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Bevezetés 
A tanárjelöltekről elmondható, hogy a leginkább motiváló erő a pályára való jelentkezés során a végzettség meg-
szerzése mellett, a pedagógiai presztízs, illetve az anyagi juttatások szerepe (Jancsák, 2014). A tanulási színterek 
nézetei az iskolai nevelésről, a diákokról és a tanításról a hallgató személyiségjegyeiben megmutatkoznak. Ide 
tartozik az ember személyiségének a fejlesztése, a kultúra, szellemi becs növelése, a társadalmi minta elsajátítása 
(Köcséné, 2002). A már kialakult nézeteket, vajon az egyetemi képzés hogyan és milyen módon tudja befolyá-
solni? A személyiségjegyek milyen szerepet játszanak az egyes pedagógusi percepciók változásában? Kutatásunk-
ban ezekre a kérdésekre kerestük a válaszokat a Nyíregyházi Egyetem hallgatóinak körében. 
 
Anyag és módszerek 
A vizsgálatunkhoz a mintát a Nyíregyházi Egyetem tanár- és tanítóképzésében résztvevő, mintegy 233 fő adta, 
melynek nemek szerinti eloszlása szinte egyenletes, ugyanis a nők aránya 51,5%, míg a férfiaké 48,5% volt. Az 
adatfelvételhez kérdőívet használtunk, mely két kérdőívből állt össze. A személyiségjegyek megállapításához az 
Eysenck-féle személyiségtesztet, a pedagógusi percepció vizsgálatára a Fit Choice Scale tesztet alkalmaztuk.  
 
Eredmények 
A vizsgálatunk alapján elmondható, hogy a férfiakra sokkal inkább jellemző a szociális konformitás,  
vagyis sokkal inkább meg tudnak felelni a társadalmi elvárásoknak, mint a nők. Mindkét nem esetében meg-
figyelhető, hogy nem gondolják a tanári pályát egy jól fizető állásnak, fontosnak tartják a magas szakértelmet és 
a széles háttértudást. A személyiségjegyek különböző dominanciája mutatható ki a szakok esetében. 
 
Következtetések 
A kutatás kimutatta, hogy leginkább azok a személyek jelentkeznek erre a pályára, akikben megvan a megfelelő 
érdeklődés, illetve a legfőbb vonzerőt elsődlegesen a pálya társadalmi hasznossága képezi. Ezek az emberek tisz-
tában vannak azzal, hogy a pedagógus pálya egy nem túl jól fizető állás és kevés a társadalmi megbecsültség is 
(Paksi, 2015).  
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