben ta nu ló di á kok fel vé te li pont szá má -
nak és to vább ta nu lá si szán dé ká nak ös  sze ve té sé ből. Ered mé nye ink sze rint eb ből a szem pontból
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a víz vá lasz tó a to vább ta nu lá si szán dék lé te vagy nem lé te men tén van. Azok a di á kok, akik nem
akar nak to vább ta nul ni, az át la gos nál lé nye ge sen ala cso nyabb fel vé te li pont szám mal ke rül tek
be az egye tem re, mint akik az alap kép zést kö ve tő en foly tat ni kí ván ják a ta nul má nya i kat.
A taná ri, il let ve nem ta ná ri mes ter kép zés re va ló je lent ke zé si szán dék ban vi szont már je len tős
kü lönb ség van a hu mán és a re ál alap sza ko kon ta nu lók fel vé te li pont szá ma sze rint. Hu mán alap -
sza kon ta nu lók ese té ben a ta ná ri mes ter kép zést cél zók fel vé te li pont szá ma va la mi vel ma ga sabb,
mint a nem ta ná ri mes ter kép zé sen to vább ta nul ni szán dé ko zó ké. Re ál szak irá nyon ta nu lók ese -
té ben vi szont erő tel jes kont ra sze lek ció ké pe bon ta ko zik ki. A ter mé szet tu do má nyi alap kép zé -
sek ben részt ve vő, ta nár sza kon to vább ta nul ni aka rók át la gos fel vé te li pont szá ma lé nye ge sen
ala cso nyabb (302), mint a nem ta ná ri mes ter kép zé sen részt ven ni aka ró ké (323), jól le het
a 400 + 80-as pont rend sze ren be lül mind két át lag pont szám viszonylag ala csony.

2. táb lá zat. A BA/BSc kép zés ben részt ve vô, nap pa li ta go za tos hall ga tók fel vé te li pont szá má nak át la ga 
a to vább ta nu lá si ter vek sze rint

Va ri an cia ana lí zis (p<0,001)

Ha son ló ered mény re ju tunk ak kor is, ha nem a fel vé te li pont szá mot, ha nem az alap kép -
zés ben va ló ta nul má nyi ered ményt ele mez zük a to vább ta nu lá si szán dék sze rint. A re ál sza ko -
kon ös  szes sé gé ben gyen géb bek a ta nul má nyi ered mé nyek, így a hu mán és re ál sza ko kon tanu -
lók ta nul má nyi ered mé nyé nek ös  sze ve té se ön ma gá ban nem ve zet ered mény re, a szak irá nyo kon
be lü li jel leg ze tes sé gek azon ban so kat mon dó ak. A hu mán szak irá nyo kon ta nu lók ta nul má nyi
ered mé nye és ta ná ri/nem ta ná ri mes ter kép zés ben va ló to vább ta nu lá si szán dé ka kö zött nem mu -
tat ko zik lé nye ges kü lönb ség. A re ál szak irá nyon ta nu lók ta nul má nyi ered mé nye vi szont je len -
tő sen el tér a ta ná ri, il let ve a nem ta ná ri sza kon to vább ta nul ni szán dé ko zók cso port já ban.
A TTK-s alap sza kok ról ta ná ri to vább ta nu lá si szán dé kot nyil vá ní tók ta nul má nyi ered mé nye
lénye ge sen ros  szabb, mint a nem ta ná ri sza kon to vább ta nul ni szán dé ko zó ké: kö zöt tük alig ta -
lá lunk je les ta nul má nyi ered mé nyű hall ga tót, vi szont 8%-uk csak elég sé ges ered ményt pro du -
kált az ed di gi ek ben (3. táb lá zat).
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3. táb lá zat. A BA/BSC kép zés ben részt ve vô, nap pa li ta go za tos hall ga tók je len le gi ta nul má nyi ered mé nyének 
meg osz lá sa a to vább ta nu lá si ter vek sze rint, %

Khi-négyzet statisztika  (p<0,001)

Ha son ló ered mény re ve zet az is, ha a leg alább kö zép fo kú nyelv vizs gá val ren del ke zők ará -
nyát vizs gál juk a to vább ta nu lá si szán dék sze rint. A hu mán jel le gű alap kép zés ben részt ve vő,
ta ná ri sza kon to vább ta nul ni aka rók egy ne gye dé nek nincs leg alább kö zép szin tű nyelv tu dá sa,
a ter mé szet tu do má nyi alap kép zés ben részt ve vő, ta ná ri mes ter kép zés ben to vább ta nul ni szán -
dé ko zók kö zel fe le (42%) nem ren del ke zik nyelv vizs gá val (4. táb lá zat).

Ter mé sze te sen a fel vé te li pont szám, a je len le gi ta nul má nyi elő me ne tel és a nyelv tu dás
kö zött erős ös  sze füg gés van: a ma ga sabb pont szám mal fel vet tek kö ré ben ma ga sabb a nyelv -
vizs gá val ren del ke zők ará nya, és az egye te men is job ban ta nul nak. Ered mé nye ink sze rint hu -
mán sza ko kon ez az ös  sze füg gés gyen gébb, re ál sza ko kon erő tel je sebb. A be fo lyá so ló té nye -
zők ke reszt kor re lá ci ó ja ha tá sát a ké sőb bi ek ben, a több vál to zós ok sá gi elem zés so rán tud juk
ki szűr ni.

Szü lôk is ko lai vég zett sé ge

A BA/BSc kép zés ben ta nu ló di á kok bő fe le dip lo más csa lád ból szár ma zik: a hall ga tók 29%-
ának mind két szü lő je, egy ne gye dé nek pe dig az egyik szü lő je ren del ke zik fel ső fo kú is ko lai vég -
zett ség gel. Ered mé nye ink sze rint mind hu mán, mind pe dig re ál sza ko kon a ta ná ri mes ter kép -
zés ben to vább ta nul ni szán dé ko zók kö zött je len tő sen alul, a nem ta nár sza kon pe dig felül
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van nak rep re zen tál va azok, akik nek mind két szü lő je dip lo más. Ugyan ak kor ada ta ink sze rint
nem ál lít ha tó, hogy a ta ná ri mes ter kép zés az el ső ge ne rá ci ós ér tel mi sé gi vé vá lás ti pi kus út ja
len ne: a hu mán sza kú pe da gó gus kép zést ter ve zők bő fe lé nek (57%), a re ál sza kos pe da gó gus -
kép zést cél zók kö zel fe lé nek (43%) szü lei kö zött van dip lo más (5. táb lá zat).

4. táb lá zat. A BA/BSC kép zés ben részt ve vô, nap pa li ta go za tos hall ga tók do ku men tált nyelv tu dá sá nak
meg osz lá sa a to vább ta nu lá si ter vek sze rint, %

Khi-négyzet statisztika  (p<0,001)

Fog lal ko zás át örö kí tés és a ko rai pá lya vá lasz tás ha tá sa a ta ná ri 
pá lya vá lasz tás ra

Ered mé nye ink sze rint nincs szig ni fi káns ös  sze füg gés ön ma gá ban a pe da gó gus hát tér (akár
a szü lők kö zött, akár a tá gabb ro kon ság ban) és a ta ná ri mes ter sza kon to vább ta nu lás ter ve zé se
kö zött. A ta ná ri mes ter kép zés ben va ló to vább ta nu lás ter vét je len tő sen be fo lyá sol ja vi szont a ko -
rai pá lya vá lasz tás. Azok há rom ne gye de, akik már kö zép is ko lás ko ruk ban el ha tá roz ták, hogy
ta ná rok lesz nek, ké sőbb is meg ma rad nak e dön té sük mel lett, és ta ná ri mes ter kép zé sen akar -
ják foly tat ni a ta nul má nya i kat. Meg kí ván juk je gyez ni, hogy a nem ta ná ri szak ko rai vá lasz -
tá sá nak ha tá sa is elég erő sen meg ma rad, de „csak ” két har ma dos arány ban (6. táb lá zat).
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5. táb lá zat. A BA/BSc kép zés ben részt ve vô, nap pa li ta go za tos hall ga tók szü lei leg ma ga sabb is ko lai 
vég zett sé gé nek meg osz lá sa a to vább ta nu lá si ter vek sze rint, %

Khi-négyzet statisztika  (p<0,05)

Ös  szes sé gé ben az alap kép zé sen ta nu ló di á kok 30%-a már kö zép is ko lás ko rá ban el ha tá roz -
ta, hogy ta nár lesz, 42%-uk kö zép is ko lás ko rá ban más pá lya iránt kö te le ző dött el, míg bő egy -
ne gye dük nek (28%) nem volt ha tá ro zott pá lya vá lasz tá si el kép ze lé se kö zép is ko lás ko rá ban.
A ko rai pá lya vá lasz tás irán ti sta bil el kö te le ző dés ered mé nye kép pen a ta ná ri mes ter sza kon to -
vább ta nul ni szán dé ko zók több mint fe le (hu mán szak irá nyú alap kép zé sen 57%, re ál alap kép -
zé sen 60%) már a kö zép is ko lá ban el dön töt te, hogy ta nár lesz.

De mog rá fi ai és re gi o ná lis jel lem zôk

Köz is mert, hogy a hu mán szak irá nyú alap kép zé sek ben je len tő sen felül van nak rep re zen tál va
a nők, míg a re ál szak irá nyok hall ga tói kö ré ben a nők és a fér fi ak ará nya kö zel azo nos (kis női
több let tel). Ered mé nye ink sze rint ezen túl me nő en a hall ga tók ne me nem mu tat je len tős ös  sze -
füg gést az zal, hogy ta ná ri vagy nem ta ná ri mes ter kép zés ben ter vez nek to vább ta nul ni. Az ada -
tok te hát nem tá maszt ják alá azt a köz vé le ke dést, mi sze rint a ter mé szet tu do má nyos alap kép -
zé sű hall ga tók kö zül a lá nyok in kább vá laszt ják a ta ná ri to vább ha la dá si utat, mint a fi úk.
Ha son ló kép pen, ered mé nye ink sze rint a szü lők te le pü lés tí pu sa sem mu tat je len tős, sta tisz ti ka -
i lag szig ni fi káns ös  sze füg gést az zal, hogy a hall ga tó ta ná ri vagy nem ta ná ri sza kon sze ret ne to -
vább ta nul ni, és je len tős re gi o ná lis el té rést sem mu tat nak az ada ta ink.
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6. táb lá zat. A ko rai pá lya vá lasz tás és a ké sôb bi ter vek kö zöt ti kap cso lat

Khi-négyzet statisztika  (p<0,001)

A ta ná ri és nem ta ná ri mes ter kép zés meg ha tá ro zó 
té nye zôi (ok sá gi elem zés)

A hu mán és a re ál szak irá nyú alap kép zés re já ró hall ga tók ta ná ri, il let ve nem ta ná ri tí pu sú mes -
ter kép zés re vo nat ko zó to vább ta nu lá si as pi rá ci ó i nak elem zé se so rán a (le het sé ges) ma gya rá zó
vál to zók kö zöt ti ke reszt kor re lá ci ók ha tá sát multinomiális reg res  szi ós mo dell so ro zat al kal ma -
zá sá val szűr tük ki. A már ko ráb ban rész le te sen is mer te tett öt ka te gó ri ás füg gő vál to zó ese té ben
azt az ese tet te kin tet tük re fe ren ci á nak, ami kor a hall ga tó sem ta ná ri, sem pe dig nem ta ná ri sza -
kon nem kí ván to vább ta nul ni az alap kép zés be fe je zé sét kö ve tő en. Egy más ra épü lő mo dell so -
ro za tunk mo dell je i be egy re több és több ma gya rá zó vál to zót von tunk be, ez zel is tesz tel ve a ko -
ráb bi mo del lek ha tá sa i nak sta bi li tá sát. Az ered mé nyek táb lá za tos köz lé se so rán csak a leg alább
0,05 (5%-os) szin ten szig ni fi káns reg res  szi ós együtt ha tók ex po nen ci á lis ér té ke it mu tat juk be.
Ezek olyan esély há nya do sok, ame lyek azt mu tat ják meg, men  nyi vel va ló szí nűbb, hogy a ma -
gya rá zó vál to zó adott ér té ké hez tar to zó di ák (pl. je les ren dű ta nul má nyi ered mé nyű) a re fe ren -
cia ka te gó ri á ba tar to zók hoz (pl. elég sé ges ren dű ta nul má nyi ered mé nyű) ké pest in kább a függő
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vál to zó adott ér té ké hez tar to zó to vább ta nu lá si as pi rá ci ó val ren del ke zik (pl. hu mán szak irá nyú
ta ná ri mes ter kép zés), mint sem az zal az el kép ze lés sel, hogy nem ta nul to vább a BA/BSc szin -
tű ta nul má nyok be fe je zé sét kö ve tő en. 

Ta nul má nyi elô me ne tel ha tá sa (1. mo dell)

Egy más ra épü lő mo dell so ro za tunk el ső mo dell jé be csak a ta nul má nyi jel le gű vál to zó kat (fel -
vé te li pont szám, az alap kép zés so rán leg utol já ra el ért ta nul má nyi ered mény át lag ka te gó ri ái,
a leg alább kö zép szin tű nyelv vizs gá nak meg fe le lő ide gen nyelv-tu dás, va la mint az emelt szin -
tű érett sé gi lé te, il let ve nem lé te) von tuk be ma gya rá zó té nye ző ként (7. táb lá zat).

Ered mé nye ink sze rint, ha a to vább ta nu lá si ter vek ma gya rá za ta kor együt te sen ves  szük fi -
gye lem be az alap kép zés re va ló be ke rü lés ide jén meg szer zett fel vé te li pont szá mot és a fel ső -
fo kú kép zés so rán el ért ta nul má nyi ered ményt, ak kor a fel vé te li pont szám ha tá sa mi ni má lis ra
csök ken (hu mán alap sza kok), il let ve tel je sen el osz lik (re ál alap sza kok).

A hu mán szak irá nyú alap kép zé sen részt ve vő hall ga tók kö ré ben ered mé nye ink sze rint
a nagyon lé nye ges vá lasz tó vo nal a to vább ta nu lás – fel ső fo kú kép zés be fe je zé se men tén hú zó -
dik. A jobb ta nu lók in kább a nem ta ná ri mes ter kép zé se ket cé loz zák meg, a ke vés bé ki emel ke -
dők in kább a ta ná ri mes ter kép zé se ket – a rossz ta nu lók pe dig nem akar nak to vább ta nul ni. Egy
je les ren dű hu mán alap sza kos hall ga tó 54-szer na gyobb va ló szí nű ség gel szán dé ko zik nem taná -
ri jel le gű mes ter kép zés ben to vább ta nul ni, mint sem hogy be fe jez ze a fel ső fo kú ta nul má nya it,
míg a ta ná ri mes ter kép zés vá lasz tá sa ese té ben a meg fe le lő esély há nya dos fe le ek ko ra – de még
eb ben az eset ben is 25-szö rös!

A re ál szak irá nyú alap kép zé se ken részt ve vők fel vé te li as pi rá ci ó it et től el té rő mó don be -
fo lyá sol ja a ta nul má nyi ered mé nyük. Ha va la ki ki emel ke dő ta nul má nyi tel je sít ményt mu tat fel
egy TTK-s alap kép zé sen, ak kor na gyon nagy va ló szí nű ség gel in kább nem ta ná ri mes ter kép -
zé sen foly tat ja a ta nul má nya it, sem mint hogy a BA/BSc kép zett ség meg szer zé sét kö ve tő en be -
fe jez ze a fel ső fo kú ta nul má nya it. (Je le sek ese té ben a meg fe le lő esély há nya dos 15-szö rös ér -
té ket mu tat, de még jó és kö ze pes ta nul má nyi ren dű ek ese té ben is hat szo ros esély há nya dost
mu tat nak az ada ta ink.)

Ez zel egy idő ben a re ál szak irá nyú alap kép zés re já ró és ta ná ri mes ter kép zés ben to vább -
ta nul ni aka rók ese té ben nincs szig ni fi káns ös  sze füg gés a ta nul má nyi elő me ne tel és a ta nár szak
vá lasz tá sa kö zött – az in kább nem to vább ta nul ni aka rók hoz ké pest. A TTK-s alap kép zé sek ke -
vés bé jó ta nu lói ese té ben te hát a ros  szabb ta nul má nyi ered mény majd nem azo nos mér ték ben
va ló szí nű sí ti azt, hogy a di ák nem akar to vább ta nul ni, mint azt, hogy ta ná ri mes ter kép zé sen
szán dé ko zik to vább ta nul ni.

A nyelv tu dás és az emelt szin tű érett sé gi csak a hu mán szak irá nyú alap kép zés re já rók to -
vább ta nu lá si ter ve it be fo lyá sol ja – a nem ta ná ri mes ter kép zés sel kap cso la tos ter ve ket erő tel -
jes eb ben, a ta ná ri kép zé sek re vo nat ko zó as pi rá ci ó kat gyen géb ben. 

A fel vé te li pont szám és a ta nul má nyi elő me ne tel ma gya rá zó ere je nem túl erős, mind ösz  -
sze 16%-os. A ta ná ri, il let ve nem ta ná ri mes ter kép zés vá lasz tá sát te hát a ta nul má nyi ered mény
csak gyen gén be fo lyá sol ja (7. táb lá zat).
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7. táb lá zat. Az ed di gi ta nul má nyi tel je sít mény ha tá sa a BA/BSc kép zés ben részt ve vô, nap pa li ta go za tos 
hall ga tók to vább ta nu lá si as pi rá ci ó i ra
Multinomiális logisztikus reg res  szi ós mo dell 0,05 szin ten szig ni fi káns ex po nen ci á lis együtt ha tói

* Re fe ren cia ka te gó ria: nem kí ván to vább ta nul ni
Nagelkerke R-négyzet=0,16

A csa lá di hát tér és a ta nul má nyi elô me ne tel együt tes ha tá sa

Csak kis mér ték ben (16%-ról 18%-ra) eme li a mo dell so ro za tunk ma gya rá zó ere jét, ha a ta nul -
má nyi tel je sít mé nyen túl a csa lá di hát tér jel lem ző it (szü lők is ko lai vég zett sé ge, il let ve pe da -
gó gus szü lők/fel me nők lé te vagy nem lé te) is be von juk a má so dik mo del lünk be.

Ered mé nye ink sze rint a ta nul má nyi ered mé nyek és a csa lá di hát tér ha tá sát együt te sen fi -
gye lem be ve vő má so dik mo del lünk ese té ben sem a szü lők leg ma ga sabb is ko lai vég zett sé gé -
nek, sem pe dig a fog lal ko zás át örö kí tés nek nincs szig ni fi káns ha tá sa a ta ná ri mes ter kép zés irá -
nyá ba va ló to vább ta nu lá si szán dék ra – sem a hu mán, sem pe dig a re ál sza kos alap kép zés ben
részt ve vők ese té ben. (Ki vé telt a TTK-s alap kép zés re já ró, pe da gó gus tá gabb ro kon ság gal ren -
del ke zők ese te ké pez.) A csa lá di hát tér le író sta tisz ti kák ban fel lel he tő ös  sze füg gé sei te hát a ta -
nul má nyi ered mé nyen ke resz tül ér vé nye sül nek – a ma ga sabb iskolázottságúak gye re kei job -
ban ta nul nak a BA/BSc alap kép zés ben, és akik job ban ta nul nak, azok ki sebb va ló szí nű ség gel
vá laszt ják a ta ná ri pá lyát (8. táb lá zat).
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8. táb lá zat. Az ed di gi ta nul má nyi tel je sít mény és a csa lá di hát tér együt tes ha tá sa a BA/BSc kép zés ben részt ve vô,
nap pa li ta go za tos hall ga tók to vább ta nu lá si as pi rá ci ó i ra
Multinomiális logisztikus reg res  szi ós mo dell 0,05 szin ten szig ni fi káns ex po nen ci á lis együtt ha tói

* Re fe ren cia ka te gó ria: nem kí ván to vább ta nul ni
Nagelkerke R-négyzet=0,18

A ko rai pá lya vá lasz tás ha tá sa

Több vál to zós elem zé sünk har ma dik mo dell je a le író sta tisz ti kák nál is erő tel jes eb ben mu tat rá
a ko rai pá lya vá lasz tás je len tő sé gé re a ta ná ri pá lyán. A ta nul má nyi ered mé nyek és a csa lá di
hát tér fi gye lem be vé te lén túl a ko rai pá lya as pi rá ció vál to zó i nak be vo ná sa multinomiális reg resz  -
szi ós so ro za tunk har ma dik mo dell jé be a mo dell ma gya rá zó ere jé nek meg dup lá zó dá sát ered -
mé nyez te, amely im már 38,6%-os ér té ket mu tat (9. táb lá zat).
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9. táb lá zat. Az ed di gi ta nul má nyi tel je sít mény, a csa lá di hát tér és a ko rai pá lya vá lasz tás együt tes ha tá sa
a BA/BSc kép zés ben részt ve vô, nap pa li ta go za tos hall ga tók to vább ta nu lá si as pi rá ci ó i ra
Multinomiális logisztikus reg res  szi ós mo dell 0,05 szin ten szig ni fi káns ex po nen ci á lis együtt ha tói

* Re fe ren cia ka te gó ria: nem kí ván to vább ta nul ni
Nagelkerke R-négyzet=0,39

Ered mé nye ink sze rint azok, akik már a kö zép is ko lá ban el ha tá roz ták, hogy böl csész sza -
kos ta ná rok lesz nek, hat szor na gyobb va ló szí nű ség gel akar nak ta ná ri mes ter sza kon to vább ta -
nul ni, mint akik nem dön töt tek kö zép is ko lás ko ruk ban. A TTK-s ta ná ri sza kok vá lasz tá sa ese -
tén ez a ha tár még erő sebb: azok, akik már a kö zép is ko lá ban el ha tá roz ták, hogy TTK-szakos
ta ná rok lesz nek, ki lenc szer na gyobb va ló szí nű ség gel akar nak ta ná ri mes ter sza kon to vább ta -
nul ni, mint akik nem dön töt tek kö zép is ko lás ko ruk ban.
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A nem ta ná ri ko rai pá lya vá lasz tá si el kép ze lé sek ke vés bé sta bi lak: a böl csész nem ta ná ri
ko rai pá lya vá lasz tás ké sőbb nem be fo lyá sol ja a mes ter kép zés re je lent ke zés ter vét (nincs
szig ni fi káns ha tás), a TTK-s nem ta ná ri ko rai pá lya vá lasz tás pe dig a pe da gó gu si pá lya vá lasz -
tás nál lé nye ge sen ki sebb ha tá sú. Azok, akik már a kö zép is ko lá ban el ha tá roz ták, hogy va la -
mi lyen TTK-szakirányú, nem ta ná ri pá lyá ra áll nak, 1,8-sze res va ló szí nű ség gel akar nak nem
ta ná ri mes ter sza kon to vább ta nul ni, mint akik nem dön töt tek kö zép is ko lás ko ruk ban. Ugyan -
ak kor azok, akik már kö zép is ko lás ko ruk ban el dön töt ték, hogy va la mi lyen nem ta ná ri, re ál
irá nyult sá gú szak mát vá lasz ta nak, harmadakkora va ló szí nű ség gel ter ve zik ké sőbb (még is) in -
kább a ta ná ri mes te rin va ló to vább ta nu lást, mint a BA/BSc kép zést kö ve tő en a ta nul má nyaik
be fe je zé sét.

A ko rai pá lya vá lasz tás ha tá sa nem szün te ti meg, csak va la me lyest mér sé ke li a ta nul má nyi
tel je sít mény ko ráb ban már is mer te tett ha tás irá nyát és mér té két, s csak annyi ra be fo lyá sol ja
a csa lá di hát tér ha tá sát, hogy eli mi nál ja a ko ráb ban ki vé tel ként meg je le nő pe da gó gus ro kon ha -
tá sát a TTK-s alap kép zé sen ta nu ló hall ga tók ta ná ri mes ter kép zés ben va ló to vább ta nu lá si ter -
ve i re vo nat ko zó an (9. táb lá zat).

A de mog rá fi ai és a te le pü lé si té nye zôk ha tá sa

Mo dell so ro za tunk vég ső, im már tel jes nek te kin tett mo dell jé ben a ko ráb bi a kon kí vül a szü lők
te le pü lé sé nek és a hall ga tó ne mé nek a ha tá sát is ele mez tük az alap sza ko kon ta nu ló hall ga tók
to váb bi ta nul má nyi as pi rá ci ó i ra. Vég ső mo del lünk ma gya rá zó ere je 42%-os – ami ki emel ke -
dő en ma gas nak te kint he tő.

Ered mé nye ink sze rint a ta ná ri sza kon va ló to vább ta nu lá si as pi rá ci ó kat sem a hu mán, sem
pe dig a re ál szak irá nyú alap kép zés re já ró hall ga tók ese té ben nem be fo lyá sol ja ön ma gá ban
a hall ga tó ne me. Nem igaz te hát, hogy a böl csész vagy a TTK-s alap kép zés re já rók kö zül a lá -
nyok in kább vá laszt ják a ta ná ri pá lyát, mint a fi úk. Az, hogy ta ná ri pá lyá ra több lány, mint fiú
ké szül, már a ko rai pá lya as pi rá ció, il let ve a hu mán alap kép zés vá lasz tá sa (vagy nem vá lasz -
tá sa) so rán el dől.

Ugyan ak kor ada ta ink sze rint egyet len eset ben még is van ha tá sa a to vább ta nu lá si as pi rá -
ci ó ra a hall ga tó ne mé nek: ha egy fiú hu mán szak irá nyú alap kép zés re je lent ke zik és kö zép is -
ko lás ko rá ban nem volt ha tá ro zott el kép ze lé se ar ról, hogy mi akar len ni, ak kor az alap szin tű
kép zést kö ve tő en fe le ak ko ra va ló szí nű ség gel ori en tá ló dik a nem ta ná ri mes ter kép zés irá nyá -
ba, sem mint hogy ek kor be fe jez ze a ta nul má nya it, és ne ta nul jon to vább.

Ered mé nye ink sze rint a hu mán jel le gű alap kép zés ben ta nu ló hall ga tók ké sőb bi ta nul -
má nyi as pi rá ci ó it nem be fo lyá sol ja a szü lők te le pü lé sé nek mé re te, il let ve az or szá gon be -
lü li ré gió. Ugyan ak kor ezek a té nye zők je len tős mér ték ben szá mí ta nak a re ál irá nyult sá gú
alap kép zé sek hall ga tói ese té ben: ha min den más té nye zőt fi xá lunk, ak kor ön ma gá ban az
a tény, hogy egy TTK-s jel le gű alap kép zé sen részt ve vő hall ga tó bu da pes ti vagy az észak-
ma gyar or szá gi, a dél-al föl di vagy a nyu gat-du nán tú li ré gi ó ból szár ma zik, har ma dá ra csök -
ken ti an nak va ló szí nű sé gét, hogy in kább re ál jel le gű ta ná ri mes ter kép zés fe lé ori en tá ló dik,
mint sem ne ta nul jon to vább, és az alap kép zést kö ve tő en a mun ka erő pi a con pró bál jon sze -
ren csét.
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A de mog rá fi ai és te le pü lé si té nye zők ma gya rá zó vál to zó ként va ló be vo ná sa nem be fo lyá -
sol ta lé nye ge sen a ko ráb bi mo del lek be önál ló an is be vont té nye zők be fo lyá so ló ha tá sát az alap -
kép zés ben részt ve vő hall ga tók to vább ta nu lá si as pi rá ci ó i ra vo nat ko zó an (10. táb lá zat).

10. táb lá zat. Tel jes mo dell: Az ed di gi ta nul má nyi tel je sít mény, a csa lá di hát tér, a ko rai pá lya vá lasz tás, va la mint a
de mog rá fi ai és te le pü lé si té nye zôk együt tes ha tá sa a BA/BSc kép zés ben részt ve vô, nap pa li ta go za tos hall ga -
tók to vább ta nu lá si as pi rá ci ó i ra
Multinomiális logisztikus reg res  szi ós mo dell 0,05 szin ten szig ni fi káns ex po nen ci á lis együtt ha tói

FÓKUSZ

68 FELSÔOKTATÁSI MÛHELY

FEM_2012_2_swisslight_:1.korr. 2012.09.06. 14:18 Page 68



Kik akarnak tanári diplomát szerezni?  

* Re fe ren cia ka te gó ria: nem kí ván to vább ta nul ni
Nagelkerke R-négyzet=0,42

Ös  szeg zés

Elem zé sünk so rán ar ra a kér dés re ke res tük a vá laszt, hogy mi lyen té nye zők be fo lyá sol ják a fel -
ső fo kú ta nul má nya ik alap kép zé sén részt ve vő hall ga tó kat ab ban, hogy pe da gó gus vagy nem
pe da gó gus vég zett sé get adó mes ter kép zé sen foly tas sák a ta nul má nya i kat. En nek ér de ké ben a le -
író sta tisz ti ká kon túl me nő en logisztikus reg res  szi ós mo dell so ro zat tal be csül tük azt, hogy a hu -
mán és a re ál irá nyult sá gú alap kép zés ben részt ve vő hall ga tók in kább ta ná ri vagy in kább nem
ta ná ri mes ter kép zé sen akar nak to vább ta nul ni, sem mint hogy BA/BSc szin ten be fe jez zék a ta -
nul má nya i kat. 

Ku ta tá si ered mé nye ink alá tá masz tot ták azt a fel té te le zé sün ket, hogy a hu mán, il let ve
a re ál sza kos hall ga tók ké sőb bi pá lya ori en tá ci ó ját el té rő mó don és el té rő mér ték ben be fo lyá -
sol ják a ta nul má nyi, tár sa dal mi és de mog rá fi ai té nye zők. Ha tá ro zot tan alá tá masz tást nyert fő
hi po té zi sünk, mi sze rint az alap szin tű kép zést kö ve tő en a ta ná ri mes ter sza kon va ló to vább ta -
nu lás vá lasz tá sá ban erő tel jes, a ta nul má nyi ered mény sze rin ti ne ga tív sze lek ci ós me cha niz mu -
sok ér vé nye sül nek. A hu mán alap sza kos hall ga tók kö zül a leg ros  szabb ta nul má nyi ered mé nyű -
ek nem ta nul nak to vább, s a job bak kö zül a leg job bak in kább a nem ta ná ri mes ter kép zé sek fe lé
ori en tá lód nak, a ke vés bé job bak pe dig a ta ná ri mes ter sza ko kat cé loz zák meg. A ter mé szet tu -
do má nyos alap kép zé sek re já ró hall ga tók kö ré ben ez a ne ga tív ön sze lek ci ós me cha niz mus még
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mar kán sabb: kö zü lük a jó ta nu lók jel lem ző en nem ta ná ri mes ter szin tű to vább ha la dást cé loz -
zák, a gyen géb bek pe dig kö zel azo nos va ló szí nű ség gel vá laszt ják a ta ná ri kép zést vagy hagy -
ják ab ba ala cso nyabb szin ten fel ső fo kú ta nul má nya i kat. 

Az elem zés a csa lá di hát tér ha tá sá ra vo nat ko zó má so dik hi po té zi sün ket is meg erő sí tet te.
Ered mé nye ink sze rint a két szin tű, bo lo gnai tí pu sú fel ső ok ta tá si kép zés má so dik sza ka szá ra va -
ló as pi rá ció ese té ben a csa lá di hát tér di rekt ha tá sai már nem je lent kez nek. Ez zel együtt ér de -
mes fi gye lem be ven ni azt is, hogy az alap szin tű kép zé sek ben részt ve vő hall ga tók kor osz tá -
lyuk egy ko ráb ban sze lek tá ló dó szeg men sét kép vi se lik, ese tük ben a csa lá di hát tér sze rin ti
sze lek ció fo lya ma ta egy ko ráb bi idő pont ban ér vé nye sült erő tel jes eb ben.

Ered mé nye ink sze rint a pe da gó gus (vagy nem pe da gó gus) pá lya irán ti ko rai el kö te le ző -
dés nek ki emelt sze re pe van a pá lya vá lasz tá sá ban. Ha egy fi a tal már kö zép is ko lás ko rá ban el -
kö te le ző dött egy szak ma iránt – és ki emel ten a pe da gó gus pá lya iránt –, ak kor ezt a vá lasz tást
a ké sőb bi ta pasz ta la tok már ke vés sé be fo lyá sol ják, ki tart ere de ti el kép ze lé se mel lett. E sze rint
a leg jobb ké pes sé gű di á kok pe da gó gus kép zés be va ló von zá sá nak leg in kább ha té kony mód ja
az, ha el ér jük, hogy mi nél ko ráb ban – de leg alább kö zép is ko lás ko ruk ban – el kö te le ződ je nek
a pá lya iránt.

Vé gül, de nem utol só sor ban, ku ta tá si ered mé nyünk meg cá fol ta azt a hi po té zi sün ket, mi -
sze rint az alap sza ko kon ta nu ló női hall ga tók in kább haj la mo sak a pe da gó gus pá lya fe lé ori en -
tá lód ni, mint a fér fi ak. Ered mé nye ink sze rint te hát a pá lya el nő i e se dé se ko ráb ban, a ta ná ri pá -
lya irán ti ko rai el kö te le ző dés, il let ve a hu mán jel le gű alap sza kok vá lasz tá sa ese tén
de ter mi ná ló dik.

Füg ge lék

1. táb lá zat. A mo dell so ro zat ba be vont füg gô és ma gya rá zó vál to zók alap meg osz lá sai
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a táblázat a következô oldalon folytatódik

FELSÔOKTATÁSI MÛHELY 71

FEM_2012_2_swisslight_:1.korr. 2012.09.06. 14:18 Page 71



Hi vat ko zá sok

Barber, M., Mourshed M. (2007): How the world’s best-performing schools come out on top.
McKinsey & Company. http://mckinseyonsociety.com/downloads/reports/Education/
Worlds_School_Systems_Final.pdf Ma gyar nyel ven: uők. (2007): Mi áll a vi lág is ko lai
rend sze rei leg si ke re sebb tel je sít mé nyé nek hát te ré ben? McKinsey & Company. 
http://mek.oszk.hu/09500/09575/09575.pdf

Darling-Hammond, L. (1999): Teacher quality and student achievement: A review of state policy
evidence. Cen ter for the Study of Teaching and Policy. University of Wa shing ton.

Ercsei K. (2011): A nap pa li sza ko kon alap kép zős hall ga tók ta ná ri mes ter kép zés és ta ná ri pálya
irán ti ér dek lő dé se. In: Ercsei K., Jancsák Cs. (szerk.): Ta nár kép zős hall ga tók a bo lo gnai
folya mat ban – 2010–2011. Ok ta tás ku ta tó és Fej lesz tő In té zet, Bu da pest. 74–103.

Ercsei K., Jancsák Cs. (2011): Ta nár kép zős hall ga tók a bo lo gnai fo lya mat ban – 2010–2011.
Ok ta tás ku ta tó és Fej lesz tő In té zet, Bu da pest.

Garai O., Kiss L. (2010): Re ál dip lo má val a mun ka erő pi a con. In: Garai et al. (szerk.): Dip lo -
más pá lya kö ve tés IV. Friss dip lo má sok 2010. Educatio Tár sa dal mi Szol gál ta tó Nonprofit
Kft., Bu da pest. 205–226.

Eurostat (2012): Key data on education in Europe 2012. Eurostat – EACEA P9 Eurydice,
Brussels. http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice

Hanushek, E. A., Rivkin, S. G., Kain, J. F. (2005): Teachers, Schools, and Academic
Achievement. Econometrica, 73. 2. 417–458. http://edpro.stanford.edu/Hanushek/admin/

FÓKUSZ

72 FELSÔOKTATÁSI MÛHELY

FEM_2012_2_swisslight_:1.korr. 2012.09.06. 14:18 Page 72



Kik akarnak tanári diplomát szerezni?  

OECD (2005): A ta ná rok szá mí ta nak. A ha té kony pe da gó gu sok pá lyá ra von zá sa, fej lesz té se és
a pá lyán va ló meg tar tá sa. Ok ta tá si Mi nisz té ri um, Bu da pest. [An gol nyel ven: OECD
(2004): Teachers Matter: attracting, developing and retaining effective teachers. - OECD-
Education Committee, Pa ris.]
http://www.oecd.org/document/52/0,2340,en_2649_34859095_34991988_1_1_1_1,00.html
#MS, il let ve http://www.oecd.org/dataoecd/39/21/34991138.pdf

OECD (2010): PI SA 2009 Results. OECD, Pa ris. http://www.oecd.org/document/61/0,3746,en_
32252351_32235731_46567613_1_1_1_1,00.html

Rockoff, J. E. (2004): The Impact of Individual Teachers on Student Achievement: Evidence
from Pa nel Data. American Economic Review, 94. 2. 247–252.

Sá gi M. (2011): A pe da gó gu sok szak mai to vább fej lő dé sé nek ha zai gya kor la ta nem zet kö zi tü -
kör ben. In uő. (szerk.): Erők és ere dők. A pe da gó gu sok mun ka erő-pi a ci hely ze te és szak -
mai to vább fej lő dé se – nem zet kö zi ki te kin tés és ha zai gya kor lat. Ok ta tás ku ta tó és Fej lesztő
In té zet, Bu da pest. 47–86.

Sá gi M., Var ga J. (2011): Pe da gó gu sok. In: Ba lázs É., Ko csis M., Vá gó I. (szerk.): Je len tés
a köz ok ta tás ról – 2011. Ok ta tás ku ta tó és Fej lesz tő In té zet, Bu da pest. 295–324.

Sanders, W. L., Rivers, J. C. (1996): Cumulative and residual effects of teachers on future
student academic achievement. University of Tennessee Value Added Researrch and
Asessment Cen ter. http://www.mkd12.org/practices/ensure/tva/tva_html

Var ga J. (2007): Ki ből lesz ma ta nár? A ta ná ri pá lya vá lasz tá sá nak em pi ri kus elem zé se. Köz -
gaz da sá gi Szem le, LIV. évf. jú li us–au gusz tus. 609–627.

Var ga J. (2010): A pá lya kez dő dip lo má sok ke re se te, mun ka erő-pi a ci si ke res sé ge a 2000-es évek
ele jén. In: Garai et al. (szerk.): Dip lo más pá lya kö ve tés IV. Friss dip lo má sok 2010. Educatio
Tár sa dal mi Szol gál ta tó Nonprofit Kft., Bu da pest. 59–82.

Veroszta Zs. (2012): A fel ső ok ta tás kü lön bö ző szint je i re fel vet tek jel lem zői. In: Szemerszki M.
(szerk.): Az érett sé gi től a mes ter kép zé sig. Ok ta tás ku ta tó és Fej lesz tő In té zet, Bu da pest.

Vignoles, A., Levacic, R., Walker, J., Machin, S., Reynolds, D. (2000): The relationship
between resource allocation and pupil attainment: a review. Cent re for the Economics of
Education, Discussion Paper, DP 02. Lon don School of Economics and Political Science,
Lon don.

Wösmann, L. M., West, M. R. (2002): Class-size effects in school systems around the world:
Evidence from between-grade variation in TIMSS. Prog ram on Education Policy and
Governance Research Paper PEPG/02-02. Har vard University, Camb rid ge. 
http://www.hks.harvard.edu/pepg/PDF/Papers/PEPG02-02.pdf

Wösmann, L. M., West, M. R. (2006): Class-size effects in school systems around the world:
Evidence from between-grade variation in TIMSS. European Economic Review, 50. 3.
695–736. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0014292105000152

FELSÔOKTATÁSI MÛHELY 73

FEM_2012_2_swisslight_:1.korr. 2012.09.06. 14:18 Page 73



Fotó:Bruckner Nikolett

FEM_2012_2_swisslight_:1.korr. 2012.09.06. 14:18 Page 74


