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Az érdeklődés szerepe a pályaválasztásban 

 
A kép forrása: https://www.google.com/search?q=érdeklődés+vizsgálat&client 

 

Az érdeklődés csupán egyik alapja egy nagyon összetett szempontrendszernek, ami a pályaválasztás 

előkészítésében fontos. Ez, egy nagyon fontos témakör, de legfontosabb az, hogy az érdeklődést ne 

szűkítsük le a köznyelvi értelmezésre. Azt korán fel lehet ismerni, hogy mi kelti fel egy gyermek 

figyelmét, de pedagógiai és foglalkozástudományi értelemben ezt még nem lehet tényleges 

érdeklődésnek nevezni. Ráadásul az érdeklődés a gyermeki fejlődés során változik.  

 

Az érdeklődés összetett személyiségjegy.  

 Legkorábban a tevékenységek iránti érdeklődés értékelhető. Ez az általános iskolás kor 

végére egyértelművé válik. 

 Ezt követően a középiskola során állandósul a tanulmányi érdeklődés de később még ez is 

finomodik. A középiskola során az irányok már stabilan meghatározhatóak, még a 

tanárfüggőség is kiszűrhető. A tantárgyi érdeklődés mérése a 10 évfolyamig csak tájékoztató 

jellegű, de pontosabb eredményt ad, mintha a tanulmányi eredményesség alapján akarnánk 

véleményt kialakítani. 

 A munkaszerepek utáni érdeklődés, ami valójában társadalmi szerepérdeklődés, a 10. 

évfolyam előtt hitelesen nem mérlegelhető. 

 

Az érdeklődés megismerése és feltárása viszont nagyon fontos. De mérhető-e az érdeklődés? Annyit 

biztosan állíthatunk és elfogadhatunk, hogy vizsgálható. A mérés szóval azonban csínján kell bánni. 

Miért? Mert a mérés összehasonlító tevékenység. Ha mérni akarjuk az érdeklődést, akkor mit 

hasonlítunk mihez? Ha erre van hiteles válasz, akkor lehet mérésről beszélni. Természetesen van 

hiteles válasz, tehát megfelelő módszer esetén lehet hitelesen mérni. A vizsgálat szó használata 

azonban hitelesebb gondolkodásra vall. Főleg, ha hiteles módszereket találunk hozzá. 

 

Mit mikor, milyen életkorban tudunk hitelesen feltárni? 

 

1. rész Kezdjük a tevékenységérdeklődéssel: 

 

Az első pályaválasztási helyzetig, tehát a 8. évfolyamig biztosan feltárható a tevékenységérdeklődés. 

Erre több módszer alkalmas. A „Székesfehérvári Szakképzési Centrum Pályára fel!” programcsomagja 

is több eljárást biztosít. Ez azért fontos, mert egy vizsgálati eredmény sohasem elegendő. Az viszont 

egyértelmű, hogy amit több vizsgálat is ajánl, vagy egy rangsor elejére helyez, az hiteles megállapítás. 

https://www.google.com/search?q=érdeklődés+vizsgálat&client
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Ha tehát a képen látható E, H, és B jelű vizsgálatokban egyaránt szerepel egy információ, az biztosan 

jellemző vizsgálatban szereplő személyre. 

A kérdezés vagy tevékenységre irányul, vagy pályajellemzőkre. A 8. évfolyamig a tevékenységekre irányuló 

kérdezés a biztosabb. 

 

A tevékenységérdeklődés vizsgálata során szakszerű pályatanácsadás olyan eszközöket alkalmaz, amik a 

pályákat 10-13 pályakörre bontják. Ez a bontás rejtve tartalmazza az alterületeket is. 8. évfolyamon 

teljeskörű, vakrendszerű mérlegelő módszerekkel rangsorba rendezhetők a pályakörök, 

tevékenységérdeklődés szerint. A vakrendszer azt jelenti, hogy a vizsgálatban résztvevő személy mindig 

csak a mérlegre helyezett két tevékenység megnevezését látja. A korábbi mérlegelések eredményét nem, 

és a hátra levő mérlegelések tárgyát sem. 

 

A kérdésekben mindig csak műveletek vannak megnevezve, és nincs közvetlen utalás szakképesítésre. 

A tanulók négyfokozatú skálán azt jelölik meg, hogy a mennyire szívesen végeznék azt műveletet 

rendszeresen. Két elutasító válaszfokozat és két elfogadó válaszfokozat van a lehetséges választások 

között. 

 

Az ilyen módszer arra is alkalmas lehet, hogy az érdeklődési rangsor első három helyére került 

pályakörök részterületei között is rangsort adjon. 

 

A képen látható rangsor már egy jelentős információ, de önmagában természetesen még nem 

elegendő egy pályaválasztási döntéshez. Mint ahogy figyelmen kívül hagyása is jelentős kockázattal jár. 

Itt azonban csak példaként idéztünk egy konkrét vizsgálati részeredményt. 
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Az érdeklődés megoszlása az egyes pályakörön belül. 
Példaként csak a két legnagyobb érdeklődést kiváltó 
területre.) 

 

 
 

 

2. rész Második témánk lehet a tantárgyi érdeklődés: 

 
 

A tantárgyakhoz való viszony folyamatosan alakul ki, és hirtelen is változhat. Ilyen főleg iskola- vagy 

tanárváltás után következik be, de a személyiségfejlődés eredménye is lehet. Azt már jeleztük, hogy a 

tantárgyi érdeklődés csak akkor vizsgálható hitelesen, ha a tanuló már lényegében minden 

alaptantárggyal találkozott. Ez a 10. évfolyamra lehet jellemző. Végezhetünk ugyanakkor részleges, 

előzetes vizsgálatot korábban is, de ehhez szakértő kell és számítógépes támogató program. 

A szakértőnek azonban nagyon sokat segíthet a szülő, ha beszélget a gyermekkel az alábbiakról. 

Részletes kifejtés helyett csak a témákat jelöljük meg. 

 

 Nem a tanárhoz, hanem a tantárgyhoz való viszonyt kell mérlegelni. Az jó, ha a tanárt is 

szeretjük, de a tanár marad az iskolában, nekünk pedig arra kell gondolni, hogy akarjuk-e, hogy 

egy tantárgy, vagy egyes témái munkaeszközként elkísérjenek bennünket a foglalkozásunkba. 

 Szerethetünk több tárgyat is egyformán. A foglalkozásunkat azonban csak néhány rokon 

tantárgy képes segíteni, tehát a képzés során is csak rokon tantárgyakkal találkozunk. Tehát 
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egyformán közel állhat hozzánk a kémia és történelem, de nincs olyan foglalkozás, aminek a 

gyakorlásához egyformán fontos lenne a kettő. (Portisch Lajos, a sokszoros világbajnok jelölt 

sakkozó például egész életében képes volt operaénekesként is helytállni, de a kettőt nem 

művelhette egyszerre.) 

 Az idegen nyelvet, mint tantárgyat nagyon sajátos módon kell kezelni. Nem kell kihagyni a 

mérlegelésből, (a tanácsadó sem engedné), de a helyén kell kezelni. A nyelvtudás és a 

nyelvtanulás jelentőségét semmilyen érvvel nem lehet csökkenteni. Nem mindegy, hogy egy 

foglalkozás kizárólag két nyelv egyidejű használatával gyakorolható csak, vagy egy nyelven is, 

legyen az akár az anyanyelv, vagy idegen nyelv. A pályatanácsadás esetében pedig ez döntő. 

Adott tanácsadási helyzetben a tanácsadó ezt megbeszéli a tanulóval, aki ennek ismeretében 

végzi majd a mérlegelést. 

 

A számítógéppel támogatott tanácsadó 

programokban feltáró szakaszban a 

tantárgyak rangsorolása vak módszerrel 

történik. Minden tantárgy minden 

tantárggyal összehasonlításra kerül, a 

kétkarú mérleg elvét követve. A tanuló 

mindig csak egy mérlegelést végez. A 

program vakon gyűjti össze az adatokat, 

és csak a végső rangsort mutatja meg. 

A rangsor láthatóvá teszi a tanuló 

válaszainak következetességét is. 

 

3. Rész. Harmadik témánk a munkaszerepek iránti érdeklődés 

 

Említettük bevezetőben, hogy ez valójában társadalmi szerepérdeklődés, pontosabbá a munkaszerep 

iránti érdeklődés társadalmi szerepérdeklődéssé válik. 

 

Jelentősége minden képzettségi szinten nagyon nagy. Ennek bizonyítására egy olyan példát idézünk, 

ami sikeres tanulmányi út után nagy karriert ígérő helyzetben levő fiatalok foglalkoztatási gondjainak 

révén mutat rá a téma fontosságára. Selye János kritikus szemmel nézi a laboratóriumban serénykedő 

fiatal tudósjelölteket Miközben a tudományos kutatásszemléletéről, lelkületéről és logikájáról 

gondolkodik, felfedi, hogy a kutatáshoz nem elég a tudományos felkészültség. A laboratóriumában 

dolgozó fiatalok mind képzettek voltak, általános értelemben tehetségesek, de csak kevesen hordozták 

személyiségükben a kutatót. Ezért csak kevesen felelhettek meg a kutatói munkaszerepnek, ami 

egyben társadalmi szerep is. Selye János ezt a hiányt, bár kisebb mértékben, viszonylag sikeres 

kutatóknál is felfedezi. 

 

Selye környezetében, és nyilván nem csak az ő setében volt így, olyan fiatalok jelentek meg, akik 

nagyon jó tanulmányi teljesítményt értek el. Ebben bizonyára nagy szerepe volt a tantárgyakhoz való 

viszonynak, sőt kiváló tanáraiknak is. Kutatói területet választottak, mert a kielégíthetetlen 

tudásvágyuk erre indította őket. Nem átfogó pályaorientációs tanácsadás után döntöttek így. A kutatói 

szemléletet ugyanakkor nem a bizonyítvány, hanem a személyiség hordozza. A szakmai tudás csak egy 

feltétel a foglalkozási szerep eredményes gyakorlásához. Szükséges, de nem elegendő. 
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A munkaszereppel való azonosulás megléte, vagy hiánya egy kertésznél, vagy hegesztőnél ugyanilyen 

fontos.  

Utolsó érvünk ebben a témában: A legkiválóbb drámai színészek között is csak elvétve akad olyan, aki 

a táncoskomikus szerepekben is sikeres lehet. 

 

A pályaorientációnak tehát fontos feladat, hogy az érdeklődést a maga teljességében vizsgálja, 

természetesen az életkori lehetőségek figyelembevételével. Tehát nem csak tevékenységek és 

tanulmányi területek után érdeklődik az ember, de a foglalkozási szerepek iránt is. Ha gondol rá, ha 

nem! 

Ez itt nem teszt, de a képek utalnak a legjellemzőbb munkaszerepekre. Nem kell kitalálni milyen 

alapvető társadalmi és munkaszerepekre utalnak a képek, sőt itt kerüljük is ezek megnevezését. (A 

karmester például teljesen általános, tehát zenei, hanem minden foglalkozási ágazatra jellemző 

szerepre utal, mint ahogy a többi kép is.)  

A számítógéppel támogatott tanácsadáson feltárható a szerepérdeklődés. Nagy biztonsággal csak 16 

éves kor után! 

 

 
Azt nagyon fontos tudni, hogy a pályaválasztással kapcsolatos összes személyi jellemző közül 

kiemelkedő jelentősége a szerepérdeklődésnek, a vérmérsékletnek és a tevékenységalapú 

érdeklődésnek van. 


