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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Az életbe nem lehet időnként kirándulni-, minden és mindenki egész embert kér, az élet is, a munka is.
/Márai Sándor/

Kutatóvá válni nem lehetséges egy pillanat alatt. Kihívásokkal, sikerélménnyel és néha
kudarcokkal tűzdelt folyamat. Számos lehetőség, ami inspirál a tervek megvalósítására, majd
a kijózanító, átdolgozott éjszakák újratervezésre késztetnek. Egy olyan út, amelynek a végére,
ha szerencsések vagyunk, az ötlet kutatássá, az ember kutatóvá érik. Az úton végig menni
csak úgy lehet, ha vannak hozzá társak, akik kísérnek. Én szerencsés voltam.
Végtelenül hálás szívvel mondok köszönetet Falus Iván professzor úrnak, témavezetőmnek,
aki nélkül bizonyosan nem sikerült volna. Szakmai tanácsai, türelemmel támogatása, bizalma,
a nehézségeken átlendítő és sokszor életerőt adó humora segített abban, hogy végig tudjak
menni ezen az úton.
Köszönettel tartozom társ-témavezetőmnek, Feketéné Szabó Évának, aki minden szakmai és
erkölcsi támogatást megadott ahhoz, hogy ez a dolgozat elkészülhessen. Köszönetemet
fejezem ki az értekezés műhelyvitáján részt vevő előopponenseknek, bizottsági tagoknak, volt
tanáraimnak,

Rapos

Nórának,

Horváth Júliának,

Golnhofer

Erzsébetnek,

Kimmel

Magdolnának, Kálmán Orsolyának, Kotschy Beátának, hogy meglátásaikkal, jószándékú és
kritikai

észrevételeikkel,

tanácsaikkal

hozzájárultak

a

dolgozat

végső

formájának

elkészítéséhez. Köszönöm Nahalka István tanár úrnak, Mózer Dávidnak és Czirfusz Dórának,
hogy bevezettek a statisztikai elemzés és az SPSS alkalmazás számomra sok esetben
átláthatatlan útvesztőjébe, és szerencsére a kivezető utat is megmutatták. Ugyancsak
köszönöm Máthé Borbála doktorjelölt társamnak, hogy támogatást adott a MAXQDA
használatának megértéséhez. Köszönöm a konduktorhallgatóknak és a vizsgálatban részt vett
kollégáimnak, hogy megtiszteltek bizalmukkal és közreműködésük által létrejöhetett a
kutatás.
Köszönöm a barátaimnak, hogy a végsőkig hittek bennem és támogattak. Külön köszönöm
Földesi Renátának a hosszú baráti és szakmai beszélgetéseket, amelyek inspirálták a kutatás
folytatását, és köszönöm Iváncsics Lacinak, hogy abban segített, amiben csak kellett, és hitt
benne, hogy fel tudok lépni a következő lépcsőfokra is. Végül köszönöm a családomnak, mert
bástyáim voltak a legnehezebb időszakokban is, a hitük és a szeretetük mindvégig velem volt
az úton.
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1
1.1

BEVEZETÉS
A kutatási probléma bemutatása, a téma kutatási kontextusa

A konduktor, mint pedagógus, kulcsszereplője a központi idegrendszeri eredetű sérüléssel élő
gyermekek és fiatalok konduktív nevelésének, amelynek célja a neveltek integrációra,
inkluzív nevelésre történő felkészítése és segítése. Az integráció támogatásának
szükségességével, lehetőségeivel kezdetben a fogyatékkal élő, sajátos nevelési igényű
gyermekek, főként oktatási jellegű beilleszkedésének értelmezése kapcsolódott. Az integráció
támogatását középpontba állító célértelmezés idővel elmozdult az inkluzív, a „kölcsönösen”
befogadó nevelés irányába (Atkinson, 2002; Papp, 2012; Giambona és Vassallo, 2013;
Zászkaliczky, 2013; Réthy, 2013; Varga, 2015; Böddi; 2017), amely együtt járt egyrészt
annak oktatási területről társadalmi szintre történő kiterjesztésével (social incluson) (Potts,
2002; Williams et al., 2005; UNESCO, 2009; Asumah és Nagel, 2014; Varga, 2015),
másrészt a címzetti kör bővülését is magával hozta a roma, bevándorló, hátrányos helyzetű,
mélyszegénységben élők, idősek, és nők csoportjai vonatkozásában is (Cserti Csapó és Orsós
2013; Szemenyei és Végh, 2013; Kokas és Lakatos 2013; Horváth, 2013).
Napjainkra mind a hazai, mind az európai oktatáspolitika kiemelt feladatának tekinti a
különleges bánásmódot igénylő, sajátos nevelési igényű gyermekek integrációját, inkluzív
nevelését segítő és megvalósító, nyitott szemléletű és felkészült pedagógusok képzésének,
továbbképzésének szervezését, fejlesztését és ennek támogatását (Zsebe és Bíró, 2002, 2004;
Ferguson, 2008; Perlusz, 2013; Rózsáné, 2013; Feketéné Szabó, 2013; Mile, 2016; Túri,
2017). „Az inkluzív együtt tanulás megvalósítása a pedagógusképzés számára is
szükségszerűen fogalmaz meg elvárásokat, így a pedagógusjelöltek szélesebb körű
felkészítését is a mássággal élő vagy különleges bánásmódot igénylő gyermekek támogató
nevelésére, tanítására.”(Túri, 2017, 82)
A konduktív tevékenység számos szegmenssel bír, mint a nevelés és oktatás, a fejlesztés,
gondozás; pedagógiai alapú habilitáció és rehabilitáció. A célok elérése tekintetében
hatékonyabb lehet a különböző eljárásokat együttesen megvalósító szakember. S bár a
konduktor a képzés határterületi mivoltából (pedagógia, rehabilitáció, szociális szféra)
következően képes mindezen területeken való eredményes működésre és változások elérésére,
tevékenységének alapja pedagógia, pedagógiai elvek mentén, pedagógiai eszközök
segítségével történik; egy különleges és speciális pedagógusként végzi konduktív nevelő
tevékenységét.
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Disszertációmban a konduktorképzésben részt vevő hallgatók nézeteinek feltárásával, belépő
nézeteik változásainak nyomon követésével, értelmezésével foglalkozom. A konduktorképzés
szerepét, feladatát is érintő új társadalmi elvárások erősödése az integrált, inkluzív nevelés
támogatására, valamint a pedagóguskutatások széles körében alkalmazott nézetkutatások
hiánya a konduktorok vizsgálatában, indokolták kutatási témám választását.
A konduktorjelöltek, mint leendő pedagógusok nézeteit feltáró empirikus vizsgálat elméleti
megalapozása és alátámasztása érdekében a konduktív nevelési rendszer legfontosabb
alapvetéseit, a képzés létrejöttének főbb állomásait, a jelenlegi képzés sajátosságait, másrészt
a pedagógussá válás folyamatának, a pedagógusok személyiségére, tevékenységére irányuló
vizsgálatok, valamint a nézetkutatások irányai, fókuszaik és feltárhatóságuk hazai és
nemzetközi szakirodalmát tartottuk szükségesnek áttekinteni. Ennek megfelelően a 2.
fejezetben a konduktív nevelés alapvetéseiből, a konduktorképzés jelentős állomásai-, a
képzés sajátosságainak értelmezéséből indulunk ki, fókuszálva a konduktív nevelési rendszer
kimunkálására hatást gyakorló releváns elméleti megközelítésekre.
A fogyatékkal és sajátos nevelési igénnyel élők egy szűkebb csoportja, a cerebral paretikus
(központi idegrendszeri eredetű sérült) gyermekek és fiatalok integrált nevelésének sikeres
előkészítésében és megvalósításában nélkülözhetetlen szerep jut a konduktornak. A konduktor
feladata a központi idegrendszeri eredetű sérüléssel élő gyermekek és felnőttek konduktív
nevelése. (Pető, 1955; Hári – Horváth – Kozma - Kőkúti, 1991; Beck, 2008; Feketéné Szabó,
2011). A konduktív nevelés alapvetése, hogy a központi idegrendszeri sérülést nem biológiai
akadályként, hanem pedagógiai feladatként, a tanulási folyamat zavaraként szükséges kezelni,
mivel a tünetek hátterében az idegrendszer összműködésének károsodása, a tevékenységek
összerendezetlensége áll, ilyen formán a probléma lokális kezelése sem lehetséges. (Pető,
1955, Hári, 1991; Balogh, 1998; Medveczky, 2003, Feketéné Szabó, 2008, Földesi, 2014).
Ezen alapszik a konduktív nevelés holisztikus szemlélete, miszerint a sérült ember gyógyítása
nem lehetséges egyes részfunkciók, részterületek zavarának kezelése által, hanem az
egészlegesség elve, az egységszemlélet alapján az embert középpontba állítva, koherens
rendszerként kell tekinteni (Földesi, 2014, 2017; Balogh, B. 2018, Schaffhauser, 2016). A
konduktív nevelési tevékenység tehát nem az egyes részfunkciók kezelésével, hanem a
személyiség komplex fejlesztése által lesz eredményes (Hári, 1991; Balogh, 1998; Pintér,
2002; Feketéné Szabó és Hevér, 2011; Földesi, 2014; Benyovszky, 2015). Mivel a tanulás
folyamatának zavarával állunk szemben, pedagógiai megközelítésre van szükség, amelyre a
konduktor, mint pedagógus személye és a konduktív pedagógiai tevékenység jelenthet
8

megoldást (Feketéné Szabó, 2011). A konduktorképzés ezen speciális pedagógusi pályán
sikerrel és eredményesen tevékenykedő pedagógusjelöltek felkészítését végzi.
Az empirikus kutatás megalapozásához a pedagóguskutatások összegző áttekintésére kerül
sor a tanárrá válás folyamatának alakulása, a pedagógus pálya választása, pályaszocializáció,
szakmai identitás fókuszában. A pedagóguspálya választását egyrészt a jelölt érdeklődése,
pályaválasztási szempontjai, másrészt az előzetes személyes és iskolai élmények, az iskolában
eltöltött idő tapasztalatai, tanári mintái is befolyásolják (Falus, 2004; Dombi, 1999; Köcséné,
2007). A pedagóguspálya választásakor a jelölt feltételezhetően rendelkezik egy előzetes
pályaattitűddel, amely a képzésbe kerüléssel, majd a pálya megkezdésével, azok hatásaiként
változhat (Váriné, 1986; Köcséné, 2007), azonban a képzés hatása lényegesen gyengébb
„beavatkozást” jelent az előzetes tapasztalatokon alapuló nézetekéhez képest (Richardson,
1996; Köcséné, 2007; Rodgers és Scott, 2008). A korábbi személyes és iskolai
tapasztalatokból származó nézetek ugyanis befolyásolják a tanárok és jelöltek gondolkodását
és pedagógiai gyakorlatát (M. Nádasi, 1999; Szivák, 1999, Falus, 2001; Dudás, 2007;
Kálmán, 2013). A 3. fejezetben ezért a tanárrá válás folyamata, a pedagógus szerep, valamint
a szakmai énkép és identitás kialakulásának, párhuzamos fejlődési folyamatának részletesebb
kifejtésére kerül sor.
A nézetek jellemzően személyes és iskolai tapasztalatokon alapuló, implicit jellegű pszichikus
képződmények, amelyek különböző tartalmakhoz kötődve, személyes konstrukciókat
jelentenek és befolyásolják a befogadó és értelmező rendszert (Pajares, 1992; Bullough, 1997;
Calderhead, 1996; Richardson, 1996; Falus, 1998, 2001). A jelöltek és tanárok
tapasztalataikon alapuló nézetei ugyanis befolyásolják gondolkodásukat, pedagógiai
ítéleteiket, gyakorlatukat, viselkedési sémaként, metodikai mintául szolgálnak, egyfajta
filterként működve hatnak. (Hunyadyné, 1993; Richardson, 1996; Bullough, 1997; Falus,
2001; M. Nádasi, 2002; Kimmel, 2007; Dudás, 2007). Ezek a korábbi személyes és iskolai
tapasztalatok implicit módon vannak jelen a jelöltek gondolkodásában és befolyásolják a
képzés tartalmainak elsajátítását, valamint hatással vannak a későbbi tanári gyakorlatra is
(Thompson, 1992; Falus, 2001; Hativa és Goodyear, 2002; Kimmel, 2007; Dudás, 2011).
A képzésben az ismeretek, képességek, szakmai tudás és a gyakorlatban hasznosuló
kompetenciák megszerzésének lehetősége adott, amely által a jelölt felkészülhet leendő
pedagógusi szerepére és tevékenységére, azonban nézetei nagymértékben befolyásolják és
szűrik azt, hogy mindezekből mit fogad el és épít be értékelő rendszerébe (Goodman, 1988;
Falus, 2001; Kimmel, 2007; Dudás, 2011).
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A pedagógus tevékenységében a gondolkodás és a cselekvés nehezen szétválasztható
folyamatként van jelen, szoros a kapcsolódás, a kölcsönös egymásra hatás. E folyamatban
mindvégig jelen van, akár előzményként, akár kísérőként és végül eredményként a pedagógus
nézetrendszere és tudása. A kutatás számára Richardson (1996) meghatározását tekintem
irányadónak, mely szerint: „ A nézetek olyan feltételezések, feltevések, propozíciók a
világról, amelyeket igaznak vélünk, és amelyek befolyásolják ítéleteinket, mások megítélését,
s amelyeket felhasználunk döntéseink során…. a nézetek meghatározzák a cselekedeteket, de
a cselekedetekben szerzett tapasztalatok és reflexiók visszahatnak a nézetekre, ezáltal okozva
változást és/vagy gyarapodást.” (Richardson, 1996, 104)
A pedagóguskutatásokhoz kapcsolódóan a 4. fejezetben kerül sor a nézetkutatások
áttekintésére. Az egyes nézetkutatások, így ezen belül a pedagógustevékenységben megjelenő
cselekvés, gondolkodás, a pedagógus elméleti és gyakorlati tevékenységből származó tudása,
a nézetek és tudás kölcsönhatásának elemzése, értékelése, a pedagógusi tevékenység
sajátosságaira vonatkozó nézetek kutatása számos ponton kapcsolódik a pedagógusképzési
kutatásokhoz és a pedagóguskutatásokhoz.
A nézetek eredményes feltárásának lehetőségét széles kutatási módszertan támogatja, így a
feltáró hagyományos kutatási metodológiák, mint a kérdőív (Golnhofer és M. Nádasi, 1981;
Johnson, 1994; Nettle, 1998; Szivák, 1999; Köcséné, 2007), az interjú (Golnhofer és Nahalka,
2001, Köcséné, 2007) és a mélyinterjú (Richardson, Anders, Tidwell, Lloyd, 1991; Fülöp,
1993;) mellett megjelentek újabb, a nézetek mélyebb feltárását lehetővé tevő módszerek is,
mint a fogalomtérkép (E. Szabó, 1996; Zantig, Verloop, Vermunt, 2001; Dudás, 2007;
Köcséné, 2007), a támogatott felidézés (Falus, 1985; Kotschy, 1985, Meijer, Zanting,Verloop,
2002; Sántha, 2004), a metaforakutatás (Vámos, 2001, 2003; Köcséné, 2007; Dudás, 2007), a
mondatbefejezés (Zantig, Verloop, Vermunt, 2001) és a portfólió-elemzés (Bullough, 1993;
Dudás, 2005). A nézetek kutatásának jelentős szakirodalmában a témánk kutatásának
módszereire vonatkozó megállapítások lelhetők fel, amelyek kritikai elemzése ugyancsak
szükségszerűnek látszik a kutatás megalapozásához.
A dolgozat 5. fejezete tárgyalja a pedagógiai kutatások körében megjelenő metodológiai
irányzatokat, a kvantitatív és kvalitatív kutatási paradigmát, azok alapvetéseit, valamint az
utóbbi évtizedekben tapasztalható módszertani paradigmaváltás eredményeként megjelent
kombinált kutatás-módszertani megközelítést (mixed methods). A kutatási módszerek kritikai
elemzése által kerülnek megfogalmazásra az empirikus kutatás elvégzéséhez relevánsnak ítélt
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paradigmák, kutatási módszerek, eszközök kiválasztására vonatkozó következtetések. A 6.
fejezetben az értekezés mondanivalóját alátámasztó empirikus vizsgálatok adatainak és
eredményeinek bemutatására kerül sor.
A szakirodalom áttekintése segítette az empirikus kutatás megtervezését és elméleti
megalapozását,

és

támogatásul

szolgált

a

kutatás

fókuszainak

meghatározásához,

kijelöléséhez. Mindezen elméleti vonatkozások alapul vételével, valamint különös tekintettel
további két vizsgálat (Dudás, 2007; Fűzi, 2012) eredményeire, jutottam el a kutatás
fókuszának véglegesítéséhez. A jelöltek már a képzésbe lépve rendelkeznek önmaguk és
leendő szakmájuk vonatkozásában a képzéssel összefüggő, releváns nézetekkel (Dudás,
2007), és későbbi pedagógiai gyakorlatuk minőségét befolyásolja személyiségük, szakmai
tudásuk, valamint az általuk betöltött szerepmodell, illetve ezek egyensúlya (Fűzi, 2012).
Mindezek alapján a kutatásom fő fókuszába annak vizsgálatát helyeztem, hogy feltárjam, a
konduktorképzésben részt vevő hallgatók miként vélekednek leendő konduktori szakmájukról,
hogyan változnak ez irányú nézeteik, valamint miként gondolkodnak az ezt megalapozó
konduktorképzésről.
A konduktorhallgatók nézetrendszerének feltárását, valamint annak alakulását tehát két főbb
témacsoportba osztva vizsgáltam és elemeztem az alábbiak szerint:
1) a konduktori szakmára vonatkozó nézetek, ezen belül a) a konduktori szerepre és
tevékenységre, b) a konduktori pálya választását meghatározó általános és személyes
tényezőkre, c) a másság és sajátos nevelési igény elfogadására, d) az integrációra, inkluzív
nevelésre vonatkozóan, valamint
2) a konduktori képzésre, ezen belül a) a konduktori képzés megítélésére és b) a konduktori
szakma tanulhatóságára vonatkozó nézetek vonatkozásában.
A szakirodalmi áttekintés alapján az empirikus kutatás során alkalmazandó kutatási
módszerek kiválasztásában alapoztam a nézetkutatásokból megismert és eredményesen
alkalmazott kutatásmetodológiai megközelítésekre, eszközökre.
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1.2 Összegzés
A konduktori és a segítő szakmák (gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus, speciális pedagógus
stb.) kapcsolódásuk révén feltételezik az ezen a területen dolgozó szakember részéről a segítő
tevékenység, ezen belül a speciál-pedagógiai szakterület sajátosságainak, általános és
specifikus jellemzőinek, legfontosabb irányainak az ismeretét (Mile, 2016). Ebből
következően a konduktorjelöltnek képzését befejezve ismernie kell az integrációval, inkluzív
nevelés feladatával érintett speciális pedagógiák, alternatív eljárások célkitűzéseit,
tevékenységeit, képessé válnia a szakterületéhez tartozó elvárások megismerésére, a
problémák analízisére, szintézisére, összefüggések felismerésére, értékelésére. Ugyancsak
képesnek kell lennie az ehhez kapcsolódó nevelési rendszerben való gondolkodásra, speciális
szakmai kérdések azonosítására, megoldási javaslatok megfogalmazására, interdiszciplináris
megközelítésére.
A pedagógusképzésre, valamint pedagógusok, pedagógusjelöltek nézeteinek feltárására
vonatkozó vizsgálódások főként a tanárkutatásokban jelentek meg, míg a pedagógusképzés
egy sajátos területén, a konduktorképzés tekintetében ilyen jellegű vizsgálat elvégzésére nem
került sor. Indokoltnak bizonyult a konduktorjelöltek nézeteinek leíró jellegű feltárása,
megismerése, a nézetek fejlődésének, a változás tendenciájának nyomon követése. Ugyancsak
kevéssé számos azon kutatások köre, amelyek a pedagógusjelöltek, pedagógusok körén túl a
pedagógusképzésben részt vevő szakemberek képzéssel és szakmával kapcsolatos nézeteinek
egyidejű feltárására, megismerésére vállalkozik
A konduktor számára, függően attól, hogy tevékenységét hol, milyen feltételek és keretek
között végzi, fogalmazódnak meg újra és kerülnek átértékelésre a tevékenységéhez kötődő
saját és külső elvárások. Különösen fontosnak gondolom a konduktorképzésben
tanulmányokat folytató hallgatók gondolkodásának megismerését, valamint azt, hogy
megjelenítsük számukra, hogyan vélekednek leendő szakmájukról, leendő pedagógusi
szerepükről

és

az

ehhez

hozzásegítő

képzésről.

Ugyanakkor

a

konduktorképzés

szempontjából is nagyon hasznos visszajelzést adhat a képzésben jelen lévő hallgatók és
szakemberek véleménye a képzés célját és tárgyát képező szakmáról, valamint az ennek
elsajátításához keretet adó konduktorképzésről.
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1.3 A kutatás célja
Kutatásomban arra törekedtem, hogy egyrészt feltárjam, hogyan gondolkodnak a hallgatók
leendő szakmájukról, ezen belül a konduktori szerepről és tevékenységről, hogyan vélekednek
a konduktori pálya választásának általános és személyes motívumairól, milyen nézetekkel
bírnak a másság, sajátos nevelési igény, illetve az integráció, inkluzív nevelés
vonatkozásában. Vizsgálatomban arra is fókuszáltam, hogy a kutatás által láthatóvá váljék, a
képzés folyamán változnak-e a hallgatók vélekedései leendő szakmájuk tekintetében, és
milyen irányú elmozdulás, milyen tendenciák tapasztalhatóak a nézetváltozások körében. A
vizsgálat keretében célom volt, hogy feltárjam, tapasztalható-e lényeges eltérés a
konduktorképzésre vonatkozó nézetek között, a hallgatók egymás közötti viszonyában, illetve
a hallgatók és a képzésben részt vevő szakemberek között.
Kutatásom lehetőséget teremtett arra, hogy megragadjam a konduktori szerep és tevékenység
vonatkozásában mely elemeket hangsúlyozzák vagy emelik ki leginkább megítéléseikben a
kutatásban résztvevők, illetve feltárjam, nézeteik szerint miért választják a fiatalok általában a
konduktori pályát és ez miként jelenik meg saját pályaválasztási motívumaikban. Lehetővé
vált, hogy áttekintsem a konduktorképzés tartalmi elemeire vonatkozó nézetkülönbségeket,
azonosságokat, illetve azon elemezés elvégzését, hogy felfedezhetőek-e összefüggések az
egyes nézetek között. A célcsoport kiválasztásánál és a vizsgálatok megvalósításánál
figyelembe vettem, hogy az egymáshoz, illetve az önmagához képest viszonyított
nézetrendszer alakulása is nyomon követhetővé váljon.
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2

A KONDUKTÍV PEDAGÓGIA MEGJELENÉSE A MAGYAR
PEDAGÓGIÁBAN

A dolgozat fókuszában a konduktorképzésben részt vevő hallgatók nézeteinek feltárása, a
nézetek változásainak, az esetleges összefüggések értelmezése áll. A konduktorjelöltek leendő
szakmaszerepükkel, hivatásukkal, valamint az ehhez hozzásegítő képzésükkel kapcsolatos
nézeteik az empirikus vizsgálat értelmezési keretének alapjául szolgálnak. Ennek megfelelően
célszerűnek látszik, hogy a jelen fejezetben megjelenjen a segítő pedagógus szakmák sajátos
és egyedi formájának, a konduktori tevékenységnek a bemutatása, az alapjául szolgáló
konduktív pedagógia értelmezése, a képzés létrejöttének főbb állomásai és a konduktorképzés
sajátosságainak áttekintése.

2.1 A konduktív nevelési rendszer értelmezése
Pető András tudós, orvos, gyógypedagógus nevéhez kötődik a konduktív nevelési
rendszer elméletének és gyakorlatának kidolgozása. Érdeklődése széleskörű, így a különböző
mozgásszervi megbetegedések, az ortopédia, a tüdőbetegségekben szenvedők orvosi
kezelésének vizsgálatán túl tanulmányozta a hagyományos orvoslás elfogadott keretein kívül
eső természetes eljárásokat és gyógymódokat, így a homeopátiát, a gyógynövénytant is, de
érdeklődött a művészetek és egyéb tudományok iránt (Földesi, 2014). Figyelmének fókusza
nem állt meg a gyógyítás, az orvosi tevékenység határán, élettörténetének kutatásaiból ma
már tudjuk, hogy impulzív munkásságán lenyomatot hagytak korának új nevelési elméletei és
gyakorlati törekvései, az emberközpontú szemlélet, az egyes gyógymódok eredményes
ötvözésének lehetőségei.
A konduktív nevelési rendszer megalapozásául szolgáltak mindazon tapasztalatai, amelyeket
akkor szerzett, amikor az emberi szervezet öngyógyító képességének a kezelési eljárásokba
való bekapcsolását tanulmányozta. Pető elméletének középpontjában az ember egészlegessége
állt; a test, a szellem és a lélek elválaszthatatlan egysége (Földesi, 2017). Úgy hitte ezen
egység egy megbonthatatlan egész rendszere, amely esetében bármely rész sérülése az egész
egységre kihat. „Pető filozófiájának egyik alapgondolata az volt, hogy az ember nem
szabdalható testrészekre, funkciókra, ezért egységes, összefüggő rendszerként kell értelmezni.
Test, lélek, szellem jelenti az egészlegességet, s adja az ember lényegét, s ha bárhol zavart
szenved ez az egység, az kihat a teljes rendszerre. Ez az egységszemlélet munkájának minden
területét meghatározta.” (Földesi, 2017, 146)
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Ezen alapszik holisztikus szemlélete, miszerint a sérült ember állapotának befolyásolása nem
lehetséges egyes részfunkciók, részterületek zavarának kezelése által, hanem az embert
középpontba állítva, koherens rendszerként kell tekinteni (Hári, 1991; Balogh, 1998). Ez
magának a konduktív nevelésnek az alapja is: a holisztikus megközelítés, a nevelt konduktív
fejlesztését komplexen kezelő értelmezés. A komplexitásba tartozóan a nevelést a motoros
képességek alakítása mellett mind a kognitív, mind az affektív területekre kiterjedően is
értelmezte, így érintve a kommunikációs képességeket, az önaktivitást, a szociális tényezőket
is.
A konduktív pedagógia orvosi és nevelési értelemben is újszerű. Orvosi értelemben olyan
újszerű rehabilitációs rendszernek tekinthető, amely az ember meglévő, illetve elvesztett
képességeinek fejleszthetőségén alapul. „A gyermek megmaradt képességeinek birtokába
kerül, betegből gyermekké válik. Vizsgálati tesztekkel fel nem deríthető, hihetetlenül nagy és
fontos látens kapacitás áll a cerebral parezissel élő gyermekek rendelkezésére, melyet a Petőmódszer Pygmalion-effektusa igen gyorsan mobilizál. A rendszeres munka során kialakul a
mozgásminta (agyi tevékenység) és javul a globális teljesítőképesség.” (Balogh, Medveczky,
2003, 266) Következik ez abból, miszerint a sérült agy funkciói befolyásolhatóak, a károsodás
ellenére kapacitálható tartalékokkal, új kapcsolatok kiépülésének lehetőségével rendelkezik,
amelyek a tanulás, tanítás folyamatában aktivizálhatóak, mozgósíthatóak. „Az idegrendszer a
károsodás ellenére is rendelkezik tartalékokkal, kihasználatlan befogadóképességgel, az új
kapcsolatok kiépülésének lehetőségével, amelyek a tanulás tanításának folyamatában
mozgósíthatók.” (Feketéné Szabó Éva, 2011, 13) Pető erre épülő teóriája saját korában még
nem volt bizonyított. Korát évtizedekkel megelőző felismerését jóval később igazolták a
neurológia tudományterületén végzett kutatások, így a neuroplaszticitás, a kompetitív
plaszticitás jelenségeit érintő vizsgálatok eredményei (Hámori, 2002, 2005; Urbán, 2008). Így
nyert bizonyítást az agy strukturális és funkcionális változásra való képessége, az ingergazdag
környezet, az aktivitás és a tanulás egymást támogató és kiegészítő hatásai, amelyek az
agyérző és motoros kérgeiben is megnyilvánuló plasztikus változásokat eredményeznek.
„A konduktív tanulás a flexibilitás, a funkcionális reorganizáció, a plaszticitás jelenségeit
felhasználva képes új ortofunkció építésére, az újraszerveződés által visszajelentéseket ad a
koordináció kiválasztásához, amely céltudatos tevékenység elérését megszervezi az
idegrendszer, tehát a rossz, diszfunkciós működés helyett újat, helyeset hoz létre; a tanulás a
tudatos aktivitás útján jön létre”. (Hári és mtsai, 1991, 28)
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A konduktív pedagógia küldetése nevelési értelemben is újszerű, hiszen egy alapvetően
meglévő állapotot – a központi idegrendszeri sérülés következtében előállt funkciókárosodást
– nem orvosi, nem biológiai eszközök által, hanem azt tanulási zavarként kezelve, pedagógiai
feladatként közelíti meg, ez által teremti meg Pető a korában akkor még újszerű pedagógiai
alapú (re-)habilitációs értelmezést, a „gyógyító nevelést”. „A konduktív mozgásterápiából
alakult ki Pető irányításával a konduktív mozgáspedagógia, amely az orthomotorikus
kondukció metodikai egységében magában foglalja a mozgásnevelést, a beszédnevelést, az
önellátás és a munka-mozgások tanítását, valamint az óvodai és iskolai oktatást”. (Balogh,
1998, 5)
Az orvosi, pszichológiai, pedagógiai és filozófiai eredmények ötvözeteként, komplex nevelési
felfogásként valósítja meg azt a látásmódot, amely a sérült gyermek esetében nem azt tekinti
célként feltérképezni, amit a sérült nem tud, hanem annak kreatív lehetőségét keresi, amely
mindezen állapotból kihozható. Nevelési felfogása, gyermekszemléletének újszerűsége
gyökerezik a reformpedagógiai mozgalmak értékeiben, új nevelési törekvéseiben, melyek
megalapozták egyedülálló konduktív nevelési ideológiáját és erre épülő pedagógiai
gyakorlatát.
„A

mozgáspedagógiai

konduktornak

világosan

kell

látnia,

hogy

a

konduktív

mozgáspedagógiában látás, hallás, beszéd, tanulás, kézmunka, önellátás, vegetatív
folyamatok, feltételes reflexek és gátlások kialakulása, a környezettel való kapcsolat, az
akaratlagos mozgások, az orthomotorikus kondukció révén egységet alkotnak. Ezen egység
megfigyelésétől, tekintetbevételétől és irányításától függ az eredményes mozgáspedagógiai
munka, orthomotorikus, orthostatikus és orthopszichikus értelemben. A legjobban kialakított
dinamikus sztereotip is csak akkor elégíthet ki, ha egyidejűleg az óvodai-, iskolai- és a
műhelymunka is az átlagon felül eredményes.” (Balogh, 1998, 7)

A kondukció (rávezetés, rávezetődés) a nevelési folyamatban, a tanulásban való aktív
részvétel megjelenítődése. A saját tanulásban való aktív én állapottámogatásaként jelenik
meg, a szükséges célok keretbe foglalása révén rávezet a megfelelő idegrendszeri
koordinációra, a helyes belső szervezésmód kialakítására, rendszerré szerveződő, változatos
tevékenységek kínálata által. Az aktivitásba vetett hit, a tanuló aktivitása Pető filozófiájában
hangsúlyos. Számára a konduktív pedagógia, a konduktív nevelés elképzelhetetlen a gyermek
aktív részvétele, cselekvése, tevékenysége nélkül.
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Úgy vallja, a tanulás nem csupán kondicionálás, ismétlés, begyakorlás; a tevékenységhez
kapcsolódó tanulás új lehetőségeket nyit meg. A helyreállító munka alapja tehát a „neveltek”
aktivizálása, amelynek lehetőségét csoportfoglalkozások keretébe ágyazottan, az egész napot
átívelő, egymásra épülő napirendi elemek által biztosítja.
„Az általa alkalmazott „technika”, a ritmikus intendálás (a mozgás szándéka és annak verbális
megfogalmazása), a konduktorok (akkoriban kezelők) folyamatos jelenléte és az egyénre
szabott célok, feladatok kiugró eredményeket hoztak a „képezhetetlenek” fejlesztésében.”
(Földesi, 2017, 146)

Az öntevékeny, spontán élményeket kínáló, életszerű konduktív programelemek igazodnak a
konduktív nevelés fókuszához: a nevelés kifejezés megjeleníti a tanulás, a fejlesztés igazi
célját: a változásra képes ember segítését. Nem az egyes funkciózavarok kezelése lehet
eredményes, hanem a zavarokkal megküzdeni képes ember támogatása.
„A konduktív nevelési rendszer elnevezésben a nevelés kifejezés a legjelentősebb, mert a
helyreállító munka célját helyezi új megvilágításba. Pető András feltevése ugyanis az, hogy az
orto- és diszfunkció olyan folyamatok, melyek nem függenek abszolút mértékben a
különböző fogyatékosságoktól. Ezért az ortofunkció, a helyes működés elérése érdekében
nem valamely fogyatékosság változtatása, hanem a változásra képes ember segítése a cél.”
(Hári és mtsai, 1991, 23).

A rendszer elnevezés megjeleníti jellegzetességét: összetettségét, strukturáltságát, logikáját,
egymásra épülő összefüggéseit, amely különböző szintekben, horizontális és vertikális
kapcsolódással, logikus összerendezettségben épül fel, egyszerre transzverzális, longitudinális
és hálózatos; mint egy megkomponált zenemű, ahol értelmet nyer Pető humán specifikus
fókuszú, környezeti interakciókat is figyelembe vevő filozófiája, holisztikus emberszemléletre
alapozottan biztosít keretet a személy mindenoldalú, komplex fejlődésére.
A rendszer kifejezés végül arra utal, hogy a nevelési program strukturált, hálózatos,
transzverzális, longitudinális; egyszerre több interdependens tényezővel számol. Deduktíve
megtervezett, lineáris, paralel, spirál, koncentrikus jellegű, ugyanakkor induktív is. A rendszer
a tevékenység struktúrájában az összefüggéseket biztosítja.” (Hári és mtsai, 1991, 30)
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2.2 A konduktív nevelés tanuláselméleti aspektusai
A pedagógiai köztudatban Ellen Key svéd írónő nyomán „a gyermek évszázadaként”
elhíresült XX. század eleje számos új irányzat és reformgondolat elindulásának kezdete. A
gyermekek tanulmányozása, az embert és a gyermeket középpontba állító koncepciók
indikátorai

lettek

számos

új

tudományterület,

így

a

gyermekpszichológia,

a

gyermekgyógyászat, a szociológia, gyógypedagógia megalapozásának, fejlődés-lélektani
kutatások elindulásának, a gyermeki jogok és igények jogilag is szabályozottabb
elismerésének, valamint az oktatás és nevelés megreformálásának.
A XIX. század végén és a XX. század elején indult reformpedagógiai mozgalmak a
pedagógiai alapproblémák, így a tanulásfelfogás újragondolását hozták magukkal.
A változással szükségszerűen megszülető cselekvés pedagógiája tanulásfelfogása szerint a
gyermek aktív résztvevője kell, hogy legyen saját tanulásának, tudása megszerzésének,
középpontba állítva a gyermeki cselekvést.

A cselekvés pedagógiája tanulásfelfogás

ismeretelméleti alapja az empirizmus, középpontjában a cselekvő, az ismereteket és ez által a
tudást önállóan felfedező gyermek áll. Az új pedagógiai gondolkodás térnyerése egybeesik
Pető orvosi pályájának elindulásával. A bécsi egyetemen orvostanhallgató Pető András itt
találkozik olyan új nevelési koncepciókkal és szemlélettel, amelyek mozaikként jelennek meg
az általa kidolgozott konduktív nevelési rendszer alapelveiben és célkitűzéseiben is. Sokak
mellett említenünk kell Dewey, Claparade, Montessori, Piaget, Steiner, Neil, Freinet,
Decroly nevét.
A pragmatizmus képviselője John Dewey álláspontja szerint a létezés lényege a cselekvés, a
gyermeket az életre kell felkészíteni, így a cselekvés válik a tanulás legfőbb eszközévé. A
gyermekek ennek megfelelően önállóan, saját cselekvéseik által, aktív és közvetlenül szerzett
tapasztalataik útján jutnak el a tényleges tudásig, kiemelve a tapasztalás jelentőségét. A
cselekvést támogató, a tanulás folyamatában a cselekvést középpontba állító elgondolások
pszichológiai alapjait Jean Piaget dolgozta ki. Elmélete szerint a tanulási folyamatban nem az
ismeretek hangsúlyosak, hanem maga a tanulói cselekvés, amely hat a környezetére, alakítja,
formálja azt. Pető konduktív nevelésében alapvető pont a nevelt aktivitása, önállóan
kezdeményezett cselekvése és a tapasztalati úton szerzett tanulás.

A gyermek aktív

részvételére, az indíték támogatására helyezi a hangsúlyt a tanulás teljes folyamatában.
A kísérleti gyermekpszichológia mozgalom kiemelkedő képviselője Edouard Claparede.
Elmélete szerint a gyermekek egyéni sajátosságaihoz igazodó iskolára van szükség, amelynek
középpontjában a gyermekkor tiszteletét, a gyermek érdeklődését, a gyermek cselekvési
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vágyát, egyéni fejlődésének segítését helyezi. A tanulás, a pedagógiai folyamatok akkor
válhatnak sikeressé, ha tisztában vagyunk a gyermeki tulajdonságokkal, funkciókkal.
Hasonlóan érvel W. H. Kilpatrick is, aki a tananyagot egy életből vett, a gyermekek
érdeklődésére számot tartó feladat köré szervezi, melynek elsajátítása önállóan, a gyermekek
egyéni fejlődési üteméhez igazodva történik. Pető koncepciójában is fontos a gyermek egyéni
képességeihez, fejlettségéhez igazodó cél- és feladattűzés megfogalmazása, a program és
feladatsorok differenciálása, az egyéni megoldásmódok biztosítása. A Pető koncepciójára
épülő konduktív nevelési programban a gyermekek a tanulás során előhívják hétköznapi
tapasztalataikat, meglévő, előzetes kognitív struktúráikat, így a tanulás során nem válik szét a
hétköznapi és iskolai tudás. Életszerű feladatokat oldanak meg életszerű szituációkban, mert
így a tanult ismeretek alkalmazása nem csak egyszerű gyakorlás, nem csupán reprodukálás,
hanem a tanulásuk meghatározó eleme is.
Maria Montessori ugyancsak az aktív gyermeki tevékenységet hangsúlyozza, amelyben a
gyermek szabadon alkot és építi tudását; az aktív tanulást a megfelelően kialakított, a
gyermeki sajátosságokhoz igazodó eszközi környezettel (biztonságos, a gyermekekhez
méretezett bútorokkal és térrel) is segíteni kell. Pető számára is kiemelten fontos a gyermekek
aktív, cselekvő tanulása, és az ezt támogató pedagógiai környezet létrehozása; mindezek
mellett a konduktív nevelési tevékenység sikerességének eléréséhez speciális konduktív
bútorok és segédeszközök is kifejlesztésre kerültek Pető személyes és közvetlen instrukciói
alapján.
C. Freinet nagy hangsúlyt helyez a közösségi életre, a közösség adta kereteknek a
kommunikációra, kooperációra, együttműködésre és elfogadásra nevelő, azt segítő hatására,
ami Pető konduktív nevelésének egyik alapegysége. A konduktív csoportban végzett munka
és tanulás, az egyidejű interakciók, az egyéni felelősség és egyenlő részvétel elve, valamint az
építő egymásrautaltság ugyancsak együttműködő tanulást feltételez; ahol egyenlő eséllyel
vesznek részt a tanulási folyamatban, adott tanulási szituációban a hátrányosabb helyzetű,
vagy lassabban haladó tanulók is. Toleranciára, elfogadásra, egymás segítésére nevel,
valamint háttérbe helyezi a versengést. Kiindulópontja az örömmel, kedvvel végzett munka,
melynek feltétele, segítője a megváltozott pedagógusszerep, azaz a nyitott, elfogadó, toleráns
pedagógiai nézet és attitűd. A csoportban végzett tanulás a tudás gyarapításán túl olyan
kompetenciákat is fejleszt, mint a figyelem, a felelősségvállalás, a kommunikáció és
szervezőkészség, a tolerancia, empátia és önzetlen segítés, melyek segítségével később
könnyebbé válik bármely szervezetbe, csoportba illeszkedés a gyermek számára.
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Pető holisztikus megközelítésű, „gyógyító nevelés” szemléletének kialakulásához az előbb
említett gondolkodókon kívül további kortárs személyek és a velük való baráti vagy szakmai
kapcsolat is hozzájárult. Pető András és Jacob Levi Moreno barátsága, szakmai kapcsolódása
jól ismert. Bécsi egyetemi éveik alatt, orvostanhallgatóként ismerkedtek meg, s a szakmai
kapcsolatból később barátság alakult. Nyitottak voltak a hátrányos helyzetű gyermekek sorsa
iránt, amely irányultság vezérlője lett későbbi szakmai munkásságuknak, kutatási
érdeklődésüknek. Mindketten, így az orvos Pető András és az orvos-pszichológus,
pszichodrámát megalkotó Levi Moreno is a gyermektudományok felé fordult, és egy-egy
speciális területen, a személyt érintő (testi, vagy lelki) diszfunkciókra koncentrálva dolgoztak
tovább. Munkásságuk közös nevezője a hitük a test, lélek, szellem egészleges értelmezésében,
valamint a csoportfoglalkozás és közösségi hatások szükségességének hangsúlyozása.
„…Pályájuk elején közös a nehéz sorsú gyermekek iránti érdeklődésük, amely a későbbiekre
nézve meghatározó jelentőségű. Az elesettek legkülönfélébb típusaira sajnálkozás helyett
különös kreativitással reagálnak. Mindketten orvosok, akik a teljes emberrel integráltan
foglalkoznak: a testtel és lélekkel egyaránt. Végül életművében Pető inkább a test problémáira
koncentrál, de oly módon, hogy maximálisan figyelembe veszi a lelki működéseket, Moreno
pedig a lélek, a pszichikum diszfunkcióira figyel, bevonva a kezelésbe a testet, a mozgást, a
cselekvést. A csoport mindkettőjüket különösen izgatja, s origóvá válik: mindvégig
megmarad a csoporthatásokba vetett hitük és a fejlesztés csoport-hangsúlya.” (Pintér, 2002,
43)
Moreno mellett Karácsony Sándor gondolkodása és Pető ideológiája közötti párhuzamra is ki
kell térnünk. Karácsony Sándor a XX. század egyik kiváló pedagógus professzora volt,
akinek gondolatait, - hasonlóan Petőhöz - saját korában nem fogadták el, a rendszer ideológiai
merevsége miatt csak sokkal később fedezték fel és fogadták be társaslélektani alapokra épülő
pedagógiájának időszerűségét. Nevelésfelfogásukban közös a holisztikus szemlélet, a
közösség szerepéről való gondolkodás, de azonosságot fedezhetünk fel abban is, ahogyan a
nevelő és nevelt viszonyának fontosságát hangsúlyozzák, ami nem az ismeretek átadását
jelenti, sokkal inkább fontos az így közöttük létrejövő kapcsolat, interakció, „lelki kapocs”.
„A mozgáspedagógus minden tevékenykedése nevelő, csak akkor működik eredményesen, ha
a gondjaira bízott gyermeket a mindennapi élet feladatainak megoldásába bevonva elősegíti a
tapasztalatszerzést, fokozza az önbizalmat, növeli az elhatározó képességeket és létrehozza a
helyes kollektív magatartást. […] A gyermekek egymás közti beszélgetésében a
mozgáspedagógus pedagógiai behatással, de teljesen a gyermekekkel egyenrangú félként,
vélük egybeolvadva vesz részt.” (Pető, 1955, 33.)
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Szükséges kiemelnünk Pető András konduktív nevelési koncepciójában is megjelenő néhány
jellemző olyan további alapelemet, amely a már ismertetett pedagógiai felfogásokkal, új
nevelési ideológiákkal, mint a konduktív nevelést is rendszerbe foglaló sajátosságokkal is egy
tőről fakadó szignifikáns közösséget mutatnak.
A gyermek cselekvése általi tanulása - tevékenykedtetés, aktivizálás, aktív tanulás
előtérbe helyezése – az öntevékenység személyiségformáló hatásainak elérése;
az egészlegesség, holisztikus szemlélet - nem a fogyatékosság megváltoztatása,
hanem a cselekvésre, változásra képes egyén létrehozása;
a támogató tanulási környezet biztosítása - amely ingergazdag, tanulási feltételek
és indítékadás biztosításával önálló tanulást, interakciókat, motivációt biztosít;
a gyermekek egyéni szükségleteihez igazodás – differenciálás, egyéni célok, egyéni
program, eltérő fejlődési utak;
a gyermek tulajdonságai, képességei, funkciói tisztázása – gyermekközpontúság,
gyermekre adaptálás, gyermeki sajátosságok felismerése, az ehhez való igazodás;
az aktív gyermeki tevékenységet segítő, támogató nevelő, pedagógus – a gyermeki
öntevékenység, aktivitás, a jelen lévő nevelő segítő, támogató szerepe mentén,
ahol fontos a nevelő-nevelt viszonya, a közöttük létrejövő interakciók és
kapcsolat;
az

öntevékeny,

kísérletező

gyermek

spontaneitása,

szabadsága

–

az

öntevékenységre épülő, a teljes napon átívelő, egymásra épülő program során a
gyermek szabadon ténykedik, kísérletezik, tapasztal és tapasztalataira építve tanul;
a közösségi élet hangsúlyozása – a csoportdinamizáló, szervező, kereteket és
identitásalakulást

biztosító

hatása,

a

közösséghez

tartozása

élménye,

társaslélektani hatások;
a közösség adta keretek segítő hatása – a kommunikációra, kooperációra,
együttműködésre és elfogadásra, toleranciára, az önmagunkba és másokba vetett
hitre nevelés által, a tanulás eredményessége csoportban, a csoportnak a tanulást
támogató jellege;
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az egészlegesség, komplex struktúra – a nevelésben, tanulásban megnyilvánuló
holisztikus szemlélet, egészlegesség, egységben tekint a gyermekre, a neveltre –
test-lélek-szellem adta egészlegesség, összefüggő rendszerértelmezés. „Az egész
fogalomból következik, hogy az egész minden változása befolyásolja a részek
működését és fordítva, bármely rész állapotváltozása visszahat az egész
funkciójára. Ha az idegrendszer valamely része „megtanult” valamit, azaz
automatikus jellegűvé válik a folyamat, ez az egész idegrendszerre kihat, mindig
az egész idegrendszer is „megtanulja” azt.” (Balogh, 1998, 31);
a

projektmódszer,

az

életből

vett

példa

köré

szervezett

program

–

problémamegoldás, önálló életvezetési stratégiák, élményalapú pedagógiai
program,
a gyermek, a nevelt fejleszthetőségébe vetett hit – a „képezhetetlennek” hitt
sérültből gyermek válik, az újonnan kialakuló agyi tevékenység révén
mozgásminták alakulnak, amelyek által javul a gyermek teljesítőképessége,
fejlődik, tanul;
az egyedi célmeghatározás, módszer és eszközrendszer – a programtervezés és
strukturáltsága biztosítja a mindenkor adekvát célmeghatározást, amelyet elérve a
gyermek más helyzetben, más tevékenységi formában alkalmazni képes a
tanultakat,

mindehhez

alaposan

átgondolt

és

részletesen

kidolgozott

feladatkoncepciók és egyedi eszközrendszer biztosít eredményességet;
az előzetes tudásra épülés, tudáskonstrukció – a program, ezen belül a célok,
feladatok, eszközök és megvalósítás egymásra épülése, egyszerűtől az összetettig,
általánostól a speciálisig, alaptól a differenciáltig, a továbbvitelig. A konduktív
program a cerebral paretikus gyermek és felnőttek komplex tanulásán alapul, így a
megszerzett tudás újraépítésére, a korábban tanultak alkalmazására, továbbvitelére
alapoz.

Saját

aktivitására,

korábbi

mozgásélményeire,

elsajátított

mozgástapasztalataira épít, azaz a megtanultakat alkalmazza és továbbviszi, így jut
el újabb mozgáselemekig. Az új feladatok további új megoldási módokhoz
juttatják, az új megoldások pedig fejlesztően hatnak vissza a régebbi feladatok
régebbi megoldásaira;
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A konduktív pedagógia tanulási folyamatában épít a kontextus elvre, a komplex
pedagógia program keretébe integrált feladatsorok, egyes konduktív fejlesztési
feladatok, érdekes, életszerű, a gyermekekhez közel álló gyakorlati szituációkban
valósulnak meg. Megvalósulási formájuk játékos, mindig egy konkrét téma,
probléma köré szervezetten, problémamegoldásként valósulnak meg;
A kooperációra támaszkodás is alapvető eleme a konduktív tanulásnak. A
konduktív fejlesztés nem képzelhető el másként, mint csoportmunkában, együttes
tevékenység által, kihasználva a szociális tanulás, az együttműködés, az építő
egymásrautaltság támogató, segítő légkörét.
„A csoportos munkaforma a konduktív pedagógia egyik legalapvetőbb jellegzetessége. A
felnőtt vagy gyermek fejlődése akkor a legbiztosabb, legeredményesebb, ha csoportos
foglalkozásokban vesz részt… A mi tapasztalatunk szerint az aktív tanulás megvalósítása
elsősorban csoportban lehetséges és szükséges. Az együttes tanulásra meggyőződésünk
szerint szükség van. A csoportos tanulási forma a diszfunkciósok fejlődésében éppen olyan
szükséges tényező, mint az egészségesek nevelésében.” (Hári Mária és mtsai, 1991, 40)
A konduktív nevelés lényege a tanulás és a tanultak felhasználhatósága a mindennapi
tevékenységekben. A konduktív nevelésben azon képességek fejlesztése a cél, amelyek
birtokában az egyén képessé válik adott probléma megoldására, az alkalmazkodásra. A
személyközpontú tanulási folyamatban az egyén komplex, kognitív, emocionális, szociális,
morális fejlesztése valósul meg. A fejlesztési folyamat középpontjában maga az egyén, a
gyermek és családja áll. „ A nevelés csoportos keretben történik, a mozgásfejlesztés nem
(csak) cél, hanem a személyiség alakításának fontos eszköze. A konduktív pedagógia az
egyén adaptációs és tanulási képességét felhasználva, az integrációt eszközként használva,
egy előkészítő lépcsőfok a társadalomba való visszaillesztéséhez. A cél a gyermekekben rejlő
tanulási potenciálok kihasználásával, a problémamegoldó képességre nevelés, mint
életstratégia. A konduktív nevelés célja tehát a tanulás tanítása, a tevékeny, aktív életmód
általi megismerés, az együttműködés tanításával az egész személyiség alakítása.” (Szabó,
Hevér, 2011, 77.)
A konduktív programban a tanulás és az alkalmazás folyamata egyaránt fontos. A csoport és
az egyén fejlettségi szintjéből kiindulva határozzuk meg az elérendő hosszú- és rövidtávú
célokat, a differenciálást és az ezek alapján kivitelezendő feladatokat, s biztosítjuk a
mindezekhez szükséges különböző problémahelyzeteket.
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„A konduktív nevelési program a diszfunkciós személyiség mindenoldalú megfigyeléseiből
következő célok alapján felépített, tervszerű nevelési folyamat, amely átfogó egységben
fejleszti a személyiség valamennyi területét. Célszerű metodikai egységbe foglalja a mozgást,
az érzékelést, az észlelést, a beszédet, az értelmi és pszichikus működéseket, valamint az
óvodai, iskolai oktatást, a játékot, az önellátást. A fejlesztést a diszfunkciós egyén
tulajdonságaiból kiindulva, integráltan közelítjük meg.” (Beck, 2008, 9.) A feladatok
továbbvitele jelentheti az egyre bővülő és kombináltabb feladatok végzését és/vagy a
facilitáció mértékének csökkentését.
Fentiekből következően a konduktív tanulás fogalma meghatározható úgyis, mint a konduktív
módszer által támogatott azon folyamat, amelyben a cerebral paretikus gyermekek saját,
egyéni fejlődési ütemüknek és mozgásállapotuk fejlettségi fokának megfelelően, meglévő,
birtokolt tudásrendszereikre építve, azokat szervezve és rendszerezve, újabb tudáselemek,
mozgáskonstrukciók

létrehozásával

alakítják,

építik

én-állapotukat,

formálják

személyiségüket.
Dr. Pető András (1955, idézi Balogh, 1998) előadásában az alábbiak szerint szintetizálja a
konduktív nevelés lényegét, a kifejtésre került terminológiai és tartalmi megközelítéseket:
„Összefoglalóan még egyszer kihangsúlyozzuk, nem mozgásnevelés, hanem minden irányú és
szintű mozgásos neveléssel összekötött minden irányú és szintű pedagógia, mely a
mozgásdiszfunkciós gyermeket az iskolát és képzést illetően a többi gyermekkel
egyenrangúvá, a felnőttet pedig teljes értékű termelő munkát végezni tudóvá habilitálja;
illetve rehabilitálja. A konduktív mozgáspedagógia speciális módszer, mely lehetővé teszi a
mozgásképtelenek akaratlagos és rendezett mozgását, az aktív lazítás, a mozgásösszerendezés
és az új dinamikus sztereotip kialakítása által. A pavlovi agykérgi szemlélet alapján új
feltételes kapcsolatok létrejöttével megfelelő mozgásokat hoz létre, és azokat a mindennapi
élet tevékenységeihez köti és így az új mozgásformákat az aktív napirendben állandóan
ismételni készteti. Ehhez célszerűen metodikai egységbe foglalja a mozgásnevelést, a
beszédnevelést, valamint az óvodai és iskolai oktatást, a játékot, a munkát, az önellátást.”
(Balogh, 1998, 65)
Ezen alapelemek rendszerezése támogatta és szolgáltatott tartalmi szempontokat az empirikus
vizsgálat során használt attitűd-skála kidolgozására a konduktor szerepének, tevékenysége
profiljának megítélésére vonatkozó hallgatói nézetek feltárása céljából.
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2.3

A konduktorképzés megjelenése, főbb állomásai

Pető konduktív pedagógiai programjának kidolgozása és a gyakorlatban való hosszú távú
megvalósítása magával hozta a konduktív nevelést megvalósító, speciális pedagógus
kimunkálásának, képzésének igényét is. Sokszor állítják párhuzamba Pető András
elképzelését Rudolf Steinerével, miszerint a neveléshez a hagyományos nevelői attitűddel és
gyakorlati hagyományokkal szakító, merőben újszerű értékeket képviselő és megvalósító
szakemberre van szükség. Mint ahogyan a Steineri programot megvalósító Waldorfpedagógus, úgy jelenik meg a magyar pedagógia egy részterületén, a központi idegrendszeri
eredetű sérültek fejlesztésével, ellátásával, nevelésével foglalkozó, a Petői koncepción alapuló
speciális pedagógus, kezdetben ún. mozgásterápia-kezelő, majd mozgáspedagógus, mai nevén
konduktor.
1945 végén megalakul a Gyógypedagógiai Nevelőintézet Mozgásterápiai Osztálya. Az így
kialakult intézményi szervezeti keretben, „Pestalozzi-intézet” név alatt, Pető András elindítja
rehabilitációs tevékenységét a főként képezhetetlennek tartott, halmozottan érintett
mozgássérült fiatal személyek körében. Az intézet elnevezése utal Pető pedagógiai
felfogásának a reformpedagógiákat megelőző, korábbi századokból eredeztethető gyökereire,
amely - Rousseau örökül hagyott ideológiáját tovább vivő - Pestalozzi pedagógiai
gyakorlatához is köthető. Ez azon tevékenységalapú, gyermekközpontú pedagógiai
gyakorlatból táplálkozik, amely figyelembe veszi és épít a gyermek, az egyén egyedi és eltérő
fejlődésére. Ez alapján alakította ki Pestalozzi a másságot elfogadó, speciális pedagógiai
eszközöket és nevelési módszereket alkalmazó nevelési gyakorlatát, amely alapján a
gyermekben rejlő potenciálok felébresztését a pedagógus és az általa végzett nevelési
tevékenység elsődleges feladatául állította.

1947-ben Pető András felkérést kap az akkori Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola
által az együttműködésre, így hamarosan megbízott előadó tanári státuszban kezdi meg
oktatói tevékenységét és egyben kinevezett vezetőjévé válik a két évvel korábban kísérleti
jelleggel megalakult, mostantól állandósult működésű Gyógypedagógiai Nevelőintézet
Mozgásterápia Osztályának. Az első években az intézetbe került neveltekkel való fejlesztő
tevékenységet Pető András személyesen és közvetlenül végzi, munkáját a hozzá beosztott
orvostanhallgatók segítik.
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A Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola élén Bárczi Gusztáv orvos, gyógypedagógus
állt, aki már 1919-ben kiemelt feladatként emeli ki a gyógypedagógus-jelöltek megfelelő
szakmai felkészítését a Nyomorékok Otthonában történő szakmai munkára, amely alapján
képzésbe ágyazottan is elindult 1946-ban a „nyomorékok” gyógyító nevelésére történő
felkészítés. Bárczi Gusztáv nyitottságot mutatott Pető újszerű mozgásterápiai programja iránt,
így annak ideológiai és nevelési célkitűzéseire is, így helyet biztosít Petőnek a
Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola Alkotás utcai épületében. Bárczi Gusztáv felismerte,
hogy a gyógypedagógus-képzés továbbvitelének, valamint a képzés autonómiája és
fennmaradása biztosításának egyedüli eszköze, ha a szakterület hazai képviselőivel – így
Petővel is - együttműködésben, egységes gyógypedagógus-képzés keretében dolgoznak
tovább.

A Főiskolán belül megalakul a Mozgásterápiai Tanszék, Pető András tanszékvezetése alatt,
valamint

a

gyógypedagógus-képzés

1948-tól

kibővül

a

konduktív

pedagógia

képzéstartalmával, mozgásterápiai képzéssel. Pető irányításával a gyógypedagógus hallgatók
konduktív pedagógiai szemináriumokban és a hozzá kapcsolódó gyakorlati oktatásban is
részesülnek. A szakmai fúzió nem vezet gyümölcsöző eredményre, amely a két pedagógiai
megközelítés közötti eltérésben keresendő; a konduktív pedagógia holisztikus szemlélete
ütközik a gyógypedagógia permanens sérülés specifikus látásmódjával, ez alapjaiban
determinálja az együttműködés eredményességét.
„ Dr. Hári (1997) szerint (idézi Benyovszky, 2016, 28.) a képzési cél különbözősége miatt az
elképzelés nemcsak sikertelen maradt, de szembefordulást eredményezett a Gyógypedagógiai
Főiskolával.” (Benyovszky, 2016, 28).

1950-től, immáron önállósult intézményi és szervezeti keretek között nyitja meg kapuit az
Országos Mozgásterápiai Intézet a Villányi úton. Az intézmény falai között indul meg Pető
vezetésével az a szakmai munka, amely mostantól országos hatáskörrel, kizárólag a konduktív
pedagógia nevelési programjának égisze alatt végzi nevelő-fejlesztő tevékenységét.
Az intézetben kezdetben szakképzetlen dolgozók látják el a helyreállító munkát,
mozgásterápia-kezelő státuszban. Pető folyamatosan és személyesen maga irányítja az itt
dolgozók képzését, mozgásterápiai, pedagógiai felkészítését. A kezdeti időkben a képzés
hivatalosan nem elfogadott része az itt folyó munkának, csak 1955 után kapnak csecsemő-és
gyermekápoló szakképesítést a végzett hallgatók.
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A konduktorképzés elindulása és fejlődése szempontjából történetileg az alábbi szakaszokban
gondolkodhatunk:
Az első nagyobb szakaszban 1963-1987 között, amikor is felsőfokú végzettséget adó
képzésként elismerve, önálló intézményi és képzési keretben elindult a konduktorképzés.
1963-ban

az

Országos

Mozgásterápia

Intézet

szakmai

irányítása

a

Művelődési

Minisztériumhoz kerül, és Mozgássérültek Nevelőképző és Nevelőintézete elnevezés alatt
elindul a felsőfokú konduktorképzés. A képzés kezdetben irreguláris felsőfokú képzésként
zajlik, amelyet „rövidített kétéves képzési idő alatt” végezhetnek el a Pető vezetése alatt
nevelői munkakörben többéves gyakorlati tapasztaltra szert tett hallgatók. A képzés ilyen
formában folyamatos munkavégzés mellett zajlik, egészen Pető 1967-ben bekövetkezett
haláláig.
1968-tól Dr. Hári Mária veszi át az Intézet vezetését igazgatóként, de hűen viszi tovább Pető
képzési tartalomra, szükséges és alapvető képzési kritériumokra vonatkozó határozott
elképzeléseit. A képzés immáron reguláris, négyéves felsőfokú képzésként szerveződik
változatlanul „duális formában”, azaz a dolgozó és tanuló hallgatók az első két évben
gyakornok, a második két évben jelölti viszony keretében folytatnak tanulmányokat és
végeznek folyamatos szakmai gyakorlatot és munkát.

1984-ben a konduktorképzést is érintően átalakul a felsőoktatás, új oktatási törvényi
szabályozás lép hatályba. 1987-től a Budai Tanítóképző Főiskolával képzési kooperációra
lépve kezdődik a képzés második karakteres szakasza, amikor új felsőoktatási képzésként, az
új hatályos oktatási szabályozásnak megfelelően főiskolai végzettséget adó, konduktor-tanító
szak indul el. A közös képzésre a főiskolai szakma diplomával történő elismerés okán volt
szükség. Amellett, hogy a konduktorképzés kiegészült a tanítóképzéssel, felsőoktatási képzési
elismerést kapott (konduktor-tanító diploma). A hallgatók ebben az időszakban két szak
oktatásában vettek részt, magas elméleti és gyakorlati óraszámok mellett. Sajnos a
tapasztalatok azonban azt mutatták, hogy a képzések tantárgyainak, tudástartalmainak
integrációja nem valósult meg, csökkentve a gyakorlatra fordítható óraszámot, s emellett
növelve a hallgatók leterheltségét.
A felsőoktatás több ízben bekövetkező átalakítása magával hozza annak feladatát is, hogy a
konduktorképzés meglévő cél-, tartalmi- és képzési követelményei újragondolásra kerüljenek
Pető András eredeti elképzeléseinek változatlanul hagyása mellett, azaz egy gyakorlatorientált
pedagógusképzési formaként továbbvinni a konduktorképzést. Ezt a feladatot vitte tovább Dr.
Hári Mária, majd az 1990-es évektől Kozma Ildikó főigazgató vezette Főiskola.
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A képzés történetének harmadik ciklusa 1989 és 2006 között a konduktorképzés
felsőoktatási szakmai autonómiáját hozta el, elindítva a diplomát adó önálló képzési formát.
Önálló, nem állami főiskolaként, önálló tanszékek szervezeti kiépítésével kezdi meg
felsőoktatási képzését a Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézete
(rövidített nevén MPANNI), amely 2000-től konduktor-tanító, majd 2003-tól konduktoróvodapedagógus szakon ad főiskolai diplomát. Véglegesítésre került a konduktív nevelés
elméleti anyaga, a kidolgozott képzési anyag strukturálása. 2000-ben a Főiskola sikeres
intézményi akkreditáción esik át, amelyet az azóta eltelt több mint tizenöt évben további
eredményes intézményi és képzési akkreditáció követ.

A képzés negyedik ciklusaként, a konduktorképzés jelenlegi formáját a képzés újbóli
akkreditációját követően 2006-tól éri el, így a 2006/2007-es tanévtől konduktor alapszak (BA)
végzettséget szereznek, tanító vagy óvodapedagógus specializációval az itt végzett hallgatók.
2014 szeptemberétől a Főiskola közalapítványi fenntartású felsőoktatási intézményből állami
fenntartásba kerül, képzését Pető András Főiskola néven viszi tovább.
A Főiskola által biztosított képzés - számos, szinte az egész világot behálózó konduktív
pedagógiai szakmai projekt szervezése mellett - a megváltozott társadalmi, gazdasági és
politikai változások okán, illetve az egyre erősödő külföldi érdeklődés miatt már a
nyolcvanas, kilencvenes évektől átlépte az országhatárokat.
Különböző kihelyezett képzések keretében, vagy integrált képzési formákba ágyazottan,
eltérő képzési struktúrában és képesítési követelménnyel kezdődik meg külföldön is
konduktori, vagy konduktív pedagógiai kompetenciákkal bíró szakemberek képzése.
A konduktorképzés szerkezeti keretét biztosító Főiskola – a jelen dolgozat lejegyzésekor, bár
a dolgozat alapjául szolgáló kutatást nem érintve – ismételt változáson megy át.

A képzés új, ötödik szakaszaként is értelmezhetően, a felsőoktatási törvény legújabb
módosítását hozó kormánydöntés értelmében, 2017. augusztus 1. napjától szervezetileg a
Semmelweis Tudományegyetembe integrálódva, önálló karként viszi tovább a Petői
hagyatékot, a magyarországi konduktorképzést Semmelweis Egyetem Pető András Kar név
alatt.
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2.4

A konduktorképzés sajátosságai

A pedagógusképzés számára kiemelt feladat, hogy időben és adekvátan legyen képes reagálni
mind a társadalmi igényekre, mind a köznevelési változások elősegítését és támogatását célzó
oktatáspolitikai elvárásokra. Magyarország 2004 óta fennálló európai uniós tagsága révén,
csatlakozott

ahhoz

az

Európai

Unió

Tanácsa

által

1990-ben

megfogalmazott

kezdeményezéshez, amely határozottan elköteleződik az integráció mellett (Council of
European Union, 2004)

Az elmúlt évtizedek hazai köznevelési programjainak egyik elsődleges feladata - a
pedagógusképzést is érintően - olyan pedagógiai szemlélet és nevelési gyakorlat kialakítása és
megvalósítása, amely megfelel az integrációhoz és inkluzív neveléshez kapcsolódó társadalmi
és szakmai elvárásoknak. A konduktorképzés számára is kihívást jelent a képzés megújítása,
az integrációt támogató törekvésekhez és igényekhez igazodó speciális tartalmak beillesztése
az alapképzésbe, amely által eredményesen valósulhat meg az össztársadalmi elvárásoknak is
megfelelő, naprakész tudású és kompetenciájú pedagógusok, a konduktorok képzése.
A tanárképzés 2006. évi strukturális és tartalmi megújítása magával hozta az alap- és
mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeinek felülvizsgálatát is. A vonatkozó
szakmai előkészítő munka és kutatások (Falus és kutatótársai, 2005, 2006) alapján a szakági
rendeletben1 felülvizsgálatra és pontosításra kerültek a tanári munka mindazon lényeges
elemei, amelyek támogatják a tanári tevékenység eredményességét, konkretizálásra kerültek
az adott képzés elemei, céljai, módszerei és kapcsolódásai, az elsajátítandó képzéstartalmak, a
képzés elvégzésével birtokolható tudás, kompetenciák, stb. Mindezekből következően
meghatározásra és rendszerezésre került kompetenciák a következők (Falus, 2006, 138):

1

-

tanuló személyiségfejlesztése;

-

tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése;

-

szaktudományi, szaktárgyi és tantervi tudás integrálása;

-

a pedagógiai folyamat tervezése;

-

a pedagógiai folyamat szervezése és irányítása;

-

a pedagógiai folyamatok és a tanuló személyiségfejlődésének folyamatos értékelése;

-

szakmai együttműködés és kommunikáció;

-

elkötelezettség és felelősségvállalás a szakmai fejlődésért.

15/2016. (IV. 3.) OM rendelet – Az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről
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A képzési és kimeneti követelmények rendeleti szintű újraszabályozása időben egybeesett
a képzés soron következő 2006. évi akkreditációjával. A következő évek pedagógiai
célkitűzései

még

hangsúlyozottabbá

tették

a

pedagógusképzés

fejlesztésének,

továbbfejlesztésének igényét. Így az oktatási, képzési integráció előtérbe kerülésével, a sajátos
nevelési igényű vagy különleges bánásmódot igénylő gyermekek integrált oktatásban,
nevelésben való megjelenésével számos olyan vizsgálat vált ismertté, amely egyre több
hiányosságot tárt fel a befogadó pedagógiai környezetnél. Így példaként kiemelve a
pedagógiai környezet személyi és tárgyi hiányosságait, a befogadó szemlélet, valamint az
egyéni különbségekhez alkalmazkodó, differenciálni képes pedagógia hiányát. (Mile, 2016)
Mindezek megoldása adekvát és hatékony szakmapolitikai választ igényelt az oktatásirányítás
részéről. Megfogalmazódott annak igénye, hogy az együttnevelés támogatása érdekében
szükséges, hogy speciális szakértelemmel rendelkező csoport (gyógypedagógus, fejlesztő
pedagógus, konduktor) nyújtson támogatást a többségi pedagógusoknak, szakmai tanácsadás,
személyes jelenlét keretében (utazó gyógypedagógus, utazó konduktor, fejlesztő pedagógus).
Mindezek mellett megjelent az a cél is, hogy ezen speciális szakértelemmel bíró pedagógusok
(gyógypedagógus, konduktor stb.) kompetenciái bővítésre, továbbfejlesztésre kerüljenek,
amely mintegy tíz év elteltével magával hozta a képzési és kimeneti követelmények (KKK)
újbóli, 2016. évi felülvizsgálatát is (18/2016. (VIII.5.) EMMI rendelet).
A pedagógusképzések felülvizsgálata egyben indukálta a konduktorképzés képesítési
követelményeinek revízióját is, amely által finomhangolásra kerültek a konduktív nevelési
tevékenység műveléséhez szükséges főbb szakértelemi elemek: a cerebral paresis eredményes
befolyásolására hivatott megalapozott szakmai ismeret és tudás, a konduktori (pedagógusi)
készségek, képességek, tulajdonságok és attitűd, autonómia és felelősség.
A Pető András Kar (korábbi nevén a Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és
Nevelőintézete, majd Pető András Főiskola) már 1967 óta képez konduktorokat, a mai
képzési formában konduktor alapszakos hallgatókat tanítói, óvodapedagógusi specializáció
keretében. „A négyéves főiskolai képzés során a hallgatók elméleti és gyakorlati
képzéstartalmak, ezen belül korszerű oktatási, nevelési, pszichológiai és módszertani,
valamint orvosbiológiai és rehabilitációs tanegységek keretében találkozhatnak a központi
idegrendszeri eredetű mozgássérüléssel élő emberek habilitációját és rehabilitációját
megvalósító konduktív nevelési rendszerrel.” (Túri, 2017, 77) A főiskolai képzés
elvégzésével a hallgatók konduktori diplomát kapnak, amely felkészíti őket konduktív
nevelési program alapján tervezett és megvalósított, központi idegrendszeri eredetű
mozgássérült személyek, minden életkorban történő komplex konduktív nevelésére.
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„A képzés célja olyan pedagógiai szakemberek képzése, akik elméletileg megalapozott
ismeretek és képességek birtokában alkalmasak bármely életkorú sajátos szükségletű
mozgássérült (központi idegrendszeri sérült) konduktív neveléssel megvalósított fejlesztésére,
továbbá megfelelő ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő
folytatásához.” (MAB, Akkreditációs anyag, 20042) A képzést a gyakorlatorientáltság mellett
az elmélet és gyakorlat egyensúlya, a konduktív neveléselmélet szakmai anyagának
letisztulása, az elméleti és gyakorlati képzés párhuzamossága jellemzi. A közel ötvenévnyi
szakmai és képző munka, szervezeti, formai és tartalmi változást követően érte el a képzés
végleges struktúráját. Az azóta eltelt szakmai munkának köszönhetően „a konduktorképzés
és a konduktív nevelés fejlesztő tevékenysége, mint a felsőoktatás és köznevelés
elválaszthatatlan, egymást feltételező egységet képez” (Túri, 2017, 77), hazánkban és a
világon nemzetközileg ismert és elismert, eredményessége okán szellemi hungaricummá vált.
A következőkben áttekintésre kerül, hogy a konduktorképzés, mint a pedagógusképzés
keretén belül elhelyezkedő segítő szakmák egyik speciális pedagógusának képzése milyen
sajátosságokkal

bír,

mely

formai

és

tartalmi

jellemzői,

képzésének

ideológiai

megalapozottsága teszik egyedivé, különlegessé.
A. Formai sajátosságok:
a) elmélet és gyakorlat párhuzamossága, egymást kiegészítő jellege, rendkívül magas
elméleti és gyakorlati óraszám
A konduktorképzés – a többi pedagógusképzéstől megkülönböztető – egyik jellemző
sajátossága, hogy a konduktorjelöltek a képzés minimum nyolc féléve alatt folyamatosan,
képzésük első évétől, annak is legelejétől kezdve a szakmai területen, konduktív nevelési
gyakorlaton vesznek részt a képzés alapjául szolgáló központi idegrendszeri eredetű sérüléssel
bíró valamely életkori csoportban. Az elméleti és gyakorlati képzés szorosan összefüggő,
egymásra épülő és egyben párhuzamosan folyó képzés keretébe ágyazott, így a képzési
tantervelemek tartalmuk, felépítettségük, sorrendiségük okán támogatják az elméletben és a
gyakorlatban való egyidejű előrehaladást.

2

A többciklusú, lineáris felsőoktatási képzési szerkezetnek megfelelően a Magyar Akkreditációs Bizottság 2004.
július 2-ai állásfoglalása alapján támogatott, az oktatási miniszter engedélyével a 2005/2006-os tanévre
meghirdethető, a képzés első ciklusában induló, alapfokozatot (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc) nyújtó
alapszakok jegyzéke www.okm.gov.hu/letolt/felsoo/osszesites_050404.pdf (utolsó letöltés dátuma: 2018.
március 1.)
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Az első évben ismerkednek a konduktív nevelés alapfogalmaival, a konduktív nevelés
alapelveivel, a legalapvetőbb ismeretekkel a konduktív programról, annak felépítéséről, a
konduktív csoportról, a cerebral paresis tünetspecifikus megjelenési formáiról, a jellemző
konduktív eszközökről. A gyakorlat során már az első félévre eljutnak ahhoz, hogy a neveltek
önellátási teendőiben, szervezési és vezetési részfeladataikat önállóan lássák el. Az elmélet és
gyakorlat egyidejűsége, párhuzamossága végig kíséri a jelöltek teljes képzési idejét. A
hallgatók az elméleti stúdiumukban – az első évben főként az alapozó pedagógiai, valamint
alapozó konduktív és orvosbiológiai tárgyi tartalmakkal találkoznak, emellett párhuzamosan
haladnak gyakorlati tanulásukban; a gyakorlat követelményeinek teljesítése nélkül
továbblépésük tanulmányaikban, illetve a képzés elvégzése e nélkül nem lehetséges.
A képzés jellegzetessége – a pedagógusképzések, illetve segítő szakmák képzései
viszonylatában is – a kiemelkedően magas képzéshez rendelt összóraszám, mintegy 3400 óra,
amelyben az elméleti stúdiumok (1900 óra) mellett a képzés jelentős hányadát, mintegy 40-45
%-át teszi ki a szakmai gyakorlatban eltöltött órák száma (1500 óra). Az arányaiban közel
azonos elmélet és gyakorlat kiegyensúlyozott tanulási feltételeket biztosít, amely egyben
garanciát is jelent a központi idegrendszeri eredetű sérülés holisztikus szemléletű
befolyásolására képes, integrált tudással rendelkező pedagógus szakember sikeres képzésére.
A két forma (elmélet és gyakorlat) harmonikus egybekapcsolódása jellemzi a képzés egészét,
ahol az elméletben tanultak kipróbálására, gyakorlati alkalmazására nyílik lehetőség már a
képzés legelejétől kezdődően.
A nyolc féléves képzés alatt a jelöltek a konduktív pedagógia és a konduktív nevelés
orvosbiológiai elméleti alapjait, a társadalom- és neveléstudomány területei vonatkozásában
releváns és aktuális alapozó elméleti tartalmakat, a cerebral paresis különböző típusainak,
korcsoportjainak és tünet-együtteseinek sajátosságait közel 1000 órányi képzés keretében
ismerhetik meg. A mintegy további 800 órányi elméleti és gyakorlati stúdium szolgálja az
óvodai nevelés, általános iskolai nevelés/tanítás módszertani sajátosságainak megismerését, a
specializáció kiválasztását, a tanultak elmélyítését, a további elméleti és gyakorlati
tapasztalatszerzést. A közel 1200 órával megerősített konduktív pedagógiai gyakorlat, illetve
további 300 óra óvodai nevelési-, iskolai tantárgypedagógiai gyakorlat során a hallgatóknak
lehetősége nyílik az intézeti, többségi és integrált konduktív nevelés megismerésére, a
hospitálástól a tevékeny, aktív gyakorlati részvételre alapuló tapasztalatszerzésig. A
gyakorlati képzés jellege támogatja hallgatóink aktív felkészülését leendő hivatásukra.
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KONDUKTOR ALAPKÉPZÉS (BA)
TANTERVELEMEK

SZAKMAI
TÖRZS

MODULOK/TANTÁRGYELEMEK

TÉMAKÖRÖK

Hozzárendel
t Kreditérték

ALAPOZÓ
ISMERETEK
MODUL

Társadalomtud.ism.
Neveléstudomány
Pszichológia
Pályaszocializáció
Informatika

filozófia, neveléstörténet, neveléselmélet
didaktika
pszichológia, személyiségpszichológia, fejlődés- és
neveléslélektan, szociálpszichológia, pályaszocializáció
informatika

SZAKMAI
ELMÉLETI
MODUL

Konduktív Pedagógiai
ismeretkörök

konduktív nevelés pedagógiai elméleti alapjai ;
a konduktív pedagógia cél- és feladatrendszere;
általános és speciális programjai életkoronként (korai, óvodás,
iskolás- és felnőttkorban);
korai felismerés, a konduktív pedagógiai szűrés elmélete és
gyakorlata;
a konduktív utógondozás célja és módszerei, felkészítés az
integrálás megvalósítására
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A Konduktív nevelés
orvosbiológiai elméleti
alapjai

a fejlődő idegrendszer szerveződésének rendellenességei és
következménye;
az idegrendszer szerveződésének funkcionális (anatómiai,
élettani) alapjai;
a központi idegrendszeri eredetű gyermek- és felnőttkori
agykárosodás és lehetséges prevenciója, következményei;
a sérült személy pedagógiai környezetben megvalósítandó
fejlesztése során szükséges elméleti és gyakorlati
egészségügyi ismeretek

25

KÖTELEZŐE
N
VÁLASZTH.
MODUL

Társ- és nevtudomány,
Orvosbiol., Konduktív
P.

pedagógia, pszichológia, orvosbiológia, konduktív pedagógia,
jog, szociológia, etika, pályaszocializáció,

SZAKMAI
GYAKORLAT
I MODUL

Konduktív pedagógiai
gyakorlat

bármely életkorú sérült személyiség- és mozgásfejlesztéséhez
szükséges korszerű eljárások, módszerek megismerése, a
tanultak gyakorlása és alkalmazásának biztosítása egyéni és
csoportos foglalkozás keretében,
a speciális konduktori, nevelői képességek, technikai
jártasságok fejlesztése
hallgatói hospitálások, csoportos és egyéni gyakorlatok,
differenciált pedagógiai és módszertani/tantárgypedagógiai
stúdiumok keretében végzett integrált, többségi és konduktív
óvodai nevelési gyakorlatok/iskolai tanítási gyakorlatok,

Óvodapedagógiai
gyakorlat

Ó

SPECIALIZÁCIÓHOZ
RENDELT
DIFFERENCIÁLT
ISMERETEK

Tantárgypedagógi
ai
gyakorlat

T

tanításelmélet, életkorok konduktív nevelése, írott és hangzó
környezet,
ember, természet és társadalom, matematika,
vizuális környezet, testnevelés

Kredit
Összese
n

25

56

150

18

37

51

14

63

63
SZABADON
VÁLASZTHATÓ ELEMEK

társadalomtudomány, neveléstudomány, pszichológia, orvosbiológia, konduktív
pedagógia, művelődési területek, informatika, idegen nyelv

12

12
15

ZÁRÓDOLGOZAT

15
KÉPZÉS ÖSSZES KREDITÉRTÉKE

240

2. 4. 1. táblázat: a Konduktor alapszak, óvodapedagógus / tanító specializáció összesített mintatanterve, a képzéshez rendelt összes
kreditérték áttekintése. (Saját készítésű táblázat)
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KONDUKTOR ALAPKÉPZÉS (BA)
TANTERVELEMEK

SZAKMAI
TÖRZS

MODULOK/TANTÁRGYELEMEK

TÉMAKÖRÖK

Hozzárendelt
Óraszám

ALAPOZÓ
ISMERETEK
MODUL

Társadalomtud.ism.
Neveléstudomány
Pszichológia
Pályaszocializáció
Informatika

filozófia, neveléstörténet, neveléselmélet
didaktika
pszichológia, személyiségpszichológia, fejlődés- és
neveléslélektan, szociálpszichológia, pályaszocializáció
informatika

SZAKMAI
ELMÉLETI
MODUL

Konduktív pedagógiai
ismeretkörök

konduktív nevelés pedagógiai elméleti alapjai ;
a konduktív pedagógia cél- és feladatrendszere;
általános és speciális programjai életkoronként (korai,
óvodás, iskolás- és felnőttkorban);
korai felismerés, a konduktív pedagógiai szűrés elmélete és
gyakorlata;
a konduktív utógondozás célja és módszerei, felkészítés az
integrálás megvalósítására

285

A konduktív nevelés
orvosbiológiai elméleti
alapjai

a fejlődő idegrendszer szerveződésének rendellenességei és
következménye;
az idegrendszer szerveződésének funkcionális (anatómiai,
élettani) alapjai;
a központi idegrendszeri eredetű gyermek- és felnőttkori
agykárosodás és lehetséges prevenciója, következményei;
a sérült személy pedagógiai környezetben megvalósítandó
fejlesztése során szükséges elméleti és gyakorlati
egészségügyi ismeretek

210

KÖTELEZŐEN
VÁLASZTH.
MODUL

Társ- és nevtudomány,
Orvosbiol., Konduktív
P.

pedagógia, pszichológia, orvosbiológia, konduktív
pedagógia, jog, szociológia, etika, pályaszocializáció,

SZAKMAI
GYAKORLATI
MODUL

Konduktív pedagógiai
gyakorlat

bármely életkorú sérült személyiség- és
mozgásfejlesztéséhez szükséges korszerű eljárások,
módszerek megismerése, a tanultak gyakorlása és
alkalmazásának biztosítása egyéni és csoportos foglalkozás
keretében,
a speciális konduktori, nevelői képességek, technikai
jártasságok fejlesztése
hallgatói hospitálások, csoportos és egyéni gyakorlatok,
differenciált pedagógiai és módszertani/tantárgypedagógiai
stúdiumok keretében végzett integrált, többségi és
konduktív óvodai nevelési gyakorlatok/iskolai tanítási
gyakorlatok,

Óvodapedagógi
ai
gyakorlat

SPECIALIZÁCIÓHOZ
RENDELT DIFFERENCIÁLT
ISMERETEK

Ó

Tantárgypedagógi
ai
gyakorlat

T

tanításelmélet, életkorok konduktív nevelése, írott és hangzó
környezet,
ember, természet és társadalom, matematika,
vizuális környezet, testnevelés

Órasz
ám
Összes
en

325

495

2485

165

1170

1500

330

795

795
SZABADON
VÁLASZTHATÓ ELEMEK

társadalomtudomány, neveléstudomány, pszichológia, orvosbiológia, konduktív
pedagógia, művelődési területek, informatika, idegen nyelv

120

120
-

ZÁRÓDOLGOZAT

KÉPZÉS ÖSSZÓRASZÁMA
2. 4. 2. táblázat:: a Konduktor alapszak, óvodapedagógus / tanító specializáció összesített mintatanterve, a képzéshez rendelt összóraszám
áttekintése (saját készítésű táblázat)
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3400

Bíró Katalin a következőként foglalja össze az elmélet és gyakorlat egyidejűségét, egymásra
épülésük, párhuzamosságuk sajátos hatását, amely által folyamatos tanulásra inspirálják,
további fejlődésre, eredményességre ösztönzik a hallgatót. „ Az elméleti és gyakorlati oktatónevelő munkának ez az egyidejűsége a kiképzés időszakában biztosítja, hogy a gyakorlat
permanens problémafelvetése állandósítja a hallgató megismerési törekvését, az érdeklődést
az elméleti tantárgyak iránt, s az elmélet gyakorlatban történő hitelesítése maradandóvá teszi
ismereteiket, és a gyakorlatban szerzett élménnyel ötvöződve formálja meggyőződésüket.”
(Bíró, 1992, 490)
b) változatos gyakorlati keretek biztosítása
A képzésben részt vevő hallgatók változatos tanulási környezetben, különböző szakmai
szempontok alapján szervezett gyakorlati területen szerezhetnek tapasztalatot. A széleskörű
szakmai tapasztalat- és gyakorlatszerzést biztosító keretek:
eltérő életkori specifikum,
homogén és heterogén tünettípusú csoportok adta keret,
folyamatos (egész tanéven/nevelési éven keresztül megvalósuló), vagy rövidebb ideig
tartó, ún. intervallum konduktív nevelés,
egyéni, kiscsoportos- és normálcsoportos keretben megvalósuló konduktív nevelés,
valamint
külső helyszínű, többségi, integrált csoportban/osztályban, valamint konduktív, illetve
fordítottan integrált csoportokban szervezett gyakorlóterület.
A

többféle

szakmai

szempontnak

megfelelő,

minél

szélesebb

körű

gyakorlati

tapasztalatszerzésre lehetőséget biztosító csoportszervezés kerete támogatja a hallgatók
tanulását és szakmai fejlődését a képzés teljes időtartama alatt.
c) határterületi működésre felkészítés
Az elméleti és gyakorlati képzés intenzív és komplex jellegéből adódóan, a képzést
eredménnyel teljesítő konduktorok képessé válnak az eltérő tünetspecifikumú és életkorú,
központi idegrendszeri sérült személyek konduktív nevelés általi nevelésére és eredményes
befolyásolására, amely nem kizárólag pedagógiai, hanem ugyancsak a rehabilitáció és segítő,
fejlesztő, szociális területen is megvalósulhat. A képzésből kikerülő szakemberek tehát nem
kizárólag

a

köznevelésben,

hanem

akár

az

egészségügyben,

akár

szociális-

és

gyermekvédelmi területen, akár a rehabilitációban sikeresen elhelyezkednek és kezdik meg
tevékenységüket. A korai életkorú gyermekek esetében lehetőség van a konduktorok
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kórházakban, fejlesztő központokban, egészségügyi és szociális tevékenységű intézményi
foglalkoztatására, míg óvodás- és iskolás életkorú gyermekek esetében köznevelési
intézményekben, nevelési tanácsadókban, vagy utazó szakemberként is tevékenykedhetnek. A
felnőtt és időskorú cerebral paretikus személyek konduktív nevelése szintén megvalósulhat
kórházi, egészségügyi és szociális centrumok keretei között. A változatos elméleti és
gyakorlati stúdiumoknak köszönhetően hallgatóink felkészülnek a homogén és heterogén
teamben való rugalmas és hatékony együttműködésre is.
d) széles tünetspektrum biztosítása
A konduktorképzés szakmai megalapozásául szolgáló gyakorlóterület unikális voltát jelzi az a
bázis, amely során a Főiskola gyakorló köznevelési intézményei, valamint köznevelésen
kívüli intézményi csoportjai keretében, Magyarországon egyedülállóan biztosítja és szervezi
egy helyre és időben, mintegy maximális lefedettséggel a cerebral paresis teljes
tünetspektrumát.
e) széles életkori spektrum biztosítása
Az elméletben tanultak azonnali feldolgozását, megértését, elmélyítését és gyakorlati
alkalmazását támogatja, hogy a szűrésen, korai fejlesztésen, valamint konduktív óvodai,
iskolai nevelésen és oktatáson, felnőtt rehabilitáción, illetve konduktív utógondozáson átívelő
szakmai tapasztalatszerzésre életkori szempontoknak megfelelően is egy időben és egy helyen
nyújt lehetőséget a képzés. Ennek szervezése során a fejlesztés érintett területeihez
kapcsolódóan, a konduktív nevelésben részt vevő gyermekek és neveltek teljes életkori
spektruma biztosított, csecsemőkorú gyermekektől a felnőtt korú neveltekig.

B. Tartalmi sajátosságok:
a) Szintetizáló képzés
A

képzést

meghatározó

egyik

tartalmi

sajátosság,

hogy

pedagógusképzőként,

neveléstudományi és társadalomtudományi tartalmak mellett a képzés elengedhetetlen részévé
tesz természettudományi, orvostudományi, valamint rehabilitációs ismereteket is. Az így
szintetizálásra kerülő képzéstartalom sajátos rendszerré áll össze, amely alapján a hallgató
minőségében összetettebb és több oldalról megtámogatott tájékozottságra tesz szert adott
speciális terület, a cerebral paresis tekintetében. „Pető András egyedisége, jelentősége abban
állt, hogy rendszerében, módszerében orvosi, filozófiai, pszichológiai, pedagógiai
eredmények korszerű elméleti ötvözetét hozta létre és annak működőképességét a
gyakorlatban igazolta.” (Földesi, 2017, 146)
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A speciális szintetizáló tartalom egy személyben teszi képessé és felkészültté a konduktort
arra, hogy a mozgásfejlesztésen túl a kognitív, affektív kompetenciák támogatását is segítse,
valamint a kommunikáció, az önaktivizálás, az önálló életvezetés kialakítására, a
mozgássérüléssel

érintett

személy

habilitációjára

és

rehabilitációjára,

integrált

beilleszkedésére is működőképes tervet és programot készítsen, és annak végrehajtását
irányítsa. A halmozott sérülés egyre általánosabbá válása, az összetett tünet együttes jelenléte
okán nem működik a sérülés specifikus megközelítés és az ezen alapuló specializáló képzés.
„A konduktív nevelés során paramedikális hatások és célok valósulnak meg pedagógiai
nevelési folyamat következtében. A CP-s tünetek összetettségéből, sokszínűségéből adódik a
konduktív nevelés komplexitásának szükségessége. A konduktor a tünetspecifikusan
kiképzett szakemberekkel ellentétben képes mind az észlelés, érzékelés, mozgás, koordináció,
kommunikáció zavarának együttes befolyásolására.” (Feketéné Szabó Éva, 2017)3

b) Kötött alapelvekre épülő képzés
Pető András az általa létrehozott konduktív nevelés és az arra épülő konduktorképzés
formáját, tartalmát, kritériumait, kereteit több megoldásmód kipróbálása után, mindezen
munkája során szerzett tapasztalatait összegezve álmodta meg. Az elképzeléseihez hűen
ragaszkodó, őt követő intézményi vezetés is folyamatosan törekedett arra, hogy a képzés
szükségszerű változása, átalakítása mellett is a konduktív nevelést, a konduktori
tevékenységet jellemző meghatározott alapelvek áthassák a képzést, megjelenjenek tartalmi
sajátosságokként is, mint amelyeket a hallgatóknak képzésük során maguknak is elsajátítani,
beépíteni és ez által tiszteletben tartania szükséges.
Ezen alapelvek (Bíró Katalin, 2005): a lét-, a humánum tiszteletének elve; a pedagógiai
optimizmus elve; a pedagógiai érték elve; a tolerancia elve; a tevékenység-centrikusság elve;
a közösségi nevelés elve; a konfliktus által nevelés elve; az integráció elve; a bipolaritás elve;
a komplexitás elve.
c) Bármely összetételű teamben való együttműködésre felkészítés
A nyolc féléves képzés gyakorlata különböző formátumokban és összetételben megvalósuló
csoportos, kiscsoportos és egyéni helyzetgyakorlatokon alapul. A hallgatók már a képzés első
félévétől különböző életkori csoportokban, különböző tünet specifikus programok keretében,
különböző helyszíneken (külső integrált, belső konduktív, fordítottan integrált, intervallum

3

Feketéné Szabó Éva előadás. Dr. Hári Mária tiszteletére rendezett megemlékezés és szakmai szimpózium.
Konferencia helye, ideje: SE PAK, 2017. október. 6.
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konduktív nevelés) és különböző szakemberek alkotta teamek keretében végzik folyamatos és
időszakos szakmai gyakorlatukat. A teamek variációjának számossága szinte végtelen, hiszen
a gyakorlatvezetők irányítása és vezetése által mentorált szakmai gyakorlat során további,
spontán módon létrejövő, egy-egy tanulási problémára, izgalmas kérdéskörre fókuszáló
tanulóközösségek, tanulócsoportok is alakulhatnak. A hallgatók a négy év során – a
különböző egyéni és csoportos fejlesztések keretében – együttműködnek a gyermekekkel,
fiatal és felnőtt neveltekkel, ugyancsak az adott csoport kereteiben dolgozó konduktorokkal,
szakemberekkel (gyógypedagógus, logopédus, pszichológus, gyermekvédelmi felelős),
valamint nem utolsó sorban egymással is. Az alkalmazkodás, az együttműködés változatos
színterei biztosítják a hallgatók felkészültségét arra, hogy a végzést követően képessé
váljanak az azonos, vagy más kompetenciakörű szakemberekből álló teamekben való
hatékony és sikeres, együttműködésen alapuló közös munkára. A jelölt a csoport aktív tagjává
válik, a hangsúly az együttműködésen alapul. A csoportban az együttműködés és interakciók
több szinten van jelen, tanárjelölt-diák viszonyában, diák-diák viszonyokban, ahol az
együttműködés során a jelölt teljes értékű feladatát, részfeladatát látja el (foglalkozást vezet,
facilitál, kisebb csoportot irányít).
A kapcsolódások szintje kiegészül a nevelők közötti interakciókkal is, ami megkülönbözteti a
konduktort a más tantárgyakat oktató tanítótól. Sokkal inkább kapcsolatban kell állniuk az
oktató-nevelő közösség többi tagjával, azaz különlegesen szoros interperszonális viszony
biztosítja a koordinált munkát. Kapcsolatuk szükséges eleme munkájuk egymásra épülésének,
így a konduktor a csoport több, másik napszakban dolgozó nevelőjével is kapcsolódik, még
akkor is, ha ők adott esetben nincsenek is jelen, hiszen fejlesztő munkájuk eredményei
egymásra épülnek, egymást feltételezik, azt viszik tovább. A hallgatóknak ezért nagyon jól
kell látniuk a csoportmunkában is a saját szerepüket és azt el is kell látniuk.
d) Optimális tanulási környezet biztosítása
A konduktív nevelés alapja az önálló és aktív tanulás, s bár a tanulási folyamatok zavara,
problémája okán érintetté válik, de nem lehetetlen a tanulás. Amennyiben ehhez biztosítjuk a
támogató feltételeket, akkor kialakul az az optimális tanulási környezet, amely segítségével a
tanulás folyamata elindulhat. Ebből következően fontos kritérium, hogy a konduktor jól
ismerje a gyermeket, hiszen ez lesz az alapja az adekvát célok megfogalmazásának, az erre
épülő feladatok tervezésének, az alapul szolgáló eszközök, módszerek kiválasztásának, majd a
célok megvalósulásával a továbbvitelnek, új célok kijelölésének. A konduktorságra való
alapos és gyakorlati felkészülésnek is ugyanezen támogató tanulási környezet az egyik
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szükséges feltétele. A központi idegrendszeri eredetű mozgássérülés fejlesztése és konduktív
nevelése, elméleti és gyakorlati képzéstartalmainak elsajátítása nem elképzelhető elméleti és
esetleges alapon; a tényleges felkészülést és tanulást támogatja az egy helyen és időben
szervezett, széles tünetspektrumú gyakorlóterület biztosítása.

e) Az egészlegesség, a holisztikus megközelítésen alapuló szemlélet közvetítése
„ Központi idegrendszeri sérülés esetében a diszfunkciósok legkonzervatívabb kezelői sem
próbálkoznak meg ma már lokális izomtornával, mert itt gondolni sem lehet arra.
Globálisabb, ún. neurofiziológiai módszereket és multidiszciplináris megközelítést
alkalmaznak. A multidiszciplináris megközelítés fogalmának értelmezése nem egységes. Mi
az egyes diszciplínák oktatásának egyidejűségét kívánjuk meg, mert tapasztalatunk szerint az
egymástól függetlenül szerzett részismereteket a diszfunkciós önmaga nem tudja a
mindennapi

életben

integrálni.

Elkülönítetten

gyakorolt

részfunkciókat

nem

tud

összekapcsolni.” (Hári, 1990, 106)
Ahhoz, hogy a konduktor által vezérelt konduktív nevelő tevékenység eredményes lehessen,
a jelölteknek is meg kell érteniük és befogadniuk azt a szemléletet, amely a neveltek
helyreállító nevelését, a konduktív nevelést nem külön-külön részfunkciók és azok főként
nem mennyiségi gyakoroltatása által (lásd edzéselmélet) valósítja meg, hanem a neveltet
személyiségének egészében a nevelés középpontjába állítva, a „minden mindennel
összefügg” elve alapján végzi. „Központi idegrendszeri elváltozásoknál az ’orthofunkció’
kialakítását illetően a szakemberek véleménye eltérő. Számos esetben a helyreállítást tervező
és végrehajtó szakemberek kísérletet tesznek annak a megállapítására, hogy melyik probléma
az elsődleges, az milyen jellegű és mértékű, és ennek alapján megoldása milyen úton
történjék. Hagyományosan az érzékeléssel, mozgással, a praxikus és gnosztikus
képességekkel, a kommunikációs képesség fejlesztésével külön-külön foglalkoznak az arra
képzett szakemberek kiváló speciális programok alapján. Mindinkább ismertté válik azonban,
hogy az orthofunkció szenzoros, motoros, praxikus, gnosztikus és kommunikációs
működések komplex együttese, s hozzá a koordinált működés szükséges. Ez a koordinált
működés nem jön létre a legkiválóbb elhatárolt kezelési eljárások eredményeképpen sem. A
koordinált működés alapja az idegrendszer különböző területeinek összműködése, mely nem
valósulhat meg a külön-külön gyakorlásokkor. A motorikus, szenzorikus, gnosztikus és
kommunikációs diszfunkciók terápiájának elkülönítése önkényes. Koordinált működések
létrehozhatóságát előbbiek miatt lehetetlennek tartják. A mai rehabilitáció inkább hiányuk
elfogadására törekszik.”(Hári, 1990, 106)
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A hallgatók képzésük során azt is megtanulják, hogy a konduktív nevelésben az intenzitás is
másféleképpen működik. A tanulás, a fejlesztés természetes tevékenységekben jelenik meg,
életkor-specifikusan,

tevékenységekbe

ágyazva,

támogatottan.

Semmi

esetre

sem

„szériaszám” szerint, hanem spontán jövő, természetes intenzitás és aktivitás által,
természetes életszituációkban. Az egyes terápiák általában ún. deficitlistából indulnak ki,
feltérképezve azt, hogy mit nem tud a gyermek, a sérüléssel élő; a konduktort és a jelöltet is
az kell vezesse, hogy felmérje, mire képes, mit tud és azt hogyan tudja megvalósítani.
„ A konduktor célkitűzése a valódi társadalmi integrálás. Ennek érdekében, ezen lehetőség
tudatában alakítja ki a diszfunkciósok önállóságát, függetlenségét úgy, hogy munkahelyüket
képesek legyenek megközelíteni és képesek legyenek ott dolgozni, ne szoruljanak intézeti
elhelyezésre. Csak e célkitűzés ismeretében és ennek elfogadáséval képes a konduktor a
diszfunkcióst a tőle megkívánt együttműködésre aktivizálni.” (Hári, 1990, 106)

f) globális megragadás
A képzés tartalmi sajátossága, hogy megtanítja a jelölteket az idegrendszer sérülésének
következtében beállt állapot átfogó értelmezésére és kezelésére. A hallgató feladata nem
elsődlegesen annak megtanulása, hogy csont-, ízület és izmok szintjén hol és honnan ered a
sérülés, hol lokalizálható a zavar. Számára annak megtanulása a feladat, hogy a meglévő
állapot felmérését követően miként fogalmazza meg a fejlesztési célokat, tervezi meg a
tanulás folyamatát, és indítja el azt.
„... ha a konduktor vizsgál, megfigyel, akkor nem azt kell megállapítania, hogy a gyermeknek
feladattudata van-e, vagy nincsen, hanem azt létre kell hoznia. Azt kell vizsgálnia, hogy
hogyan tudja a gyermeket a feladat irányában aktivizálni. A diszfunkciósok habilitációjában,
rehabilitációjában a különböző funkciók, például a mozgás ún. sérülés specifikus kialakítása
és javítása cél és eredmény is, de az elérésük sorrendjét illetően a pedagógia tapasztalataira
támaszkodunk, felhasználjuk azon lehetőségeket, melyek az optimális tanulást segítik és
éppen ezért tartozik a konduktív pedagógia a rehabilitáció különböző válfajaitól eltérően a
pedagógiai megközelítésmódok közé. A diszfunkciós aktivitásának elérése, mely az optimális
tanuláshoz vezet, csak közvetetten terápiás kérdés, amennyiben a tanulás-tanítás
közvetítésének eredményeként a funkciók helyreállása érhető el. Az a felfogásunk, hogy amit
az egészségesek tanulnak, azt a diszfunkciósok is tanulás útján szerzik meg. Ezért a tanulás
optimális lehetőségeit kívánjuk nyújtani.” (Hári, 1990, 100)

40

g) A hallgató aktív részvétele a konduktív nevelésben
A hallgató kezdetektől fogva nem csupán hospitál, hanem saját tanulásában is aktívan részt
vesz, aktívan van jelen. A hallgató interaktivitásba kerül a neveltekkel, a nevelőkkel, saját
tevékenységének, részfeladatainak sikereit intenzíven megéli, amelyek további tanulásra
motiválják, vizsgálódásra késztetik. Nem körülhatárolt részfunkciókat kell gyakoroltatnia,
hanem a gyakorlata ennél átfogóbb. Megmozgat olyan energiákat, amik miatt a nevelt
nagyobb teljesítményre lesz képes. Kapcsolatot kell kialakítania. Ez sikerekhez vezeti, ami
további aktivitásra és további kapcsolatok kialakítására sarkallja. A képzés pedagógiai,
humántudományi jellegét is erősíti, hogy a hallgatóknak folyamatosan kapcsolatba,
interakcióba kell lépnie az őt körülvevőkkel, kapcsolatuk és annak mélysége, minősége
feltétele a tanulásnak; ebben is több más terápiától. Nem csupán kezekkel és lábbakkal
dolgozik, az emberhez szól, hozzá kapcsolódik; pontosan ismeri a gyermeket, teljes
egészében rá koncentrál.
A képzés egy jellegzetes formája volt a Pető és még később, Dr. Hári vezetése alatt a jelölti
munkaviszony. A hallgatók részéről azáltal, hogy tanulási gyakorlatuk munkavégzés
keretében realizálódott, egyfajta felelősebb hozzáállást, büszkeséget, hivatalos elköteleződést
is jelentett. A jogviszonyok határozott időre jöttek létre, amelyek egy-egy időszak sikeres
teljesítését követően kerülhettek csak meghosszabbításra. Így az is előfordulhatott, hogy a
képzésben két-három éve részt vevő hallgató mégsem kapott konduktori végzettséget. Sokan
rájöttek arra, hogy más irányú az érdeklődésük, vagy a képességeik nem megfelelőek ehhez a
munkához. „A gyakorlat jellegét meghatározta, hogy formailag is munkaviszony keretében
folyt, kapott minősítést. Komolyan vették. Fizetést kaptak. 1-2 évben gyakornok, majd 3-4
évben jelöltekké váltak […] Mivel jogviszony keretében zajlott, másként ítélték meg,
komolyabb hozzáállást, elhivatottságot jelentett és kívánt meg egyidejűleg.” (Hári, 1990, 100)
A képzés mai formájában, az óraszámokban, valamint a gyakorlat intenzitásában
megnyilvánuló aktív részvétel ugyancsak segíti a hallgató saját tanulásáért érzett felelősségét,
és erősíti a pálya iránti elköteleződést.

h) aktivitás, aktivizálás
Pető András számára a konduktori tevékenység és a képzés egyik legalapvetőbb célja az
aktivitás elérése, a neveltek aktivizálása, az aktív tanulás támogatása volt. Napjainkban is
vezető halálozási okok egyikeként tartják számon az inaktivitást, amely számos betegség, mai
tudásunkkal nem javítható és kezelhető állapot kiváltásának akár elsődleges, akár közvetett
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okozója. Amennyiben csak az elmúlt évtizedek oktatáspolitikai célkitűzéseit vesszük sorra –
iskolatej és almaprogram, prevenciós célú életvezetési programok, vagy a mindennapos
testnevelés bevezetése a köznevelési intézményekben – ugyanazon direkt összefüggések
felismeréséhez juthatunk. A tétlenség, az aktivitás hiánya kihat fizikai, de szellemi és érzelmi
egészségünkre és állapotunkra; motivációnk, érdekeltségünk csökken, visszafordíthatatlan
irányú változásokat okozva életminőségünkben és életkilátásainkban. A csoport jelenlétében
végzett nevelés során csökken a stressz, nő a figyelem, így nő a támogatott aktivitás is. A
konduktor a konduktív csoport megszervezésével megteremti a konduktív nevelés egyik
legfontosabb eszközét. A gyermekközösség biztosítja a motivációt, az együttműködést, a
példát, közvetíti az elvárásokat, szükségleteket, együttműködést alapoz meg. „A konduktív
nevelési célok a csoportdinamikai hatásokkal megerősítve érvényesülnek. Hatékonyságát
azáltal éri el, hogy a csoportfoglalkozások során interaktív tevékenységeket valósít meg,
amelyben a konduktor és a diszfunkciós személy (bipoláris) valamint a neveltek egymás
közötti (multipoláris) folyamatos kommunikációja alakulhat ki.” (Medveczky, 2004, 37).
Pető felfogása szerint az életminőség javítása, az élethossz növelésének kulcsa az aktív
életmód. Ezért is különösen fontos fogalom a bioritmus, amely Pető konduktív nevelésében
a napirendnek feleltethető meg. „Az aktivitáshoz elengedhetetlen motivációt és intendálást
nem sorolják a gyógyító eljárások közé. A teljesítmény képesség csökkenését, növekedését
általában csak a funkció kiesésére vagy annak kialakulására vezetik vissza. A mi
tapasztalataink szerint, ha sikerül az egyént megtanítani a célok felé törekvő
magatartásformára, akkor a teljesítmény sokkal inkább növelhető, mintha csak a
teljesítményhez szükséges speciális funkciókat váltjuk ki és gyakoroljuk. Az "egészséges"
ember életkörülményeiben való helytállásában, teljesítményeiben ismert a beállítódásának,
önbizalomnak, érdeklődésének motiváltságának, éberségszintjének, spontaneitásának,
feladatmegoldó- és önirányító képességének nagy szerepe. Ez az, amit aktív magatartásként
foglalhatunk össze.” (Hári, 1990, 100)
i) Speciális pedagógusi attitűd kialakítása
A képzésben és a konduktori pályán való sikeres működés feltételezi egy nyitott, elfogadó,
toleráns és empatikus, pozitív szemléletű személyiség meglétét, amely alkalmazkodik és
igazodik a képzés adta sajátosságokhoz, egyediséghez, képes az együttműködésre, a tanulásra.
A tevékenység sikerességének alapja a gyakorlati tapasztalatokon alapuló hit a konduktív
nevelés értékteremtő hatásában. Szükséges az elköteleződés és hit abban a tekintetben is,
hogy a konduktív nevelés - mint speciális komplex pedagógiai hatás - eredményeként a
sérüléssel élő gyermek személyisége pozitív irányban alakítható.
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„ A pedagógiai optimizmus átsugárzik a konduktorról a növendékekre is, ami
megsokszorozza a küzdőképességüket, segíti a kitűzött fejlesztő feladatok megoldását,
valamint a közeli és távolabbi célok elérését.” (Bíró, 2005, 489) A különleges bánásmódot
igénylő, sajátos nevelésű igényű, megkésett fejlődésű gyermekek nevelése, oktatása nagy
tapintatot, beleérző és helyzetfelismerő képességet, kreativitást és gazdag módszertani
repertoárt, a differenciálás megkülönböztető képességét feltételező pedagógiai tevékenység.
A különböző keretek között végzett tevékenységekben (játék, tanulás, munka) való közös
részvétel nemcsak a sérült gyermekekre, de a konduktorjelölteket illetően is sajátos
személyiségformáló erővel bírnak. A konduktor „…tudatosan és folyamatosan szervezi az
izoláció elkerülése céljából a szociális interakciók alakítását. Gyakoroltatja a gyermekek
egymás közötti és felnőttek felé megnyilvánuló interakcióit és ehhez gyakran a speciális
tevékenységek mellett szerep- és gyakran szituációs játékokat is szervez.” (Medveczky, 2004,
38) A jelöltek tekintetében a képzés személyiségformáló hatást eredményez, hiszen a sokrétű
és változatos, intenzív nevelési helyzetekkel és feladatokkal tarkított tanulási program
elszántságot, kitartást, nagy energiaráfordítást igényel, amellett, hogy segíti az önszervezés, a
tervezés és szervezés, irányítás képességeinek, az önértékelésnek és perspektivikus
gondolkodásnak is a kialakulását, fejlődését. A hallgatók gyermekekkel való szoros napi
interakciói számos érzelmi töltetű nevelési helyzettel gazdagítják a hallgatók pedagógiai
attitűdjét, tanulását, tapasztalatszerzését és felkészülését leendő hivatásukra.
j) az eredményesség átélését segítő 3 tagú tartalmi séma
A hallgatók perspektivikus látásmódját és képzésük eredményességének érzését támogatja
a hármas tagoltság, amely szintén tartalmi sajátossága a képzésnek. A hármas tagoltság, így
az elméleti tárgyak tanulása, a gyakorlati területen szervezett aktív gyakorlati tevékenység,
valamint a folyamatos szakmai gyakorlati bemutatók (feladatsorok, programok önálló, vagy
kiscsoportos szervezése és vezetése) sajátságosan foglalják keretbe a korábbiakban már
ismertetett egységet képező, párhuzamos elméleti és gyakorlati képzést.
Az egyes tantárgyakban megjelenő ismeretek (mint a morfológia, fiziológiai kórtani
alapismeretek, a kondukció elméleti tárgyai, a megfigyelés, a programkészítés, a kondukció
alapelvei, továbbá a rehabilitációs módszerek és technikák) és a nevelőterületen végzett
munka során elsajátított ismeretek, azaz az elméletben tanultak gyakorlatban történő
alkalmazása előkészítik, és eredményes megvalósítását teszik lehetővé a gyakorlati
bemutatóknak.
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A tagoltság harmadik elemeként megjelenő bemutatók a kondukció gyakorlatának
kiegészítéseként, az intézeti munkával való ismerkedésként jelennek meg, így ezeket semmi
esetre sem vizsgaként éli meg a hallgató, hanem mint a folyamatos gyakorlás, jelenlét és
fejlődés lehetőségét, amelyet mindig közös megbeszélés, közös értékelés követ. A képzés
ilyenfajta tartalmi szerveződése egyfajta pedagógiai rutinnal ruházza fel a jelölteket arra, hogy
a végzést követően nehézségek nélkül kezdjék meg tevékenységüket egy teljesen új
gyermekcsoportban, illetve az állandósuló reflexiók, önreflexiók révén tisztázottá válnak a
konduktori tevékenység kompetenciahatárai, hatásterületei.
k) átfogó nevelési folyamatszervezés tanulása
A hallgató nem csupán egységes, homogén csoporttal, gyermekekkel, tünetekkel dolgozik.
Előfordulhat akár 8-10 féle alcsoport differenciálásának szükségessége is, amelyhez nagyon
komoly érdeklődés, nyitottság, megfigyelés, tervezés és szervezés, valamint folyamatos
jelenlét és önállóság szükséges. A képzés tartalmi elemként a hallgató már nagyon korán, a
képzés elejétől kezdődően tanulja az első időkben egyes programrészek, majd programok,
napirend és hosszabb ideig tartó nevelési intervallumok, időegységes és folyamat átlátását és
befolyásolását. A képzés befejezésének egyik eleme a konduktív záróvizsga bemutató, amely
során a hallgató egy teljes délelőttöt átívelő program megtervezését, megszervezését és
vezetését végzi, a teljes konduktív csoport, a csoporthoz tartozó neveltek és beosztott nevelők
önálló és felelős irányítása által. A képzés során önállósága folyamatosan növekszik, a sikerek
pedig tovább motiválják, míg végül kialakul benne a konduktív nevelés folyamatának
átlátása, tervezése, irányítása és ellenőrzése, folyamatszervezésének tudása, felelősség, attitűd
és önállóság.
l) tanulási eredményalapú képzés
„ Az egész életen át tartó tanulást támogató európai keretrendszerek, így az Európai és a
Magyar Képesítési Keretrendszer is a tanulás eredményeinek (angolul learning outcomes)
megfogalmazásán alapulnak. Ez a szemlélet viszonylag új, mivel a képzések többsége
jellemzően bemeneti követelményeket és vizsgakövetelményeket határoz meg, nem pedig azt,
hogy a képzés végére a tanuló mit tud, mire képes, milyen attitűdökkel bír és a tanultakat
milyen önállósággal képes elvégezni.[…] A tanulási eredmény alapú megközelítés a
hagyományos folyamatszabályozás alapú gyakorlattal szemben a tanulási folyamat kimenetét
helyezi előtérbe, melyben a tanulási eredmények összekapcsolódnak, egymásra épülnek.
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A Magyar Képesítési Keretrendszer által alkalmazott deszkriptor-kategóriák alkotják a
tanulási eredmény-alapú megközelítés vázát. Négy ilyen kategóriát használunk itthon: tudás,
képesség, attitűd, felelősség és autonómia.”(Oktatási Hivatal, 2017) 4
A képzés célkitűzéseiben, tartalmi felépítésében és szervezettségében, a képzési folyamat
szervezésében a tanulási eredményalapú képzés egyik pozitív hazai példája lehet. Kiemelt
célként fogalmazza meg a megalapozott elméleti tudással és változatos szakmai gyakorlattal,
tapasztalattal is rendelkező szakember képzését, aki szakmai tudásában, képességeiben,
attitűdjében, felelősségvállalásában és autonómiájában is képes és kész a központi
idegrendszeri eredetű mozgássérülés eredményes befolyásolására, a képzést követően
azonnali és eredményes munkába állásra, önálló és teammunkában való hatékony
munkavégzésre.

2.5

Összegzés

A fejezetben bemutaásra kerültek a konduktív pedagógia megjelenésének körülményei, a
kidolgozására hatást gyakorló releváns reformpedagógiai elméletek. Áttekintettem a
konduktív nevelés helyét és szerepét a magyar pedagógiában, mindazon pedagógiai
alapvetéseit, koncepcióit, amelyek nevelési rendszerré álltak össze. Ismertetésre került a
konduktorképzés elindulásának folyamata, legfontosabb állomásai, amelyek a mai struktúráig
vezettek. A konduktorképzés ma is egyedülálló sajátosságai alapján, amelyet a 2.5.1. ábra is
szemléltet, egyedi és unikális képzését adja a konduktor szakembereknek.
Az áttekintésben megjelenő pedagógiai alapvetések, a képzés sajátosságai értelmezési keretét
is adják a konduktorjelöltek nézeteit vizsgáló empirikus kutatásnak. Ezen formai és tartalmi
sajátosságok rendszerezése támogatta és szolgáltatott tartalmi szempontokat az empirikus
vizsgálat során használt attitűd-skála kidolgozására a konduktorképzés sajátosságainak, a
konduktori szakma tanulhatóságának megítélésére vonatkozó hallgatói nézetek feltárása
céljából.

4

Oktatási Hivatal: Tanulási eredmények (learning outcomes)
https://www.oktatas.hu/kepesiteseknyito/kepesitesek/tanulasi_eredmeny
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A.

Konduktorképzés formai sajátosságai:

a)

elmélet és gyakorlat párhuzamossága

g)

másféle intenzitás (első naptól magas óraszámú
gyakorlat)

h)

skills & knowledge

b)

magas elméleti és gyakorlati óraszám

i)

kapcsolat – kontaktus – együttműködés

c)

változatos szabadon választható stúdiumok

j)

aktivizálás, aktív részvétel globális megragadás

k)

hálózatosodás, adaptálható tudás

d)

változatos gyakorlati keretek

e)

széles tünetspektrum

f)

széles életkori spektrum

l)

komplexitás – holisztikus szemlélet – egészlegesség

m)

szociális közösség, élmény alapú pedagógia

n)

háromtagú tartalmi séma

o)

elfogadó pedagógusi attitűd

B. Konduktorképzés tartalmi sajátosságai:
a)

szintetizáló képzés, határterületi tudományokra
épülés

b)

kötött nevelési alapelvek

c)

csoportban, teamben való közreműködés és felelős,
aktív részvétel

d)

optimális tanulási környezet biztosítása (személyi és

e)

felelősség – önállóság – siker –további motiváció a

tárgyi feltételek megléte)

2.5.1. ábra: A konduktorképzés sajátosságai (saját
készítésű ábra)

fejlődésre
f)

megalapozott nevelési folyamatszervezés
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3

PEDAGÓGUSI PÁLYASZOCIALIZÁCIÓ, PEDAGÓGUSI SZEREP,
IDENTITÁS

A pályaválasztásra vonatkozó döntés kialakítására számos tényező befolyással lehet; a
jelölteket pályaorientációjuk iránya, személyes érdeklődésük irányíthatja egy adott pálya
iránt, míg a pedagóguspálya kiválasztásában mindezek mellett a jelöltekre hatással lehetnek
az előzetes iskolai élmények, személyes tapasztalatok, tanári minták, amelyek befolyásolják
választásukat (Falus, 2004; Nagy, 2004; Dombi, 1999; Köcséné, 2007). A fejezetben röviden
áttekintésre kerül a tanárrá válás folyamata, a pedagógus pálya választását befolyásoló
tényezők, a pedagógus identitás, a szakmai énkép alakulásának ismérvei. Az empirikus
kutatás megtervezésekor és elindulásakor vizsgálatom fókusza a konduktori szerep
jellemzőinek, a konduktori pálya választását befolyásoló általános és személyes motívumok
feltárására irányult; így nem törekedtem a konduktori, pedagógus énkép és identitás feltáró
vizsgálatára, kibontására. Az empirikus kutatást megalapozó szakirodalmi áttekintés során
vizsgálatom látókörébe került identitáskutatások bemutatását azonban nem kívántam
mellőzni, így a jelen fejezet részeként ismertetésre kerülnek a pedagógus énkép és
identitásvizsgálatok, valamint az ezeket támogató programadaptációk is. Hallgatóinkat
képzésbe kerülésük előtt számos tapasztalat és élmény érte, mind a személyes életükben,
mind az iskolai évek alatt. Láthattak mintául szolgáló tanárokat, követendő pedagógusi
szerepet, olyan példákat, amelyek számukra váltak értékadóvá. Élményeik, tapasztalataik
alakították idővel azt az értékelő rendszert, amelyen keresztül gondolkodnak a pedagógiáról,
saját pedagógus mesterségükről.

3.1 A tanárrá válás folyamata
A tanárrá válás folyamata körében megjelent hazai és nemzetközi közlemények egyetértenek
abban, hogy a tanárrá válás időszaka valójában nem a képzésbe kerüléssel kezdődik, és nem
zárul egy mindösszesen három-négy év elteltével, a képzés befejeztével. A fogalomból
adódóan a folyamat visszanyúlik a képzést megelőző tizenkét év iskolai, valamint a
személyes tapasztalatok időszakára és kiterjed a képzés befejeztével a kezdő tanári
tapasztalatok, a tanári gyakorlat idejére. Pedagógussá válni nem lehetséges egy képzésnyi idő
alatt, a kutatók ezt egy olyan hosszú folyamatként írják le, amelyben jelentős szerepet
játszanak a pedagógusképzés előtt szerzett családi és iskolai élmények, tapasztalatok,
valamint ugyancsak hatással bír a képzést követő időszak, a gyakorló pedagógusi tevékenység
is.
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„A pedagógusképzéssel foglalkozó szakirodalom előszeretettel hivatkozik az iskolában
eltöltött több ezer óra élményeinek jelentőségére. S való igaz, nincs egyetlen szakma sem,
amelyre vonatkozóan a pályaválasztást megelőző időszakban ennyi benyomás érhetné a
tanulót. [... ]Ezek az élmények jelentős szerepet játszanak a képző intézménybe belépő tanuló
’értékelő rendszerének’ kialakulásában. A későbbiekben látni fogjuk, hogy a hallgató belépő
értékelő rendszerének, vagy ahogyan gyakorta kissé leegyszerűsítve megfogalmazzák
nézetrendszerének jelentős, domináns szerepe van a későbbi ismeretszerzésben, a gyakorlati
készségek, kompetenciák kialakulásában. Amennyiben „csupán” az iskolai tapasztalatok egyébként

igencsak

pedagógusszemélyiség

jelentős

nézetformáló

kialakulásának

egy

-

szerepére

másik,

igen

lennénk
jelentős

tekintettel,

a

tényezőjéről

megfeledkeznénk. Gondoljunk csak arra, hogy a pedagógus olyan személyiségvonásai és
alapvető képességei, mint az empátia, a tolerancia, a konfliktusok kezelése, a másik ember
tisztelete, a hitelesség, a hatékony kommunikáció, jelentős mértékben az iskola falain kívül, a
családi, rokoni, baráti környezetben, annak hatására alakulnak.”(Falus, 2004, 359)
A hazai pedagóguskutatások középpontjában egyrészről a pedagógus személyiségének,
képességeinek, mesterségének vizsgálata, másrészről a pedagógus gyakorlati tudásának,
nézeteinek feltérképezésére állt. Ungárné Komoly Judit (1981) kutatása rámutatott a
pedagógus személyiségének kiemelt szerepére, ezért ennek a tanárképzésben való fejlesztését
szükségszerű feladatként hangsúlyozta. Bagdy Emőke és kutatótársai (1997) szintén a
pedagógus személyiséget vizsgálták a hivatás-identifikáció folyamatának alakulására
fókuszálva, megalapozva az ennek támogatásául szolgáló képzési program későbbi
kidolgozását is. A képzésben való részvétel közvetítette ismeretek, képességek, szakmai tudás
és gyakorlatban hasznosuló kompetenciák megszerzésével a jelölt tulajdonképpen felkészül
leendő pedagógusi szerepére és tevékenységére, azonban tanárrá válásának fontos állomása és
későbbi sikeres beválásának is kulcsa, hogy milyen élményeket és tapasztalatokat szerez
önálló pedagógusi tevékenységének első időszakában, hogyan alakul a beilleszkedése
(Köcséné, 2007).
Sallai Éva (1996) a pedagógus mesterség mibenlétét, lényegi sajátosságait vizsgálva, a
legfontosabb pedagógusi képességek kiemelésével egyfajta tartalmi rendszerezésre törekedett
a pedagógus mesterséget illetően. A pedagógusi tevékenység tekintetében az elméleti
alapozottság és szakterületi tudás mellett az alábbi képességek meglétét tekinti
meghatározónak:
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a) pozitív, támogató pedagógiai környezet megteremtésének képessége;
b) a pedagógiai helyzetekben való szerepbiztonság, kiegyensúlyozott pedagógusi
magatartás és viselkedés, így kiváló kommunikációs képesség, probléma-felismerés és
helyzetértékelés, proaktív hozzáállás, pedagógiai helyzet- és jelenségelemzési
képesség, saját szakmai határok belátásának képessége;
c) szellemi kongruencia, harmónia: az önmagára vonatkoztatott helyes értékelés megléte
(reális énkép, reflektivitás és önellenőrzés).
Hegyi Ildikó (1996) kutatásában szintén a pedagógiai képességeket rendszerezi, azon belül
megkülönböztetve az általános és speciális pedagógiai képességek halmazait. Dombi Alice
(1999) az előzetes tanári minta szerepét vizsgálta a tanárrá válásban, megállapítva, hogy
korábbi iskolai éveink tanárélményei egyfajta követendő vagy nem követendő modellként
hatnak mind a pedagógusi pályaválasztásában, mind a képzésben való részvétel során, mind
pedig a pedagógusi hivatás későbbi gyakorlásában is. A kutatások úgy tekintik (Falus, 2004;
Nagy, 2004; Köcséné, 2007), hogy a pedagóguspálya kiválasztásában a jelölt nem kizárólag
érdeklődése, vagy pályaválasztási szempontjai okán van jelen, hanem az előzetes iskolai
élmények, az iskolában eltöltött idő tapasztalatai is befolyásolják kapcsolódását a pályához.
Mára már az is igazolást nyert, hogy ezek a korábbi személyes és iskolai tapasztalatok
implicit módon jelen vannak a jelöltek gondolkodásában és befolyásolják a képzés
tartalmainak elsajátítását, valamint hatással vannak a későbbi tanári gyakorlatra is (Falus,
2001).
Pályaadaptációjának ezen első néhány évei – amelyet sokan a „túlélés és felfedezés éveinek”
is neveznek – befolyásolják majd döntését, hogy kezdő pedagógusként a pályán marad-e,
vagy elhagyja azt (Bullough, 1995; Nagy, 2004). A sikeres tanárrá válás segítése úgy lehet
hatékony, ha a tanárrá válás folyamatának egész ívére fókuszálunk, a pályaválasztástól
egészen a szakmai beilleszkedésig, így a pályához szükséges képzés általi korszerű alapok
biztosítása mellett építünk a korábbról hozott tapasztalatokra, a jelöltek gondolkodását
befolyásoló

nézetekre,

és

jelöltjeinket

támogatjuk

az

első

önálló

pedagógusi

szárnypróbálgatások, tapasztalatlanság okozta nehézségek időszakában is. Sántha Kálmán
kutatásában (2007) a tanárok gondolkodásában meglévő különbözőségeket, sajátosságokat
vizsgálta, függően attól, hogy mennyi időt töltöttel el a pedagógusi pályán. Eredményei hozzá
segítettek a tanárrá válás folyamatának, a szakma jellegzetességeinek, főbb állomásainak
strukturáltabb megvilágításához.

49

3.2

Pályaszocializáció – pályaválasztástól a szakmai beilleszkedésig

Pályaszocializációs kutatások vizsgálatának fókuszában sok esetben az a kérdés állt, vajon
akkor választja-e a fiatal a pedagóguspályát, amikor saját erősségeivel, pedagógusképével,
illetve leendő, választott pályája sajátosságaival már tisztában van, vagy választása idő
előttinek bizonyul. Utóbbi ugyanis befolyásoló hatással bír arra, hogy a képzés elvégzésével
beilleszkedése zökkenőmentes lesz-e, a kezdeti nehézségeken hogyan jut majd túl, sikeres
lesz-e adaptációja, vagy a pálya elhagyása mellett dönt végül, hiszen akkor szembesül igazán
a pálya jellemzőivel, vagy saját magával, kompetenciáival, egyéni elhivatottságával. Dombi
szerint (idézi Köcséné, 2007, 122) „Minél nagyobb szerepet játszik a pályaismeret és az
önismeret a pályaválasztásban, annál valószínűbb a pálya kívánalmainak való megfelelés, a
választott pályával való fokozatos azonosulás.” (Dombi, 1999, 9)
A pedagógusok gondolkodásának, mint kognitív struktúrának a kutatásaiból kiemelni
szükséges Korthagen (2004) vizsgálatát, aki egy ún. hagyma-modellben (3.2.1. ábra) jeleníti
meg mindazon pszichikus képződményi szinteket, amelyek egymásra épülve, egymásra
kölcsönösen is hatva befolyásolják a tanárok és tanárjelöltek gondolkodását, cselekvését,
tevékenységét, majdani pályájuk alakulásának folyamatát.

Környezet

3.2.1. ábra: A pedagógus tevékenységére ható pszcihikus szintek Korthagen (2004) hagyma-modelljében

Egyes kutatások szerint a pályaszocializációt tekintve jelentős hatással bír az attitűd. Váriné
(1986) értelmezésében a pályaattitűd (idézi Köcséné, 2007) az a hierarchikusan szerveződő,
kognitív struktúra, amely a pálya különböző dimenzióval szembeni értékelő viszonyulások
együtteseként jelenik meg, s részei a pályaaspiráció, a szubjektív pályakép, a szakmai énkép
és ezek viselkedésbeli megnyilvánulásai.
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A pedagóguspálya választásakor feltételezhetően az egyén rendelkezik már egy előzetes
pályaattitűddel, amely a képzésbe kerüléssel, majd a végzést követően a pálya
megkezdésével, azok hatásaiként változhat.
A nézetek és az attitűd fogalmi elhatárolása már a nyolcvanas években megjelent, s bár
hasonlóak abban, hogy pszichikus képződmények, befolyásolják tevékenységünket és
előzetes tapasztalatokból származnak, de a nézetek inkább kognitív, míg az attitűdök érzelmi
töltetű konstrukciók. Köcséné (2002) szerint a nézetek feltárása jó alapot biztosít a képzésnek
arra, hogy a jelöltek számára megmutathatóvá váljék saját gondolkodásuk mikéntje, szükség
esetén nézeteik módosítása, későbbi pedagógiai munkájuk hatékonyságának segítése.

3.3 Szakmai identitás
A tanárrá válás folyamatának része a szakmai identitás és énkép kialakulása. A szakmai
szerep és tevékenység elsajátításának folyamatában a jelölt egyre inkább képessé válik
önmaga értékelésére a szakmaszerephez viszonyítottan.
A választott szakma szerepével együtt jár egyfajta viselkedésrepertoár is, amelynek elemei az
adott szakmát jellemző viselkedési sémák, melyek meghatározzák a szakmát betölteni kívánó
személy magatartását, azonosulását a szereppel és az ez által végzett tevékenységgel. Ez az
azonosulás lehet tudatos és kevésbé átgondolt döntés eredménye. Amennyiben a jelölt a
leendő szakmáját ismeri, önismerete kialakult, döntései egyre inkább tudatossá és átgondolttá
válnak, utóbbiak segítik leendő szakmájával való tudatos azonosulását és végső soron saját
szakmai identitása kialakulásának folyamatára is támogatólag hatnak.
Az önmagunkról és a tanári szerepről való nézetek megfogalmazásán és azonosításán túl az
elmúlt évtizedek főleg konstruktivista kutatásai nagymértékben mélyítették az én és az
identitás szerepének megértését a tanítás tanulásának folyamatában. A kutatásokban
elsősorban az identitásnak és az identitásformálásnak jutott hangsúlyos szerep, de emellett az
érzelmeknek a tanítás tanulásának folyamatában betöltött szerepe, illetve a tanár
identitásfejlődésének kérdésköre is vizsgálatok tárgyát képezte.
A tanár saját identitásának és az ezt formáló politikai, történelmi és társadalmi erőknek a
tudatosítása fontos szerepet kap, buzdítva a tanárokat, hogy találják meg saját hangjukat és
vegyék kezükbe saját szakmai útjuk és identitásuk alakításának irányítását.
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Dudás a következők szerint ír erről „A nézetek feltárásának a

folyamatát a reflektív

paradigma alapján a személyiségen belül zajló változásnak és a gondolkodásban végbemenő,
részben percepciós, részben interpretációs folyamatnak tekintettem, amely önelemzést, a
tapasztalatok reflexióját, valamint az ehhez szükséges önreflektív képességek működését
feltételezi (Bullough, 1997b; Loughran és Russel, 1997).” (Dudás, 2014, 69)
A Tanárképzés kutatásának kézikönyvében (Handbook on the Research in Teacher
Education) két fejezet foglalkozik a tanárok „belső életével” (Cochran-Smith, M., FeimanNemser, S. és McIntyre, D. J., 2008). Az egyik a Virginia Richardson (2008) által írt „A
tanári attitűdök és meggyőződések vizsgálatáról” szóló áttekintő, míg a másik a Kathy Carter
és Walter Doyle (2008) „A személyes narratíváról, illetve az élettörténetről” szóló
összefoglaló műve. Richardson elveti az attitűdök, mint a tanár tanulási folyamatának gyenge
mutatóiként való felfogását, s ezzel egy időben, kiemeli a meggyőződésnek, mint a cselekedet
fontos meghatározójának szerepét. Úgy határozza meg a meggyőződést, mint olyan, a
világgal kapcsolatos pszichológiai felfogásokat, premisszákat vagy tételeket, melyek a
valóságosság érzését keltik, s amelyek az iskolával kapcsolatos személyes tapasztalatokból,
illetve az előzetes tudással kapcsolatos tapasztalatokból fakadnak. Az előzetes élettörténetből
és diákok tanításából eredő meggyőződések állhatatosságából kiindulva Richardson arra a
következtetésre jut, hogy a tanárképzés egy relatívan gyenge „beavatkozásnak” tekinthető.
Carter és Doyle (2008) az én és az identitás kérdését vizsgálja közvetett módon, a
személyes narratívák és a személyes élettörténet vizsgálatának lencséin keresztül. A kutatásuk
kiindulópontja, hogy a tanítás tanulásának a folyamán, a tanítás mivolta, a tanár tapasztalatai
és választásai mély, személyes ügyekként foghatók fel, melyek elkerülhetetlenül saját
identitásukhoz és személyes élettörténetükhöz köthetők. Az élettörténethez kapcsolódó
kutatások az identitást alakító társadalmi/társasági környezetet hangsúlyozzák, míg a
személyes narratívák arra a tényre világítanak rá, hogy a tanulás – beleértve a tanítás tanulását
is – során személyes történetek kerülnek megalkotásra. Carter és Doyle (2008) szerint a
tanárrá válás (a) az identitás átalakulását, (b) a személyes felfogás és ideálok intézményi
realitásokhoz való alkalmazkodását, valamint (c) a tantermi környezetben való önkifejezés
mikéntjéről hozott döntést jelenti. Ezekből a kitételekből következik, hogy a tanároknak
tudatosan ismerniük kell saját identitásukat, illetve azokat a tényezőket, melyek hatnak rá,
illetve meg kell szerezniük a saját „hangjuk” feletti irányítást. Ennek érdekében a tanároknak
szükségük van egy pszichológiai paradigmaváltásra annak vonatkozásában, hogy hogyan
szemlélik magukat.
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A környezet és a kapcsolatok az identitásformálás külső aspektusai, míg a történetek és az
érzelmek ennek a folyamatnak belső, jelentésformáló aspektusainak tekinthetők. Clandinin és
Huber (2009) szerint a környezetet egy olyan múltbéli és jelenbeli tájhoz hasonlítja, amelyben
a tanár él és dolgozik. Coldron és Smith (1999) úgy tekinti a környezetet/kontextust, mintha a
térbeli elhelyezkedésről lenne szó, a tanári identitást pedig annak a pontnak, ahol a személy a
szakmai lehetőségek skáláján elhelyezkedik. Britzman (2003) azt írja, hogy a környezeti erők
normatív és mások (hatalommal rendelkezők) által irányított erők. Minden egyes
környezetben léteznek normák, melyek fenntartása nélkülözhetetlen. E normák tudatos
ismeretének hiánya, valamint az asszimilációs nyomás a tanárokat a környezeti erőknek teszik
ki, megfosztva őket a képviselettől, kreativitásuktól és „hangjuktól”.
Ezekről a környezeti erőkről Gee (2000) nyújtja a legátfogóbb képet, melyben meghatároz
négy egymással szoros kapcsolatban álló identitásperspektívát:
a.) a természeti perspektíva (N-identity): azok a tulajdonságok, melyek a természettől
fogva adottak,
b.) az intézményi perspektíva (I-identity): azon részek, melyek az intézményi autoritásból
erednek,
c.) a diskurzus perspektíva (D-identity): azok, melyek a másokkal folytatott diskurzusból,
beszélgetésből fakadnak.
d.) az

affinitás

perspektíva

(A-identity):

azon

részeink,

melyek

az

eltérő

gyakorlatmintákból eredeztethetőek.
Ez a négy perspektíva adja az alapját az úgynevezett (ön)értelmező rendszernek (interpretive
system). Az értelmező rendszer keretét adhatják a történelem és kultúra tekintetében eltérő
természetértelmezések, az intézmények normái, hagyományai vagy szabályai, a másokkal
folytatott diskurzus, illetve dialógusok, vagy éppen a működő affinitáscsoportok. Fontos
megjegyezni, hogy az identitás vonásai csak ezekben az értelmező rendszerekben
értelmezhetők. Gee szerint az egyén elfogadhatja, versenyeztetheti, egyeztetheti identitását,
annak megfelelően, hogy az adott identitás hogyan és ki által került elismerésre. Gee felhívja
a figyelmet arra is, hogy a kapcsolat/érintkezés mind a négy perspektívát érinti. A kapcsolat/
érintkezés azért rendkívül fontos az identitás számára, mivel ahhoz, hogy identitásunk legyen,
elengedhetetlen a mások elismerése. Smagorinsky (2003) arra a következtetésre jut, hogy az
identitás mások kulturális gyakorlatában való részvételen keresztül és segítségével épül. Az
identitásformálás terén kiemelkedő szerephez jutnak az érzelmek.
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Britzman rámutat az intézményi struktúrák és a tanárokkal szembeni (magatartásbeli, érzelmi)
elvárások, a tanárok kialakult identitásképe és életviteli gyakorlata közötti súrlódásokra.
A nézetvizsgálatok megközelítéseit, így a nézetek stabilitását, statikusságát, nehezen
változtathatóságát, koherens rendszerként értelmezését, valamint a tanítani tanulás
folyamatának kumulatív tanulásként való felfogását kritizáló identitáselméletek és
tanuláskutatások újabb megközelítéseket hoztak. (Akkerman és Meijer, 2011; Rapos, Gaskó,
Kálmán és Mészáros, 2011).
Rodgers és Scott (2008) összegzésében kiemeli, hogy a pedagógusok identitásának
sajátossága annak kontextusfüggő, sokféle kontextusban alakuló volta, hogy érzelmekkel
vegyes, folyamatosan alakul a másokkal való kapcsolatokban, hogy állandóan változó,
egyáltalán nem stabil, több tényező által meghatározott, valamint személyes történeteken
keresztül jellemzi a jelentések konstruálása, újrakonstruálása. Gee is kiemeli (1) inkább
mindig az alakulás folyamatában van, mint hogy stabil lenne, (2) a kontextusnak/
környezetnek és a kapcsolatoknak megfelelően „idomul”, (3) és éppen ezek miatt változatos
és sokszínű. Az összegzett identitásértelmezés eredményeként megállapítható, hogy
szükséges a pedagógusok identitásának, az ezeket alakító érzelmeinek, kapcsolatainak
tudatosítása, saját hangjuk azonosítása és irányítása.
Connelly és Clandinin (2006) úgy tekintenek a tanár identitására, mint „azon történetek
egyedülálló megtestesülésére, melyek szerint ők élnek, illetve mely történeteket a múlt- és
jelenbeli funkcionális tevékenységi környezetük generált”. Sfard és Prusak (2005) elemzései
még jobban árnyalták a képet, s így született meg az identitás hármas felosztása: első
személyű identitások (olyan történetek, amelyeket az egyén mesél saját magáról saját
magának), a második személyű identitások (az egyénről mesél egy másik egyén), és a
harmadik személyű identitások (az egyénről szóló történetet egy másik egyén egy
harmadiknak mesél). Britzman szerint a „hang” küzd azért, hogy kiemelkedjen az erők
kavalkádjából, fontos, hogy minden tanár a saját „hangjának” és identitásának legyen
irányítója. Gee vezeti be az „alapidentitás” (coreidentity) fogalmát. Az egyén „alapidentitása”
abban különbözik a többi identitástól, hogy ez nem az egyén belső állapotához köthető,
hanem az egyén működéséhez a társadalomban. Az „alapidentitás” egyben tart a különböző
kontextusokban. Nias (1989) különbséget tesz az „alapén” (subtantialself) és a „szituációs én”
(situationalself) között. Az „alapén” születésünkkor vagy azt megelőzően alakul ki, s azokban
az értékekben testesül meg, amiket a család és a közvetlen kulturális környezet alakítanak.
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A „szituációs énünk” azokat „a meggyőződéseket, értékeket és attitűdöket foglalja magába,
amik a leginkább meghatároznak minket”. A reflexió az az eszköz, amit az én arra használ,
hogy leírja a folyamatosan változó „szituációs énünket” (Rodgers and Scott, 2008).
Robert Kegan (1992) pszichológus szerint a „fejlődő én” gondolata rávilágít arra, hogy a
tanárok hogyan lesznek tudatos ismerői identitásaiknak; úgy véli, hogy az ember ott fejlődik
igazán, ahol folyamatosan tapasztalja a támogatás és a kihívás egyvelegét úgy, hogy a
támogatói magatartásnak, illetve a kihívások mennyiségének mindig összhangban kell lenniük
egymással.

3.4 Szakmai énkép
A szakmai identitás alakulásával párhuzamosan formálódik a szakmai énkép is. A saját
magunkról alakított kép, saját magunk érzékelése és az önmagunkról alakított kognició, tudás
különböző

identitáselemekből

jelentéstartalommal

bírnak,

alkot

függően

rendszert,
az

amely

egyénektől

identitáselemek

alakítják

azt,

hogy

változó
milyen

viselkedésmintákat követünk, cselekvéseink hogyan alakulnak. Az egyes identitáselemekből
álló rendszert a tudatosság, az érzelmi-indulati sajátosság, valamint az önreflektivitás jellemzi.
Az identitás tehát meghatározza viselkedésünket, cselekvésünket, a hivatás-identifikáció
ebből

adódóan

meghatározza

megnyilvánulásainkat.”[…]

adott

olyan pszichés

hivatáshoz
erő,

amely a

való

kötődéseinket,

sztereotípiák

kritikusabb

átgondolására, azok revíziójára késztet, az új kötelmek felismerésére és vállalására mozgósít”
(Köcséné, 2007, 125). A képzésben résztvevők esetében jelen van az önmeghatározási és a
képzéshez tartozási igény is; ennek tudatosítása, erősítése vagy alakítása, az erre vonatkozó
önreflexió támogatása szintén fontos, hiszen a jelöltek épülő szakmai identitásának további
elemeit képezik.
A pedagógusjelöltek tanárrá válásának segítésében szükséges látnunk, hogy a képzésük során
milyen döntéseknél, milyen tényezők által (a környezet pozitív visszajelzése, elismerés, reális
értékelés) támogathatjuk a pályához való kötődésüket, pályaszocializációjukat. Az ún.
konceptuális váltás elérésének segítéséhez olyan tanulási helyzetet kell megteremtenünk,
amelyben a hallgató egyrészt szembesül saját tudása, nézete és az új ismeret
ellentmondásaival, az érveléseivel, s el tudja fogadni az ellenkező magyarázatot. A hangsúly a
tanulási folyamaton van, és nem az eredményen. Tehát ha a hallgató szembesülhet esetleges
hibáival, az értékelés egyben az önellenőrzést szolgálja, mert azok egyúttal jelzik, önállóan
rendezte saját tapasztalatait, nézeteit, gondolkodását egy adott dologról.
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3.5

A pedagógus hivatás identifikációs szintjei

Dombi Alice (1999) különbséget tett a tudatosság meglététől függően a hivatás különböző
identifikációs szintjei között. Ez alapján a pályához kötődése, identifikációja megnyilvánulhat
a pálya iránti belső érdeklődés szintjében és eljuthat egészen a személy és hivatás szoros
összekapcsolódásáig. A szakmai identitás legmagasabb szintjén a szakmai szerep és
tevékenység, valamint az ezt megvalósító személyiség elválaszthatatlan egységgé forr össze, a
betöltött szerep és tevékenység a személy identitásának a továbbiakban el nem különíthető
részévé válik. A nézetkutatások tartalmukban érintik a szakmai énkép és identitás területeit.
Köcséné (2007) nézetvizsgálata például a tanárjelöltek tanárról alkotott nézeteit a lehetséges
és aktuális tanárkép, illetve a tanári minta felől is értelmezte.
A nézet- és tanulási mintázatvizsgálatok viszont a nézetek koherenciájának másféle
megközelítését hozták. Ugyanis a disszonancia megjelenését a tanulásban éppen a
változásnak, a tanulásnak az előjeleként értelmezték, feltárva, hogy az egyes tanulási
mintázatok területei nem egyszerre változnak, előbb a tanulásra vonatkozó nézetek, s majd ezt
követően a tanulás szabályozásához köthetőek (Kálmán, 2009, 2012). Ezzel összefüggésben
megállapítható, hogy nézetkutatások további irányát az határozhatja meg, hogy mennyire tud
tágabb értelmezési keretekhez kapcsolódni (szakmai identitás) a dialogikus jelleg, a kontextus
befolyásának egyidejű értelmezésével. A hazai nézetkutatások és tanári kompetenciákkal
foglalkozó fejlesztések kapcsolódása tetten érhető a hazai kompetencia-leírásokban, ahol a
pedagógiai nézetek meghatározó komponensként kaptak helyet (Falus, 2006; Tanári
kompetenciák, 2006), illetve a kompetenciák egyik területe is a nézetek, a szakmai identitás
tudatosítása köré szerveződik (Elkötelezettség és felelősségvállalás a szakmai fejlődésért,
Kotschy, 2011).
Kálmán (2013) szerint azonban jelenleg még a pedagógusidentitás, a nézetek és a
kompetenciák kapcsolódása, egymásra épülése mind a tanárképzés és szakmai fejlődés, mind
a pedagógusok és jelöltek egyéni és csoportos szintjén is nyitott kérdésként fogalmazódik
meg, ezek szerveződésének vizsgálata válaszul szolgálhat a kompetenciarendszerek
fejlesztéséhez és nézetkutatásokhoz kötődően megjelenő kritikákra is.
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3.6

Napjaink programjai a nézetek és az identitás támogatására
A vezető tanárképzési programok szerint a tanár fejlődése és egy személy

humanisztikus, kritikai, társadalmi fejlődése elválaszthatatlanok egymástól.
A négy program - amikre nagy hatással voltak Dewey, Maurice Merleau, Whitehead és
Brameld gondolkodásmódja - a következő:
1. Bank Street College (1930-, Lucy Sprague Mitchell)
2. The Prospect School Teacher Education Program (1968-1990, Patricia Carini)
3. New College of Columbia Teachers College (1932-1939)
4. Putney Graduate School of Teacher Education (1950-1965, Morris R Mitchell)

Mitchell szerint „a tanár azt tanítja, ami maga”. Mivel a tanár magától tanít, az öntudatosság
megléte etikai szükséglet, ez szolgál teljesítményének alapjául.
Ezek a programok a tanár állampolgár és az állampolgárokat tanító mivoltát, illetve a
demokráciában betöltött szerepét is kihangsúlyozták. Mindegyik program rendelkezett egy jól
meghatározott céllal/küldetéssel, mely szerint az oktatás rendkívül fontos szerepet tölt be
demokratikus

társadalomban.

Tehát

a

tanárok

személyes

és

szakmai

identitását

hozzákapcsolták egy nagyobb társadalmi ügyhöz. Minthogy progresszív programokról van
szó, a tanulás és a tanítás vonatkozásában képviselt hozzáállásuk tapasztalati volt, és
szükségszerűen magában hordozta a tapasztalatot és a reflexiót.

Carini szerint az én és mások megismerése (ismerete) a reciprocitás és az interszubjektivitás
segítségével valósul meg. A New College-on és a Putney-ben is fontos szerep jutott a
tapasztalatnak és a reflexiónak, mint a tanulás közvetítőinek. Az órák nagyrészt a
reflexióknak szolgáltak fórumul. Ezek és a tapasztalatok segítségével a tanárok eljutottak a
múltbeli „eseményektől és prekoncepcióktól” való irányítottságból abba a környezetbe, ahol
már a saját „hangjuk” kezdett kibontakozni.
Napjaink

programjai

(Cook-Sather,

Smulyan,

Elbaz-Luwisch,

Korthagen,

Vasalos,

Featherstone, Abu El-Haj, Palmer, Intrator) jelentős mértékben kihangsúlyozzák a reflexiókra
szánt idő és hely szükségességének fontosságát, bizalmi közösségek létrehozását és a
tapasztalatok

történeteken

keresztüli

értelmezését.

Arra

kérik

a

tanárokat,

hogy

konfrontálódjanak és „beszéljenek vissza” azoknak a külső erőknek, melyek alakítják a tanári
mivoltot, illetve leszűkítik a tanári mibenlétértelmezési lehetőségeit, azaz akadályozzák a
különböző identitások megismerését, valamint a tanítói én önirányításának kialakítását.
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Korthagen és Vasalos (2010) egy olyan holland képzési programot írnak le, ami az
„alapreflexiót” (corereflection) alkalmazta. Az „alapreflexió” azt célozza meg, hogy az én
minél mélyebben megismerhesse az egyén személyiségét, identitását (hogy milyen tanár is
szeretne lenni) és küldetését (elhivatottság, miért tanít).
A Prospect School programban nagy hangsúlyt kapott a diákok részletes leírása mellett,
munkájuk és gyakorlatuk alapos leírása. A program célja az volt, hogy a tanárok lássák, hogy
ezzel az óvatos információgyűjtéssel hogyan tudják úgy megismerni a gyereket és annak
munkáját

anélkül,

hogy

alaptalan

ítélkezésbe

bocsátkoznának.

Palmer

(1998)

a

műhelyfoglalkozások alkalmával a tanárok személyes történeteiből, tantermi gyakorlatra
vonatkozó reflexióiból merítkezik, a tanárrá válást spirituális gyakorlatként szemléli. Ezek a
programok a „megtartó” környezet három fontos komponensét is biztosították. A „megtartó”
környezetet úgy tervezték, hogy az a tagok énjeinek növekedését, illetve fejlődését
szolgálhassák. Ez a fajta környezet elősegíti fejlődési átalakulást/folyamatot, mely által az
egész (milyen vagyok) fokozatosan egy új egész (milyen vagyok most) részévé (ki voltam)
válik (Kegan).
A hazai kutatások sorában Bárdossy és Dudás (2011) a Pedagógiai nézetek programjának
célja, hogy a személyes és iskolai élményekből táplálkozó hallgatói „saját pedagógia”
azonosíthatóvá és reflektálhatóvá váljon. Kiemelt hangsúlyt fektet a pedagógiai nézetek
feltárására, azonosítására és reflektálására. A tanárjelöltek addigi és azt követő fejlődésükkel
elemző, értékelő viszonyba kerülhetnek, részesei lehetnek saját szakmai fejlődésüknek,
önfejlesztésüknek.

3.7 Összegzés
Ebben a fejezetben áttekintetésre került a tanárrá válás folyamata, jellemzői, a pályaorientáció
alakulásának ismérveit tárgyaló, a kutatás megalapozásául szolgáló releváns szakirodalom.
Ismertetésre került mindazon elmélet és megállapítás, amely egyik lehetséges értelmezési
keretéül is szolgált az empirikus kutatás számára.
A következőkben kerülnek összefoglalásra a fejezet kutatásunk számára is hasznos
megállapításai:
A pedagógussá válás segítése úgy lehet eredményes, ha a folyamat egész ívére
koncentrálunk, a pályaválasztástól egészen a szakmai beilleszkedésig, így a
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konduktorképzés által biztosított korszerű képzési alapok mellett építünk a korábbról
hozott tapasztalatokra, a jelöltek gondolkodását befolyásoló nézetekre is;
a pedagógussá válás folyamatában az önmagunkról és a tanári szerepről való nézetek
megfogalmazásán túl a szakmai identitás és énkép alakulásában fontos, hogy a jelölt
minél mélyebben megismerhesse saját személyiségét, identitását (hogy milyen
konduktor szeretne lenni) és küldetését (mi is az elhivatottsága erre a pályára, miért
szeretne konduktor lenni);
hangsúlyozni kell a reflexiókra szánt idő és hely szükségességének fontosságát,
bizalmi közösségek létrehozását és a tapasztalatok közös értelmezését;
fontos, hogy támogassuk a hallgatókat abban, hogy tanulásuk folyamatában
önvezérlőkké, önmotiváltakká váljanak;
A jelöltek pedagógussá válásának segítésében szükséges látnunk azt is, hogy a
képzésük során milyen döntéseknél, milyen tényezők által (megfelelő időben történő
és pozitív visszajelzés, reális és építő értékelés) támogathatjuk a pályához való
kötődésüket, pályaszocializációjukat;
a jelöltek nézeteik feltárásával önfejlesztő módon tudnak részesei lenni saját tanulási
és pedagógussá válási folyamatuknak, mindezt az önreflexió, a közös értelmezések
által;
a jelöltek konduktori identitásának és konduktori szakmaszerepének kialakulásában
hatnak mindazon megelőző és a konduktorképzés során szerzett személyes és iskolai
élmények és tapasztalatok, amelyek befolyásolják pedagógussá válásuk folyamatát, a
képzést befejezően kezdő pedagógusként való beilleszkedésüket, a pályán való
elindulást.
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4

NÉZETKUTATÁSOK FŐBB IRÁNYZATAI ÉS MÓDSZERTANI
LEHETŐSÉGEI
A tanárrá válás, a pedagógusszerep és identitás kialakulásának folyamatát bemutató

fejezetben indokoltuk, hogy miért tartjuk szükségesnek a saját pedagógia megfogalmazását, a
személyes pedagógiai gondolkodás megismerését, a reflexiók és közös értelmezés
biztosítását. Kutatásom középpontjában a konduktorképzésben részt vevő pedagógusjelöltek,
a konduktorhallgatók nézeteinek feltárása áll. Úgy gondolom, hogy nézeteik feltárásával
lehetőség nyílik arra, hogy a hallgatók reflexiók és közös értelmezések által tudatosítsák a
gyermekként, tanulóként szerzett személyes és iskolai tapasztalataikból eredő pedagógiai
nézeteiket.
Azért lehet szükséges ez a feltáró tevékenység, mivel egyfelől a hallgatók nincsenek tisztában
azzal, hogy implicit módon már képzésbe kerülésükkor rendelkeznek korábbi élményeik által
kiforrt személyes meggyőződésekkel, nézetekkel, másrészt jobbára az sem tisztázott
számukra, hogy nézeteik kihatással lesznek a képzésben való részvételükre, valamint arra is,
hogy mit és hogyan fogadnak be a képzésből, építenek be értékrendszerükbe a továbbiakban.
A következőkben a nemzetközi és hazai nézetkutatások áttekintésére, valamint a
nézetvizsgálatokat megelőző időszak folyamatában indult azon vizsgálatokra térünk ki,
amelyek célja a pedagógusi munka hatékonyságára ható tényezők, a tanári tevékenységet
befolyásoló pedagógiai készségek megfogalmazása volt, majd a kutatások fókusza a tanárok
gondolkodásának és döntéseinek, a tanári tudás jellemzőinek megragadására tevődött át,
melyek elemzése mellett megjelentek végül a pedagógiai nézetek vizsgálatai is.

4.1 A pedagóguskutatások irányzatainak áttekintése
A huszadik századi pedagóguskutatások középpontjában jellemzően a tanári munka
hatékonysága és a tanári munkát befolyásoló tényezők vizsgálata állt. A kezdeti kutatásokban
(idézi Sántha, 2006) a pedagógusi tevékenység eredményességének alapját a jó pedagógusi
tulajdonságok összegyűjtése és elemzése adta. Hart vizsgálata a kedvelt és hatékony tanár
jellemzőire

irányult,

Gordon

és

Rogers

a

hatékony

és

eredményes

pedagógus

személyiségvonásait kutatta. A pedagógustulajdonságok összegyűjtése számos rendszerezést
eredményezett, mint például Sallai (1996) legfontosabb tanári képességeket kiemelő
vizsgálata, valamint Hegyi (1996) általános és speciális pedagógiai képességeket
megkülönböztető kutatása. Falus (2004) szerint azonban ezek nem különíthetőek el tisztán
tanári képességekként, sokkalta inkább lehetnek valamiféle általános személyes vonások.
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A hatvanas évektől a tanári személyiségről a tanári tevékenység és a gyakorlathoz
elengedhetetlen pedagógiai készségek feltérképezése került a pedagóguskutatások fókuszába.
A tanári tevékenység hatékonyságának segítése céljából vizsgálták, hogy a tevékenység egyes
elemeinek fejlesztése támogathatja-e általában a pedagógiai tevékenység egészét, annak
eredményességét. A fejlesztés egyik lehetséges módjaként és eszközeként jelent meg a
mikrotanítás, mint a tanári készségek fejlesztésének és tanári munkába illeszthetőségének egy
formája. Bizonyítást nyert az is, hogy jó néhány tevékenységelem eredményeként növekszik a
tanári tevékenység hatékonysága és a tanulói teljesítmény is. Falus (1975) által
meghatározásra került a pedagógiai készség fogalma, mint a tanári tevékenység jól
elhatárolható, lényeges komponense, amely különböző megjelenési formákban, a tanításitanulási folyamatban jól alkalmazható.
Amíg az egyes kutatások inkább az egyes készségek alkalmazásának számára, addig mások a
készségek minőségére helyezték a hangsúlyt az egyes pedagógusi tevékenységben. A
tevékenységközpontú pedagógus esetében ebből adódóan az elemzés, a döntés és a
tevékenység végrehajtása a mérvadó, azonban mások úgy látják, a készségek alkalmazásának
helyét és idejét kell jól megválasztani ahhoz, hogy a tanítás hatékony és eredményes lehessen.
Seidman (1969) szerint nem tehető egyenlőségjel a jó tanítási gyakorlat és a készségek
összetettsége közé, míg Berliner (1969) (idézi Falus, 1986) kifejezetten állítja, a kutatók nem
tudnak támogatást nyújtani a jelölteknek arra nézve, hogy mely készségeket kell esetenként az
egyes pedagógiai szituációkban segítségül hívni és alkalmazni.

A pedagóguskutatások a hetvenes évektől a pedagógusok gondolkodásának és
döntéseinek elemzései felé fordultak. A vizsgálatok érintették a tanárok tudatos és kevésbé
tudatos döntéshozatalát, a döntések meghozatalában részt vevő befolyásoló tényezőket,
valamint a tanárok gondolkodását és cselekvéseit meghatározó tényezőket. Megjelentek a
tanári gondolkodást és döntéshozatalt középpontba állító, a tanári tevékenységet modellező
kutatások: a Snow-modell a tanári tevékenységet a döntés, végrehajtás és értékelés három
fázisának megkülönböztetésével, míg Falus kétdimenziós modellben írja le azt (egyik
dimenziójaként a tervezés, tanítás-nevelés és értékelés, másik dimenziója az elemzés, döntés,
végrehajtás).
A nyolcvanas, kilencvenes évekre a vizsgálatok a tanári tudás leírásának, a tanári
tudás létrejöttének, változásának elemzése irányában folytatódtak. A tanári tudás
jellemzőinek megragadása többféle tudásértelmezést hozott.
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Az elméleti tudás tekintetében eltérő álláspontok alakultak ki abban a vonatkozásban,
hogy az vajon milyen módon kerülhet felhasználásra a pedagógus tevékenységében, lévén,
hogy az egyes pedagógiai szituációk megoldása sokkalta inkább a pedagógiai tapasztalatokra,
speciális, gyakorlati helyzetekben megnyilvánuló tudásra és ismeretre épülő alkalmazást
igényelnek.
A tanári gyakorlati tudás Falus megfogalmazásában a következő: „ … az az alapos,
lényegében kontextus-függőtudás, amelyet maguk a tanárok alakítanak ki, s amely lehetővé
teszi számukra a pedagógiai problémák felismerését, meghatározását, lehetséges megoldásaik
előrelátását és végül eredményes megoldásukat.” (Falus, 2001, 24) A gyakorlati tudástól
megkülönbözteti a mesterségbeli tudást, amelynek forrása a tanári gyakorlati tapasztalat,
amelyet saját gyakorlatukból szereznek a tanárok, és amely segíti az egyes pedagógiai
helyzetek stratégiai és rutinos megoldását. Shulman (hivatkozza Falus, 2001, 24) tartalmi
kategóriákba rendezi a pedagógiai gyakorlatot befolyásoló tudást: „ A következő kategóriákat
különböztetik meg: tantárgyi tudás, pedagógiai tartalmi tudás, más tartalmak tudása, tantervi
tudás, taneszközök ismerete, a tanulók és sajátosságaik ismerete, a nevelési célok ismerete, a
nevelési környezet ismerete, általános pedagógiai tudás” (Falus, 2001, 24). Ide tartoznak még
az adott tantárgy témakörei, a bemutatásuk formái, a magyarázat, a példák és illusztrációk,
amelyek támogatják a tantárgy bemutatását és megértését.
Richardson összehasonlítva a gyakorlati tudást a nézetekkel, megállapítja, hogy bár forrásuk
hasonlóan a korábbiakban szerzett tapasztalat, a nézeteket valósnak véljük, míg a tudás
feltételezi annak valóságtartalmát és igazoltságát is. Calderhead szerint (idézi Falus 2001, 23)
„Míg a nézeteken általában vélekedést, elkötelezettséget és ideológiákat, addig a tudáson
tényszerű, a szakszerű cselekvést irányító propozíciókat és értelmezéseket értünk”.

Itt kell még említenünk az értékelőrendszert, amely Zeichner és Liston szerint a pedagógiai
gyakorlat tekintetében releváns nézetekből, tapasztalatokból, tudásból és értékekből áll,
segítik az ismeretek értelmezését és a gyakorlat szervezését. Az értékelő rendszert Falus a
nézet és gyakorlati tudás ötvözeteként tekinti. Az értékelő rendszer szerepét egyfajta
szűrőként emeli ki, amely alapján kizárólag azon elméleti ismeretek, tartalmak épülhetnek be,
amelyeket az értékelő rendszer hasznosnak és szükségesnek ítél. Az értékelő rendszer ezen
szűrő funkcióját a gyakorlati tapasztalatokkal kölcsönhatásban végzi, így amelyek a
gyakorlati tapasztalatok szerint szükségtelenek, nem épülnek be az értékelő rendszerbe.
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A tanárok gondolkodásának, döntéshozatalának kutatását követően, a tanárok tudásának
vizsgálatával párhuzamosan megjelentek olyan új kutatási kérdések és nézőpontok, amelyek a
tanárok pedagógiai nézeteinek kutatását tűzték célul. A vizsgálatokban mind a pályakezdő és
a már pályán lévő pedagógusok, mind a pedagógusjelöltek nézeteinek feltárása helyet kapott.
A kutatások eredményei igazolták, hogy a tanárok gondolkodására és gyakorlatára hatással
vannak a nézetek. „ A pedagógus-kutatások azt bizonyították, hogy a korábbi személyes és
iskolai tapasztalatokból származó, nézetek, hitek, vélekedések befolyásolják a tanárok
gondolkodását és pedagógiai gyakorlatát… A tanárképzési kutatások a nézetek kutatása felé
fordultak, a hallgatók korábbi iskolai tapasztalataiból származó nézeteinek feltárását és ezek
képzésben betöltött szerepének megismerését tekintették kulcsproblémának.” (Dudás, 2004,
150)
A nézetek nehezen változtathatóak, gyakran implicit jellegűek, befolyásolják döntéseinket,
mások megítéléseit, alapvetően szűrik, hogy mit fogad el és épít be a pedagógus meglévő
sémarepertoárjába. (Szivák, 1999) Számos olyan hazai és nemzetközi kutatás született, amely
a

pedagógiai

nézetek

fogalmával,

értelmezési

kereteivel,

a

nézetek

feltárásával,

változtathatóságával, képzési tartalomba való beépíthetőségével foglalkozott. Kálmán (2013)
összegzése szerint a hazai pedagóguskutatások iránya a nézetvizsgálatokról főként a tanári
kompetenciákra tevődött át, míg a nemzetközi vizsgálatokban a nézetkutatások „beolvadtak”
a szakmai identitás tágabb kutatási területébe, így a pedagógussá válás megértésének
középpontjába az identitás és identitásalakulás került. A vizsgálódás fókuszai elmozdulásának
szemléltetéséhez Korthagen (2004) hagymamodelljét hívja segítségül, mely szerint a
nemzetközi vizsgálatok irányai inkább a pedagógussá válás mélyebb pszichikus rétegei felé,
addig a hazai kutatások a struktúra felszínhez közelibb rétege felé tolódtak el.
A pedagóguskutatásokban a nézetek vizsgálatai mellett, a reflektív gondolkodás
feltérképezésének szándékával is indultak vizsgálatok, a reflektivitást, mint a pedagógusok
gondolkodását, saját tevékenységét formáló eszközt a középpontba állítva. A kutatók többféle
tanári reflexiófajtát határoztak meg, Griffiths-Tann (1992) ötféle, Jank-Meyer (2002)
háromszintű reflexiót állapított meg. Schön (1983) vezeti be a reflektív tanár fogalmát, s
elmélete szerint a tanári cselekvés során megjelenő reflexió (esetmegbeszélések, tanulságok
elemzése) alapján korrigálható a tevékenység. Falus és Kimmel (2002) szerint a reflexió
lehetőséget biztosít a reflektáló személy és a reflektált pedagógiai szituáció közötti
párbeszédre. A pedagógus kompetenciák között is helyet foglaló reflektív szemlélet lehetővé
teszi az eredményes pedagógusi tevékenységet, a tevékenységre való tudatos reflektálást,
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elemezve, hogy mit miért tesznek a tanórán, miért gondolkodnak és cselekednek így, mi és
hogyan befolyásolja tevékenységüket. Kron (1997) szerint tudatos reflektálás nélkül
elképzelhetetlen az eredményes pedagógiai tevékenység, Szivák (2003) a reflektivitás
kollegiális természetét emeli ki, ahol a pedagógusok tapasztalataikat közösen megbeszélve
reflektálnak saját és egymás tevékenységére.
A reflektív gondolkodás feltárására irányuló kutatások különböző kvalitatív kutatási
módszerekkel bővítették a hazai vizsgálatokat, eredményeik a pedagógusképzések, valamint
további kutatások alapjául szolgáltak.

4.2 A pedagógiai nézetek fogalma, jellemzői
A pedagógusok kognitív tevékenységének kutatásában a nézetek vizsgálata is
megjelent. A nézetek fogalma tekintetében gazdag szakirodalmi terminológiával találkozunk,
így Goodman gyakorlati tudásfilozófiaként, Fox, Clark és Peterson személyes elméletekként,
Claxton implicit elméletekként, míg Clandin és Conelly tanári személyes elméletekként tekint
a nézetekre.
Pajares (1992) a nézeteket a tudástól különböztette meg, aki szerint a következő fogalmak,
mint az „attitűdök, értékek, ítéletek, axiómák, vélemények, ideológiák, érzékelések,
elképzelések, fogalmi rendszerek, előfeltevések, beállítottságokat, implicit elméletek, explicit
elméletek, személyes elméletek, belső mentális folyamatok, cselekvési stratégiák, a gyakorlat
szabályai, gyakorlati elvek, perspektívák, a megértés repertoárjai, szociális stratégiák” olyan
’álruhában és álnéven’ megjelenő fogalmak és kifejezések, amelyek mind a hitek, a nézetek
fogalmát rejtik. (Pajares,1992, 309) A nézetek olyan személyes konstrukciók, amelyek
tapasztalatainkon alapulnak. Alexander, Schallertés Hare (1991) nem választják külön a
tudást és a nézetet, hanem a nézetet a tudás részeként értelmezik, mely szerint a tudásban
benne van mindaz, amit egy személy tud, vagy tudni vél, függetlenül attól, hogy az
bizonyított, vagy sem.
Richardson (1996) a nézetek és attitűdök hasonlóságait és különbözőségeit vizsgálva
megállapította, hogy a nézetek és az attitűdök szorosan összekapcsolódnak, pontos
elhatárolásuk nehézkes, a korábban szerzett személyes és iskolai tapasztalatokat a nézetek
forrásaiként értelmezi és hangsúlyozza a nézetek és cselekvés egymásra hatását. „… a nézetek
meghatározzák a cselekedeteket, de a cselekedetekben szerzett tapasztalatok és reflexiók
visszahatnak a nézetekre, ezáltal okozva változást és/vagy gyarapodást.” (Richardson, 1996,
104)
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Megkülönböztetve a nézet és az attitűd fogalmát, Kimmel (2007) úgy ítéli meg, „ …a nézetek
inkább kognitív, míg az attitűdök inkább affektív jellegű pszichikai képződmények” (Kimmel,
2007, 15), amelyek nehezen változtathatóak és befolyásolják cselekvéseinket, döntéseinket.
Dudás elfogadja a nézetek azon definícióját, amely szerint azok a személyes és iskolai
tapasztalatokból származó „ …leíró, értékelő és előíró komponensekkel rendelkező mentális,
személyes konstrukciók. Ebből következően belépő nézetnek tekinthető minden olyan
feltevés, felismerés, vélekedés, meggyőződés és személyes elmélet, amely egy adott tartalom
leírásában

és

megítélésében,

valamint

a

hozzá

kapcsolódó

döntésben

befolyásolja/befolyásolhatja a hallgatót.” (Dudás,2011, 17).
A nézetek Bullough (1997) értelmezésében ún. „szűrőként, értelmezési lencseként”
működnek, amelyek támogatják tapasztalataink értelmezését, amelyeket felhasználunk később
pedagógiai gyakorlatunkban. Mindezekből következően „… a nézetek a pedagógus
mesterségnek olyan lényeges, nehezen megváltoztatható komponensei, amelyek jelentős
mértékben meghatározzák a pedagógus ismeretszerző és gyakorlati tevékenységét.” (Falus,
2001, 25)
M. Nádasi Mária is rámutat a nézetek és a későbbi pedagógiai gyakorlat közötti
kapcsolódásra: ”… az egyes pedagógusok saját nézeteik foglyai. Csak azokat a tudományos
ismereteket képesek spontánul (szakmai segítség nélkül) beépíteni saját nézet- és
tevékenységrendszerükbe,

amelyek

számukra

elfogadhatóak,

azaz

ha

korábbi

meggyőződésükkel, tapasztalataikkal, értékelképzeléseikkel, vagyis hétköznapi pedagógiai
elméleteikkel egybeesnek. (M. Nádasi, 1999, 11.) A kutatások közös álláspontja, hogy a
jelöltek és tanárok tapasztalataikon alapuló nézetei befolyásolják pedagógiai ítéleteiket,
tetteiket, egyfajta filterként működve hatnak (Hunyadyné, 1993, Richardson, 1996, Bullough,
1997, Falus, 2001, M. Nádasi, 2002, Kimmel, 2007, Dudás, 2007).

Dudás a szakirodalmak összehasonlítása kapcsán összegzi, hogy az eltérő megközelítésmódok
megegyeznek abban, hogy a belépő nézetek jellemzően a korábbi tapasztalatokon alapulnak, a
nézetek legtöbbször implicit jellegűek, továbbá, hogy különböző tartalmakhoz kötődve
személyes konstrukciókat jelentenek és befolyásolják a befogadó és értelmező rendszert
(Bullough, 1997a; Calderhead, 1996; Falus, 1998, 2001a, 2001b, 2001c; Pajares, 1992;
Richardson, 1996). ”Ezek a nézetek ’értelmezési lencseként’ szolgálnak, amelynek
segítségével a tanárjelöltek és a kezdő tanárok értelmezik saját tapasztalataikat, és
megpróbálják megoldani a tanulás és a tanítás során felmerülő problémáikat ...” (Dudás,
2011, 11.)
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A hazai pedagóguskutatások nézetfogalmának értelmezési kereteit érintő elemzéseknek
Kálmán (2013) kétféle megközelítési lehetőségét látja, egyrészt, hogy az adott vizsgálat a
nézetkutatások területét hogyan értelmezi, a pedagógusképzés mely problémaköreit érinti,
másrészt, hogy ezen elemzések a nézet fogalmát, jelenségét hogyan értelmezik.
A hazai szakirodalom széles körben tartalmaz vizsgálatokat a tanári, pedagógusi nézetekre,
ezek sajátosságaira vonatkozóan (Falus, 2001; Szivák, 2003; Dudás, 2006; Kimmel, 2006;
Bárdossy-Dudás, 2011, Kálmán 2013). A gyakorlati tudás, értékelő-rendszer, nézet
kapcsolatának összefüggését tekintve Falus (2001) így ír, „ … lényegében három különböző
aspektusból ragadja meg a pedagógus gyakorlatból származó, nézetek, szubjektív elméletek
formáját öltő, a környező világ strukturálását, értékelését segítő tudását. Az első elnevezés
főként e tudás forrását, közegét, a második alapvető funkcióját, míg a harmadik megjelenési
formáját, jellegét emeli ki.” (Falus, 2001, 23.)
A nézetek tartalmára vonatkozó kutatási eredményeket Calderhead (1996) hasonlította össze,
s megállapította, hogy a kutatók öt területet találtak, amire vonatkozóan a tanárok jelentős
nézetekkel rendelkeztek: (1) a tanulókról és a tanulásról, (2) a tanításról, (3) a tantárgyról, (4)
a tanítás tanulásáról, (5) önmagukról és a tanári szerepről. Falus szerint „…a tanárok
rendelkeznek egy többé vagy kevésbé koherens nézetrendszerrel, amely segíti őket a
bonyolult

jelenségek

strukturálásában,

megértésében

és

befolyásolja

gyakorlati

tevékenységüket.” (Falus, 2001, 23.)
A tanári tevékenységről, a tanításról is eltérő tanári nézetek különböztethetőek meg. Kember
(1997) (idézi Spiczéné, 2016, 62) tudományos kutatásában arra jutott, hogy a tanításbeli
különbségek okai a tanításról vallott nézetek közötti különbségben keresendők, így ötféle
csoportba kategorizálta a tanítást, mint: (1) információ-megosztást; (2) tudás átadását; (3)
tanár és diák közötti interakciót; (4) a diák megértési folyamatainak segítését; (5) fogalmi
váltás és intellektuális fejlődés előidézését a diákoknál. Függően attól, hogy hogyan
vélekednek a tanításról, alapvetően hatással lesz tanári tevékenységükre, tanításuk módjára.
Ugyanerre a következtetésre jutott Thompson (1992), valamint Hativa és Goodyear (2002),
akik úgy látják ezen nézetek, hiedelmek, attitűdök - akár tudatosan, akár nem – megjelennek
abban, „ahogyan és amit” a tanárok tanári tevékenységük során közvetítenek.
A tanításról, valamint a tanári szerepfelfogásról vallott nézetek befolyásolhatják a tanulás
hatékonyságát is, Barfield és munkatársai (2001) a tanulói autonómia tanár általi támogatását
vizsgálva arra jutottak, ha tisztázott a tanár és a diák szerepe a tanulás során, ha a tanár enged
a tanulást kizárólag irányító, kontrolláló és ellenőrző szerepéből és az osztályteremi
szituációkban támogatja és ösztönzi a tanulói autonómiát, az hatással lesz az iskolán kívüli
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tanulás hatékonyságára is. Fűzi (2012) kutatásában megállapította, hogy a tanári munka
minőségére befolyással lesz a pedagógus személyisége, tudása, valamint az általa betöltött
szerepmodell, illetőleg ezek egyensúlya. „… a tanár szakmai önmeghatározása, amelyben a
nevelésről-tanításról szerzett tudása, a növendékekhez való viszonya, személyiségének a
tanári feladatok által mozgósított elemei, egyfelől tudatosan vállalt, másfelől tudattalanul
követett mintái ötvöződnek.” (Fűzi, 2012, 43)
A nézetkutatások központi kérdéseként fontos – a nézetek tartalmának, azonosíthatóságának
és változtathatóságának vizsgálata mellett – a pedagógusok és pedagógusjelöltek
nézettartalmainak szerveződése, a nézetterületek belső és külső kapcsolódásai. (Kálmán,
2013, 95.).
A nemzetközi vizsgálatokban a duális értelmezési keretek használatának elterjedése
jellemezte a nézetek szerveződésének vizsgálatát a De Vries és munkatársai (2013) által
elvégzett átfogó kutatás szerint, így a tanulásra és tanításra vonatkozó nézetek értelmezhetők a
tantárgyi vagy tanulói orientáció, tartalomra vagy tanulóra fókuszálás, tanári tudásátadás vagy
tanulói tanulás, hagyományos tanítás vagy folyamatorientált tanítás, hagyományos vagy
konstruktivista tanulás-tanítás, befogadás vagy konstruktivista tanulás-tanítás szerint is. Az
eredmények kapcsán megállapítható volt, hogy a pedagógusok nézetei mindkettő
jellegzetességeit magukon viselhetik.
Kálmán (2013) szerint a hazai szakirodalom inkább a nézetek különféle mintázatait
hangsúlyozza, így az egyes nézetterületeken belüli, illetve egyes nézetek közötti
kapcsolatrendszer, szerveződés kimutatása irányában vizsgálódik (Dudás, 2007; Golnhofer és
Nahalka, 2001). Jellemzőek például a pedagógusok, tanárjelöltek asszociációiból kiinduló
összefüggés-vizsgálatok, illetve ugyancsak a tudományos paradigmákat, értelmezési kereteket
fókuszba állító kutatások is, mint például Nahalka (2001) az oktatási célokat érintő vizsgálata,
amely négy paradigma köré rendezte a lehetséges nézetrendszereket.

4.3 A pedagógiai nézetek képzéssel összefüggő szerepe
Míg a nemzetközi kutatások iránya újra a tanárok tanulással kapcsolatos nézeteinek
vizsgálata köré csoportosult, a hazai kutatások témái bővültek a tanítás, nevelés, gyermek,
nevelhetőség, iskola, tanári munka sajátosságait illető nézetek együttes feltárása körében.
A nézetkutatások eredményei hatással voltak a pedagógusképzés kutatásaira is, hiszen az
eredmények azon összefüggésre mutattak rá, hogy a nézetek nem csupán a pedagógusok
gondolkodását,

osztálytermi

tevékenységét

befolyásolják,

pedagógusjelöltek gondolkodására, szakmai fejlődésükre is.
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hanem

hatással

van

a

Goodman szerint (Goodman, 1988. Idézi Dudás 2011, 11) a hallgatók tanításra vonatkozó
nézetei „intuitív ernyők”-ként hatnak és szűrik át a képzéstartalmakat. Ebből következően a
képzésben részt vevő hallgatók nézeteitől függően nézeteikkel azonos tartalmakat,
elméleteket el tudnak fogadni és azokat értékelő rendszerükbe beépíteni, míg másokat nem.
A tanárjelölti nézetek forrásai egyrészt a képzést megelőzően szerzett személyes és iskolai
tapasztalatok, másrészt a képzés során szerzett további tapasztalataik.
Bullough rámutat, hogy ezek a nézetek hatással lesznek arra, hogy a hallgatók az egyes
képzéstartalmakból mit fogadnak be és sajátítanak el, mivel ezek a nézetek mintegy átszűrik
azokat, s ez befolyásolja majd leendő tanítási gyakorlatukat is. A főként implicit nézetek
feltárásának, azonosításának és explicitté tételének, objektíve ésszerű nézetekké alakításának
szükségességét látja Fenstermacher is. Bullough szerint a képzés szempontjából szükséges
belátnunk, hogy a hallgatók nem tudatos cselekvéseit implicit módon befolyásoló nézeteik
miatt – a képzéstől függetlenül – nem tudnak elfogadni és későbbi gyakorlatuk során
alkalmazni olyan módszereket, eszközöket, eljárásokat, amelyek ellentétesek a korábbi
tapasztalataik forrásaiból alakuló nézeteikkel. Kiemeli, hogy sokkalta inkább befolyásoló
tényezőként hat a jelöltekre az előzetes mintaként szolgáló tanári szerep és tanári
tevékenység, mint a képzés által közvetített képzési tartalmak.
A hazai kutatók közül Hunyady Györgyné (1993) mutat rá először a korábbi évek
tapasztalataiból alakuló nézeteknek a képzésben megjelenő szerepére, mely szerint „.. ezek
nem egyszerűen pályaválasztási motívumaik vagy a pályáról kialakított elképzeléseik forrását
képezik, hanem meghatározzák reagálásukat egyes pedagógiai szituációkban, viselkedési
sémaként működnek a gyerekekkel való kapcsolatukban, értékelési és metodikai mintát adnak
pedagógiai tevékenységükben. Ezek éppen a személyes tapasztalat, az élmény erejénél fogva
rendkívül tartós, nehezen változtatható beállítódás-rendszert alkotnak” (Hunyady Györgyné,
1993, 165.).
További kutatások indultak a nézeteknek a pedagógusképzésben betöltött szerepére
vonatkozóan. Ugyancsak a korábbi tapasztalatokon alapuló nézetek, az ún. „hétköznapi
pedagógiai elméletek” meglétére és hatására hívja fel a figyelmet M. Nádasi Mária (1999). A
képzésbe kerülő hallgató mintegy magával hozott elméletei találkoznak, ütközhetnek a
képzésben

megjelenő

tartalmakkal,

elméletekkel,

így

beazonosításuk,

folyamatos

egyeztetésük, szükségszerű módosításuk kiemelt figyelmet igényel. „A pedagógiai
szakképzettséget megkívánó intézményes, tehát professzionális nevelésre készülő főiskolai,
egyetemi hallgatók megtanulják a képző intézményben oktatott neveléstudomány alapjait.
Ennek a tudásnak az elsajátítása azonban meglehetősen bonyolult folyamat, hiszen minden
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pedagógusjelölt saját hétköznapi pedagógiai elméletével lép be a képzési folyamatba. A
tudományos elméletek tanulása nem a hétköznapi pedagógiai elméletek automatikus
kiszorulását, felváltódását, hanem – ha a jelölt nem egyszerűen vizsgázni-, majd
elfelejtenivalónak tekinti a pedagógusképzésben feldolgozott tudásanyagot – a kétféle elmélet
folyamatos egymásra hatását, egyeztetését, az egyén megítélése szerint összeillő elemek
integrálását jelenti.”(M. Nádasi, 1999, 11)
Dudás Margit a nézetek feltárásának lehetőségeit, alkalmazott módszereit, valamint azok
alakítására vonatkozó oktatási kísérletében szerzett tapasztalatait bemutatva úgy látja: „ …a
tanárképzésbe belépő hallgatók nem ’tiszta lappal’ érkeznek. Tizenkét év alatt összegyűjtött
személyes tapasztalattal rendelkeznek az iskoláról, a tanulásról és a tanári munkáról. A
tanulóként szerzett élmények, emlékek, érzésekkel átszőtt képek a felnőtté válás folyamatában
átalakulnak,

vélekedésekké,

meggyőződésekké

formálódnak,

a

leendő

tanár

szemléletmódjában, saját személyes elméleteiben élnek tovább…. a tanárjelölt úgy lép be a
képzésbe, hogy vannak leendő szakmájával és önmagával kapcsolatos, tehát a képzés
szempontjából releváns nézetei.” (Dudás, 2007, 46.).
A modern tanítási gyakorlat elterjedésének vizsgálatával foglalkozó kutatásában Nahalka
(2003) szintén kiemeli a hallgatói nézetek, elméletek feltárásának és beazonosításának
szükségességét, amely által biztosítottá válhat annak lehetősége, hogy a hallgatók tudatosítsák
saját nézeteiket és összevethessék azokat a képzés által közvetített más elméletekkel,
felfogásokkal. „A hallgatók számára biztosítani kell, hogy megismerjék saját álláspontjuk,
elképzeléseik, hiteik, elméleteik lényegét, ezeket összevethessék a tradicionális vagy újabb
elméletekkel, amelyeket a pedagógia kidolgozott, biztosítani kell a választás lehetőségét, a
saját, kiforrott elképzelések konstrukcióját” (Nahalka, 2003, 29.).
A kutatások eredményeiből mára már tudjuk, hogy a korábbról származó ismeretek és
tapasztalatok, valamint az ezekből alakuló nézetek jelentős hatással lesznek a tanárrá válás
folyamatára. Az egyes kutatók szerint (Richardson) a tanárképzési időszakban nehéz
bármilyen nézetváltozást elérni, okaként a tanárképzés idejének rövidségét, valamint az
elméleti kurzusok és gyakorlat közötti kapcsolat hiányát és a diákok motiválatlanságát
nevesítik, kiemelve az egyes programok szervezeti sajátosságait. Mások szerint (Nettle,
Hollingsworth, Feiman-Nemser és munkatársai) azonban pozitív eredményre juthatunk,
vizsgálataik eredményei között szerepelt elmozdulás a jelöltek nézeteiben, kimutatták, hogy a
jelöltek nézetei komplexebbek, integráltabbak, kiterjedtebbek lettek a tanítás természete, a
tanárok tudása, a tanítás és tanulás összefüggései, valamint a tanítás iskolai és osztálytermi
kontextusai vonatkozásában.
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A

kutatási

eredmények

hatására

megfogalmazódott,

hogy

a

pedagógusképzések

eredményességének biztosítása érdekében szükséges a nézetek feltárása, azonosítása és
szükség szerinti megváltoztatása, amelyben segíteni kell a hallgatókat. „A pedagógusokat és
jelölteket képessé kell tenni arra, hogy pedagógiai gondolkodásukat és cselekvéseiket
befolyásoló implicit nézeteiket feltárják, beazonosítsák, s amennyiben szükséges úgy ezeket,
illetve az ezen alapuló gyakorlatukat szükségszerűen megváltoztassák.” (Falus, 2001, 27)
Mindezekből következően, amennyiben nem fordítunk kellő figyelmet a belépő nézetek
feltárására, felülvizsgálatára és szükség szerinti módosítására, az negatívan hathat a képzés
eredményességére, a jelölt szakmai fejlődésére, leendő pedagógiai gyakorlatára.
Falus szerint „…olyan pedagógusképzésre van szükség, amely lehetőséget ad a hallgatóknak
arra, hogy felszínre hozzák, tudatosítsák – többnyire nem tudatos – belépő nézeteiket, egy
viszonylag korszerű gyakorlathoz kapcsolódóan, valamint külső forrásokból (előadások,
szakirodalom,

személyes

tapasztalatcserék)

származó

ismeretek

felhasználásával

megformálják saját, személyes gyakorlati pedagógiai tudásukat, amely lehetővé teszi
számukra az iskolai oktató-nevelő munka eredményes ellátását, valamint e munka folyamatos
reflexiója, kutatói szemléletű megközelítése által a folyamatos szakmai fejlődést.” (Falus,
2002, 73.)
Dudás (2011) szándéka a hallgatók számára is megfigyelhető, átgondolható és megérthető, a
releváns nézeteik, saját személyes elméleteik explicitté válását segítő tanulási helyzetek
teremtése. Ennek megfelelően elfogadja azon kutatói álláspontot is, amely szerint a nézetek
feltárása a tanárképzés szakszerűbbé és eredményesebbé tételében kulcsszerepet tölt be. A
nézetek feltárásának hiányában a képzés céljai kevésbé, vagy nem teljes mértékben
teljesülhetnek, hiszen a hallgatók filterként működő nézetei ezt szűrik, a képzés által
közvetíteni kívánt célok, módszerek, elméletek átvételét akadályozzák. Amennyiben kellő
figyelmet szentelünk a képzés megkezdésekor a belépő nézetek feltárására és megismerésére,
úgy láthatóvá válik, hogy milyen szükséges és adekvát válaszokra (képzési követelmények
tisztázása, támogató kurzusprogram képzésbe illesztése és biztosítása, stb.) van szükség,
amely által eredményesebbé és hatékonyabbá válhat a képzés.

4.4

A pedagógusi nézetek feltárásának módszerei
A nézetkutatások kiszélesedésével a nézetek feltárásának módszertana is gazdagodott.

A nézeteket feltáró hagyományos kutatási metodológiák, mint a kérdőv (Golnhofer és M.
Nádasi,1981; Johnson, 1994; Nettle, 1998; Szivák, 1999; Köcséné, 2007), az interjú
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(Golnhofer és Nahalka, 2001, Köcséné, 2007) és a mélyinterjú (Richardson-Anders-TidwellLloyd, 1991; Fülöp, 1993;) mellett megjelentek újabb, a nézetek mélyebb feltárását lehetővé
tevő módszerek is. Ezek közül is kiemelve, a metaforakutatást (Vámos, 2001, 2003; Köcséné,
2007; Dudás, 2007), a fogalomtérképet (E. Szabó, 1996; Zantig, Verloop, Vermunt, 2001;
Dudás, 2007; Köcséné, 2007), a támogatott felidézést (Falus, 1985; Kotschy, 1985, Meijer,
Zanting,Verloop, 2002; Sántha, 2004), mondatbefejezést (Zantig,Verloop, Vermunt, 2001) és
portfólió-elemzést (Bullough, 1993; Dudás, 2005).
A pedagógusok és jelöltek nézeteinek vizsgálatával érintett hazai pedagóguskutatások
feltárását és összegző módszertani elemzését interpretálja Falus (1998, 2001, 2002, 2004,
2007); Szabolcs (2001), Hunyadyné (2001, 2004, 2006); Szivák (2002, 2003); Dudás (2005,
2007); Sántha (2007); Kálmán (2013). A nézeteket feltáró leggyakrabban alkalmazott
módszerek Szivák (2002) áttekintése szerint a kérdőív, a szereprepertoár-rács, az interjúk, a
hangosan gondolkodás, valamint a támogatott felidézést segítő naplóírás.
Nézetkutatásban való alkalmazásuk előnye, hogy segítségükkel a vizsgálat résztvevői
önmaguk számára is tudatosíthatják nézeteiket, gondolkodásuk mikéntjét.

A nemzetközi és hazai nézetkutatások, valamint a nézetek feltárásával foglalkozó
tanulmányok feldolgozása keretében Kálmán (2013) a nézetek tanulmányozásának különböző
módszereit mutatja be, így a magyar nyelvű szakirodalomban megismert kvalitatív kutatások
közül a mélyinterjút (Bercezky és Fejes, 2010), életút-elemzést (Köcséné, 2007), a félig
strukturált interjút, a fogalomtérképet (Dudás, 2005, 2007, Köcséné, 2007, Sántha, 2004,
2007), a támogatott felidézést (Köcséné, 2007, Sántha 2004, 2007), az esszékérdést
(Hunyadyné és Nádasi, 2006), a metaforaalkotást (Vámos, 2001; Dudás, Köcséné, 2007),
valamint a kvalitatív szövegfeldolgozást (Dudás, 2007) nevesíti, míg a kvantitatív módszerek
körében említi a kérdőíves vizsgálatokat, amelyek általában jellemzően saját fejlesztésű
kérdőívekkel dolgoznak, ritka az olyan vizsgálat, ahol adaptált vagy ismételt kérdőívezés
történik.

Sántha (2009) módszertani áttekintésében a pedagógusok és jelöltek nézeteinek feltárására
használható legújabb módszer-együttesként tekint a metaforakutatásra. „A mindennapi iskolai
világot a legtöbb esetben csak a működő rutinok szintjén tudjuk vizsgálni, pedig ennek a
világnak számos olyan csak részben racionális összetevője van, amely meghatározza a benne
élők tevékenységét. Vagyis a pedagógusok, a diákok tevékenységének, kifejezéseinek értelmi
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jelentése mögött érzelmi jelentések is találhatók, ezek feltárására kiválóan alkalmas a
metafora technikája, amely hazai pedagógiai kutatásba történő bevezetése Vámos Ágneshez
(2003) fűződik.” (Sántha, 2009, 63) Dudás kutatásában szintén kvalitatív kutatási
módszereket használt (résztvevő megfigyelés, fogalomtérkép, metaforaalkotás, valamint a
szövegfeldolgozás, a hallgatók által készített írások, dokumentumok tartalmi elemzése
módszerét), mivel ezeket jól alkalmazhatónak véli a nézetek vizsgálatára. Ezen kvalitatív
adatgyűjtési és feldolgozási metodológiák térnyerésével ugyanis árnyaltabb és egyre inkább
konkrétabb válaszokat kaphatunk a miértekre a nézetek kialakulása, változása és
változtathatósága körében. Kálmán (2013) az egymásra épülő, kvantitatív és kvalitatív, kevert
módszereket alkalmazó nézetkutatás példájaként emeli ki Golnofer és Nahalka (2001) átfogó
és széleskörű vizsgálatát (kérdések, tartalom, metodológia, minta, előző kutatásra építés és
továbbvitel, egymásra épülő szerkezetben ismétlődő közös nézőpontok, tartalmi területek
tekintetében). A kevert módszerek (mixed methods) kutatásban való alkalmazásának
előnyeiről hasonlóan támogató véleményt olvashatunk Király Gábor, Dén - Nagy Ildikó,
Gering Zsuzsanna, Nagy Beáta (2014) OTKA kutatás keretében végzett vizsgálatában.

4.5 Összegzés
Ebben a fejezetben a hazai és nemzetközi nézetkutatások fogalmi meghatározásainak,
tartalmainak, módszereinek áttekintésére került sor, amelyek az empirikus kutatás
eredményeinek értelmezési keretéül is szolgálnak. Úgy vélem, a konduktorhallgatói nézetek,
azok változásainak feltárására, nyomon követésére irányuló vizsgálatom lehetőséget teremthet
arra, hogy jelöltjeink reflektív módon tudatosítsák és megosszák a korábbi személyes és
tanulói tapasztalataikból származó pedagógiai nézeteiket. Fontosnak gondolom, hogy
nyilvánvalóvá váljon a hallgatók számára, hogy tudatos, tevékeny, aktív szereplői és alakítói
lehetnek saját képzésüknek, így a nézeteik beazonosítása által láthatják, hol és milyen módon
kell beavatkozni ahhoz, hogy a konduktorképzés személyes vonatkozásban is hasznos
táptalaja lehessen leendő pedagógusi gyökereiknek.

5

AZ ALKALMAZOTT KUTATÁSI PARADIGMÁK ÉRTELMEZÉSE

A következőkben ismertetésre kerül, hogy a konduktorjelöltek nézeteinek és változásainak
feltárására alapuló empirikus kutatás során milyen kutatási paradigmák, milyen kutatási
módszerek alkalmazásának kiválasztására került sor, mindezek fogalmának, főbb jellemzőik,
sajátosságaik ezt megelőző tisztázása és bemutatása által.
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A neveléstudomány különböző területein végzett kutatások célja, hogy megértse és feltárja az
egyes pedagógiai jelenségeket, megfigyelje azok sajátosságait, jellemzőit. Az egyes
vizsgálatokat illetően különböző felfogásokkal találkozunk abban a vonatkozásban, hogy a
jelenségek megragadása és megértése milyen metodika mentén, milyen eljárások, eszközök,
elemzési pontok útján valósuljon meg úgy, hogy az szakszerűen értékelje és hűen tükrözze a
vizsgált jelenséget, annak jellemzőit, lehetséges változásait. A felfogások eltérése abból is
adódik, hogy a pedagógiai jelenségek is különböző sajátosságokat mutatnak. Ebből adódóan
lesznek olyan jelenségek, amelyek vizsgálatát az egyes kutatói csoportok egzakt módon
végzett, számszerűsíthető mérések elvégzésével és az adatok szisztematikus feldolgozásával
látja megalapozottnak.
Másrészről azonban egyre több olyan pedagógiai jelenséget is vizsgálunk már - mint például
az emberi viselkedés és tevékenység, a társadalmi valóság, kultúra és műveltség -, amelyek
megragadása a pedagógiai jelenség összetettsége, komplexitása, vagy változékonysága okán
nem igazán elemezhető csupán mennyiségi mutatók szerint; nehezen mérhető, illetve a mérés
eredménye nem igazán válaszol a vizsgált jelenséggel összefüggésben megfogalmazott
kérdéseinkre. Ebből következően jól körülhatárolhatóan kell látnunk azt, hogy milyen
sajátosságokkal bíró pedagógiai jelenségek kutatását állítjuk a fókuszba, amely jellemzők
azután irányt mutathatnak a vizsgálat felépítésének, metodológiai elveinek meghatározására, a
mintavétel és vizsgálati módszerek kiválasztására.

5.1 A kvantitatív és kvalitatív kutatási paradigma
A pedagógiai kutatások körében két élesen elválasztható irányzat volt elkülöníthető,
amelyeket alkalmasnak ítéltek a neveléstudomány különböző területeinek vizsgálatára; az
egyiket pszichometrikus, pozitivista, természettudományos (kvantitatív megközelítés), míg a
másikat naturalisztikus, interpretatív, etnografikus jelzőkkel illetve (kvalitatív megközelítés).
(Falus, 2011)
A természettudományos megismerés mellett, a 18. század végén megjelent új szemléletmód
szerint már nem csak az volt bizonyítható és elfogadható, ami látható, vagy amit az ember
hozott létre. A természettudományok és társadalomtudományok fejlődésével a tudományos
érdeklődés a földrajzi felfedezések, a technikai fejlődés, az új találmányok felé fordult.
A 19. századi pozitivizmus az objektív megfigyelhetőség, a filozófia tudományelméletként
való felfogását hozta el, mely szerint a természet és társadalom megfigyelhető, irányítható,
matematikai megközelítéssel leírható; a megismerés módja a megfigyelés és kísérlet.
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A pozitivista megközelítés a kvantitatív módszerek alkalmazását hangsúlyozta. A
pozitivizmusban megnyilvánuló természettudományos paradigma szerint a tényeknek
ellenőrizhetőknek, általános érvényűnek kell lennie. Azonban az emberi kapcsolatokban nem
mindig törvényszerűen alakulnak ezek, így nehéz mindenki számára általános érvényű
tényeket elfogadtatni, sokkalta inkább a jelenségek, a viselkedések megfigyelése, értelmezése
és megértése lehet hangsúlyos.
A kvalitatív megközelítés gyökereihez soroljuk a hermeneutikát, a megértés tudományát,
amely az emberi viselkedés megértését célozza; szemlélete szerint a vizsgálatot végző
folyamatos kapcsolatban van a vizsgálata tárgyával, miközben a valóság feltárására
vállalkozik. Kisiel (2001) szerint (idézi Sántha, 2009) a hermeneutikai felfedezések, a
kvalitatív vizsgálatok is logikus rendszerrel, szabályokkal rendelkeznek, amelyek eltérnek a
pozitivista szemlélettől. „A pozitivista szemléletet kritizálók hangsúlyozták, hogy az ember
cselekvés- és jelenségvilágának kutatásához mindenekelőtt a megértésnek kell társulnia. Ez a
nézet lett az egyik forrása a 20. század közepén annak az új módszertani irányzatnak, amely a
kvalitatív kutatási paradigmát helyezi előtérbe a hagyományos kvantitatív, pozitivista, egzakt,
pszichometrikus, természettudományi paradigmával szemben (Sántha, 2006a).” (Sántha,
2009, 17)
A két irányzat közötti lényeges különbségek a kutatást érintő alapvető kérdésekkel
összefüggésben az alábbiak szerint világíthatóak meg. Amíg a pozitivisták úgy látják, hogy a
valóság objektíve létezik; önállóan tanulmányozható, egymástól függetleníthető változók
alkotják, amelyek a kutatás keretében azután egységében magyarázzák azt; a naturalisták
szerint a valóság többféle módon, sokkalta inkább az emberek tudatában jelenik meg
különbféle pszichikai konstrukciók formájában.
A pozitivisták szerint a kutató és a kutatás tárgya között szükséges az objektív távolságtartás,
míg a naturalisták a kutató és kutatása közötti kikerülhetetlen kapcsolódást, egymásra hatást
hangsúlyozzák, s vitatják az objektivitást, mivel a kérdések összeállításával, majd a válaszok
elemzésével önkéntelenül is megjelenik a kutatói szubjektivitás.
A pozitivista felfogás

szerint a kutatás következtetései a kutatás kontextusától

függetleníthetők, általánosíthatók, míg a naturalisták úgy látják kontextustól független
általánosítás nem lehetséges, a kontextus határozza meg a következtetések más jelenségekre
vonatkoztatható általánosíthatóságát. A pozitivisták a kutatás legfontosabb céljaként az okokozati összefüggések feltárását tekintik, míg a naturalisták a különböző folyamatok egymást
kölcsönösen formáló hatását emelik ki. A pozitivisták a kutatás értékmentességét

74

hangsúlyozzák és a mennyiségi módszereket részesítik előnyben, míg a naturalisták szerint az
értékmentesség nem lehetséges, és inkább a minőségi módszereket preferálják.
A pozitivisták szerint szükségszerű az elméletből kiinduló kutatás, míg a naturalisták
ellenkezőleg, a kutatás során, a tapasztalatokból kialakuló elméletre építenek. Az objektivitás
elérése érdekében a pozitivisták törekednek az emberi közreműködés, mint eszköz
mellőzésétől, míg a naturalisták kifejezetten a kutatói intuíciókat, a megismerést támogatják.
A pozitivista megközelítés előre megfogalmazott, részletesen kidolgozott kutatási terv mentén
halad, míg a naturalisták sejtéseik alapján, a tapasztalatok szabta kutatási utat követik.
A pozitivisták a kutatás során inkább a laboratóriumi, mesterséges kutatási környezetben,
reprezentatív mintán végzett vizsgálatra, előre megfogalmazott hipotézisek igazolására
törekednek, a naturalisták a természetes kutatási környezetben, egyedi eseteket vizsgálnak, a
kutatás közben kialakított feltételezések megfogalmazása, módosítása által. (Falus, 2011)

A kvantitatív paradigma szerint tehát a társadalomtudományos kutatás eredményei
számszerűsíthetőek,

a

statisztikai

eljárások

alapján

ok-okozati

összefüggések

megfogalmazását teszi lehetővé, ezekből következően az emberi viselkedésre és a társadalmi
jelenségekre vonatkozóan általános törvényszerűségek állapíthatóak meg.
A kvalitatív paradigma az ún. interpretatív megközelítésre alapoz, azzal érvel, hogy a
társadalmi jelenségek, így az emberi viselkedés természettudományos módszerekkel nem
vizsgálható, a vizsgálatok eredményei nem számszerűsíthető adatokban, annál inkább egyedi
történetekben, megfigyelésekben jelennek meg. Így célja – a kvantitatív megközelítéssel
szemben - nem általános törvényszerűségek megragadása, sokkal inkább egy-egy vizsgált
jelenség mélységének feltárására és megértésére törekszik.
A 19. század végi, 20. század eleji tudományos gondolkodást és vizsgálódásokat
ekkorra már hangsúlyosabban a kvalitatív paradigmák vezette megközelítések, feltételezések
jellemezték. A társadalmi jelenségek megértésének szándéka, a viselkedésvizsgálatok főként a
vélekedések, filozófiai alapozású deduktív irányú következtetések, spekulációk vezette
kutatásokat eredményeztek.
A 20. század derekán, a 60-as, 70-es évektől azután a hazai neveléstudományi és
pedagóguskutatási vizsgálatok többsége a kvantitatív megközelítés irányába mozdult el,
köszönhetően a számítógépek elterjedésének, amelyek lehetővé tették a nagymintás,
nemzetközi és országos teljesítményméréses vizsgálatok statisztikai feldolgozását és
értékelését, valamint a további technikai eszközök fejlődésének révén az osztálytermi órákról
készült hang- és videófelvételek kvantitatív elemzését.
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A kvalitatív kutatások dominanciáját ez időben a statisztika módszereit alkalmazó kvantitatív
vizsgálatok váltják fel a pedagógiai kutatásokban. A neveléstudomány különböző területein
végzett kutatások módszertanát vizsgálva azt látjuk, hogy napjainkra egyre több kutatás indul
ki kvalitatív megközelítésből, így például a nézetek, a reflektív gondolkodás vizsgálatához is
egyre inkább nyúlnak kvalitatív módszerekhez és eszközök segítségéhez a kutatást végzők. A
pedagóguskutatásokban egyre többen preferálják a kvalitatív interjúkat, tartalomelemzést,
résztvevő megfigyelést, kognitív térképet, terepmunkát, metaforaelemzést, támogatott
felidézését. A kvalitatív eljárások térnyerése ellenére sokan érvelnek még mindig a kvantitatív
paradigma mellett, miszerint a kutatók nem foglalkozhatnak egyedi esetekkel, helyette
csoportos adatok, statisztikai előrejelzések, valószínűségi becslések mentén vizsgálnak.
A kvalitatív paradigma mentén továbbra is többen hangsúlyozzák, hogy nem tehető
egyenlőségjel az egyes természettudományos vizsgálódások és a társadalomtudományi
vizsgálatok közé, így a tárgyait képező, a minket körülvevő társadalmi jelenségeket, az
embereket sem lehet ugyanúgy mérni, hiszen számos olyan pedagógiai szituáció, terület
létezik, amely nem tárható fel és érthető meg mélységében csupán kvantitatív eszközök által.
A pedagógiai jelenségekről tudjuk, hogy általában összetettek, nehezen megfigyelhetőek,
hiszen sok esetben például egy osztálytermi szituációban, vagy a tanár vagy tanuló
gondolkodásában, implicit módon játszódnak le, egyáltalán nem, vagy csak nehezen
ismételhetőek, valamint bizonyos hatások alapján változhatnak, módosulnak. Mindezek miatt
mérésük, mérhetővé alakításuk szisztematikus, körültekintő és objektív kutatói munkát
feltételez, tudva a kutatás kimenetelét, lehetőségeit, igényelve a megfelelő kutatási stratégia,
paradigma kiválasztását.
Az utóbbi évek pedagógiai kutatásában résztvevők nézetei között is egyre inkább
elfogadottá válik egy új felfogás is, amely ezek kombinált, vegyes alkalmazásában lát
garanciát a kutatási kérdés alaposabb körüljárására, vizsgálatára.

5.2 A kombinált kutatási megközelítés (mixed methods)
A nemzetközi és hazai kutatói álláspontok között tapasztalt markáns ellentét a kvantitatív és a
kvalitatív paradigmákat illetően mára már sokat változott. Mindinkább elfogadottá válik az a
szemlélet, amely tiszteletben tartva a kvantitatív és a kvalitatív kutatások sajátos felépítését,
elismerve azt, hogy mindkettőnek megvannak a kutatás során hasznosítható előnyei, a
kutatási probléma sajátosságából adódóan a kvantitatív és a kvalitatív kutatások vegyes
alkalmazását (mixed methods) látják eredményesnek.
76

A vegyes módszerek népszerűsége révén egyre több kutatással találkozunk, amely a kevert
módszert választja kutatása módszertani alapjául, a legváltozatosabb társadalmi témák
vizsgálata körében. A társadalomtudományi kutatásokban az utóbbi évtizedben végbement
módszertani paradigmaváltás oka az az igény, amely a kvantitatív vagy kvalitatív kutatói
preferencia helyett a módszerek kevert és együttes használatát kívánta meg.
A kombinált módszer alkalmazásán alapuló vizsgálatok áttekintésére, a különböző módszerek
összehangolt felépítésének bemutatására nyújt lehetőséget egy OTKA kutatás keretében
készült, a „Dilemmák és stratégiák a család és munka összehangolásában” című 2014-ben
publikált módszertani útmutató Király Gábor, Dén - Nagy Ildikó, Gering Zsuzsanna, Nagy
Beáta interpretálásában. (Király Gábor és mtsai,2014)
A szerzők szerint általában azon kutatásokat sorolhatjuk ehhez a megközelítéshez, amelyek
adott téma, kérdés vizsgálatához kvalitatív és kvantitatív adatokat is felhasználnak. Ez a
módszer a kombinált adatgyűjtést és adatelemzést, valamint az eredmények integrált
értelmezését is jelenti. A módszerek összekapcsolása történhet a vizsgálat során egyidejűleg,
illetve szekvenciálisan, egymástól időben eltolva. (Hanson, 2005; Hesse-Biber, 2010).
A kevert módszertant alkalmazó kutatásokat (mixed methods research) megkülönbözteti a
több módszert használó kutatásoktól (multi methods research), így a kevert kutatási
megközelítés esetén az eltérő módszerek összehangolása történik, míg a több kutatási
módszer egy kutatásban való alkalmazása megvalósulhat például több kvalitatív módszer
(résztvevő megfigyelés, narratív interjú), vagy több kvantitatív módszer (kísérlet, survey)
alkalmazásával (Hesse-Biber, 2010).
A vegyes megközelítés arra alapoz, hogy az adatok kombinálása, együttes kezelése lehetséges
egy kutatásban; a számszerűsíthető és általánosítható kvantitatív adatok megértéséhez
segítségül hívhatók a mélyebb, feltáróbb jellegű kvalitatív vizsgálatok, illetve ez utóbbiak
megbízhatóságának, érvényességének vizsgálatát célzóan támogatásként, kiegészítésként
tudjuk igénybe venni a kvantitatív módszereket.
„ A kevert módszertanokon alapuló kutatások különlegességét pont az adja, hogy egyszerre
kísérli meg felhasználni a kvalitatív irányzat gazdagságát, és feltáró jellegét a kvantitatív
megközelítések

fókuszáltságával,

eredményeinek

jellegével.” (Hesse-Biber, 2010, 3)
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számszerűsíthető

és

általánosítható

A szerzők több kutatást idézve, kiemelik Greene, Caracelli és Graham (1989) írását, akik a
kevert megközelítés alkalmazása melletti érveiket öt csoportba rendezték:
(1) trianguláció, adott probléma, kérdés vizsgálatához több oldalról, különböző
módszereket felvonultatva közelítünk, amely eredmények alapján árnyaltabb,
megbízhatóbb, hitelesebb eredményre juthatunk; ellenőrizhetjük általuk a kutatás
eredményeinek egy irányba mutatását.
(2) kiegészítő jelleg, több módszer egyidejű használata az eredmények árnyaltabb
értelmezéséhez segíthet hozzá, illetve a vizsgált kérdést több oldalról megvilágítva,
teljesebb képet kaphatunk.
(3) kidolgozás, az egyik módszer adatai, következtetései felhasználhatók a másik
megközelítéssel végzett vizsgálat tervezésénél, kialakításánál.
(4) kezdeményezés, a több módszer használata segítheti további tisztázásra szoruló
kérdések felvetését, amelyek további kutatásokat alapozhatnak meg, vagy a kutatás
kérdéseinek újrahangolásához vezethetnek.
(5) kiterjesztés, segít a vizsgálati fókusz kiszélesítésében, más-más módszerrel lehet a
vizsgált jelenség különböző aspektusait figyelembe venni.
A kilencvenes évektől kezdődően a kutatási célkitűzések árnyaltabbakká váltak, így a
vegyes megközelítésű vizsgálatok igénybevételekor a hangsúly az eredmények ellenőrzéséről
a módszerek tényleges integrálására helyeződött át. Megjelentek a különböző kevert
módszertanú kutatási stratégiák a különböző tudományterületek kutatásaiban, mint például az
orvostudomány és egészségügy (Lunde – Heggen – Strand, 2013), az oktatáskutatás (Sántha,
2013), a társadalmi nemek kutatása (Hesse- Biber, 2010) és a szociális területen (Windsor,
2013). A paradigmaváltás okát a szerzők elsősorban abban látják, hogy a kutatási problémák
és kutatási témák összetettebbé válása megkívánta a komplexebb és többféle módszerrel
történő megközelítést.
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Király Gábor és mtsai (2014) az alábbiak szerint mutatják be a négy leggyakrabban
alkalmazott vegyes modellt:
(1) Összetartó párhuzamos felépítés: lényege, hogy a vizsgált jelenséget egyidejűleg, de
egymástól függetlenül végzi a kutató az adatok kvantitatív és kvalitatív összegyűjtését,
elemzését, csak az eredmények értékelésénél kapcsolódik össze a két irány. Ebben a
felépítésben további három változat különböztethető meg: párhuzamos adatbázisok
használata a minta felépítésének, az adatok gyűjtésének és elemzésének külön-külön
történő megvalósításával; az adat-transzformáció, ahol az eredmények összevetése
már az adatelemzés szintjén megjelenik, valamint az adat-validálás, ahol a kvantitatív
eredmények eredményességének alátámasztásául szolgálnak a kvalitatív eredmények.
(2) Magyarázó egymásra épülő felépítés: amely két, egymással kapcsolatban álló (először
kvantitatív, majd kvalitatív) adatgyűjtési- és elemzési, illetve értékelési fázisból épül
fel. Két ponton kapcsolódnak a módszerek, egyfelől a kvantitatív fázis megállapításait
felhasználva dolgozzák ki a kvalitatív fázis stratégiáját, másfelől a kvalitatív
eredményeit használják a kvantitatív eredmények értelmezésének kibővítésére,
gazdagítására.
(3) Feltáró egymásra épülő felépítés: a vizsgált jelenség kvalitatív feltárásával kezdődik,
amely fázis végére a kutató általában valamely új mérőeszközt is kidolgoz, amely a
második kvantitatív szakaszban felhasználható; célja, hogy a kvalitatív, kismintán
zajló vizsgálat eredményei egy nagyobb populációra is általánosíthatóan felmérhetők
legyenek. Ennek a felépítésnek további két változata is nyomon követhető a
szakirodalomban: az elmélet-alkotást célzó vizsgálat, amely a kvalitatív kutatás során
kidolgozott elmélet tesztelésére, kiterjesztésére irányul, illetve az eszköz-fejlesztést
célzó kutatás, ahol új, kvantitatív mérőeszköz kidolgozását és kipróbálását előzi meg a
kvalitatív-információgyűjtő szakasz.
(4) Beágyazott felépítés: esetén a kutató egyaránt gyűjt és elemez kvantitatív és kvalitatív
adatokat egy alapvetően kvantitatív, vagy kvalitatív kutatás keretén belül. Lényege,
hogy ennél a modellnél a másodlagos módszerek csupán kiegészítő szerephez jutnak,
így eredményeik az elsődleges módszertan által gyűjtött adathalmazba ágyazva
kerülnek felhasználásra és értelmezésre.

79

Mára már egyre több kutató meggyőződése, hogy a pedagógiai kutatások sikerének záloga a
kvantitatív és kvalitatív paradigmák kombinálása; úgy vélik ezek a vizsgálati fókuszok
átfogóbb információkat hordoznak a vizsgálat tárgyáról, amely mélyebb feltárást, az
alaposabb megértést szolgálja,

s ezáltal

az általános következtetések pontosításához

járulhatnak hozzá.

5.3

Longitudinális vizsgálat
A longitudinális vizsgálatot akkor alkalmazzuk, amikor kutatásunkban egy adott

csoport hosszabb távú tanulmányozását tűzzük célul; segítségével a vizsgálat időtartama alatt
nyomon követhetőek lesznek az egyes változókat érintő esetleges elmozdulások, ezek időbeli
változásai. A longitudinális vizsgálatot azon kutatások esetében alkalmazzuk, amikor olyan
változók közötti kapcsolat feltárására törekszünk, amelyek nem kapcsolódnak különböző
háttérváltozókhoz; a korrelációs kutatások egyikeként tartjuk számon, amely a hosszú távú
változókra terjed ki (Cherry, 2017).
Ez a kutatási módszer hosszabb ideig tarthat, hetek, hónapok, akár évek időintervallumában
mérhetően. A vizsgálat kezdetén az adatok felvételre kerülnek, amelyek azután ismételten
összegyűjthetőek, megismételhetők, a vizsgálat teljes ideje alatt, az ismétlések időbeli
terminálása által.
A longitudinális kutatásoknak három fő típusa különböztethető meg:
(1)

paneltanulmány,

amely

magában

foglalja

az

egyének

keresztmetszetének

mintavételezését;
(2) a koherencia-elemzés, amely adott szempontra épülő csoportkiválasztást foglal magába,
ilyen például a születésen, földrajzi helyen, történelmi tapasztalaton, adott eseményen alapuló
kiválasztás;
(3) a retrospektív tanulmány, amely a múltba visszatekintően valamely múltbeli információk
összegyűjtésén alapul (Cherry, 2017).
A longitudinális kutatás előnye, hogy olyan egyedi betekintésre nyújtanak lehetőséget, amely
más kutatási formák által nem lehetséges. Lehetővé teszik a kutató számára a változók időbeli
változásának megfigyelését, így például kifejezetten alkalmasak fejlesztések, fejlődések,
valamint fejlesztési- és élettartam problémák tanulmányozására.
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5.4

Összegzés

A vegyes megközelítés során az adatok egy kutatásban történő kombinálása (gyűjtése,
elemzése, értékelése) történik, ahol az egyes fázis kutatásai segítik a másik fázis adatainak
értelmezését, illetve a további kutatás megtervezését; az egyes módszerek támogatják a másik
módszer alkalmazásával elvégzett kutatás eredményeinek ellenőrzését, validálását. A vegyes
kutatási modellek alkalmazásának előnye, hogy több módszer egyidejű használata által a
vizsgált kérdést több oldalról is megközelíthetjük, általa teljesebb képet kaphatunk;
árnyaltabban értelmezhetjük kutatásunk eredményeit, az egyes módszerrel végzett vizsgálat
eredményei segíthetik a másik vizsgálat kialakításának tervezését; a meglévő kutatási
kérdések tisztázásához, újabbak megfogalmazásához, további kutatások megalapozásához
vezethet. A longitudinális kutatások által a vizsgált jelenség változásainak, fejlődésének,
elmozdulásának hosszabb időn keresztül történő vizsgálatára nyílik lehetőség. A megismételt
vizsgálatok által összegyűjtött adatok, információk alapján további összefüggések, együtt
járások megfigyelése is lehetővé válik.

5.5 Következtetések az empirikus vizsgálat során alkalmazandó kutatási
megközelítésekre, módszerekre
A fentiekből következően a doktori kutatásban a vegyes kutatási megközelítés alkalmazása
látszott célszerűnek, egy longitudinális vizsgálat keretében, feltárva a nézeteket és azok
változásait.
A longitudinális vizsgálat keretében a 2013/2014. tanévben konduktorképzésüket megkezdő
hallgatói évfolyam tekintetében terveztem a nézetfejlődések követéses vizsgálatát; 2013
őszétől kezdve az adatokat minden évben felvéve az évfolyam tekintetében, egészen a
2016/2017. tanévig bezárólag. A vizsgálat keretében kvantitatív módszerrel, Likert-skálával,
illetve kvalitatív metaforamódszerrel, fogalomtérképpel dolgoztam. Keresztmetszet-kutatás
keretében törekedtem a konduktorképzésben részt vevő valamennyi hallgató és a kutatásban
önként részt vevő szakemberek nézeteinek feltárására. A keresztmetszet-kutatás elvégzésére
2014-ben került sor, kényelmi mintavételi eljárás keretében. A vizsgálatot egyrészt kvantitatív
módszerrel, egy saját készítésű kérdőívvel, ötfokozatú Likert-skálával végeztem. A kérdőíves
módszer alkalmazásának kiegészítésére a kvalitatív fogalomtérkép- és metaforamódszer
használata látszott célszerűnek. A megjelenő hallgatói nézetek további árnyalása céljából a
képzés befejezése előtt álló, végzős konduktorjelöltek egy csoportja körében (minden
harmadik hallgató) félig strukturált interjúkat vettem fel.
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6

AZ EMPIRIKUS KUTATÁS

6.1

A kutatás problémafelvetése, kérdései, hipotézisek

A konduktorjelöltek konduktori szakmára (ezen belül konduktori szerep és tevékenység,
egyéni szükségletek és sajátos nevelési igény, pályaválasztás motívumai, integráció és
inkluzív nevelés), valamint a képzésre (a szakma tanulhatósága, a konduktorképzés
tartalmainak megítélése a konduktorrá válásban) vonatkozó nézetei nem ismertek a képzésük
megkezdésekor. Ezen nézeteik alakulása, továbbá a konduktorképzésben részt vevő
szakemberek (oktatók, konduktorok) nézetei sem ismertek a konduktori szerep és
tevékenység, illetve a konduktorképzés szakmai tartalmai vonatkozásában.
Milyen nézetekkel rendelkeznek a konduktorképzésben részt vevő szakemberek és hallgatók a
konduktor szerepéről és tevékenységéről, valamint a konduktorképzés szakmai tartalmairól, a
konduktorrá válásban betöltött szerepéről?
Megragadhatóak-e változások a belépő hallgatók nézeteiben a képzésben való előrehaladás
során?
Megragadhatóak-e azonosságok, eltérések az egyes nézetek között az aktuális hallgatói
évfolyamok között, vagy a képzésben részt vevők pályán eltöltött évei számától függően?
A kutatás kérdései, fókuszai:
1) a konduktori szakmára vonatkozó nézetek, ezen belül
a) a konduktori szerepre és tevékenységre
b) a konduktori pálya választását meghatározó általános és személyes tényezőkre,
c) a másság és sajátos nevelési igény elfogadására,
d) az integrációra, inkluzív nevelésre vonatkozóan, valamint
2) a konduktori képzésre, ezen belül
a) a konduktori képzés megítélésére és
b) a konduktori szakma tanulhatóságára vonatkozó nézetek vonatkozásában.
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Hipotézisek:
1. a. A konduktorjelöltek konduktori szerepre és konduktori tevékenységre vonatkozó
nézetei változnak a képzés során.
1. b. A pályán eltöltött évek száma nem befolyásolja a konduktori szerepre és a
konduktori tevékenységre vonatkozó nézeteket.
2. A konduktorjelölteknek a konduktori pályaválasztást általában meghatározó
motívumaira, valamint saját pályaválasztásuk motívumaira vonatkozó nézetei a
konduktorképzés során átalakulnak.
3. A konduktorjelöltek érzékenyek az egyéni szükségletek, valamint a sajátos nevelési
igény felismerésére és elfogadására.
4. A konduktorjelöltek integrációra, inkluzív együttnevelésre vonatkozó nézetei változnak
a konduktorképzés során.
5. A konduktorjelöltek és a képzésben részt vevő szakemberek eltérő nézetekkel
rendelkeznek a konduktorképzésről, az egyes képzéstartalmak konduktorrá válásban
betöltött szerepéről.
6. A konduktorjelöltek konduktori szakma tanulhatóságára vonatkozó nézetei változnak a
képzés során.

6.2 A hipotézisek vizsgálatára alkalmas módszerek, a kutatás ütemezése,
a mintavétel
A kutatási kérdések, és az ezek alapján megfogalmazott hipotézisek vizsgálatához vegyes
kutatási megközelítést (mixed methods) választottam, annak érdekében, hogy a kvantitatív és
kvalitatív módszerek kevert és együttes használatának segítségével a kutatásban összegyűjtött
adatok együttes kezelése, az adatok átfogóbb, mélyebb megértése és megbízható értékelése
váljon lehetővé. A kevert módszertanú kutatási strtégiák közül a begyázott felépítésű vegyes
modellt alkalmaztam, amely során az összegyűjtött kvantitatív és kvalitatív adatokat
alapvetően kvantitatív kutatás keretén belül elemeztem, ahol a kvalitatív módszerek
(fogalomtérkép, metafora, interjú) az elemzést kiegészítő, támogató szerepet töltöttek be.
A kutatás hipotéziseinek vizsgálatára alkalmas módszerek közül a kérdőív (saját készítésű,
ötfokozatú Likert-skála), fogalomtérkép és metaforaalkotás, valamint félig strukturált interjú
alkalmazása mellett döntöttem. Az attitűd-skála elemzéséhez SPSS alkalmazást vettem
igénybe. A metaforák, a fogalomtérképek tartalmi elemzéséhez, az elemzés alapjául szolgáló
kategóriarendszer kialakításához, egyrészt a szakirodalomban található, hasonló céllal végzett
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vizsgálatokat (pl. Dudás, 2006, 2007; Kimmel, 2007, Köcséné, 2007) vettem alapul. Erre
építve, Dudás (2007) kutatásában használt kategóriákat egészítettem ki két, általam a
konduktori szerephez és tevékenységhez szükségesnek ítélt további elemmel, másrészt a
kvalitatív szövegelemzést támogató szoftvert, a MAXQDA-t használtam. A félig strukturált
interjúk adatainak feldolgozása esetében kvalitatív szövegelemzést végeztem.
A kutatás egyik részeként egy keresztmetszet vizsgálat elvégzésére került sor, a 2013/2014.
tanév, tavaszi félévében, a konduktorképzésben részt vevő valamennyi hallgató, illetve a
képzésben részt vevő szakemberek nézeteinek leíró jellegű feltárása érdekében. (N=259) A
vizsgálatban:
-

a képzés I., II., III. és IV. évfolyamos hallgatóiból (mintegy 240 főből) mindösszesen
208 fő töltötte ki az attitűd-skálákat, illetve alkotott metaforát. A 205 főből I.
évfolyamos hallgató 59 fő; II. évfolyamos 59 fő; III. évfolyamos 51 fő; IV.
évfolyamon 39 fő hallgató volt.

-

A konduktorképzésben tevékenykedő szakemberek (szakmai oktatók, konduktorok)
nézeteit is vizsgáltuk, a kutatásban önkéntesen részt vevő 54 fő szakemberrel (az
összes 27 fő oktatóból 15 fő oktató, illetve további, valamennyi intézményegységből
39 fő konduktor). A vizsgálatban önként részt vevő szakemberek közül azok
kiválasztására került sor, akik szolgáltattak adatot a pályára kerülésük időpontjáról,
illetve kiválasztásukban érvényesített szempont volt, a szakmában eltöltött idő
reprezentálása, ennek megfelelően három generációs csoport kialakítására került sor:
a) 0-6 éve pályán lévők; b) 7-20 éve pályán lévők; c) 21 évet meghaladóan pályán
lévők csoportja.

-

A keresztmetszetkutatás kiegészítéseként, 2016-ban, a képzésének végére ért IV.
évfolyamos hallgatók körében félig strukturált interjút vettem fel, kényelmi
mintavételi eljárás keretében, a vizsgált évfolyamból mintegy 20 fő hallgató
vállalkozott az interjúban való részvételre.

A kutatás másik részeként a nézetek fejlődésének bemutatása érdekében egy idősoros, lineáris
vizsgálatot végeztem a 2013/2014. tanévtől kezdődően, az abban a tanévben I. évfolyamos
konduktorjelölt hallgatók körében. A részt vevő hallgatói első évfolyam összlétszáma a
képzés megkezdésekor 67 fő volt, de ebből a létszámból ténylegesen 59 fő vállalkozott a
kutatásban való részvételre. A vizsgálatot – képzésük teljes idejét átfogva - ezt követően
minden évben megismételtem a 2016/2017. tanévig bezáróan.
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Az idősoros vizsgálat során szintén kvantitatív és kvalitatív módszereket használtam, így
kérdőívvel (saját készítésű, ötfokozatú Likert-skála), fogalomtérkép és metaforaalkotással
dolgoztam. A hipotézisek vizsgálata érdekében az attitűdskálát valamennyi kutatási kérdés
esetében, a metaforát és fogalomtérképek készítését a konduktori szerep és konduktori
tevékenység vizsgálatához vettem igénybe.
Az attitűd-vizsgálat eredményeinek értékelésére két körben került sor:
- első körben a nézetfejlődés vizsgálata érdekében a vizsgálat megkezdésének idején első
évfolyamos hallgatóként kitöltött attitűd-skála eredményeket vetettem össze a négy évvel
később negyedévfolyamos, végzős hallgatói válaszokkal. (N=59)
- második körben a mind a négy éves kitöltésben részt vevő szűkebb kör (N=16) nézeteinek
elemzését végeztem annak érdekében, hogy az évről-évre bekövetkező hallgatói nézetváltozás
dinamikája is láthatóvá véljék.
A két csoport alakításának oka, hogy a következő évek megismételt vizsgálatai során voltak
olyan hallgatók, akik egy-egy évben nem töltöttek ki újabb kérdőíveket, néhányan időközben
végleg elhagyták a képzést, valamint voltak felsőbb évfolyamból képzésben maradó
hallgatók, akik nem vettek részt a korábbi évek kitöltéseiben. Átvizsgálva a képzési idő négy
évének idősoros kitöltéseit, jutottam arra a döntésre, hogy a nézetváltozásokra vonatkozó
pontos és releváns következtetések megfogalmazhatósága érdekében, az idősoros vizsgálat
mintájából két csoportot alakítok: az első és negyedévfolyamban kitöltők esetében a belépő
nézeteiket összevetve a képzés befejezése előtti nézetekkel, a nézetfejlődéseket vizsgálom. A
második csoportba kerülő hallgatói köre esetében (16 fő), akik képzésük mind a négy évében
részt vettek a vizsgálatokban, nyílik lehetőség nézetváltozásaik irányát és dinamikáját is
megfigyelni, elemezni.

A nézetkutatás részeként összefüggés-vizsgálat keretében a hallgatók, illetve oktatók,
konduktorok nézetei között felfedezhető kapcsolat, nézeteik egymásra hatásának feltárását
végeztem. Az összefüggés-vizsgálat során a kutatási időszak négy éve (2013-2017) között
kitöltött hallgatói, konduktori és oktatói kérdőív válaszait elemeztem, így az elemzési mintába
bekerültek a keresztmetszet és idősoros vizsgálat részeként kitöltött kérdőívek is. (N=380) Az
összefüggés-vizsgálat módszereiként variancia-analízist, kereszttábla-elemzést, valamint
korrelációt használtam.
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A 6.1.1. táblázatban kerül sor a kutatás folyamatának összegző áttekintésére, feltüntetve a
vizsgált kérdéseket, a vizsgálatban érintett résztvevői kört, a kutatás ütemezését, módszereit:
A kutatás áttekintése
Keresztmetszet vizsgálat
Kutatási kérdés
Konduktori szerep és
tevékenység

Pályaválasztás

módszer
attitűd-skála

+ 2013/2014 ősz
2013/2014 ősz

interjú

2016-ban IV. évf. csop

2016/2017. tavasz

összes

hallgató

+ 2013/2014 ősz

szakemberek csoportja
interjú

2016-ban IV. évf. csop

attitűd-skála

sajátos nevelési i.
inkluzív

hallgató

szakemberek csoportja

általános és saját sz.

Integráció,

összes

ütemezés

metafora

attitűd-skála

Egyéni szükségletek,

minta

összes

hallgató

2016/2017. tavasz

+ 2013/2014 ősz

szakemberek csoportja
attitűd-skála

nevelés

összes

hallgató

+ 2013/2014 ősz

szakemberek csoportja

Konduktori

szakma

attitűd-skála

tanulhatósága

összes

hallgató

+ 2013/2014 ősz

szakemberek csoportja

Konduktorképzés

attitűd-skála

összes

hallgató

+ 2013/2014 ősz

szakemberek
interjú

2016-ban IV. évf. csop

2016/2017. tavasz

Idősoros vizsgálat
Konduktori szerep és
tevékenység

attitűd-skála

I. évfolyam

2013., 2014., 2015.,

metafora

(2013/2014-től)

2016. ősz

I. évfolyam
(2013/2014-től)

2013., 2014., 2015.,

I. évfolyam
(2013/2014-től)

2013., 2014., 2015.,

I. évfolyam
(2013/2014-től)

2013., 2014., 2015.,

fogalomtérkép
Pályaválasztás

attitűd-skála

általános és saját sz.
Integráció,

inkluzív

attitűd-skála

nevelés
Konduktori

szakma

attitűd-skála

tanulhatósága

6.1.1táblázat: A kutatás kérdései, módszerei, minta, ütemezés
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2016. ősz

2016. ősz

2016. ősz

A kutatási mérőeszközök létrejötte:
a) attitűd-skála
A vizsgálat elvégzése érdekében egy saját készítésű kérdőívet, ötfokozatú Likert-skálát
dolgoztam ki. Az attitűd-skála kérdéscsoportjainak kialakításában támaszkodtam az elméleti
fejezetekben áttekintett és bemutatásra került kérdéskörökre és megközelítésekre, a kutatás
főbb kérdésköreire; amely segítségemre volt abban, hogy az attitűd-skála ezen szempontú
kialakítása által vizsgálni tudjam az elemekhez való hallgatói viszonyulást, kapcsolódást
(6.1.2. táblázat).
1)

2)

3)

4)

- konduktor,

szerepsajátosság, jellemzők,

pedagógus, határterületi szerep

- konduktív nevelési tevékenység

tevékenység elemei

nevelés, fejlesztés, összetettség

- pedagógussá válás folyamata,

konduktori

érintettség,

- pályaválasztás, pályaorientáció

motívumai

elismertsége, gyermekek szeretete

és

egyéni szükségletek, sajátos

konduktor és konduktív nevelés

pedagógusi szakmákkal szemben

nevelési igény, integrációra,

hatásfoka, lehetőségei az integráció

az

inkluzióra

támogatására,

-

elvárások

a

konduktori

integráció,

inkluzió

pályaválasztás

vonatkozó

kortársak,

eszköztár,

szakma

egyéni

támogatására

nézetek

szükséglet, SNI-hez való viszony

- a képzés sajátossága, a szakmai

szakma tanulhatósága

elmélet/gyakorlat, tudás és attitűd,

(KKK) és integrációs elvárások

képzésre vonatkozó nézetek

kompetenciák, tanulási keretek

6.1.2. táblázat: Az attitűd-skála kialakításának szempontjai

Az attitűd- skála állításait azon logika mentén csoportosítottam, hogy az egyes kérdésekhez
rendelt állításokkal való egyetértés mértékének összesítése és elemzése által alkalmas legyen
a kutatási kérdések vizsgálatára, a kutatás hipotéziseinek igazolására, vagy elvetésére. A
hipotézisek mentén kialakított kérdéskörökhöz, úgy, mint a konduktori szerep és tevékenység;
a konduktori szakma tanulhatósága, a pályaválasztás stb. átlag 10-20 itemből álló állítást
rendeltem. Az ötfokozatú skála itemeinek értékelésekor az állításokkal legkevésbé egyetértők
az 1-es, a leginkább egyetértők az 5-ös fokozatot jelölhették. Úgy ítéltem meg, az
ötfokozatban meghatározott válaszadási lehetőség kellően árnyaltan szemlélteti az adott
kérdéskörre vonatkozó vélekedést, a válaszok szóródását. Előre megadott attitűdök (12) által
jelölték a képzésbe lépéskori és jelenlegi viszonyulásukat az egyéni szükségletek és a sajátos
nevelés igény tekintetében, valamint a keresztmetszeti vizsgálatban annak megítélésére,
milyen tulajdonságok, képességek jellemzőek a konduktorra, szükségesek a tevékenységéhez.
A kérdőív végén egy nyílt kérdésre feleltek, hogyan ítélik meg a konduktorképzés szerepét,
hatékonyságát a sikeres konduktorrá válásban. Az attitűd-skála kitöltésének anonimitását a
hallgatók által szabadon választott jelszavak használatával minden esetben biztosítottam, a
jelszó használatára az idősoros követéses vizsgálat megalapozása érdekében volt szükség.
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b) metafora
A metaforaalkotás keretében a hasonlat alapján szervezett metaforagyűjtést választottam. E
feladat keretében a „konduktori” szereppel és a „konduktori tevékenységgel” kapcsolatos
metaforák alkotását kértem a hallgatóktól, „ A konduktor olyan, mint a ….”, „A konduktori
tevékenység olyan, mint …” mondatok befejezésével. Az értelmezés segítéseként a mondat
befejezését követően a megfogalmazottak szöveges indoklását is kértem. A metaforák
elemzéséhez a szakirodalomból megismert vizsgálatok köréből, Dudás (2005) vizsgálatára
alapozva, az ott megismert csoportosítási sémákból kiindulva, további két elemmel
kiegészítve azt ún. jelentéshez kapcsolódó halmazokat alakítottam. A főbb tartalmi rendezést
követően az elemzéshez kvalitatív tartalomelemzést, valamint a MAXQDA szövegelemző
szoftver porgramjának alkalmazását terveztem. A metaforák megalkotására szintén az
anonimitás biztosításával került sor; jelszavakat ebben az esetben is használtak a hallgatók.
c) fogalomtérkép
A konduktori szerepre, valamint a konduktori tevékenységre vonatkozó hallgatói nézetek
feltárása érdekében sor került fogalomtérképek elkészítésére is, ún. strukturálatlan térképezés
útján, saját asszociációkat tartalmazó fogalmi hálók megjelenítésével (Dudás,2005). A
fogalomtérképet 4-6 fős kiscsoportokban készítették a „konduktor” és a „konduktori
tevékenység” központi fogalmakhoz szabadon rendelt kifejezések és a közöttük meglévő
kapcsolatokat megjelenítő térképezés útján.
d) félig strukturált interjú
A vizsgálat kiegészítéseként a képzés végén kvalitatív fókuszcsoportos interjúkat vettem fel a
IV. évfolyamból önként jelentkező 20 fő végzős hallgató körében. A csoport hallgatóival
tematikus kvalitatív, formai-tartalmi jellemzőit tekintve félig strukturált interjút készítettem
(Nádasi, 2004; Szokolszky, 2004). A hallgatókkal való interjúk felvételére egyesével került
sor, az adatrögzítéshez jegyzetelést, illetve lehetőségeim szerint legtöbb esetben hangfelvételt
választottam, amelyhez a hallgatók előzetes jóváhagyását kértem.
Az interjú kérdéssora három főbb témakörbe rendezhető a következők szerint:
1. Pályaválasztás: általános szempontok, saját motívumok, a pálya újraválasztás, pályakép 5
év távolatából: pályán maradás, továbbtanulás, pályaelhagyás.
2. Konduktori szerep és tevékenység: a konduktor metaforája, a konduktori szerep és
tevékenység jellemzői, sajátosságai, a jó és sikeres konduktor jellemzői, konduktori
szakértelem.
3. Képzés: jellemzése, formai és tartalmi sajátosságai, a képzés megítélése.
Az interjúk elemzését kvalitatív tartalomelemzés útján végeztem.
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7

A KERESZTMETSZETI VIZSGÁLAT EREDMÉNYEINEK
ISMERTETÉSE

Az empirikus kutatás során gyűjtött adatok, az összegyűjtött adatokon alapuló elemzések,
valamint az ezek eredményeként megszülető értékelések bemutatására alapvetően kétféle
megoldási utat választhatunk. Az első megoldás során az eredmények tartalmi elemek szerinti
strukturálása történik, mely alapján a kutatási kérdések mentén, az összegyűjtött adatokat
együttesen értékeljük, valamennyi, a kutatásban alkalmazott módszer eredményeinek
összefoglalt bemutatása által. A másik megoldás során az összegyűjtött adatok, valamint az
ezek elemzése útján megfogalmazott eredmények ismertetése a kutatási kérdések logikai
sorrendjében, az egyes részkutatások mentén történik, a különböző módszerek szerint.
A kutatás adatainak és eredményeinek bemutatása tekintetében a második megoldási módot
választottam, így a keresztmetszeti és idősoros vizsgálat eredményeit, a kutatási kérdések
sorrendjét követve, a részkutatások eredményeinek ismertetése által valósítom meg, annak a
logikának a megőrzése érdekében, amelyet a kutatási megközelítés kiválasztásánál és a
kutatás eszközeinek kidolgozásánál követtem. A kutatás kérdéseire választ adó eredmények
összegző értékelésére és bemutatására a későbbiekben, az összefoglaló fejezetben kerül sor, a
hipotézisekkel való összevetés által.
A konduktorhallgatók nézeteinek feltárását tehát két főbb témacsoportba szervezetten
vizsgáltam, az adatok, eredmények bemutatása a következők szerint történik:
1) a konduktori szakmára vonatkozó nézetek, ezen belül a) a konduktori szerepre és
tevékenységre, b) a konduktori pálya választását meghatározó általános és személyes
tényezőkre, c) a másság és sajátos nevelési igény elfogadására, d) az integrációra, inkluzív
nevelésre vonatkozóan, valamint
2) a konduktori képzésre, ezen belül a) a konduktori képzés megítélésére és b) a konduktori
szakma tanulhatóságára vonatkozó nézetek vonatkozásában.
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7.1 A konduktorképzésben résztvevők nézetei az attitűd-vizsgálat
tükrében
7.1.1

A konduktori szerep és tevékenység

A konduktori szerep és tevékenység körében a szerep jellemzőinek, sajátosságainak
megítélésére, valamint a tevékenységhez kapcsolódó szakterület, ismeretek, tudás, képességek
kérdéseiben született válaszok eredményei alapján törekedtem a hallgatói nézetek feltárására.
A konduktor, konduktori szerep:
A konduktori tevékenységhez elengedhetetlen a konduktív
pedagógiai tartalmak ismerete.
A konduktori tevékenység komplex személyiségfejlesztést valósít
meg.
A konduktor egy speciális pedagógus.

Konduktor
oktató
4.963

1. évf.

2. évf.

3. évf.

4. évf.

4.569

4.847

4.718

4.837

4.849

4.831

4.965

4.905

4.908

4.81

4.49

4.76

4.68

4.65

A konduktív tevékenység segítést, irányítást, rávezetést jelent.

4.8

4.678

4.593

4.647

4.808

nagy lehetőség, hogy a konduktor természetes napirendi
tevékenységekben is segítheti a gyermeket
A konduktor érzékeny az egyéni szükségletekre.

4.75

4.525

4.78

4.706

4.744

4.722

4.051

4.492

4.388

4.707

A konduktori tevékenységhez alapvető a oktatási/nevelési
módszertani alapismeretek megléte.
a konduktor minden életkorban képes a fejlesztésre.

4.473

4.017

4.276

4.376

4.172

4.396

4.322

4.525

4.553

4.551

a konduktor a gyermek minden tevékenységében képes segíteni.

4.167

3.746

4.339

4.153

4.041

a konduktor minden területen tud hatékonyan dolgozni
(egészségügy, szociális és oktatásügy)
A
konduktori
tevékenységhez
nélkülözhetetlen
a
neurorehabilitációs tárgyak ismerete.
A konduktori egy facilitáló, segítő szerep.

4.148

4

4.186

4.012

4.172

4.13

4.054

4.237

4

4.273

4.093

3.932

4.068

3.917

4.245

a konduktor pedagógus és terapeuta.

4.056

4.051

3.931

3.965

4.172

A konduktor szakterülete elsődlegesen a pedagógia, másodlagosan
az egészségügy, rehabilitáció.
A konduktori tevékenység elsősorban a szakma ismeretét
feltételezi.
A konduktori pályára nem jellemző a pályaelhagyás.

3.981

2.695

3.39

3.4

3.485

3.964

3.576

3.793

3.965

4.092

3.458

3.069

2.847

2.095

2.605

A konduktor mozgásterápiát végző szakember.

3.426

3.763

3.603

3.488

3.758

A konduktor inkább heterogén (neurológus, gyógypedagógus,
gyógytornász, logopédus, pszichológus, terapeuta, stb.) teamben
tud hatékony lenni.
A konduktor inkább homogén (konduktor) teamben tud hatékony
lenni.
A konduktor dominánsan a mozgás fejlesztését végzi.

3.407

3.661

3.78

3.682

3.76

3.37

2.797

2.983

2.953

3.163

3.222

3.305

2.932

3.167

3.398

7.1.1. táblázat: A konduktori szerep és tevékenységre vonatkozó nézetek

A szerep vonatkozásában a legmagasabb értékelést a komplex személyiségfejlesztés, a
konduktort speciális pedagógusként értékelő, a konduktív tevékenység szakterületeként a
pedagógiai jelleget kiemelő nézetek kapták. (7.1.1. táblázat) Hasonlóan magasra értékelték
azt az állítást, miszerint a konduktori tevékenység segítést, rávezetést, irányítást jelent,
mindegyik állítás 4,6 feletti átlagértéket kapott. (7.1.1. ábra)
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A konduktor egy speciális
pedagógus.

4,74

4,81
4,84
4,91

A konduktor mozgásterápiát
végző szakember.

3,16

A konduktor szakterülete
elsődlegesen a pedagógia,
másodlagosan az egészségügy,
rehabilitáció.
A konduktor dominánsan a
mozgás fejlesztését végzi.

2,61

2,95

3,76
3,49
3,40

4,71

4,65

4,65
4,72
4,91

4,68

3,49
3,40
3,17

4,78

A konduktív tevékenység segítést,
irányítást, rávezetést jelent.
A konduktori tevékenységhez
elengedhetetlen a konduktív
pedagógiai tartalmak ismerete.

2,10

2,85
2,98

2,93

3,60
3,39
3,07
2,80

3,31
2,70

4,59
4,85
4,97

4,76

4,53

4,68
4,57
4,83

3,76

4,49

4,75

3,46
3,37

3,22

3,43

3,98

4,81

4,80
4,96
4,85

A konduktor, a konduktori szerep:

A konduktori tevékenység
komplex személyiségfejlesztést
valósít meg.
A konduktori pályára nem
jellemző a pályaelhagyás.
A konduktor inkább homogén
(konduktor) teamben tud
hatékony lenni.

Konduktor vagy
oktató

1. évfolyam

2. évfolyam

3.évfolyam

4. évfolyam

Nagy lehetőség, hogy a konduktor
természetes napirendi
tevékenységekben is segítheti a
gyermeket

7.1.1. ábra: Nézetek a konduktori szerepre (évfolyamonkénti bontásban)

A legkisebb mértékben azzal az állítással értettek egyet a megkérdezettek, miszerint a
konduktori pályára nem jellemző a pályaelhagyás (ezt az állítást az oktatók valamivel
magasabbra értékelték, 3,458-ra, a hallgatók egyes évfolyamai 2,095 - 3,069 közötti
átlagpontot adtak az állításra).

Milyen tulajdonságokkal kell rendelkeznie a konduktornak?
kreatív

100%
90%

szakmailag felkészült

80%

türelmes

70%

empatikus, megértő

60%

érdeklődő, nyitott

50%

felelősségteljes

40%

humoros

30%

barátságos, kedves

20%

őszinte

10%

elhivatott

0%

közvetlen
1.évfolyam

2.évfolyam

3.évfolyam

4.évfolyam

7.1.2. ábra: Konduktori tulajdonságokra vonatkozó hallgatói nézetek
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Az egyes konduktori tulajdonságok mindegyik eleme magas pontszámot kapott (4 egész
fölötti átlagértékek), a hallgatók és az oktatók válaszai között nem látszik nagy eltérés (7.1.2.
ábra). legfontosabbnak ítélt tulajdonságok a felelősségteljes hozzáállás, empátia és megértés,
valamint a türelem. A szakmai tudást, a szakmai felkészültséget az oktatók közül mindenki 5re értékelte (a hallgatók is 4,8 felett). A lista végén a humor és őszinteség áll, ám ezek is
4,235 és 4,625 közötti átlagokat kaptak az ötfokú skálán). (7.1.2. táblázat)
Átlagok
Milyen tulajdonságokkal
kell
rendelkeznie a konduktornak?
szakmailag felkészült

Konduktor vagy oktató

1.évfolyam

2.évfolyam

3.évfolyam

4.évfolyam

5,000

4,847

4,864

4,961

4,949

türelmes

4,958

4,898

4,864

4,882

4,821

felelősségteljes

4,917

4,881

4,898

4,941

4,872

elhivatott

4,875

4,862

4,797

4,843

4,795

empatikus, megértő

4,833

4,915

4,864

4,882

4,846

barátságos, kedves

4,792

4,814

4,797

4,490

4,744

lelkileg erős, stabil

4,792

4,712

4,610

4,569

4,667

kreatív

4,792

4,729

4,542

4,686

4,667

érdeklődő, nyitott

4,667

4,780

4,678

4,588

4,641

közvetlen

4,625

4,678

4,407

4,216

4,538

őszinte

4,625

4,508

4,373

4,569

4,462

humoros

4,458

4,441

4,254

4,235

4,692

7.1.2. táblázat: Nézetek a konduktori tulajdonságokra vonatkozóan

A 3. és 4. évfolyamos hallgatók esetében kértem a tulajdonságok fontossági sorrendjének
kialakítását is (n=80); válaszaik szerint a konduktori tulajdonságok közül az első három
helyen rangsorolták a következőket: a szakmai felkészültség (62 fő), az elhivatottság (58 fő),
illetve az empátia és megértés megléte (40 fő). Az utolsó három helyen legnagyobb számban
említett tulajdonságok a közvetlenség (25 fő), a humor (23 fő), illetve az őszinteség (18 fő).
(7.1.3. táblázat)
Rangsorold, hogy milyen
tulajdonságokkal
kell
rendelkeznie
a
konduktornak

lelkile
g erős,
stabil

köz
vetl
en

elh
iva
tott

ős
zi
nt
e

baráts
ágos,
kedves

hu
mo
ros

felelő
sségt
eljes

érdekl
ődő,
nyitott

empati
kus,
megért
ő

tür
el
me
s

szakma
ilag
felkész
ült

kr
ea
tív

Első
három
helyen
rangsorolta összesen

32

6

58

6

13

8

32

12

40

16

62

13

Utolsó
három
helyen
rangsorolta összesen

7

25

2

18

2

23

2

5

1

1

3

8

7.1.3. táblázat: A konduktori tulajdonságok rangsorolása a III.-IV. évfolyamos hallgatók nézetei szerint
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A konduktori kompetenciák a tulajdonságokkhoz hasonlóan 4 egész fölötti átlagpontokat
kaptak, az egyes évfolyamok és az oktatók válaszai között pedig nem tapasztaltunk
szembetűnő eltérést. A legmagasabb értékelést a megfigyelési képesség kapta, míg a
legalacsonyabbat a tudásközvetítés képessége (4,211-4,5 közötti értékek).(7.1.3. á., 7.1.4. t.)

Az alábbi képességek, kompetenciák milyen mértékben
szükségesek a sikeres konduktív nevelő munkához
önképzés, önfejlesztés, megújulás
képessége
kommunikációs képesség

100%

szintetizáló képesség

90%

analizáló képesség

80%

tudásközvetítés képessége

70%

motiváló képesség

60%

helyzetfelismerési képesség

50%

irányítási, vezetési képesség

40%

csak szervezési képesség

30%

tervezési és szervezési képesség (ezt
külön)
csoportban/teamben dolgozás
képessége
együttműködési képesség

20%
10%
0%
1.évfolyam

2.évfolyam

3.évfolyam

4.évfolyam

megfigyelés képessége

7.1.3. ábra: Konduktori kompetenciákra vonatkozó hallgatói nézetek
Átlagok
Az alábbi képességek, kompetenciák milyen
mértékben szükségesek a sikeres konduktív nevelő
munkához?
megfigyelés képessége

Kondukto
r oktató

1.évfolya
m

2.évfolya
m

3.évfolya
m

4.évfolya
m

4.792

4.845

4.915

4.882

4.846

motiváló képesség

4.875

4.814

4.627

4.745

4.897

együttműködési képesség

4.75

4.797

4.763

4.725

4.821

kommunikációs képesség

4.792

4.78

4.678

4.784

4.744

helyzetfelismerési képesség

4.792

4.763

4.797

4.76

4.897

önképzés, önfejlesztés, megújulás képessége

4.833

4.644

4.593

4.588

4.718

csoportban/teamben dolgozás képessége

4.708

4.61

4.644

4.51

4.59

tervezési és szervezési képesség (ezt külön)

4.625

4.576

4.559

4.627

4.737

irányítási, vezetési képesség

4.375

4.525

4.136

4.314

4.154

4.5

4.322

4.276

4.255

4.41

4.583

4.31

4.293

4.235

4.385

tudásközvetítés képessége

4.5

4.254

4.224

4.255

4.211

csak szervezési képesség

na

na

na

4.6

4.75

analizáló képesség
szintetizáló képesség

7.1.4. táblázat: Nézetek a konduktori kompetenciákra vonatkozóan
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A konduktori szerepre és tevékenységre vonatkozó nézetek a pályán eltöltött évek tükrében
A kérdőívet kitöltő végzett konduktorokat, oktatókat három, nagyjából egységes elemszámú
kategóriába soroltam a végzésük ideje alapján. Véleményük különbözőségét a konduktor
szerep és a konduktori tevékenység vonatkozásában kereszttáblák segítségével vizsgáltam. Az
1-5 közötti skálákat a könnyebb elemezhetőség miatt 3 fokúvá kódoltam, melynek legalsó,
azaz 1-es foka lett az eredeti skála 1-es és 2-es értéke, ide tartoznak mindazok, akik nem
értenek egyet az állítással. Az új, háromfokú változóm középső foka az eredeti változó 3-as
értéke lett, akik részben egyetértenek, részben nem, tehát pont középen helyezkednek el az
egyetértési skálán, a legfelső, 3-as fokot pedig az eredeti skálán 4-es vagy 5-ös értékkel
válaszololók alkották, tehát akik egyetértenek az állítással. A kicsi elemszám okán általános
következtetést levonni nem lehet, azonban érdekes eredmény, hogy a kereszttáblákat
megvizsgálva csupán egyetlen esetben fedezhető fel szignifikáns különbség a három
konduktori csoportban, méghozzá a homogén team-ben való hatékony működésről szóló
állítás esetén. (7.1.4. ábra)

Mennyire ért egyet az alábbi állítással: "A konduktor inkább
homogén team-ben hatékony"
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

25,0%
16,7%

53,8%

53,8%
Egyetért
Részben egyetért

58,3%

30,8%

46,2%

15,4%
2008. vagy azután
végzett konduktorok

1994-2007. között
végzett konduktorok

Nem ért egyet

0,0%
1972-1993. között
végzett konduktorok

7.1.4. ábra: Oktatói, konduktori vélemények a konduktori team-munka tekintetében

A végzés éve és hogy a konduktor homogén team-ben tud együttműködni állítás közötti
kapcsolat szignifikáns, hiszen a khí-négyzet próba szignifikanciája 0,012, a Cramer-féle V
értéke 0,012, tehát a kapcsolat erőssége gyenge. A kereszttábla alapján viszont szépen
kirajzolódnak a korosztályonkénti vélekedésbeli különbségek. A 2008-ban és azután
végzetteknek csak 25%-a ért egyet azzal, hogy a konduktor inkább homogén, konduktorok
alkotta team-ben tud hatékony lenni, ezzel szemben a ’94-2007 között végzetteknek, valamint
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a ’93. vagy azelőtt végzetteknek is egyaránt 53,8%-a értett egyet, tehát több mint a csoport
fele. Amennyiben megfordítjuk a relációt, szintén hasonló tendencia rajzolódik ki.
A 2008. vagy azután végzetteknek több mint fele (58,3%-a) nem ért egyet azzal, hogy a
konduktor inkább homogén, konduktorok alkotta team-ben tud hatékony lenni, a ’94-2007.
között végzetteknek már csak 15,4%-a nem ért egyet, míg a legrégebb óta pályán lévő
konduktorok csoportjából egy olyan válaszadó sem volt, aki nem ért egyet ezzel az állítással.
Tehát a frissebb végzettséggel rendelkező konduktorok kevésbé gondolkodnak kizárólagosan
homogén team-ben. A konduktori szerepre adott válaszoknál nagyon homogén volt a
konduktori, oktatói válasz, szinte minden állítás esetén az „Egyetért” kategória dominált, ahol
pedig nem volt ennyire egyértelmű válasz, ott az egyetért-nem ért egyet válaszok között
korcsoportonként hasonló volt az eloszlás.
A konduktori tevékenységre vonatkozó állításokra adott válaszok alapján sincs szignifikáns
különbség a három csoport között, viszont itt is van néhány kiugró érték, amelyeket érdemes
kiemelni. A 2008 vagy azt követően végzett konduktoroknak kétharmada nem ért egyet azzal,
hogy a szabadidős, rekreációs feladatok, szakkör jellegű tevékenységek az elsődlegesen
fontosak a konduktori tevékenységben. Az egyet nem értők aránya a ’94. vagy azután
végzetteknél ennél a kérdésnél 30,8%, míg a legrégebben végzetteknél 38,5%, tehát
jelentősen alacsonyabb, a régebben a pályán lévők kevésbé vetik el azt, hogy ezeknek a
tevékenységeknek dominálniuk kell, lehet a konduktori tevékenységben.
A (konduktori) tevékenységhez nélkülözhetetlen a neurorehabilitációs tárgyak ismerete
állításra a ’93 vagy azelőtt végzettek 46,2%-a mondta, hogy csak részben ért egyet és 53,8%a, aki teljes mértékben egyetért, míg a ’94-2007. között végzetteknek 84,6%-a, míg a 2007.
után végzetteknek 75%-a ért teljesen egyet, tehát az idősebb generáció kevésbé ért egyet a
neurorehabilitációs tárgyak ismeretének nélkülözhetetlenségével. Hasonló képet mutat arra az
állításra adott válasz, hogy a „Konduktor minden területen tud hatékonyan dolgozni
(egészségügy, szociális és oktatásügy). A legrégebben végzettek csoportjának 61, 5 %-a teljes
mértékben, továbbá viszonylag nagy, 38,5%-a csak részben ért egyet ezzel az állítással, a két
fiatalabb csoportból a ’94-2007. között végzetteknek 84,6%-a, míg a 2007. után végzetteknek
66,7%-a értett ezzel az állítással teljes mértékben egyet.
Arra a kérdésre, hogy az óvodai/iskolai és oktatási-nevelési feladatokat kell hangsúlyozni a
konduktori tevékenység során leginkább a ’94-2007. között végzettek válaszoltak elutasítóan.
Ennek a csoportnak a 30,8%-a mondta, hogy nem ért egyet az állítással, míg a legrégebb óta
pályán lévő konduktoroknak csak 7,7%-a, míg a legkevesebb ideje a pályán lévők
csoportjának csak 16,7%-a volt ezzel az állásponttal egyértelműen elutasító.
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Összefoglalva a fentieket, elmondható, hogy a végzés éve, minimális kivétellel, kevéssé
befolyásolja a konduktorok, oktatók értékítéletét a konduktori tevékenységre és konduktori
szerepre vonatkozólag, válaszaik viszonylag nagy hasonlóságot mutattak mindhárom
elkülönített csoportban.
7.1.2

A pályaválasztás általános és saját motívumai

A konduktori pálya választásának általános szempontjai
A konduktori szakma választásának általános szempontjai körében az eredmények azt
tükrözték, hogy a hallgatók legmagasabb átlagponttal (4,368 és 4,593 közötti átlagok az
ötfokú Likert-skálán) a konduktori szakma iránti elköteleződést értékelték, illetve hasonlóan
magasra értékelik a gyermekekkel való foglalkozást (4,421 és 4,510 közötti értékek), valamint
a szakma hazai és külföldi elismertségét is. (3,765 és 4,068 közötti átlagok). (7.1.5. táblázat)
Átlagok
A fiatalok konduktori szakma választásában jelentős szerepet
játszik
szakma iránti elköteleződés

1.évfolyam

2.évfolyam

3.évfolyam

4.évfolyam

4,441

4,593

4,373

4,368

mindig gyerekekkel szerettem volna foglalkozni

4,424

4,475

4,510

4,421

hazai és külföldi szakmai elismertség

4,068

3,847

3,765

4,000

biztos munkalehetőség

3,797

3,356

3,280

3,500

önkéntes munkatapasztalat

3,644

3,610

3,667

3,842

nem érzek különbséget a sérült és a nem sérült gyermekek között

3,492

3,712

3,549

3,895

pedagógus példa

3,475

3,610

3,647

3,763

érintettség

3,119

3,136

2,980

3,395

a család, környezet elvárása

2,576

2,288

2,098

2,474

kortárs preferencia

2,220

2,259

2,314

2,421

7.1.5. táblázat: Pályaválasztás általános motívumai

Az általános pályaválasztási szempontokat illető válaszok évfolyamonkénti megoszlásában az
első és második évfolyam első-első helyen említette a szakma iránti elköteleződést, így az
nem csupán a hallgatói összesítésben, hanem az évfolyamonként való vizsgálatban is két
évfolyam tekintetében lett kiemelten elsődleges. Ez utóbbi arra is utal, hogy a belépő
hallgatók nézeteiben a szakma iránti elköteleződés meghatározó a pályaorientáció
tekintetében, míg a felsőbb évfolyamosok a gyermekekkel való foglalkozást tekintik
elsődlegesnek a pályaválasztásban. A harmadik legmagasabb helyen értékelt hazai és külföldi
elismertség valamennyi évfolyam tekintetében azonos megítélést kapott, így a hallgatói
összesítésben is, valamint az évfolyamonkénti bontásban is harmadik-harmadik helyet foglal
el.
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A hallgatók vélekedései egységesek voltak abban, hogy a szakma hírnevét, hazai és külföldi
elismertségét komoly pályaválasztási motivációként, tényezők tekintik, ami a felsőoktatási
intézmények, ezen belül is a pedagógusképző intézmények közötti viszonyításban vonzóvá
teszi a konduktorképzést. (7.1.5. ábra)
A válaszadók szerint a fiatalok pályaválasztására legkevésbé hatást gyakorló tényezők a
kortárs preferencia, a család és a környezet hatása (2,098 és 2,576 közötti értékek), illetve az
érintettség szempontja (2,980 és 3,395 közötti átlagértékek).

3,49
3,71
3,55
3,90

3,80
3,36
3,28
3,50

4,42
4,48
4,51
4,42

4,44
4,59
4,37
4,37
3,64
3,61
3,67
3,84

3,48
3,61
3,65
3,76

4,07
3,85
3,77
4,00
2,22
2,26
2,31
2,42

2,58
2,29
2,10
2,47

3,12
3,14
2,98
3,40

A fiatalok konduktori szakma választásában jelentős szerepet
játszik

1.évfolyam
2.évfolyam
3.évfolyam
4.évfolyam
7.1.5. ábra: Pályaválasztás általános szempontjai

A konduktori pálya választásának saját motívumai
Abból a szempontból kiindulva, hogy a kényelmi válaszadást elkerüljük és a saját belső
motívumok minél inkább megjeleníthetőek legyenek, a hallgatók saját szakmaválasztási
tényezőinek vizsgálatánál hétfokú Likert-skálán értékeltettünk. Feltételezésünk alapján azt az
eredményt vártuk, hogy a válaszokban további újabb szempontok is felszínre kerülhetnek,
illetve a már megismert tíz motívum köre bővül, azonban a válaszok kiértékelésénél arra az
megállapításra jutottunk, hogy a hallgatói választások egy az egyben megegyeznek az
általános pályaválasztást illető szempontoknál megismert sorrenddel. (7.1.6. táblázat)
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Az eredmények alapján a saját pályaválasztási motívumok első három helyére a szakmai
iránti elköteleződés, a gyermekekkel foglalkozás, valamint a szakma hazai és külföldi
elismertsége került.
Átlagok
Saját konduktori szakmaválasztásában jelentős szerepet játszik

1.évfolyam

2.évfolyam

3.évfolyam

4.évfolyam

szakma iránti elköteleződés

4,668

4,492

4,163

4,079

mindig gyerekekkel szerettem volna foglalkozni

4,634

4,136

4,255

4,079

hazai és külföldi szakmai elismertség

4,576

3,746

3,275

3,526

biztos munkalehetőség

4,491

3,655

3,353

3,553

nem érzek különbséget a sérült és a nem sérült gyermekek
között
pedagógus példa

4,356

3,695

3,725

3,974

3,424

3,237

3,255

3,000

önkéntes munkatapasztalat

2,746

2,475

2,980

2,474

érintettség

1,847

1,414

1,431

1,658

a család, környezet elvárása

1,797

1,695

1,588

1,632

kortárs preferencia

1,746

1,559

1,667

1,605

7.1.6. táblázat: Pályaválasztás saját szempontjai

Az évfolyamonkénti bontásban hasonlóan a fenti megállapításhoz, ismét az első és második
évfolyam értékelte elsődlegesnek a szakma iránti elkötelezettséget saját választásának
indokaként. Válaszaik arra is felhívják a figyelmünket, hogy a képzésbe érkező hallgatók már
belépéskor nagyon határozottak és elkötelezettek a konduktori szakma iránt, választásuk
átgondolt és megalapozott. Ebből azt a következtetést is levonhatjuk, hogy szakmai
identitásuk,

pályaorientáaciójuk

lényegesen

kialakultabb,

mint

a

képzést

nem

meggyőződésből, tudatosság nélkül vagy más szempontok mentén választó fiataloké. A
képzés szempontjából ez azért is hasznos visszajelzés, hiszen konduktorrá válásuk
támogatásának

folyamatában

építhetünk

erre

az

elköteleződésre,

pályaorientációra,

irányultságu, nyitottságuk a képzés eredményességét segíthetik. A harmadik és negyedik
évfolyam ismét a gyermekekkel való foglalkozás iránti érdeklődést jelölte elsődlegesnek saját
pályaválasztásában. Az eredmények egybevágnak az előzőekben ismertetettekkel abban is,
hogy valamennyi évfolyam a szakma elismertségét jelölte harmadik leginkább motiváló
tényezőként. A saját konduktori pályaválasztásban legkevésbé ítélték jelentősnek a család és
közvetlen környezet, valamint a kortársak hatását, s úgyszintén az érintettséget. Különbség
abban mutatkozott, hogy a saját szakmaválasztás esetében – az általános választáshoz képest mindhárom tényező alacsonyabb, 2-es alatti átlagértéket kapott.
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A pályaválasztási motivációk rangsorolása
A pályaválasztás vizsgálatában, a továbbiakban arra kértük a hallgatókat, hogy egy saját
rangsor felállításával segítsék annak megítélését, hogy számukra mely szempontok a
legfontosabbak. A 7.1.7. táblázat alapján láthatjuk, hogy a pályaválasztási motívumok közül
az első három helyen rangsorolt tényezők a szakma iránti elköteleződés (31 fő), a gyerekekkel
való foglalkozás melletti elköteleződés (30 fő) és a másságot elfogadó pedagógiaiszemlélet
megléte. Az utolsó három helyen rangsorolt tényezők a kortárs-preferencia (33 fő), a család és
a környezet elvárása (22 fő), valamint a sérült és nem sérült gyerekek egyenlősége (14 fő), bár
ez utóbbi állítás az első három helyen is többek által rangsorolásra került (13 fő), tehát ez egy
megosztó állítás volt a kitöltők számára.
A hallgatók pályaválasztási nézetei határozottak, kialakultak az első és második tényező
fontosságának megítélésében, hasonló sorrendiséget elfoglalva, mint az általános és saját
motívumok helyének kialakításakor. A harmadik helyen értékelt tényező megváltozott, a
másságot elfogadó, befogadó pedagógia iránti szemlélet harmadik rangsorhelyre sorolásával a
hallgatók

kifejezésre

juttatták,

hogy

ennek

meglétét

a

konduktori

működés

eredményességéhez is szükségesnek és alapvetőnek értékelik.

Első három
összesen
érintettség

helyen

rangsorolta

Utolsó három
összesen

helyen

5

4

1

22

0

33

6

0

2

6

a család, környezet elvárása
kortárs preferencia
hazai és külföldi szakmai elismertség
pedagógus példa
3

3

önkéntes munkatapasztalat
szakma iránti elköteleződés

31

2

biztos munkalehetőség

3

7

mindig gyerekekkel szerettem volna
foglalkozni
nem érzek különbséget a sérült és a
nem sérült gyermekek között

33

0

13

14

7.1.7. táblázat: Pályaválasztás szempontjainak rangsorolása
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rangsorolta

7.1.3

Az egyéni szükségletek, a sajátos nevelési igény iránti érzékenység és elfogadás

Az egyéni szükségletek iránti érzékenység, valamint a másság elfogadásának kérdésében az,
egyéni szükségletekhez, sajátos nevelési igényhez (továbbiakban: SNI) kapcsolódó attitűd,
valamint ezen belül a cerebral paresis-sel élő (továbbiakban: CP-s) gyermekekkel való
viszony körében született válaszok eredményei alapján törekedtem az adatgyűjtésre. A
nézetek feltárásában a kérdést körüljáró válaszok alapvetően háromféle attitűdöt jelenítettek
meg, a pozitív (elfogadó), a semleges (közömbös), illetve a negatív (elutasító) attitűdök
megkülönböztetésére adtak lehetőséget.
Ezt a kérdést elsősorban a belépéskori attitűdre vonatkozó értékelés alapján vizsgáltam, mivel
feltételeztem, hogy a konduktori pálya választása miatt már a képzés első évében is jellemző a
nyitottság és az elfogadás a sajátos nevelési igényű gyerekek és az egyéni szükségletek
irányában, másrészt vizsgáltam, hogy a korábban elutasító vagy közömbös hozzáállás a
képzésbe történő belépéssel változott-e számottevően a hallgatók saját megítélése szerint. Az
eredmények szerint a konduktorhallgatók már a belépéskor is nyitottak és elfogadóak voltak
az egyéni szükségletek iránt, elfogadóak az SNI-s gyermekekkel szemben. A kezdő attitűdök
vizsgálatára vonatkozó válaszokból származó százalékos eredményeket a 7.1.6. ábra
szemlélteti.
A képzés megkezdésekor jellemzően milyen volt a viszonyod egy
sajátos nevelési igényű (mozgássérült) gyermekkel szemben?
0%
elfogadó
12%
semleges
0%
elutasító 0%
25%
zavart
frusztrált 5%
7%
közömbös 2%
3%

20%

40%

60%

75%
76%
69%
46%

100%
100%

80%
25%
24%

88%

Jellemző
75%

95%
93%
98%
97%

100%

31%
54%

Nem jellemző

7.1.6. ábra: Hallgatói attitűdök a sajátos nevelési igény vonatkozásában a képzésbe lépés idején

Az eredmények alapján látható, hogy a válaszadó hallgatók 75%-a jellemezte viszonyát az
SNI-vel élő gyermekekkel szemben úgy, hogy arra már a képzés kezdetén az elfogadás és
nyitottság volt jellemző. A válaszok negatív tulajdonságokat az SNI-hez kapcsolódó viszony
vonatkozásában nem jelenítettek meg, így a passzív, elutasító jellemzés egyetlen hallgatói
válaszban sem jelent meg, a szánakozó, illetve frusztrált tulajdonságokat mindössze a
válaszadók 7%-a, illetve 5%-a jelölte, a semleges, közömbös attitűd is mindössze a
válaszadók 2%-ának válaszában került említésre.
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A hallgatók válaszaiból egyértelműen kirajzolódik a sajátos nevelési igényű gyermekekkel
szembeni pozitív, elfogadó attitűd megléte már a képzésbe lépésük idején.

A képzés megkezdésekor jellemzően milyen volt a viszonyod egy
sajátos nevelési igényű (mozgássérült) gyermekkel szemben?

30
42
52 44

02 3
4
101 3 5
03 5
011 4 30
6
3
014 3 7
14
2
15

elutasító
közömbös
8

21
27

passzív

szánakozó
frusztrált

24

semleges
19

nevelő-nevelt
viszony
zavart

41
tanácstalan
29

38

36

45

47
38
29

nyitott
barátságos, baráti
elfogadó

7.1.7. ábra: Belépő nézetek a sajátos nevelési igényű gyermekkel való viszonyban (külső kör = 1. évfolyam)

A válaszok alapján három domináns viszonyulás az elfogadó (összesen 168 hallgató jelölte),
nyitott (159 hallgató jelölte), és barátságos-baráti (144 hallgató jelölte) volt jellemző. A
passzivitás, elutasítás, közömbösség voltak a legkevésbé jellemzők, előbbit mindössze egyegy hallgató jelölte, utóbbit mindössze három fő. A tanácstalanság és zavartság ugyanakkor
megjelent; a tanácstalanságot 91 fő érezte magára igaznak a képzésbe lépéskor, a zavartságot
43-an jelölték a hallgatók közül.
Az évfolyamok szerinti bontás alapján látszik (7.1.7. ábra), hogy a negyedévfolyamos
hallgatók a pozitív jelzőket minden esetben kisebb arányban jelölték meg, mint az első
évfolyamosok, 38 főből 30-an tartják magukat elfogadónak a negyedik évfolyamosok, míg ez
az arány a második évfolyamon 52 elfogadó válasz a 7 nem elfogadóval szemben. A
nyitottságnál hasonló a megoszlás, a negyedikesekből 29 fő tartotta magát nyitottnak a képzés
kezdetekor, a második évfolyamon 47-en tartották magukat nyitottnak az 59 főből.
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A képzés megkezdésekor jellemzően milyen
volt a viszonyod egy sajátos nevelési igényű
(mozgássérült) gyermekkel szemben? (n)
elfogadó
Nem volt jellemző

1. évfolyam

2. évfolyam

3. évfolyam

4. évfolyam

Összesen

15

7

9

8

39

Jellemző volt

44

52

42

30

168

Nem volt jellemző

14

12

13

9

48

Jellemző volt

45

47

38

29

159

Nem volt jellemző

52

59

51

34

196

Jellemző volt

7

0

0

4

11

passzív

Nem volt jellemző

59

59

50

38

206

elutasító

Jellemző volt
Nem volt jellemző
Jellemző volt

0
59
0

0
58
1

1
51
0

0
38
0

1
206
1

barátságos, baráti

Nem volt jellemző

18

23

13

9

63

Jellemző volt

41

36

38

29

144

zavart

Nem volt jellemző

44

45

45

30

164

Jellemző volt

15

14

6

8

43

Nem volt jellemző

32

38

27

19

116

Jellemző volt

27

21

24

19

91

Nem volt jellemző

56

56

46

35

193

Jellemző volt

3

3

5

3

14

Nem volt jellemző

55

55

48

36

194

Jellemző volt

4

4

3

2

13

Nem volt jellemző

58

58

50

38

204

Jellemző volt

1

1

1

0

3

Nem volt jellemző

57

56

48

32

193

Jellemző volt

2

3

3

5

13

nyitott

semleges

tanácstalan

frusztrált

szánakozó

közömbös

nevelő-nevelt viszony

7.1.8. táblázat: Belépő attiűdök (évfolyamonként) a sajátos nevelési igényű gyermekek tekintetében

A negatív attitűdöket vizsgálva a negyedik évfolyam érezte viszonyát legkevésbé elutasítónak,
passzívnak vagy közömbösnek, a három hozzáállás közül egyiket sem jelölték a válaszadók,
bár ezekben az esetekben is csak egy-egy évfolyam néhány hallgatója érezte magáénak ezeket
az attitűdöket. A képzés végén járók válaszai alapján a tanácstalanság kevésbé volt jellemző
rájuk, mint az alacsonyabb évfolyamos társaik esetében. Mivel a kérdés a képzés
megkezdésekor fennálló viszonyulásra kérdez rá, a hallgatók válaszait ezeknek a korlátoknak
a tudatában lehet összehasonlítani. A képzés elkezdésekor meglévő, ún. „belépő” jellemzők
változásai esetében a legnagyobb eltérés a tanácstalanság kapcsán látható, mely minden
évfolyamon már csupán 1-2-főt jellemzett a képzés jelen állásában, szintén nagymértékben
csökkent a zavartságot érezők száma, ugyanakkor többekre jellemző lett a barátságos
viszonyulás, valamint a nevelő-nevelt viszony a kezdeti hozzáálláshoz képest. A képzés során,
a szakma megismerésével, pályaorientációjuk alakulásával tovább erősödött a kezdetben is
kifejezetten elfogadó gondolkodás (7.1.9. táblázat).
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És most hogyan ítéled meg? (n)
elfogadó
nyitott
semleges
passzív
elutasító
barátságos, baráti

1. évfolyam

2. évfolyam

3. évfolyam

4. évfolyam

Nem volt jellemző

11

6

5

2

Összesen
24

Jellemző volt

48

53

46

35

182

Nem volt jellemző

14

2

7

3

26

Jellemző volt

45

57

44

34

180

Nem volt jellemző

59

59

50

35

203

Jellemző volt

0

0

1

2

3

Nem volt jellemző

59

59

51

37

206

Jellemző volt

0

0

0

0

0

Nem volt jellemző

59

57

51

37

204

Jellemző volt

0

2

0

0

2

Nem volt jellemző

6

8

6

1

21

Jellemző volt

53

51

45

36

185

Nem volt jellemző

58

59

51

37

205

Jellemző volt

1

0

0

0

1

Nem volt jellemző

57

57

51

35

200

Jellemző volt

2

2

0

2

6

Nem volt jellemző

59

58

49

37

203

Jellemző volt

0

1

2

0

3

Nem volt jellemző

58

59

51

37

205

Jellemző volt

1

0

0

0

1

közömbös

Nem volt jellemző

59

59

51

36

205

Jellemző volt

0

0

0

0

0

nevelő-nevelt viszony

Nem volt jellemző

40

31

18

16

105

Jellemző volt

19

28

33

21

101

zavart
tanácstalan
frusztrált
szánakozó

7.1.9. táblázat: Attitűd (évfolyamonként) a sajátos nevelési igényű gyermekek tekintetében

A 7.1.9. ábra segítségével áttekinthető, hogy mutattak-e elmozdulást a hallgatói nézetek az
SNI-s gyermekek vonatkozásában.
Most jellemző rád adott tulajdonság egy sajátos nevelési igényű
gyermekkel szemben? Változás százalékpontban a képzés
megkezdéséhez képest
nevelő-nevelt viszony
közömbös
szánakozó
frusztrált
tanácstalan
zavart
-24
barátságos, baráti
elutasító
passzív
semleges
nyitott
elfogadó

-42

-50

-40

-30

-20

-10

29
-2
-5
-5

20

Jellemző

0
0
-12
0
7
0

10

20

30

7.1.8. ábra: Hallgatói attitűdök a sajátos nevelési igény vonatkozásában a képzés végén
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A 7.1.8. ábra szemléltetésében látható, hogy a képzésbe történő belépéshez képest a hallgatók
hány százalékponttal mondták többen vagy kevesebben, hogy az adott tulajdonság az SNI-s
gyerekek vonatkozásában jellemzi őket. Az eredmények azt mutatják, hogy gyakorlatilag már
első évfolyamban kialakult és véglegesedik a teljes mértékű pozitív hozzáállás az SNI-s
gyermekek felé. A képzés során, a szakma megismerésével, pályaorientációjuk alakulásával
tovább erősödött a kezdetben is kifejezetten elfogadó gondolkodás (7.1.9. táblázat).

A cerebral paretikus gyermekekkel való viszony jellemzése és a másság elfogadása
A megkérdezett konduktorhallgatók pozitív hozzáállásáról tanúskodnak a CP-s gyermekekkel
való viszony kérdésében adott válaszok; az egyes évfolyamok válaszai (összesen 205
válaszból) valamennyi item esetén 3-as vagy afeletti módusz értéket mutatnak az ötfokú
Likert-skálán. (7.1.9. ábra) Az átlagokat tekintve a legmagasabbra értékelt állítás a
gyermekekre való ráhangolódás attitűdje (“...úgy érzem, megértéssel tudok feléjük fordulni,
rájuk tudok hangolódni“) , mely 4,6 és 4,8 közötti átlagpontszámot kapott mind a négy
vizsgált évfolyamon. Szintén pozitív megítélésű a CP-s gyermekekkel való együttlét megélése
(“...könnyedén megy, nem jelent számomra gondot a velük való együttlét“), ahol 4,1 és 4,4
közötti átlagok láthatók. A legmagasabbra a második évfolyam értékelte ezt az állítást
(4,424), a legalacsonyabbra a harmadik évfolyam értékelte (4,176).
A képzésben való előre haladással tendenciaszerűen erősödik a magabiztosság, határozottság
érzése a gyermekekkel való foglalkozás során (...ösztönös dolog, mindig tudom, hogy mit és
hogyan kell tennem, szólnom, segítenem“). Az első évfolyamon 3,241-es, a második 3,424, a
harmadik 3,490 -es, a negyedik évfolyamon 3,590 átlagpontszámot kapott ez az állítás
(7.1.10. táblázat). Tendenciaszerűen csökkenő egyetértést mutatott annak a kérdésnek a
megítélése a képzés magasabb évfolyamain, amely kizárólagossá tenné a mozgássérült
gyermekekkel való jövőbeni munkavégzési tevékenységet (“...fontos, mivel csak mozgássérült
gyerekkel tudom elképzelni a jövőbeni szakmai munkát.“).
Az átlagokat tekintve a legmagasabb pontszám az elsős évfolyamon született, 3,119-es
egyetértéssel, amely fokozatosan csökkent, az egyetértés mértéke második évfolyamon 3,186,
harmadik évfolyamon 3,060, negyedik évfolyamon 3,051 értéket mutatott.
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Pozitív attitűd
Kitöltő
évfolyama

1.
évfolyam

...könnyedén
megy, nem
jelent
számomra
gondot
a
velük való
együttlét.

...inkább
kikapcsolódást,
feltöltődést
jelent, sokszor
munka után is
szívesen
bent
maradok
a
csoportban.

...úgy érzem,
megértéssel
tudok
feléjük
fordulni,
rájuk tudok
hangolódni.

...több
örömöt és
sikert
adnak
számomra,
mint az ép
gyerekek.

...fontos,
mivel
csak
mozgássérült
gyerekkel
tudom
elképzelni a
jövőbeni
szakmai
munkát.

59
3,390

...ösztönös
dolog,
mindig
tudom,
hogy mit és
hogyan
kell
tennem,
szólnom,
segítenem.
58
3,241

59
4,305

59
4,695

58
3,155

59
3,119

Minimum

2,0

1,0

1,0

4,0

1,0

1,0

Maximum

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

,7713

,8909

,8647

,4644

1,2255

1,1308

59

59

59

59

59

59

4,424

3,203

3,424

4,831

2,983

3,186

Minimum

1,0

1,0

2,0

3,0

1,0

1,0

Maximum

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

,7923

1,0468

,8137

,4215

1,3581

1,0418

51

51

51

51

50

50

4,176

3,039

3,490

4,686

2,980

3,060

Minimum

2,0

1,0

1,0

4,0

1,0

1,0

Maximum

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

,8416

,9372

,8093

,4686

1,3323

1,1678

39

39

39

39

39

39

4,231

3,308

3,590

4,718

3,051

3,051

Minimum

2,0

2,0

1,0

3,0

1,0

1,0

Maximum

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

,9021

,9221

,9657

,5104

1,4500

1,2763

hallgató

N
Átlag

Szórás
2.
évfolyam

N
Átlag

Szórás
3.
évfolyam

N
Átlag

Szórás
4.
évfolyam

N
Átlag

Szórás

7.

1. 10. táblázat: A CP-s gyermekekkel való pozitív viszony

A negatív attitűdöt vizsgáló itemekre 208 válasz érkezett, a móduszok értéke minden kérdés
esetében 1-es és 2-es között mozgott, mind a négy vizsgált évfolyamon, az itemeket ötfokú
Likert-skálán értékelték a megkérdezettek. (7.1.11. táblázat) A legalacsonyabbra értékelt
állítás, miszerint “néha terhet, kellemetlen szituációt jelent” a CP-s gyermekekkel való
foglalkozás 1,322 és 1,588 közötti átlagértékű értékelést kapott mind a négy évfolyamon, a
módusz értéke minden évfolyamon 1 volt. A második legalacsonyabbra értékelt item átlaga
(“sokszor kihívás, nehezen találják hozzájuk az utat”) szintén a 2-es érték alatt maradt minden
évfolyamon, csupán a második évfolyamnál lett a módusz értéke 1 (a többi évfolyamnál a
módusz értéke 2). A pozitív és negatív attitűdöt összevetve jól látszik, a megkérdezett
konduktorhallgatók pozitívnak értékelik attitűdjüket a CP-s gyermekekkel való viszonyukban.
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1. évfolyam

2. évfolyam

3. évfolyam

4. évfolyam

Negatív attitűd
Kitöltő hallgató évfolyama

N
Átlag
Minimum
Maximum
Szórás
N
Átlag
Minimum
Maximum
Szórás
N
Átlag
Minimum
Maximum
Szórás
N
Átlag
Minimum
Maximum
Szórás
...sokszor
kihívás,
nehezen
találom
hozzájuk az
utat.

59
1,949
1,0
4,0
,7293
59
1,695
1,0
4,0
,7487
51
1,863
1,0
4,0
,6331
39
1,923
1,0
4,0
,9565

...sokszor
inkább
feladatot
jelent, amit
jól szeretnék
teljesíteni,
mintsem,
hogy
ténylegesen
jól érezném
magam...
59
2,186
1,0
5,0
,8803
59
2,237
1,0
5,0
,9709
50
2,280
1,0
5,0
,8340
39
2,205
1,0
4,0
1,0047

7.1.11. táblázat: A CP-s gyermekekkel való negatív viszony
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...sokszor
teljesen
tanácstalan
vagyok,
hogy
hogyan kell
helyesen és
jól
segítenem
őket.

59
2,119
1,0
4,0
,8322
59
2,017
1,0
5,0
,8406
51
1,941
1,0
4,0
,8582
39
1,949
1,0
4,0
,8870
...néha terhet,
szituációt jelent.

58
1,569
1,0
5,0
,8808
59
1,322
1,0
3,0
,5065
51
1,588
1,0
3,0
,6380
39
1,462
1,0
3,0
,7199

...nagyon nagy váltást jelent,
teljesen másként képzeltem el…

...néha terhet, kellemetlen
szituációt jelent.

...elég frusztráló tud lenni,
sokszor teljesen tanácstalan…

2,1
1,9
1,8
1,6

1,6
1,3
1,6
1,5

2,1
2,0
1,9
1,9

2,2
2,2
2,3
2,2

1,9
1,7
1,9
1,9

1,4
1,4
1,3
1,3

3. évfolyam

...sokszor inkább feladatot jelent,
amit jól szeretnék teljesíteni,…

...sokszor kihívás, nehezen
találom hozzájuk az utat.

...gyakran érzek szánalmat,
sajnálatot másságuk miatt.…

2,5
2,0
2,4
2,7

3,9
3,8
3,8
4,0

...nem feltétlenül teszek közöttük
és az ép gyermekek között…

2. évfolyam

...az ő elfogadásuk nem jelen
problémát számomra, ellenben…

3,8
3,7
4,0
3,8

3,1
3,2
3,1
3,1

...fontos, mivel csak mozgássérült
gyerekkel tudom elképzelni a…

1. évfolyam

...ugyanolyanok számomra, mint
minden más kisgyerek/felnőtt.

3,2
3,0
3,0
3,1

4,7
4,8
4,7
4,7

4,3
4,4
4,2
4,2

3,2
3,4
3,5
3,6

3,4
3,2
3,0
3,3

...több örömöt és sikert adnak
számomra, mint az ép gyerekek.

...úgy érzem, megértéssel tudok
feléjük fordulni, rájuk tudok…

...ösztönös dolog, mindig tudom,
hogy mit és hogyan kell…

...inkább kikapcsolódást,
feltöltődést jelent, sokszor…

...könnyedén megy, nem jelent
számomra gondot a velük való…

CP-s gyermekekkel való foglalkozás
4. évfolyam

7.1. 9. ábra: A cerebral paretikus gyermekekkel és a másság elfogadásával való viszony
kellemetlen

A kérdés vizsgálatának további nagy kérdésblokkja a másság elfogadására vonatkozott, ahol
három pozitív és egy fordított item mérte ezt a kérdéskört.A fordított állításra adott válaszok
eredeti értékekkel és beforgatva is szerepelnek a leíró statisztikákat tartalmazó táblázatban
(7.1.12. táblázat). A válaszokból az látszik, hogy a hallgatóknak nem jelentett nehézséget a
másság elfogadása, a hozzá igazodó elfogadás (7.1.9. ábra).
A másság elfogadásával kapcsolatban tehát a leíró statisztikák alapján elmondhatjuk, hogy a
hallgatók hozzáállása inkább pozitív, az ép gyermekekhez hasonlóan tekintenek a CP-s
gyermekekre, és a más sérüléstípusokkal szemben is elfogadóak.
A fordított kérdéssel nem értettek egyet a hallgatók, amely szintén azt erősíti, hogy a másság
elfogadása jellemzi őket. Az utolsó kérdés a CP-s gyermekekkel való foglalkozást érintő
kérdésblokkból arra vonatkozott, hogy az előzetes elképzeléshez képest hogyan alakult a
gyerekekkel kapcsolatos nevelői tevékenység („...nagyon nagy váltást jelent, teljesen másként
képzeltem el a gyerekkel kapcsolatos nevelői tevékenységet“).
Másság elfogadása

Kitöltő hallgató évfolyama

1.
évfolyam

2.
évfolyam

3.
évfolyam

4.
évfolyam

N
Átlag
Minimum
Maximum
Szórás
N
Átlag
Minimum
Maximum
Szórás
N
Átlag
Minimum
Maximum
Szórás
N
Átlag
Minimum
Maximum
Szórás

...ugyanolyanok
számomra, mint
minden
más
kisgyerek/felnőtt.

59
3,847
1,0
5,0
,9793
59
3,661
1,0
5,0
1,3211
51
3,980
1,0
5,0
,9898
39
3,821
1,0
5,0
1,2112

...nem
feltétlenül
teszek
közöttük és
az
ép
gyermekek
között
különbséget.
59
3,949
1,0
5,0
,9177
59
3,763
1,0
5,0
1,1039
51
3,843
1,0
5,0
1,0464
39
3,974
1,0
5,0
,9864

7.1.12. táblázat: A másság elfogadása
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...az
ő
elfogadásuk nem
jelent problémát
számomra,
ellenben
más
sérüléstípusokkal
(pl. látássérült,
értelmi sérült).
53
2,453
1,0
5,0
1,4083
59
2,034
1,0
5,0
1,3767
50
2,380
1,0
5,0
1,4270
39
2,667
1,0
5,0
1,5447

Másság
elfogadása
(fordított
állítás)
...gyakran
érzek
szánalmat,
sajnálatot
másságuk
miatt.

58
1,448
1,0
4,0
,7296
58
1,448
1,0
3,0
,5974
51
1,275
1,0
4,0
,5685
39
1,256
1,0
4,0
,7152

Másság
elfogadása
(beforgatva)
...gyakran érzek
szánalmat,
sajnálatot
másságuk miatt.
(beforgatva)

58
4,551
2,00
5,00
,7296
58
4,551
3,00
5,00
,5974
51
4,725
2,00
5,00
,5685
39
4,744
2,00
5,00
,7152

A 7.1.13. táblázat alapján látható, hogy a konduktor hallgatók az előzetes elképzelésük és a
tényleges nevelői tevékenység között nem érzékeltek nagy különbséget, erre az állításra
mindegyik évfolyamnál 1-es a módusz értéke, ugyanakkor az állítással való egyetértés
mértéke tendenciaszerűen csökken az évfolyamok előrehaladtával. Míg az első évfolyam
2,051-es átlagot mutat azzal kapcsolatban, hogy nagy váltás lett volna, addig a második
évfolyamnál ez az érték 1,949, a harmadik évfolyamnál tovább csökken 1,784-re, a negyedik
évfolyamon pedig ez az érték már csak 1,641. Az eredmények alapján az látható, hogy minél
többet tevékenykedtek a választott leendő szakmájukban, annál biztosabbak abban, hogy ők a
képzés megkezdése előtt is ugyanígy képzelték el a CP-s gyermekekkel való foglalkozást.
A másság, sajátos nevelési igény és CP-s gyermekekkel való viszonyulásuk pozitív már a
képzésbe lépéskor és magasabb évfolyamokon, így mindezekből következően úgy ítéltem
meg, hogy ebből az aspektusból nem szükséges a továbbiakban idősorosan vizsgálni a
hallgatói évfolyamot.
Előzetes elképzelés
Kitöltő hallgató évfolyama
1. évfolyam

2. évfolyam

3. évfolyam

4. évfolyam

N
Átlag
Módusz
Minimum
Maximum
Szórás
N
Átlag
Módusz
Minimum
Maximum
Szórás
N
Átlag
Módusz
Minimum
Maximum
Szórás
N
Átlag
Módusz
Minimum
Maximum
Szórás

...nagyon nagy váltást jelent, teljesen másként képzeltem el a
gyerekkel kapcsolatos nevelői tevékenységet.
59
2,051
1,0
1,0
5,0
1,0736
59
1,949
1,0
1,0
5,0
1,1360
51
1,784
1,0
1,0
4,0
,9233
39
1,641
1,0
1,0
5,0
1,1353

7.1.13 táblázat: Reflexiók a másságra vonatkozó előzetes elképzelésekre
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7.1.4

Inkluzív nevelésre, integrációra vonatkozó nézetek

Az inkluzív nevelésre és integrációra vonatkozó nézetekkel való egyetértés alapján
elmondható, hogy a megkérdezett konduktorok és oktatók, illetve az egyes évfolyamok
hallgatóinak válaszai között nem mutatkozik jelentős eltérés. (7. 1. 14. táblázat) Ez alól egy
állítás képez kivételt, a “a sikeres integráló nevelés érdekében fontos, hogy a konduktív
nevelés a szükséges legrövidebb ideig tartson“, mely esetében a konduktorok és oktatók
válaszai és az elsős évfolyamra járó hallgatók válaszai között egy skálapontnyi eltérés
tapasztalható. Érdekes különbség ugyanis, hogy míg a konduktorok mindössze 2,816-ra
értékelték az ötfokozatú Likert-skálán ezt az állítást, addig az első évfolyamon 3,847-es
átlagponttal kialakított egyetértéssel találkozott az állítás (míg a felsőbb évfolyamok
hallgatóinak válaszai is 3-as feletti átlagpontszámot mutatnak). (7.1.10. ábra)
Leginkább azzal az állítással értenek egyet az oktatók és hallgatók, hogy a konduktív nevelés
csoportos jellege fontos feltétele a sikeres integrációnak (4,471 és 4,567 közötti átlagok). A
legkisebb egyetértést, miszerint „a többségi oktatási intézmények nagyrésze felkészült a Cp-s
gyermekek fogadására, a velük való foglalkozásra“ kapta (1,339 - 1,586 közötti átlagértékek).
Átlagok
Inkluzív nevelésre, integrációra vonatkozó nézetek

minden cp-s gyermek integrálható

Kondukto
r vagy
oktató
1,961

1.évfolya
m

2.évfolya
m

3.évfolya
m

4.évfolya
m

1,763

1,492

1,735

1,737

a konduktív nevelés felkészít az integrációra

3,529

3,407

3,500

3,247

3,323

a konduktív nevelés célja az inklúzió, integráció

3,827

3,847

3,797

3,718

4,030

mindenkinek joga van a többségi neveléshez

4,231

4,559

4,424

4,282

4,606

az
inkluzív
nevelésnek
határozott
kritériumrendszere van
a szabadidős foglalkozások, sport, szakkörök
segítik a cp-s gyermekek beilleszkedését
a konduktív nevelés csoportos jellege fontos
feltétele a sikeres integrációnak
a sikeres integráló nevelés érdekében fontos, hogy a
konduktív nevelés a szükséges legrövidebb ideig
tartson.
a konduktív nevelés egy lehetséges út a sikeres
integráló neveléshez
a konduktív nevelés rendelkezik adaptálható
eszköztárral az integráló neveléshez.
többségi iskolák/óvodák nagyrésze felkészült a cp-s
gyermekek fogadására, a velük való foglalkozásra
szükséges, hogy a fejlődési mérföldköveknél a cp-s
gyermekek intervallum konduktív nevelésben
vegyenek részt
a konduktor az inklúzió megvalósítására
felkészített szakember

3,872

3,877

4,305

3,833

4,133

4,360

4,441

4,424

4,329

4,616

4,529

4,559

4,576

4,471

4,515

2,816

3,847

3,220

3,094

3,556

4,308

4,441

4,593

4,345

4,333

3,900

3,814

4,271

4,024

3,758

1,569

1,525

1,339

1,588

1,586

3,655

3,862

3,695

3,723

3,949

3,35

3,64

3,52

3,26

3,47

7.1.14. táblázat: Inkluzív nevelésre, integrációra vonatkozó nézetek
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Konduktor vagy oktató

1.évfolyam

2.évfolyam

3.évfolyam

1,59

3,95
3,47

4,33
3,76

4,61
4,13
4,62
4,52

4,03
3,32

3,56

1,74

3,72
3,26

4,35
4,02

4,28
3,83
4,33
4,47

1,74

1,34

1,49

1,53

1,76

1,57

1,96

2,82

3,09

1,59

3,22

3,25
3,72

3,70
3,52

4,59
4,27

4,42
4,31
4,42
4,58

3,50
3,80

3,86
3,64

4,44

3,85

3,81

4,56

4,44
4,56

3,88

3,41
3,85

3,66
3,35

4,31
3,90

3,53
3,83
4,23
3,87
4,36
4,53

Inkluzív nevelésre, integrációra vonatkozó nézetek

4.évfolyam

minden cp-s gyermek integrálható
a konduktív nevelés felkészít az integrációra
a konduktív nevelés célja az inklúzió, integráció
mindenkinek joga van a többségi neveléshez
az inkluzív nevelésnek határozott kritériumrendszere van
a szabadidős foglalkozások, sport, szakkörök segítik a cp-s gyermekek beilleszkedését
a konduktív nevelés csoportos jellege fontos feltétele a sikeres integrációnak
a sikeres integráló nevelés érdekében fontos, hogy a konduktív nevelés a szükséges legrövidebb ideig tartson.
a konduktív nevelés egy lehetséges út a sikeres integráló neveléshez
a konduktív nevelés rendelkezik adaptálható eszköztárral az integráló neveléshez.
többségi iskolák/óvodák nagyrésze felkészült a cp-s gyermekek fogadására, a velük való foglalkozásra
szükséges, hogy a fejlődési mérföldköveknél a cp-s gyermekek intervallum konduktív nevelésben vegyenek részt
a konduktor az inklúzió megvalósítására felkészített szakember

7.1.10. ábra: Nézetek megoszlása az inkluzív nevelés és integráció tekintetében

7.1.5

A konduktorképzésre vonatkozó nézetek

A konduktorképzéssel kapcsolatos általános állításokat a hallgatók és az oktatók is értékelték.
A legmagasabbra értékelt állítások egyike, hogy a gyakorlat elsajátítását lényegesebbnek
gondolják a hallgatók és oktatók az elmélettel szemben (“A sikeres konduktorrá válás kulcsa
inkább a konduktív gyakorlat elsajátítása, mint az elméleti ismereteké, aminek az
óraszámokban is meg kell nyilvánulnia.“ – 4,136 és 4,969 közötti átlagok a hallgatók között,
az oktatók esetén 3,944-es átlag). A második helyen legmagasabbra értékelt állítást az volt,
amely szerint az elmélet képzéstartalom mindhárom részterületét egyformán fontosnak tartják
(„A sikeres konduktorrá váláshoz mindhárom részterület (konduktív pedagógiai, tanításmódszertani, orvosbiológiai tanegység) egyformán szükséges, így esetükben egyforma
óraszám lenne szükséges.“ – 3,588 és 4,672 közötti átlagok a hallgatók esetén, 4,019 az
oktatók esetén). Harmadik legmagasabbra értékelt állítás a konduktorképzés átalakulására,
megújulására vonatkozik, mellyel a hallgatók 3,379 – 4,411 közötti átlagokat adtak, míg az
oktatók, konduktorok 4,094-es átlagértéken értenek egyet a képzés megújításával.
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A legalacsonyabb egyetértést kapott átlagértékek szerint a megkérdezettek nem gondolják,
hogy az elméleti óraszámot kellene hangsúlyozni (1,988 és 2,346 közötti átlagok), illetve nem
gondolják, hogy az elméleti tudáselemeket tartalmazó óráknak kellene nagyobb számban
megjelenniük (1,8 és 2,051 közötti értékek). Azzal sem értenek egyet, hogy az 1/3 – 2/3- os
arány lenne megfelelő a konduktív pedagógiai, orvosbiológiai és a módszertanitantárgypedagógiai, alapozó tárgyak közötti (2,106 és 3,169 közötti átlagok) óraszámok
megoszlásában.
A konduktorképzés egyes tartalmainak a konduktorrá válásban betöltött szerepére vonatozó
nézeteket megvizsgálva kerestem, hol van szignifikáns különbség a képzésben részt vevő
szakemberek és a hallgatók válaszainak megoszlása között. Az 1-5 értékeket tartalmazó
skálákat a könnyebb elemezhetőség miatt 3 fokúvá kódoltam. Az alábbi táblázatban azok az
állítások szerepelnek, ahol a khí-négyzet próba szignifikanciája 0,05% alatt van, tehát a
konduktorok és a hallgatók válaszai szignifikánsan különböznek. A 18 állításból pontosan 8
esetén volt szignifikáns eltérés, ezért azt mondhatjuk, hogy a konduktorjelöltek és a képzésben
részt vevő oktatók és konduktorok válaszai a konduktorképzés egyes tartalmainak a
konduktorrá válásban betöltött szerepéről szóló állítások terén részben különböznek. A
7.1.11. ábra megmutatja a képzésre adott állítások és a hallgatók, szakemberek által reá adott
válaszok megoszlását az egyetértési skálán. A legnagyobb eltérés (29,9 százalékpont) a
folyamatos heti szakmai gyakorlat óraszámainak hangsúlyázásának megítélésében van. A
hallgatóknak csak 45,6%-a ért egyet azzal az állítással, hogy „…a folyamatos heti szakmai
gyakorlat óráinak nagyobb hangsúlyt, több óraszámot kellene kapniuk, a jelenlegi heti
óraszámokhoz képest”, míg a konduktoroknak, oktatóknak 75,5%-a. Nagy az eltérés a
válaszokban annál az állításnál is, hogy „…A sikeres konduktorrá váláshoz leginkább a
konduktív pedagógiai szakmai tanegységek által közvetített tudáselemek járulnak hozzá”. A
hallgatóknak csak 39,7%-a ért egyet ezzel az állítással, a konduktoroknak, oktatóknak viszont
63,5%-a. Viszonylag nagy az egyet nem értés mindkét oldalon abban, hogy az elméleti
óráknak nagyobb hangsúlyt kellene kapniuk. Különbség viszont van a két csoport között. A
hallgatóknak 77,9%-a elutasító ezzel az állítással, míg a konduktoroknak csak 55,8%-a. Azzal
az állítással, hogy az elméleti óráknak nagyobb hangsúlyt és több óraszámot kellene kapniuk
a hallgatóknak nagy többsége, 76,8%-a nem ért egyet, viszont a konduktoroknak csak alig
több mint fele, 55,8%-a.
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A konduktorok 41,5%-a szerint 1/3 – 1/3 – 1/3 arányban kellene egymás között megosztani az
elméleti tárgyakat: a konduktív pedagógiai-módszertani, tantárgypedagógia-orvosbiológia,
míg a hallgatóknak némileg kevesebb, 38,0%-a ért ezzel egyet. Ezzel az állítással szemben
viszonylag nagy az egyet nem értés a hallgatóknál, hiszen 35,8%-uk utasítja el, konduktor

Véleménye
m szerint
A konduktív
1/3 – 1/3 –
pedagógiai 1/3 –os Véleménye orvosbiológi
arányban m szerint az ai elméleti
kellene 1/3 – 2/3- os órák számait A konduktív
arány a
egymás
és a
pedagógiai
konduktív módszertani elméleti
között
megosztani pedagógiai,
tárgyakra
az elméleti orvosbiológi tantárgyped
több
ai és a
tárgyakat: a
agógiai- óraszámot,
konduktív módszertani alapozó
míg a
pedagógiaitárgyak módszertani
módszertani tantárgyped óraszámait a tárgyakra
,
agógiai, jelenlegihez kevesebb
tantárgyped alapozó
képest
óraszámot
tárgyak arányosabba kellene
agógiaközött
orvosbiológi
n kell
csoportosíta
a
megfelelő. felosztani.
ni.

Az elméleti
óráknak
nagyobb
hangsúlyt,
több
óraszámot
kellene
kapniuk.

A sikeres
Véleménye
A sikeres konduktorrá
m szerint a
konduktorrá váláshoz
folyamatos A sikeres
váláshoz leginkább a
heti szakmai konduktorrá leginkább a konduktív
gyakorlat váláshoz az tanításpedagógiai
óráinak
elmélet és módszertani szakmai
nagyobb
gyakorlat tanegységek tanegységek
hangsúlyt, tekintetében
által
által
több
50-50 %-os közvetített közvetített
óraszámot
arányú tudáselemektudáselemek
kellene óramegoszlá járulnak
járulnak
kapniuk s szükséges.
hozzá
hozzá

szakembereknek csak 15,1%-a.
32,8%

Hallgató
Konduktor

9,6%

26,9%

Konduktor

40,9%

26,4%

35,0%

Konduktor

9,4% 15,1%

38,0%

75,5%

32,7%

38,9%
20,8%

18,3%

41,5%
38,0%

21,2%

44,2%

Konduktor

39,6%

Hallgató

39,1%
15,1%

22,9%

Rész
ben
ért
egyet
Egyet
ért

34,6%

63,0%

Hallgató

11,5%

42,8%

37,7%

39,1%

Hallgató

Konduktor

16,0% 6,1%

55,8%

Hallgató

Nem
ért
egyet

40,0%

77,9%

Konduktor

Konduktor

29,8%
38,0%

25,0%

Hallgató

Konduktor

28,3%

24,9%

24,0%

Hallgató

16,0%

45,3%

45,3%

Hallgató

20,7%
63,5%

43,1%

Hallgató
Konduktor

46,6%

27,6%
45,3%
26,8%

43,4%

9,4%
15,1%

34,1%
41,5%

7.1.11. ábra: Nézetek a konduktorképzés tartalmainak konduktorrá betöltött szerepére

Érdekes eredmény, hogy a 7.1.11. ábrán bemutatott állítások mindegyikénél elmondható,
hogy a hallgatók nagyobb arányban nem értenek egyet az állítással, mint a képzésben dolgozó
szakemberek. A konduktori eredményességhez szükséges tényezők rangsorolása kérdésében a
3. és 4. évfolyamos hallgatók válaszai álltak rendelkezésre, amely alapján (n=80) első helyre
sorolták a konduktív pedagógiai tartalmakat (70 fő), második helyre a neurorehabilitációs
tartalmakat (44 fő), és harmadik helyre kerültek az oktatási módszertani ismeretek (35fő).
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7.1.6

A konduktori szakma tanulhatósága

A konduktori szakma tanulhatóságára vonatkozó állítások eredményei alapján a hallgatók
szerint a szakma egyrészt az egyéni gyakorlati órák által tanulható a legjobban (4,472 és
4,729 közötti átlagok), másrészt fontos a szakemberektől (konduktoroktól) való tanulás (4,186
és 4,838 közötti átlagok), valamint az egymástól való tanulás (4,052 és 4,353 közötti átlagok)
lehetősége is. (7.1.15. táblázat)
Átlagok
Konduktori szakma tanulhatósága
A konduktori szakma véleményem szerint a hallgatók számára igazán
a gyakorlatban eltöltött minél több egyéni gyakorlati óra alapján
sajátítható el.
Ezt a szakmát csak a gyakorlatban lehet tapasztalt szakemberektől
(konduktor) megtanulni
A konduktori szakma alapján képező tananyag elsősorban a csoportos
gyakorlati feladathelyzetekben jelenik meg, az ezekből és egymástól
való tanulás útján sajátítható el.
Nem kizárólag oktatóktól, konduktoroktól tanulható, hanem akár a
hallgatóktól is.
Ezt a szakmát sohasem lehet igazán megtanulni, csak fejlődni lehet
benne.
Véleményem szerint csak az egyéni és önálló feladatvégzésben,
egyéni fejlesztésben megvalósuló feladathelyzetben lehet a konduktori
szakmát igazán megtanulni.
A konduktori szakma alapját képező tananyag elsősorban az elméleti
kurzusok előadásaiban, valamint a kapcsolódó jegyzetekben,
tanulmányokban, szakmai könyvekben jelenik meg.
A képzésben való részvétellel nem igazán lehet a szakmát elsajátítani,
még hosszú évek pedagógusi tapasztalásai szükségesek hozzá.
Leginkább a gyakorlatvezető konduktoroktól lehet tanulni.
A konduktori szakma véleményem szerint elsősorban az elmélet
(konduktív pedagógiai, tantárgypedagógiai és módszertani és
orvosbiológiai) tudáselemeinek elsajátításával tanulható.

Konduktor
vagy oktató
4,472

1.évf.

2.évf.

3.évf.

4.évf.

4,678

4,746

4,729

4,697

4,365

4,186

4,220

4,459

4,838

4,192

4,052

4,186

4,353

4,343

3,000

4,119

3,780

3,953

4,020

4,083

3,281

3,508

2,095

3,641

3,020

3,220

3,322

3,376

3,505

2,635

3,017

3,000

2,529

2,586

3,647

2,508

2,915

3,235

3,091

2,667

2,915

2,780

2,776

3,000

3,000

2,610

2,627

2,635

2,687

7.1.15. táblázat: Konduktori szakma tanulhatósága évfolyamonkénti bontásban

A legalacsonyabbra értékelt állítások voltak, hogy “a konduktori szakmát leginkább a
gyakorlatvezető konduktoroktól lehet eltanulni” (2,667 és 3,00 közötti átlagok), illetve “a
konduktori szakma véleményem szerint elsősorban az elmélet tudáselemeinek elsajátításával
tanulható” (2,635 és 3,00 közötti értékek). A válaszok alapján a hallgatók és az oktatók
egyértelműen a gyakorlat fontosságát emelik ki az elméleti és gyakorlati tanulás tükrében.
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7.1.7

Összegzés

A hallgatók a konduktori szerepben a komplex személyiségfejlesztést, a tevékenység
vonatkozásában a segítést, rávezetést, irányítást emelték ki. Néhány esettől eltekintve a
pályán eltöltött idő kevésbé befolyásolja a konduktorok, oktatók értékítéletét a konduktori
szerepre és a konduktori tevékenységre vonatkozóan.
A konduktori pályaválasztás alapvető motívumaként értékelik a szakma iránti alapvető
elkötelezettséget és a gyermekekkel való foglalkozás igényét; általános és saját szempontként
emelkedik ki a szakma hazai és külföldi elismertsége, a motívumok rangsorolásánál pedig a
pozitív befogadó pedagógiai szemlélet hangsúlyozása is megjelenik.
A konduktorhallgatók már a képzés elején, illetve magasabb évfolyamokon is nyitottak és
elfogadóak a másság, a sajátos nevelési igény és más sérüléstípusokkal szemben. Eltérés
mutatkozik az integrációra bocsátás és a konduktív nevelés hosszúságának megítélése
tekintetében mind a hallgatók egymás közötti, mind a hallgatók, oktatók, konduktorok közötti
viszonyban.
A konduktorképzés tekintetében kiemelik a gyakorlati tapasztalatszerzés és tudásbővítés
lehetőségét, amelyet a gyakorlati óraszámokon is erősítenének. A konduktori pályán való
eredményes működés feltételeként ítélik a konduktív és orvosbiológiai tartalmak elsajátítását
a módszertani és tantárgypedagógiai tartalmak előtt. Nézeteik részben különböznek a
konduktorképzés egyes tartalmainak a konduktorrá válásban betöltött szerepéről.
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7.2 Metaforaalkotás a konduktori szerepre és tevékenységre vonatkozó
nézetek feltárásában
A kutatásban az attitűd-vizsgálat mellett metaforaalkotás segítségével törekedtem a vizsgálat
fókuszának erősítésére és egyben mélyítésére. A metafora, mint a nézetkutatások során bevált
módszer alkalmazásának jelentőségét Dudás Margit a következők szerint összegzi: „[...] A
nézetek feltárására kialakult legújabb módszer a képekre, a hasonlatokban kifejezhető
elemekre építő metaforakutatás. A kutatások megerősítették, hogy a tanárok által megalkotott
metaforák összefüggnek tanítási gyakorlatukkal. A metaforák alkotása és elemzése betekintést
engedett a nem tudatos képzetekbe, amelyek közvetlen kérdezés útján nem jöttek volna elő. A
metaforák használata azon a feltételezésen alapul, hogy a tudás gyakran passzív, és több
mindent foglal magába, mint amennyi elmondható vagy leírható (Bullough, 1991;
Calderhead, 1996).” (Dudás, 2005, 13)
7.2.1

Az adatok felvételének módja, az elemzés módszerei

A hallgatók és konduktorok ún. hasonlat alapján szervezett metaforagyűjtés keretében
alkottak a „konduktori” szereppel és a „konduktori tevékenységgel” kapcsolatos metaforákat
már megkezdett mondatok befejezése és indokolása által: „ A konduktor olyan, mint a ….”,
„A konduktori tevékenység olyan, mint …” A metaforaalkotás során tehát a válaszadók egy
hasonlat keresésével igyekeztek megfogalmazni azt, hogy számukra miként ragadható meg
igazán a konduktori szerep és mihez tudják leginkább hasonlítani a konduktori tevékenységet.
A mondatbefejezéssel egyidejűleg az általuk megfogalmazottak indoklására kértem őket,
annak érdekében, hogy ez által is támogassam a minél objektívebb értelmezés kialakítását. A
konduktorra és a konduktori tevékenységre kialakított hasonlatok elemzésénél ún. jelentéshez
kapcsolódó halmazokat alakítottam és ezekhez rendeltem hozzá az egyező, vagy
jelentésükben közel álló kifejezéseket. Az esetlegesen többféle értelmezési lehetőséggel
érintett hasonlatok körében támaszkodhattam a mondatbefejezésekhez rendelt további
indokolásokra, amelyek segítségével így minden esetben egyértelműsíthetővé vált a hallgatói
hasonlat tényleges jelentése. Az így kialakított csoportosítást követően kategória-egységeket
hoztam létre aszerint, hogy azok mennyire fejezik ki az adott csoport közös jellemzőit,
vonásait. A kategóriák kialakításánál Dudás (2005) egy korábbi tanulmányában megjelenő
csoportosítási sémából indultam ki azzal, hogy a pedagógusjelöltek vonatkozásában ott
megjelenített tartalmi kategóriákat további két speciális csoporttal, a határterületi szakember
és a természetfeletti személy kategóriáival bővítettem (7.2.1. táblázat).
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Az alapul vett hasonlatok tartalmi jelentése, valamint a kapcsolt indoklások szövegének
elemzése alapján így a következő főbb kategória-egységek megalkotása vált indokolttá:
kategória-egység

kategória-egységek alcsoportjai

példák a hasonlatokra

határterületi
szakember

•

összetett
tudás/kompetencia
birtokosa

polihisztor, hagyma, turmix, teli zsák, ezermester,
szivárvány, multifunkcionális eszköz, világűr, tenger,
színész

segítő

•
•
•
•

pártfogó, támogató
társ, partner
irányító, ellenőrző
szervező, koordináló

mankó, karó, pók, hangya, méhecske, nap, polip
anya, pótanya, szülő, barát, anyagtigris

•
•
•

tervező, konstruáló
újító, megújító
kivitelező

mérnök, tervező, személyi edző
GPS, feltaláló, felfedező, kódfejtő
vállalkozó, kivitelező, tájépítész, hangya, pók

vezető
építő

karnagy, karmester, szél, szellő, séf
menedzser, szárnysegéd, programfelelős

kertész, zeneszerző, szakács
• alkotó
fa, természet, festőművész, plan art
• mester
tanár, professzor, bagoly
pedagógus
• oktató
óvó néni, óvó bácsi, nevelő
• nevelő
tanító
• tanító
Siva, Isten
természetfeletti
• lelki vezető
személy
• misztikus hatású személy varázsló, jó tündér, varázsdoboz
7.2.1. táblázat: A konduktori szerep metaforák elemzésének kategória-egységei
művész

A kategória-egységekbe rendezést követően került sor arra, hogy a MAXQDA program
segítségével megjelenítsem a főbb kategória-egységekből felépülő kódrendszert, majd ezt
követően áttekinthetővé és értelmezhetővé váljék az egyes egységekhez rendelt hasonlatok
előfordulásának gyakorisága, megoszlása az egyes évfolyamok és a konduktori/oktató csoport
összevetése által (7.2.1. ábra). A könnyebb áttekinthetőséget az eltérő színkódolás is segíti.

7.2.1. ábra: Hasonlatok évfolyamonkénti kódjai

116

Mind a négy évfolyam tekintetében jól látható, hogy a hallgatók konduktori szerephez
kapcsolt hasonlataiban a kategóriarendszert alkotó kategória-egységek kivétel nélkül
megjelennek, így a hallgatók egy-egy csoportja a konduktori szerepet pedagógusként vagy
művész, segítő, vezető, építő vagy határterületi szakemberként, esetleg természetfeletti
képességű személyként látja. (7.2.2. ábra)

7.2.2. ábra: A kódrendszert alkotó kódok előfordulásának gyakorisága

7.2.2

A konduktori szerepre vonatkozó hallgatói nézetek – metaforákban

Számos esetben jelenik meg a határterületi ismeretekkel és kompetenciákkal bíró személy
hasonlata ezermester, polihisztor, tudós, stb. képében. A hallgatók e hasonlatok segítségével
azt jelenítik meg, hogy sajátságos jellemzőként kötik a széles spektrumú tudást, többrétegű
tevékenységekben való megfelelés képességeit a konduktori szerephez és tevékenységhez.
„A konduktor olyan, mint az ezermester. Egy kicsit mindenhez kell értenie. Tudnia kell
megfelelő pedagógiai példát, magatartást tanúsítani, mellette mozgásterapeuta, ha kell
nővérke, ha kell édesanya, színész, házi orvos…” Ugyancsak az összetett tudás és
kompetenciák egyidejű meglétének igényére utal a következő hasonlat és annak indoklása:
„ A konduktor olyan, mint a multifunkcionális eszköz. Egyszerre nagyon sok mindenre kell
figyelnie, irányítania és értenie. Mindig mindenre felkészült, és ha kell, kreatívan kezeli a
váratlan helyzeteket.” „A konduktor olyan, mint a polihisztor. Több területen kell
felkészültnek és naprakésznek lennie.” „A konduktor olyan, mint ha sok fejlesztő és egyéb
szakember lenne összegyúrva. Minden képesség, készség birtokában kell lenni. Egyszerre
mind a 4 végtagját használja, beszél, segít, irányít, gondolkodik.”
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A hallgatók egy másik csoportja a konduktor szerepének segítő, támogató jellegét emelte ki.
Hasonlataikban egyértelműen látszik, hogy a mozgássérült gyermekekkel, felnőttekkel való
személyes együttlét és foglalkozás számukra leginkább az édesanya, édesapa, szülő, pótszülő,
társ, barát, megértő, támogató, óvó, gondoskodó, ösztönző és szerető karakteréhez
hasonlítható és ebben nyilvánul meg. „A konduktor olyan, mint az anya. Védi, támogatja,
szereti és gondozza a kicsinyeit – neveltjeit.” „A konduktor olyan, mint az anya. Támogat,
szeret, gondoskodik, megvéd, leszid, megnyugtat, segít.” „A konduktor olyan, mint a szülő.
Segíti a gyerekeket, mellette van, amikor szükségük van rá. Jó példát mutat, ösztönzi őket.”
„A konduktor olyan, mint a barát. Segít, támogat, ösztönöz, pozitívan szemlél.” „A konduktor
olyan, mint a segítő támasz. Általában a kritikus pillanatokban pozitív megnyilvánulásával,
jelenlétével, szakmai tapasztalataival segíti át a sérültet a holtponton.”
A hallgatók más hasonlataikban a konduktori szerep tekintetében annak építő, tervező, újító
feladatát és karakterét hangsúlyozzák. „A konduktor olyan, mint a GPS. Minden váratlan
helyzetet meg kell oldani és újratervezni.” „A konduktor olyan, mint a GPS. Mindig tervezni
kell, aztán az aktuális körülmények miatt újratervezni.” „A konduktor olyan, mint egy tervező
mérnök. Folyamatosan tervez, egyéni megoldásokat talál ki.” „A konduktor olyan, mint egy
építészmérnök. Tervez, szervez, ügyeli az építkezés kivitelezését és felelősséget vállal
munkájáért.”
Számos hasonlat a konduktori szerep és tevékenység pedagógiai jellegéből indult ki,
hangsúlyozva azt, hogy a konduktori szerep és tevékenység alapvetően pedagógiai, oktató,
nevelő, tanítói feladatra épül, megjelenése hasonlóan a többségi nevelés óvodapedagógusi,
tanítói szerepjellegéhez, vagy a speciális pedagógiai, gyógypedagógiai nevelés különböző
formáihoz, alapvetően pedagógiai elemekkel rendelkezik, fogalmazza meg céljait, nyilvánul
meg pedagógiai gyakorlati tevékenységében. „A konduktor olyan, mint a pedagógus.
Gyakorlatilag ugyanazt csinálja, csak ezeknek a gyerekeknek az igényeihez igazodva. Bár
vannak olyan ismeretei, amelyekre a normál oktatásnál is szükség lenne.” „A konduktor
olyan, mint a madár. Nevelgeti, tanítgatja a fiókáit, hogy azok a megfelelő időben el tudják
hagyni a fészküket, hogy a többi madárral szárnyalhassanak.” „ A konduktor olyan, mint egy
speciális tanító. Ugyanúgy gyerekekkel foglalkozik, csak éppen sérültekkel.”
Mások a konduktori szerep és tevékenység művészi, alkotói minőségét emelték ki, aki színezi,
alakítja, formálja, megálmodja és megalkotja a művet, így a konduktort a művészhez,
karmesterhez, kertészhez, vagy a természethez hasonlító példákkal találkoztunk. „A
konduktor olyan, mint a kertész. Végigkíséri a kicsi csíra fejlődését, egészen addig, amíg fel
118

nem cseperedik. Öntözget, egyenget, árnyékot ad, vagy napos helyre visz.” „A konduktor
olyan, mint a kertész. Óvja-védi, nevelgeti a palántákat, de csupán addig és olyan mértékben
támogatja, ameddig szükséges és elégséges, biztosítva a kellő önállóságot.” „A konduktor
olyan, mint a festőművész. Minden apró részletet és színárnyalatot a legharmonikusabb
arányban kell használni a teljes egyensúlyhoz, a végső tökéletes "műalkotáshoz". „A
konduktor olyan, mint a karmester. Összerendezi az erőforrásokat, a harmonikus egészre
törekszik, a részeket próbálja az egész szolgálatába állítani.” „A konduktor olyan, mint egy
művész. Kell egy belső világ, indíttatás, ihlet, hogy elkezdje ezt a pályát. Továbbá megvan a
fejében a kép, hogy mi is lenne a végeredmény, de maga az alkotás egy lassú, aprólékosan
kidolgozott folyamat, ami csak a legvégén mutatja meg igazi valóját.”A hallgatói hasonlatok
másik példája a konduktori szerep és tevékenység tekintetében hangsúlyozott vezetői,
irányítói jelleg. A hallgatók egy csoportjának tehát a konduktorról és a konduktori
tevékenységről egy vezető jut eszébe elsődlegesen. A konduktor esetében megfogalmazott
vezetői karakter megjelenik akár a konduktív nevelési program, akár a napi- és hetirend
irányítása, vagy az azt megvalósító csoport vezetése, a csoport tagjainak koordinálása, az
egyes programelemek szervezése által, és együttes értelmezéséül szolgál a konduktori
szerepnek és konduktív nevelői tevékenységének. A kategóriához rendelhető hasonlatok
között találjuk a vezető, irányító, koordináló, szervezői motívumokat. „ A konduktor olyan,
mint a színházi rendező. Nemcsak a mozdulatokat, hanem bármilyen hétköznapi
tevékenységet folyamatosan és összehangoltan irányít.” „A konduktor olyan, mint a vezető.
Gondosan, tervszerűen irányítja neveltjei életét.” „A konduktor olyan, mint a szervezés
nagymestere. Megtanulunk több síkon gondolkodni és mindenben meglátjuk a differenciálás
lehetőségét, mindenre van egy változatos tervünk. A lehetőségeket megfelelően összefogjuk,
átlátjuk.”
Új kategória-egységként jelent meg a természetfeletti képességű személy csoportja, amely
hasonlatokat a hallgatók főként a pedagógiai, illetve határterületi kompetenciákon túlmutató,
pozitív töltetű, nem várt eredményeket indukáló személyhez és tevékenységhez kötnek „ A
konduktor olyan, mint a jótündér. Azt a kívánságot is teljesíti, amit nem lehet; mindig kedves
és pozitív személyiség; jobbá teszi az emberek életét.” „A konduktor olyan, mint a
megtestesült lélek. Olyan energiákat ad át az embereknek, melyeket semmilyen más
szakember.” „A konduktor olyan, mint a százkarú istenség. Jelenléte spirituális jellegű és
mindenre figyelnie kell.” „ A konduktor olyan, mint a varázsló. Miközben megmutatja a világ
csodáját, közben elővarázsolja az adott illető legjobb képességeit.”

119

7.2.3. ábra: A kódrendszert alkotó kódokból felrajzolható térkép a konduktori szerepsajátosság tekintetében

Évfolyamonkénti összehasonlításban azt láthatjuk, hogy az első évfolyamosok válaszaiban
főként a segítő hasonlatot, valamint a határterületi szakember kategóriát választották
legtöbben, hasonlat-példáikban megjelennek az anya, pótanya, szülő, testvér, pótszülő,
anyatigris, madármama stb. szerepmotívumok, mint a segítő, valamint a polihisztor, hagyma,
ezermester, szivárvány,okos telefon, mint a határterületi szakember példái.
A MAXQDA segítségével lehetőség nyílt arra is, hogy a hallgatók legjellemzőbb
hasonlatpéldáit összesítve, a konduktori metaforákat ún. szófelhőben (Tag Cloud) jelenítsem
meg. A szófelhőben az eltérő méretezés biztosítja, hogy egymáshoz képest is érzékelhetőek
legyenek az előfordulások különbségei, és kiemelkedjenek a kifejezések közül a
leggyakrabban megjelenő hasonlatok. Az első évfolyamosok szófelhőjében leggyakrabban
érintett kategóriák a segítő és a pedagógus, mivel a legtöbbször használt azonos kifejezésként
jelent meg az anya, pedagógus, segítő, barát, mozgásterapeuta, szakember. (7.2.4. ábra)

7.2.4. ábra: I. évfolyam – metafora - szófelhő
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A másodévfolyamosok metaforáinak összesítésében a segítő szerepjelleg dominanciáját
láthatjuk. A hozzá kapcsolódó hasonlatok jellemzően a szülő, barát, anyatigris, segítő,
napsugár metaforaképekben jelennek meg; emellett kiemelkedik még a határterületi
szakember halmaza is, többnyire a komplex pedagógus, pszichológus és segítő, orvospedagógus, polihisztor kifejezések segítségével és ugyancsak hangsúlyos a pedagógus
karakter is, úgy mint a pedagógus, tanító, madár, speciális pedagógus hasonlatok révén.
„ A konduktor olyan, mint az anya. Egész embert igénylő, sok boldog pillanatot megélő
egyén, akinek minden pillanatban ott kell lennie." „A konduktor olyan, mint egy polihisztor,
aki mindenhez ért. Egyszerre terapeuta, tanító, pszichológus, gondozó." „A konduktor olyan,
mint az ezeroldalú kocka, amelynek minden oldala más képesség."
A másodévesek metaforáinak összegzése által kirajzolódó szófelhőben a szülő, barát,
pedagógus, tanár kifejezések emelkednek ki, mint a leggyakrabban megjelent kifejezések.
(7.2.5. ábra)

7.2.5 ábra: II. évfolyam – metafora - szófelhő

A harmadévesek hasonlatait tekintve megfigyelhetjük, hogy az évfolyam szófelhőjében
átrendeződnek az egyes hasonlat-kategóriák közötti arányok. Az első helyre került a
konduktort elsődlegesen, mint határterületi szakembert jellemző hasonlatok csoportja, mely
körében megjelenik a polihisztor, ezermester, multifunkcionális személy, hagyma, Jolly Joker
kifejezés. Továbbra is hangsúlyos a segítő, támogató jelleget kiemelő metaforák halmaza
úgy, mint anya, mentor, korlát, támasz. Úgyszintén hangsúlyt kap a pedagógus hasonlatok
csoportja (szomatopedagógus, nevelő, óvónő, pedagógus); mindezek mellett szórtabban
ugyan, de megjelennek a vezető, irányító, valamint az építő, tervező hasonlatok csoportjai is.
„A konduktor olyan, mint a kaméleon. Egyszerre jó pedagógus, játszótárs, pótanyuka,
fejlesztő szakember, színész, stb. Ezeknek arcait mindig máskor kell elővennie.” „A
konduktor olyan, mint a Jolly Joker. Mindenhez egy kicsit komplexen viszonyul, nemcsak a
gyermek nevelője, hanem társa is, meghallgatja, tanácsokkal látja el, lelki társa is kicsit a
gyermeknek.” „A konduktor olyan, mint a polihisztor. Fejlesztés, nevelés, oktatás színterein
olyan tudással és ismeretekkel rendelkezik, amiket bátran alkalmaz.”
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A szófelhőben leggyakrabb kifejezésként jelölt hasonlatok az ezermester, polihisztor,
szivárvány.(7.2.6. ábra)

7.2.6. ábra: III. évfolyam – metafora - szófelhő

A negyedikes hallgatók metaforáinak összegzésében megfigyelhető a határterületi
szakemberre vonatkozó hasonlatok dominanciája. A képzés befejezése előtt álló
konduktorjelöltek leendő konduktori szakmaszerepükről való nézeteiket – metaforáik szintjén
– a határterületi szakember hasonlata által jelenítik meg leggyakrabban, a hozzá kapcsolt
indokolásban részletesebben is feltárva, hogy ennek a szerepnek és tevékenységnek vannak
számukra lényeges, több szakmaterületen áthúzódó, átfogó tudást és kompetenciáikat igénylő
ismérvei, amelyeket előtérbe helyeznek (kaméleon, polihisztor, szivárvány). Mindezek mellett
a szerepre vonatkozó nézeteikben a konduktori mesterséghez, a segítő szakmákhoz hasonlóan
további támogató, karizmatikus, pedagógiai és vezetői jegyek

szükségességét is

hangsúlyozzák. Megfigyelhető, hogy a határterületi kompetenciák, valamint a segítő és
pedagógiai

jelleg

hangsúlyozása

mellett

a

művészi,

alkotói

motívum

képei

is

megfogalmazásra kerülnek (szél, a szellő, a karnagy).
„ A konduktor olyan, mint a polihisztor. Minden helyzethez alkotóként viszonyul, feltalálja
magát." „A konduktor olyan, mint az anya. Mindenre figyel, összes gyermekére, azoknak
minden problémájára, és az összes külső tényezőre, ami befolyással bír a gyerek életére." „A
konduktor olyan, mint az ember védőangyala. Mindig ott van, ahol szükség van rá, és segíti a
sérültet életében, átsegíti a nehézségeken és pozitív viszonyával segíti őt."
A szófelhőben (7.2.7. ábra) leggyakrabb kifejezésként jelölt hasonlatok a kaméleon, varázsló,
polihisztor, szivárvány.

7.2.7. ábra: IV. évfolyam – metafora - szófelhő
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A MAXQDA lehetőséget biztosít arra, hogy az egyes kategória-kódokhoz egymástól
különböző

színeket,

azon

belül

is

színcsoportokat

rendeljünk,

így

könnyebben

megkülönböztethetővé válnak az adott évfolyam válaszainak összesítésekor a konduktori
szerepre vonatkozó állítások. Ugyancsak az átláthatóságot és szemléletességet garantálja,
hogy a válaszok évfolyamszintű értékelésénél kódszínek szerinti összesített áttekintésben, ún.
színszőnyegben (Documentum Portrait) jeleníthető meg az, hogy az adott hallgatói évfolyam
hogyan látja saját leendő szakmaszerepét.

7.2.8. ábra: I., II., III., IV. évfolyam metafora – színszőnyeg

A 7.2.8 ábra alapján egymás mellé kivetítve tekinthetjük át, hogy mely kategória-csoportok
választásában voltak azonos véleményen az egyes hallgatói évfolyamok, és emellett az is jól
láthatóan elkülönül, hogy hol és milyen eltérések, hangsúlyok alakultak ki. Az első
évfolyamosok színkódjai alapján viszonylag változatos színösszetételű portré rajzolódik ki. A
megjelenő színkategóriák mentén azt látjuk, hogy közülük leginkább a határterületi
szakember és a segítő, támogató csoport emelkedik ki, a portré közel felében ez a két
kategória váltakozik. Mindazonáltal még szintén hangsúlyozottan van jelen a pedagógus
(tanító, nevelő) metaforához rendelt szín is. A fennmaradó részen osztozik az építő, tervező,
valamint a természetfeletti személy hasonlatának színkategóriája, s minimálisan jelenik csak
meg a vezetőként, illetve művészként hozott példa. Bár első ránézésre viszonylag színes,
változatos portrét látunk, ennek ellenére megfigyelhető már az első évfolyamosok esetében is
egy-egy favorizáltabb kategóriaválasztás. A második évfolyamosok színszőnyegénél alapvető
különbséget látni, hiszen a portrén túlnyomó többségében három kategória dominál: a segítő
szerep, a pedagógus, valamint a határterületi, összetett tudású szakember kategóriája. Bár a
segítő hasonlatok kategóriája uralja a teret, a másik két vezető színkategória is terjedelmes
helyen képviseli az adott metaforajelentést. Elvétve megjelenik a természetfeletti személy, a
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vezető, az építő, valamint minimálisan előfordul az alkotó, művész egysége is. A portré
alapvetően egységes a három főbb kategória választásában, határozott, kialakult nézetek
meglétére utalva.
Ahogyan a szófelhőkben is szembetűnően mutatkozik meg a két évfolyam közötti különbség,
úgy a harmadévesek színszőnyege alapján is egyértelműen látható, hogy az évfolyam
színkódjai a másodévesekhez képest eltérő képet mutatnak, és egymáshoz képest is más-más
arányokat képviselnek. Jelen esetben ugyanis a portré meghatározó részében a konduktor
hasonlataként a határterületi szakember kategóriája látható, míg arányaiban az előbbi
évfolyaméhoz képest lényegesen kisebb mértékben van jelen a segítő és a pedagógus
minőség. Színeit tekintve nagyobb merítést látunk a főbb színkategóriák közül, így újra
megjelenik az alkotó, művész csoport, illetve újból képviselve van az építő, tervező, a vezető
és a természetfeletti személy egysége is.
A negyedéves évfolyam színszőnyege alapvetően eltérő képet mutat, akár a színek által
megjelenített kategóriák számában, akár azoknak a portrén belül egymáshoz viszonyítható
arányában is. Visszaszorul ugyanis a határterületi szakember előző évfolyam esetében
egyértelmű dominanciája, s bár megőrzi elsődleges helyét a portrén belül, mellette újból
megjelennek szintén többszörösen választott csoportok, mint a pedagógus és a segítő,
támogató kategória egységei. További kategóriák, mint a művész, a vezető, a természetfeletti
személy és az építő tervező is lényegesen hangsúlyosabban fordul elő, mint az előző három
évfolyam bármelyikének színszőnyegén. Alapvetően azt láthatjuk, hogy a képzésén végén
álló hallgatók hasonlatválasztása szélesebb körből merít, az arányok váltakozása a képzés
hatására finomodó, változó nézetek hatásaként tudható be. Amennyiben a metaforát alkotó
hallgatók válaszait összegezzük, úgy megfigyelhetjük, hogy a hallgatók összességében,
valamint a hallgatói évfolyamokat külön-külön is figyelembe véve legtöbb esetben a
konduktori szerephez a határterületi szakember és a segítő szakember hasonlatot
kapcsolták, egyrészt szélesebb spektrumú, több területen hasznosítható tudása, kompetenciái
okán, másrészt annak támogató, gondoskodó jellegét hangsúlyozva.
Az oktatók és konduktorok által a konduktori szerepre megfogalmazott metaforákban
szignifikánsan a határterületi szakember megfogalmazását láthatjuk. A hozzá kapcsolódó
hasonlatok jellemzően a polihisztor, rózsacsokor, szivárvány, multifunkcionális szakember,
polip metaforaképekben jelennek meg, emellett kiemelkedik még a segítő személy halmaza
is, többnyire az anya, szülő metaforák által.
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A metaforák csoportosításául szolgáló főbb kategória- és alkategória-kódokat a MAXQDA
segítségével fogalomtérképbe rendeztem, annak bemutatására, hogy megjelenítsem az adott
hallgatói

évfolyam

nézeteinek

gondolati

hálóját

a

konduktori

szerepértelmezés

vonatkozásában. Amennyiben egymás mellé vetítünk egy, a képzés elején lévő első
évfolyamra, valamint egy másik, a képzésének befejezése előtt álló negyedik évfolyamra
vonatkozó térképet, azt láthatjuk, hogy a fogalomháló néhány elemmel bővült, valamint a
kódok, alkódok említésének gyakorisága alapján hangsúlyosabbak lettek az egyes fogalmi
kapcsolódások (ezeket a kapcsolódó vonalak vastagságával, a fogalmak melletti számmal
jelzem).

7.2.9. ábra: 1. évfolyam „konduktor” aggregát fogalomtérképe

A metaforák évfolyamszintű elemzésénél már említésre került, hogy a keresztmetszeti
vizsgálatban részt vevő első- és negyedévfolyam gondolkodása leendő szakmaszerepéről
viszonylag hasonló képet mutat, alapvetően, mint egy határterületi szakember, és/vagy egy
segítő,

támogató

szerepet

betöltő

személyként

gondolkodnak

róla

legtöbben.

A

fogalomtérképek esetében láthatjuk azt is, hogy a negyedévfolyam hallgatói esetében
lényegesen többször fogalmaztak meg olyan metaforákat, amelyek kódolásai ezt a két
kategóriát hangsúlyozták jobban, amiből arra a következtetésre juthatunk, hogy a képzés
végén a konduktori szerepről árnyaltabban, egyben letisztultabban, határozottabban
gondolkodnak. Annak vizsgálatára, hogy ez vajon a hallgatói évfolyam sajátosságának, vagy
magának a képzés hatásának tudható-e be, az idősoros vizsgálat keretében részt vevő
hallgatók megismételt metaforaalkotásainak összevetésével kerül sor.
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7.2.10. ábra: IV. évfolyam „konduktor” aggregát fogalomtérképe

7.2.3

A konduktori tevékenységre vonatkozó hallgatói nézetek – metaforákban

A hallgatók által megfogalmazott konduktori tevékenységre vonatkozó metaforák, valamint a
hozzájuk fűzött írásbeli indoklás esetében az előzőekben ismertetett elemzési metodikát
követtem.
kategória-egység

kategória-egységen belüli csoportok

példák a hasonlatokra
teljes körű, komplett fejlesztés, zongorázás,
szakácsművészet,
jól
programozott
komplex fejlesztő folyamat, lexikon,
többoldalú dobókocka, főzés, sportolás
anyaság

összetett
tevékenység

•
•

komplex fejlesztés
összetett tevékenység (pedagógia,
pszichológia, stb.)

segítés

•
•
•
•

támogatás
gondoskodás
vezetés, irányítás,ellenőrzés
szervezés, koordinálás

építés

•
•
•
•

tervezés
építés, konstruálás
újítás
kivitelezés

legózás, várépítés, toronyépítés kockából,
felépíteni egy házat,

művészet

•
•

alkotás
művészeti tevékenység

festmény
elkészítése,
mozgásművészet

pedagógiai
tevékenység

•
•

tanítás
nevelés

gyermeknevelés, tanítás, palántanevelés

varázslás

•
•

varázslás
problémamegoldás

csodatevés, varázslás, cirkuszi mutatvány,
kincses láda, színház

vezetés

karnagyi vezetés, menedzselés,

játék, társasozás, bűvész trükk
játszás,
• játék
szórakoztatás
• szórakoztatás
7.2.2. táblázat: A konduktori tevékenység metaforák elemzésének kategória-egységei
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kertészkedés,

A konduktori tevékenység metaforái vizsgálatában kiindulásként szintén a jelentéshez
kapcsolódó halmazok kialakítására törekedtem és hozzájuk rendeltem az egyező, vagy
kapcsolódó jelentésű kifejezéseket. Azt tapasztaltam, hogy a szerephez hasonlóan már
kialakított kategória-egységek (összetett tevékenység, segítés, vezetés, építés, művészet,
pedagógiai tevékenység, varázslás) szinte egy az egyben megfeleltethetők a tevékenységre
vonatkozó hasonlatoknak azzal, hogy további egy kategóriával szükséges bővíteni a
csoportosíthatóság érdekében, mégpedig a játszás- szórakoztatás kategóriájával (7.2.2.
táblázat).
Az első évfolyamosok metaforái tekintetében többségében az összetett tevékenység
hasonlatok láthatók (7.2.11. ábra). A hozzá kapcsolódó hasonlatok jellemzően a jól szervezett
zenekar, zongorázás metaforaképekben jelenítődnek meg, emellett kiemelkedik még a segítés
halmaza is, többnyire az anyaság, anyának lenni kifejezések segítségével és ugyancsak
hangsúlyos a pedagógusként való jellemzés is úgy, mint a nevelés, gyermeknevelés,
palántanevelés hasonlatok által.
„A konduktív nevelés olyan, mint a zongorázás. Egyszerre kell mindenre odafigyelni (összes
ujj, kotta, dallam, ritmus).” „A konduktív nevelés olyan, mint anyának lenni. Neveli és
gondozza a gyermeket a konduktor. S főleg ebben a bentlakásos intézményben töltik be egyes
konduktorok egyes gyerekek számára a hétköznapokban az "anya" szerepét.”„A konduktív
tevékenység olyan, mint a palántanevelés. Palántanevelés lelkesedéssel, nagy célokkal, sok
befektetéssel indul, és bár nem jár mindig teljes sikerrel, sok örömet és elégedettséget
tartalmaz.” „ A konduktori tevékenység olyan, mint a nevelés. Megmutatja, hogyan juthatsz el
könnyen A-ból B-be, lehetőséget ad rá.”

7.2.11. ábra: I. évfolyamosok legfőbb „konduktori tevékenység” metaforái

A második évfolyamosok válaszaiban meghatározó a segítő hasonlatok, valamint az összetett
tevékenység kategóriák választása, de jelentős még az építkezéssel, illetve a játszás
hasonlatával kapcsolt tevékenység is. (7.2.12. ábra) Hasonlat-példáikban megjelennek az
anyaság, karó, mint a segítés, valamint a főzés, komplex fejlesztés, pókháló, mint az összetett
tevékenység példái. „A konduktív nevelés olyan, mint a karó. A karó a növényt segíti a
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növekedésben.” „ A konduktív tevékenység olyan, mint a komplex fejlesztés. Tevékenysége
során egész embert fejleszt.” „ A konduktív tevékenység olyan, mint a pókháló. Minden szála
külön-külön is megállná a helyét, mégis összefutnak és együttesen a leghatékonyabbak.”

7.2.12. ábra: II. évfolyamosok legfőbb „konduktori tevékenység” metaforái

A harmadévesek döntő többsége a konduktori tevékenységre, mint összetett tevékenységre
tekint, így megjelennek a gömb, az élet, a több személyre szabott feladat, a dobókocka
metaforák (7.2.13. ábra). „ A konduktív tevékenység olyan, mint a gömb. Teljes, sokoldalú,
átfogó, kerek egész.” „A konduktív tevékenység olyan, mint a dobókocka. Több oldala van,
nem tudhatjuk, hogy adott napon épp mit kapunk, "egyest dobunk" és semmi sem úgy alakul,
ahogy szeretnénk vagy épp ellenkezőleg, kidobjuk a nyerő hatost és a legjobb dolgok
történnek velünk és a gyerekeinkkel.” Ugyanezen évfolyamnál az összetett tevékenység
mellett kiemelkedő a vezetési feladatokra utalás, mint ahogyan a karnagy vezeti a zenekart,
valamint számos példát olvashatunk az építkezés kategóriájára hozott hasonlatokra, mint az
építészet, a vár kirakása kockákból, játékvár és házépítés is, illetve a művészeti
tevékenységre, alkotásra, mint a kertészkedés, alkotás, szobrászat.

„A konduktív

tevékenység olyan, mint a karnagyi vezetés. Egy óriási zenekart irányít, anélkül, hogy
megoldana helyette. Irányít és tempót ad.”

„A konduktív tevékenység olyan, mint

építőkockából várat kirakni. Sok apró, illetve sok nagyobb részletből épül fel, ami egymásra
épül, egymással szoros kapcsolatban áll, valami gyönyörűt kapunk a végén, ha mi és a gyerek
is elég kitartó.” „ A konduktori tevékenység olyan, mint a kertészkedés. Elültetjük a
"magokat", öntözzük, gondozzuk, neveljük a kis növényeket, akik kinyílnak.”
„ A konduktori tevékenység olyan, mint a szobrászat. Folyton alakít, pontosít, formál,
óvatosan, lassan, finoman figyelve minden részletre.”

7.2.13. ábra: III. évfolyamosok legfőbb „konduktori tevékenység” metaforái
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A negyedévfolyamos hallgatók metaforái számottevően az összetett tevékenység kategóriába
rendezhetők. (7.2.14. ábra) „ A konduktív tevékenység olyan, mint a jól szervezett zenekar. A
komplex fejlesztés érdekében több területen fejti ki hatását, a benne résztvevők
együttműködése által (gyermek, konduktor, szülő, speciális szakemberek).” „ A konduktori
tevékenység olyan, mint a szülő, tanár, terapeuta egyben. Minden pillanatban a gyerekek
minden tevékenységét figyeli, vezeti.” „ A konduktori tevékenység olyan, mint az
ezermesterség. Mindenhez érteni kell elég magas szinten ahhoz, hogy holisztikus
fejlődés/fejlesztés legyen megvalósítható.”
A csoport mellett jelentős még a tevékenység építkezésként való megragadása, valamint a
segítés és varázslás kategóriához rendelhető metaforák használata is. A metaforák indoklásai
jóval

karakteresebbek,

átgondoltabb

magyarázatát

adják

a

tevékenységről

való

gondolkodásnak, mint az alacsonyabb évfolyamok hallgatóinak érvelései. Leggyakrabban
előforduló metaforák az ezermesterség, a zenekar, építkezés, a szülői nevelés, anyaság,
színház. „A konduktív tevékenység olyan, mint a házépítés. Az alapoktól kezdünk, és onnan
építkezünk olyan magasra, amilyen magasra az egyén képességei, kompetenciái és
hozzáállása engedi.” „A konduktív tevékenység olyan, mint a játékvár építése. Nehéz
munkával lépésről-lépésre építjük egymásra az építőelemeket, de bármikor leomolhat a vár és
építhetjük újra.” „A konduktív tevékenység olyan, mint az építészet. Az építészet az
egyediségre törekszik. A sikerességhez szükséges a fokozatosság elve, hogy minden
egymásra épüljön és nagyon fontos a pontos felmérés, tervezés és a munkálatok
összehangolása.”A konduktív tevékenység olyan, mint az anyaság. Szeretetet, odaadást,
figyelmet, elhivatottságot, kitartást, empátiát és még sok-sok mindent igényel.”

„ A

konduktori tevékenység olyan, mint a szülői nevelés. Mindenre kiterjed, szeretettel öleli át a
gyermeket.” „ A konduktori tevékenység olyan, mint a kincsesláda. Az egész egy kincset rejt,
melyeket ki kell szedni a ládából ahhoz, hogy a gyermek kibontakozhasson.” „A konduktori
mesterség olyan, mint a színház, sok a díszlet, sokan dolgoznak egy cél érdekében. Amíg tart
az előadás, mindenki egy álomvilágban él.” „ A konduktori mesterség olyan, mint a varázslat,
észrevétlenül (a gyerek számára) változtatjuk meg az egész életét minden területre kibontva.
Mindenki látja, hogy mi történik, de senki sem érti, hogy hogyan történt.”

7.2.14. ábra: IV. évfolyamosok legfőbb „konduktori tevékenység” metaforái
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7.2.4

Összegzés

Az évfolyamok válaszait összehasonlítva elmondható, hogy a legtöbb hallgató a konduktori
szerephez a határterületi szakember és a segítő szakember hasonlatát kapcsolja, kiemelve a
szerepkörhöz kapcsolódó összetett, határterületi tudást, ennek a gyakorlatban való
alkalmazását segítő kompetenciákat és tulajdonságokat, valamint a segítő, támogató,
gondoskodó attitűdöt. Hasonlóan a hallgatókhoz az oktatók és konduktorok többsége a
konduktori szerepre elsősorban, mint határterületi szakember tekintenek, a válaszadók kisebb
csoportjának véleménye szerint a konduktorra elsősorban a segítő, támogató szerep a
jellemző.
Amennyiben a hasonlat-példák kategóriáit egymás mellé helyezzük a hallgatók a konduktív
tevékenységet elsősorban olyan soktényezős, összetett tevékenységnek látják, amelyben a
segítés, a vezetés és a pedagógiai tevékenység jelleg mellett további területekhez kapcsolódó
tudás (egészségügy, gyógypedagógia, pszichológia, szociológia stb.) és annak gyakorlatban
való együttes alkalmazásának képessége jelenik meg. Az oktatók és a konduktorok
gondolkodása a konduktori tevékenység tekintetében alapvetően azonosságot mutat a
hallgatói választásokkal. A metaforák által kiemelkedő hasonlatok a konduktori
tevékenységet egy összetett tevékenységként jelenítik meg, többnyire a pókháló, főzés,
színház, szivárvány hasonlatok által. Emellett számottevő a tevékenység segítésként, valamint
a művészetként való definiálása is.
Az áttekintés összegzéseként elmondható, hogy a hallgatók és a képzésben részt vevő
szakemberek metaforái által kirajzolódik egy olyan összetett szerep- és tevékenységmintázat,
amely speciális szakértelmű, sokszínű, sokrétű feladatokban és tevékenységekben láttatja a
konduktort és az általa végzett munkát. A szerepben és feladatokban megjelenő szakmaiság
mellett azonban sok esetben tükröződik egyéb, humán vonatkozású elem is, mint a segítés,
gondoskodás, az iránymutatás és támogató, elfogadó pedagógiai környezet megszervezése.

130

7.3

Az interjúk eredményeinek ismertetése

7.3.1

Az adatok felvételének módja

A fókuszcsoportos interjúkban való részvételre azon évfolyam hallgatóinak egy csoportját
kértem fel, akik maguk is részesei voltak a négy tanévet átívelő idősoros vizsgálatnak.
Úgy gondoltam, hogy a képzés befejezéséhez közeledve, a megismételt attitűd-vizsgálatok és
általuk választott metaforák elemzésén túl, a velük készített interjúk gondolkodásuk mélyebb
feltárására biztosítanak lehetőséget, így személyes nézeteik a képzés választásáról, képzésbe
kerülésük belső motívumairól jobban felszínre kerülhetnek. Az interjúkban rákérdeztünk arra
is, miként képzelik el jövőjüket a képzést követően, hogyan kapcsolódnak leendő
szakmájukhoz, milyen pályaképpel, pályaorientációval rendelkeznek.
A pályaválasztás és pályaorientáció kérdéskörein túl a konduktori szerep és tevékenység
számukra lényeges elemeiről, a konduktori szakértelemről, valamint magáról a képzésről is
megosztották vélekedéseiket. Az összes végzős hallgató közül a 20 fő hallgató kiválasztására
kényelmi mintavételi eljárás keretében került sor, minden harmadik hallgató bevonásával; a
minta átlagos megosztásban tömöríti a tanító és óvodapedagógus specializációt.

7.3.2

Pályaválasztás

Saját konduktori szakmaválasztás
A saját konduktori szakmaválasztásban szerepet játszó tényezők közül az interjú során
megkérdezett hallgatók a gyermekekkel való foglalkozás igényét jelölték legtöbben.
„Azért választottam a képzést, mert mindig tudtam, hogy gyerekekkel szeretnék foglalkozni
[…]” „Azt tudtam, hogy gyerekekkel kell foglalkoznom, mert ehhez értek. Eljöttem a nyílt
napra és beleszerettem.” „Mivel nagyon szeretek gyerekekkel foglalkozni, bár sérült
gyermekkel azelőtt sose találkoztam, arra gondoltam, hogy ez lehet az, ami nekem való, és
már csak ide adtam be a jelentkezésemet.”
Szintén sokan vallottak választásuk okaként a családi elvárásról és valamely közel álló
személy, kortárs preferenciájáról, valamint indokolták döntésüket a biztos és könnyű
elhelyezkedési lehetőséggel. „Elsős korom óta szerettem volna pedagógus lenni, valószínű a
tanárnő hatására, de szerettem volna kicsit többet, mint tanítani, komplexebb dolgot csinálni,
amivel kicsit jobban el is tudok helyezkedni. Az is szerepet játszott, hogy szerettem volna
külföldre is menni, ebben több lehetőséget láttam.”
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A válaszokhoz fűzött részletes indoklás alapján a közel álló személyek inspirációjának
csoportjába lehetett sorolni a jó tanár példáját, valamely családtag, szülő javaslatát, valamint
barát és egyéb közel álló személy hatását. „Egy pedagógus ismerősöm ajánlotta az Intézetet
és a szüleim is mindenképp szerettek volna ilyen irányba terelni.” „Mindig is valamilyen
segítő szakmában szerettem volna dolgozni, s mivel többször táboroztattam Down kóros és
sérült gyerekeket integrált táborokban [..] anya arra utalt, hogy ha az annyira tetszett, akkor
miért nem leszek konduktor.”
A pedagógus pálya iránti szakmai elköteleződés, valamint a segítő tevékenység végzésének
motivációját emelték ki még néhányan. „Nagyon szerettem volna tanítani, úgy éreztem, hogy
az kevés, hogy a közoktatásban, mint oktató jelenjek meg, szerettem volna egy nagyobb
kihívást támasztani magamnak és nagyon különlegesnek tűnt ez a képzés, […] végignéztem a
tantárgyakat és azt láttam, hogy ez egy nagyon sokrétű szakma.” Egy esetben jelezte a
hallgató, hogy nem emlékszik pontosan arra, hogy valamilyen határozott elképzeléssel vágott
volna a konduktorképzésbe, illetve egy esetben más, egyéb ok került megjelölésre.

7.3.1. ábra: A pályaválasztás motívumai a hallgatói interjúk tükrében

A konduktorképzés újraválasztása körében feltett kérdésre az interjúban részt vevő
valamennyi hallgató egybehangzó igennel válaszolt. Megerősítették, hogy a képzés mintegy
négy évének visszatekintésében is úgy látják, hogy helyesen döntöttek, amikor a konduktori
pályát választották leendő hivatásukként. Egy hallgató válaszában kiemelte, ha újra
lehetősége lenne a döntésre, lehetséges, hogy a képzés megkezdése előtt egy másik képzést,
vagy képzési formát választana és csupán másoddiplomásként jelentkezne a konduktori
pályára, de eredeti döntésében ez nem befolyásolja, változatlanul saját pályájaként tekint a
konduktori hivatásra.
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Annak a kérdésnek, hogy hol látják magukat a képzés befejezését követő öt év múlva, az
volt a célja, hogy pályaorientációjukról világosabb képet kaphassunk, valamint hogy lássuk
határozott konduktori énképpel és szakmai identitással rendelkeznek-e vagy sem. A válaszok
összegzése szerint a hallgatók mindegyike konduktorként szeretné hivatását végezni, büszkék
a szakmájukra, határozott konduktori énképpel bírnak. A hallgatók egyike sem gondolta úgy,
hogy a konduktori pályát elhagyná és teljesen más utat választana magának. A hallgatók
kevesebb, mint fele kizárólag a konduktori tevékenységgel szeretne a közeli jövőben
foglalkozni, s bár nem zárták ki a továbbtanulás, továbbképzés lehetőségét, az elkövetkező
néhány évben a gyakorlatban szeretnének megerősödni, fejlődni. A válaszadók mintegy fele a
konduktori

tevékenység

megkezdésével

párhuzamosan

valamilyen

további

képzés

megkezdésében gondolkodik, legtöbbjük szakirányú továbbképzésben való részvételt látná
munkája szempontjából hasznosnak. Indoklásukban úgyis fogalmaztak, hogy az ott
megszerzett tudást és kompetenciákat ötvöznék konduktori tevékenységükben, vagy
legalábbis is támogatnák annak eredményességét. A válaszadók között volt olyan hallgató is,
aki valamely mesterszintű, vagy egyéb, a szakmai tevékenységhez kiegészítést nyújtó más
alapképzésben venne szívesen részt.
7.3.3

Konduktori szakértelem

Arra vonatkozóan, hogy lássam, hogyan gondolkodnak leendő konduktori mesterségükről az
interjúban részt vevő hallgatók, egyrészt arra kértem őket, fogalmazzák meg, mit jelent
számukra a konduktori szerep és milyen módon jellemzik a munka alapjául szolgáló
tevékenységet. Másrészt érdekelt az is, hogy bemutassák, számukra mely tényezők alkotják
elsősorban a konduktori szakértelmet (tudáselemek, képességek, személyiségjellemzők),
amely véleményük szerint a konduktori szerepkör beöltéséhez és a tevékenység eredményes
ellátásához elengedhetetlen.
A konduktori szakértelem vizsgálatához Csapó Benő terminológiai megközelítését vettem
alapul, és ennek mentén alakítottam az interjú kérdéseit: „Abban az esetben, amennyiben a
tudás egy bizonyos szakterület logikája szerint szerveződik, szakértelemről beszélünk. A
szakértelem tehát magában foglalja az adott szakma műveléséhez szükséges ismereteket,
készségeket, képességeket. Elsajátítása hosszú fejlődési folyamatot jelent, a tanulás
módszerei, eszközei és céljai pedig együtt fejlődnek magával a szakterülettel, annak
tudásbázisával.” (Csapó, 2004, 32)
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Konduktor szerep, szerepsajátosság, tevékenység
A konduktor fogalmának meghatározásában ismét arra kértem a hallgatókat, hogy egyegy metaforával és annak indoklásával fogalmazzák meg, hogy számukra miként jelenik meg
ez a szerep. A válaszok összegzése érdekes felismerést hozott számomra, hiszen bár az
interjúban való részvétel kényelmi mintavétellel történő kiválasztáson alapult, azt
tapasztaltam, hogy a hallgatói metaforák az előzőekben ismertetett valamennyi kategóriacsoportra vonatkozóan jelentettek példát.
A segítő szerepkörre az „anya”, „szülő”, „mankó” metaforákat használták. „Úgy gondolom,
hogy minden lehet, de leginkább egy anya, […] sokszor látom, vannak nehéz családi gondok,
amellett lehet, hogy a konduktor olyan, aki visszaadja a gyerekek életébe a reményt, aki
mellettük van, nevel, fejleszt, fegyelmez.” „[…] olyan, mint egy mankó, mint egy támasz,
egy lépéssel előrébb jutást ad az életben.” „A konduktor, mint az anya, aki akkor, amikor
szükségünk van rá, ott van, és megfogja a kezünket, irányít minket (kondukció), amikor kell,
ott van, és amikor kell, belekapaszkodhatunk, irányít, ha arra van szükség, hagyja, hogy
kibontakozzunk.” „Olyan, mint egy szülő a gyerekének. Nagyon sokoldalú segítőként írnám
le, aki minden téren tud segíteni-ösztönözni-motiválni.” „ A konduktor olyan, mint egy anya.
A legjobb szándékkal a legtöbbet kívánja kihozni a gyermekből.”
A művész-alkotó csoportra egyöntetűen a „kertész” metaforája jelent meg. „ A konduktor
olyan, mint a kertész, aki a növényekre, mint gyerekekre ügyel, gyerekekkel együtt van,
foglalkozik velük, törődik velük, neveli őket és egy szép kertet csinál.” „[…] olyan, mint a
kertész, figyeli, ápolgatja a kis virágokat.” „[…] olyan, mint egy kertész, vagyis gondozza,
ápolja a kis növényeit, gondozza őket és ettől azok fejlődnek.”
A határterületi szakemberre a „pedagógus-gyógypedagógus-segítő-mozgásfejlesztő…”,
„összetett vagy határterületi szakember”, a „Siva istennő”, a „svájci bicska” példákat
fogalmazták meg. „Összetett. Határterületi szakember. Pedagógus, gyógypedagógus,
segítő… mozgásfejlesztő pedagógus, pszichológus, nem tudom megfogalmazni. Olyan
pedagógus,

aki

a

gyerekeknek

a

mozgásfejlesztését,

tanítását,

önellátását,

személyiségfejlődését irányítja, segíti egy személyben.” „[…] Egy határterületi szakember.
A sokkarú istennő: Siva. Ő jutott eszembe, egy nagyon jó rajz is készült ebből, ahogy a
konduktor áll és minden karjával mást csinál.” „ A konduktor olyan, mint a svájci bicska.
Sokfunkciós. Egy ember, aki többféle területre is kitekintést nyer és kompetens több
dologban.”
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Megjelent az építő kategóriájaként a „GPS” kifejezés, valamint a vezető csoport a „sámán”, a
„karmester” hasonlatok által. „Mint a GPS, mindig tervez és újratervez, most is úgy
gondolom, hogy mindig szervezni-tervezni-újratervezni kell.” „Olyan, mint egy indián
törzsben a sámán. Karizmatikus vezető.” „Olyan, mint a karmester, összehangolja,
összefogja a zene egységét, vezeti, irányítja a zenekar egészét.”
A pedagógus csoportra a nevelő hasonlata, a vezetőre a mentor és vezető fogalmazódott meg
példaként. „Olyan, mint egy nevelő, hogy nem egyetlen egy szempont alapján nézi a
gyermeket, hanem egész személyiségfejlődést kell segítenünk, nemcsak tanítanunk, hanem az
életre kell nevelnünk őket. Nem tanítók, tanárok vagyunk, hanem olyan nevelők vagyunk,
akik az egész életet próbálják megtanítani.” „Különösen fontos hogy az egész csoportot
átlássa az a konduktor, aki az összes gyermek rezdülését figyeli és reagál rájuk […] át tudja
ezt adni a hallgatóknak, szívesen osztja meg a tudását, egyfajta vezetői, mentori szerepben.”
A természetfeletti képességekkel bíró személy csoportjában az „angyal” hasonlat szerepelt.
„Egy földre szállt angyal, és aki mindenből megpróbálja kihozni a legpozitívabbat.” „Egy
őrangyal mindenkinek jár, a konduktor egy olyan személy, aki segíti az életvitelünket,
ugyanakkor láthatatlan, észrevétlenül próbál segíteni, az önállóság felé terel és megszabja
sokszor az utunkat, és ha rossz felé megyünk, akkor próbál terelni, segíteni, irányítani a
helyzetünkön.”
Legtöbb esetben a segítő és a művész-alkotó kategóriák kerültek elő, a többi csoportot
illetően azonos számú metafora született. Teljesen egyező kifejezést a kertész hasonlata
esetében használtak. Tartalmát illetően is kiemelhető az az egyezőség, miszerint nem
beavatkozva, „ritkítva, vagdosva” képzelik megtölteni tartalommal ezt a szerepet, sokkalta
inkább a fejlődés folyamatát, az önálló alakulást, növekedést befolyásoló, indukáló
szerepként tekintenek a konduktorra. „A kertész, aki alakítja, öntözgeti, tápoldatot ad,
egyenesen tartja a kis facsemetét, de a facsemete magának nő, mi csak követjük, […] a
kertész tudja, hogy milyen „tápoldat” kell, hogy nagyobbra nőhessen, segítő szándékkal jelen
van, de nem avatkozik bele a fejlődésbe. […] Ha elveheti a kis karót, elveszi, a lényeg, hogy
önállóan megálljon a saját lábán.”
A konduktori tevékenység megfogalmazásához sok esetben szintén a hasonlatokat
hívták segítségül. A szerep meghatározásból adódóan alapvetően kertészkedésnek (művészalkotás), komplex személyiségfejlesztésnek, határterületi tevékenységként (összetett
tevékenység) látják a gyakorlatot. A vélemények ebben a kérdésben sokkalta egységesebbek
voltak, ez a két kategória fordult elő legtöbbször a hallgatói válaszokban.
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A hasonlatokhoz fűzött indoklások mindenképpen érzékeltették a tevékenység által
feltételezett személyes kontaktus aktív és alakító jellegét, másrészt megjelenítették a
tevékenység frontális és horizontális síkját. Kifejezték tehát a tevékenységben domináló
folyamatjelleget, egy hosszabb időszak nyomon követését, irányítva figyelemmel kísérését,
illetve azt a szélesebb spektrumú gyakorlatot, amely nem szűkebb feladatok elvégzését,
hanem több feladat egymás mellett, egymással összefüggő és egymásra épülő ellátását jelenti,
utalva a szakterületen belüli és a szakterületek közötti kapcsolatra is.
„A kertész tevékenységében nem azt értem, hogy nyesegessük, ne mi alakítsuk ki a gyerek
helyett a döntéseit, hanem tereljük egy úton, mutassunk neki lehetőségeket, segítsük őt
céljainak elérésében.” „Olyan, mint a kertész. Ültetés. A tudás cselekvésbe ültetésének a
képessége.” „A konduktori tevékenység összetett tevékenység, mert nemcsak egy CP-s
gyermeknek, felnőttnek tudunk segíteni, hanem egy teljesen más jellegű SNI-s személynek is,
mert van egy olyan látásmódunk, hogy egészben tudjuk tekinteni, és a konduktív pedagógia
alapjai abszolút alkalmazhatók több területen is.” „Komplex személyiségfejlesztés, összetett
tevékenység: személyiséget bontakoztat ki azzal, hogy mozgásfejlesztést végez, de nemcsak a
mozgásfejlesztést végzi, hanem tanítja is őket, gondozza őket, hogy egész nap velük van.”
„Egy komplex szakma. Tehát nemcsak tevékenységeket tartunk, mint egy átlagos óvodában,
hanem fejlesztünk is. Egy fejlődést kísér végig, ahogy a kertésznél a növény sem fejlődik
egyik napról a másikra, és hoz virágokat, hanem azért időbe telik ez is.”
A konduktor jellemzőinek összegyűjtésénél elsődlegesen általános jellemzők,
sajátosságok kiemelésére kértem a hallgatókat, amelyek véleményük szerint általában
jellemzőek a konduktori hivatásszemélyiségre. A válaszok nagyon átfogóan értelmezik és
jellemzik a konduktort, minden egyes válasz tulajdonképpen hosszas felsorolását adja a
legszükségesebbnek

gondolt

képességeknek,

a

gyermekekkel

foglalkozó

pozitív

személyiségjellemzőknek, elméleti ismeretek és gyakorlati tapasztalatok által megalapozott
tudásnak.
„Határozottság, irányító szerep, vezető szerep, aki képes kitartani Ha kell vezető, de ha kell,
beletartozik a csapatba, együttműködési képesség. Nagyon fontos, hogy határozott legyen és
céltudatos, ismerje a saját határait, emellett természetesen kell, hogy jó vezetői szerepe
legyen, jól kell reagálni a váratlan helyzetekre, mert van számtalan váratlan helyzet, amit
nehezen tudunk kezelni. Jól kell látni, nemcsak egyet, az egészet valójában [...]Jó
megfigyelőképesség. Legyen empatikus.”
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„Segítőkészség, irányítás, vezetés, türelem, kivárás képessége.”
„A gyerekhez való odafordulás, szakmai kompetencia, biztonságadás, a lélek látása,
határozottság, magabiztosság, a fejlődni és fejleszteni akarás, a másokba, a gyermekbe vetett
hit képessége.”
A konduktor jellemzőinek hallgatók által kiemelt legfontosabb példáit gyűjtjük össze a 7.3.1.
táblázatban:

7.3.1.táblázat: A konduktor jellemzői a hallgatói interjúk tükrében

A jó és sikeres konduktor jellemzői körében – hasonlóan az általános jellemzéshez –
többségbe került azon sajátosságok kiemelése, amely a gyermekekkel, emberekkel való
kapcsolódás miatt inkább a személyiségből fakadó pozitívumokat hangsúlyozták: a hallgatók
szerint a jó konduktorra jellemző a gyermekkel való pozitív bánásmód, türelmes és értő
figyelem, megértés és elfogadás igénye, nyitott megoldások alkalmazása. Az eredményes
konduktori munkához a változó gyakorlati helyzetek, változó életkori és tünetspektrum okán,
szükségesnek ítélték még az alapos tudást, a holisztikus szemléletet, a kreatív és rugalmas
helyzetkezelést, problémamegoldást, a pedagógiai helyzetek átlátásának képességét, a csoport
és a beosztott tagok irányítását.
„Jó konduktor, aki nyitott más szakterületek iránt is, alapvetően egy nyitott személyiség,
kreatív, jó problémamegoldó- és helyzetfelismerő képességgel rendelkezik, képes
együttműködni másokkal, vidám légkört teremteni, jó kapcsolatot kialakítani mind a
gyerekkel, mind a szülőkkel és konduktorokkal.”
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„Jó konduktor, aki mindig pozitív, és nem ragad le a negatív momentumoknál. A fejlődést
keresi és igyekszik mindenkinek biztosítani azt. A fejlődés elérésekor kidomborodik az
emberi oldala, dicsér. Fontos a határozottság, és a szakmaiság, hogy mindig tudjuk, hogy mit
miért csinálunk.” „Jó konduktorra jellemző a mély szakmai tudás, őszintén, belülről jövően
kedves, és ami a legfontosabb, hogy mindig mindenkire odafigyel. Kedves, őszinte, nyitott,
elragadó személyiség.”
„A jó konduktor nagyon határozott, lendületes személyiségű, humorizál, tartja a program
menetét – de hagy időt a személyes dolgokra is, jól irányítja a csoportot, rögtön tudja, hogy
kinek – hol kell irányítani, nagyon jól tud motiválni, tudja, hogy mivel lehet a gyereket tovább
motiválni a következő lépésben.”
„Kreatív, jól bánik a gyerekekkel és a konduktorokkal, jól tervez, nyilván legyen szakmai
tudása, de a tervezésben jön elő minden.”
„Jól ért a gyerekekhez, tudja a dolgokat a helyén kezelni, vállalja a konfliktust, hasznos, ha
tudja indokolni, miért jó, ha így csinálom, de tud még mondani három opciót, hogy hogy
tudok még emellett segíteni. Ez nagyon fontos, meg a szakmai tudás. Nemcsak az anyagot
tudja, annyi gyerek nőtt fel a keze között, annyi tapasztalata van.”

Konduktori szakértelem
Az interjúban arra kértem a hallgatókat, hogy próbálják definiálni, számukra miben nyilvánul
meg a konduktori szakértelem.
Az alapos szakmai tudás megléte szinte minden hallgató válaszában megjelenik, mint a szerep
betöltésének, a tevékenység végzésének alapja, a konduktori szakértelem velejárója. A
szakmai tudáson belül leggyakrabban hivatkozott elem a konduktív pedagógiai ismeretek,
azon belül is a CP tünetspektrum alapos ismerete és a befolyásolására alkalmas gyakorlati
tudás, facilitáció és folyamatszervezés, illetve az anatómia, orthopédia.
Legelső helyre rangsorolt személyiségjellemzők: a gyermekközpontúság, az empátia,
elhivatottság; a képességek közül a problémamegoldás, kommunikáció, együttműködés és
differencilás képessége.
A szakmai tudás, valamint a személyiségjellemzők, tulajdonságok körében egyöntetű volt az a
hallgatói

vélekedés,

mely

közöttük

egyfajta

rangsorként

inkább

a

pozitív

személyiségjellemzők, képességek meglétét hangsúlyozza, nézeteik szerint ugyanis ezek
nélkül, kizárólag a szakmai tudás birtokában nem lehet eredményes a konduktori
tevékenység.
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A hallgatók válaszaiban tehát vegyesen jelentek meg mind (1) a szükséges tudásra vonatkozó
példák, mind (2) személyiségjellemzők és (3) képességek. A 7.3.2. táblázatban az interjúk
alapján összegzett konduktori szakértelem-felfogás jelenik meg:

konduktív

habilitáció,

alapismeretek

rehabilitáció, tünettan,

orvosi-, egészségügyi

orvosbiológia,

ismeretek,

neuroanatómia,

segítő

neuropszichológia,

tudományok

anatómia,orthopédia,

empátia

tervezés, újratervezés
figyelmes

problémamegoldás
gyors helyzetfelismerés

gyermekszeretet

együttműködés,

idegélettan

szakági ismeretek
gyermeknevelés,

pszichológiai

személyiségfejlesztés,

ismeretek,szociológia

oktatás, nevelés

csoportszervezés-,
irányítás és vezetés
folyamatszervezés-,
irányítás és vezetés
CP tünetspektrum
programtervezés-,
továbbvitel
módszertan

differenciálás/egyéni
specifikációk
programtervezéstovábbvitel,
napirend/hetirend
komplex
feladatsor

és

türelem, nyugodtság

partnerség, alkalmazkodás

holisztikus látásmód

vezetés,

humor,

vidámság,

optimizmus
kiegyensúlyozottság,
határozottság,
céltudatosság

motiváció, ösztönzés
kommunikáció
kreativitás
kivárás,

pozitív

pedagógiai

segítőkészség

helyzetteremtés

objektivitás

differenciálás,

sikerorientáltság

program

irányítás,

szervezés

hűség, alázat, lojalitás
KÉPESSÉGEK

nevelési módszertan,

pedagógiai,

GYAKORLAT

analízis, szintézis

személyiség

szakmák, határterületi

tantárgypedagógia

TUDÁS

gyermekközpontúság

megértő,

SZEMÉLYISÉGJELLEMZŐK

ELMÉLET

KONDUKTORI SZAKÉRTELEM

egyéni

célok megfogalmazása
megfigyelés, rendszerezés

facilitáció, ritmikus
intendálás,
segédeszközök
tervezés,
vezetés,
ellenőrzés, értékelés

kapcsolatalakítás

7.3.2.táblázat: A konduktori szakértelem a hallgatói interjúk tükrében

A konduktori szakértelem - a hallgatói nézetek tükrében - tehát alapos szakmai tudásra,
pozitív személyiségjellemzőkre és képességekre épül, melyek együttes megléte, egymásra
épülése és egymást támogató jellege alapozza meg a sikeres és eredményes konduktív
tevékenységet.
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7.3.4

Konduktorképzés

A konduktorképzésre vonatkozó hallgatói nézetek feltárása érdekében arra kértem a
hallgatókat, beszéljenek arról, hogyan vélekednek a képzésről, jelenlegi formájáról,
tartalmáról, milyen sajátosságokat hangsúlyoznának a képzés tekintetében, annak érdekében,
hogy mélyebben is megismerjem, a négy év képzésnyi idő alatt szerzett élmények és
tapasztalatok alapján milyen nézeteik vannak képzésükről, vannak-e olyan strukturális
elemek, tartalmi sajátosságok, amelyeken változtatnának, módosítanának, erősítenének.
Az

interjúban

részt

vett

hallgatók

egybehangzóan

emelték

ki

a

képzés

gyakorlatorientáltságát. Négyévnyi tapasztalataik szerint a CP eredményes befolyásolásának
sikeres tevékenysége feltételezi a nagyon magas óraszámú, gyakorlati tapasztalatszerzést
biztosító képzési formát. Kiemelték azt is, hogy bár belépve a képzésbe kifejezetten
„mélyvíz”-ként élték meg az azonnali gyakorlatba kerülést, azonban abban is egyetértettek,
hogy a lehetséges legtöbb időt kell és szükséges eltölteni a gyakorlati csoportokban, hogy
minél több személyes és közvetlen tapasztalatszerzésre nyíljék lehetőségük. A hallgatók
hatékonynak értékelték képzésüket, mivel véleményük szerint – más pedagógusképzésekhez
viszonyítottan – olyan szakemberek képzését valósítja meg, akik a negyedik év végére
megfelelő gyakorlati óraszám és tapasztalatszerzés birtokában tudnak szinte azonnal
elhelyezkedni, tapasztalatlanságuk nem lesz akadálya annak, hogy eredményesen tudják
tevékenységüket megkezdeni, nem kizárólag a köznevelésben, hanem mindezt további
szakterületeken is megvalósítva, a rehabilitáció, szociális szféra területén is.
A hallgatók alapvetően megfelelőnek ítélik az elmélet és gyakorlat jelenleg kialakult arányát
(60-40%),

valamint

párhuzamosságát

a

képzés

során.

Mindazonáltal

a

képzés

hatékonyságának növelése érdekében a gyakorlat óraszámainak további emelését javasolták
többen is, mindezt nem az elmélet hátrányára, hanem az elméleti óraszámok megtartása
mellett.
A hallgatói javaslatok között szerepelt az elmélethez tartozó konduktív pedagógiai, valamint
az orvosbiológiai képzéstartalom erősítése, több tünettani, valamint további, az anatómia,
idegélettan és orthopédia területét érintő jelenlegi kurzusok bővítésével és továbbvitelével. A
hallgatói vélekedések szerint e képzéstartalmak felülvizsgálatát igényli az is, hogy ezek a
tárgyak sokkalta inkább lennének hasznosak, ha egymással összekötötten, összefüggésekre
rámutató, azokat a gyakorlatban is szemlélető módon kerülnének megszervezésre, és ne ún.
„elszigetelt tudásszigetekként” legyenek jelen a képzésben.
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Az egyre nagyobb számú halmozottan sérült, összetettebb tünetképet mutató gyermek
gyakorlóterületen való megjelenése miatt, az adekvát és eredménnyel befolyásolás érdekében
hasznosnak látnák, ha több gyógypedagógiai kurzussal és erre épülő nevelési módszertani,
oktatási tantárgypedagógiai tartalommal és gyakorlattal bővülhetne a képzés; mindezek
mellett pedig kompetenciahiányukra hivatkozva lényegesen kevesebb külső tanítási, nevelési
gyakorlatot tartanak szükségesnek, különösen azon gyakorlóhelyek esetében, ahol nem került
integrálásra SNI-s, illetve CP-s gyermek.
A hallgatók többsége úgy látja, hogy az elmélet és gyakorlat jobb összekapcsolása mellett (pl.
tünettan és programterezés összekapcsolása) hasznos lenne néhány kurzus képzésbeli
helyének felülvizsgálata, így az integráció elmélete és gyakorlata, a ritka kórképeket
bemutató, vagy a tanulási nehézségek kérdéseivel foglalkozó kurzusokkal ne a képzés utolsó
évében, hanem sokkalta korábban, már a nevelési, tanítási gyakorlatok megkezdése előtt
találkozhassanak a hallgatók.
Bővítenének a képzés tartalmán azáltal is, hogy további tevékenységekben erősödnének, így a
rehabilitáció, a programírás és továbbvitel gyakorlatának elsajátításában, a segédeszközök és
más innovatív lehetőségek, terápiák alkalmazásában. Hiányolták képzésükben a valódi,
konduktív nevelési folyamatot érintő mérésekben való részvételt, a fejlődési folyamat
dokumentálásának megfelelő színvonalú elsajátítását, vagy annak a lehetőségét, hogy a
szülőkkel való kapcsolattartás és kommunikáció, felvételi- és elbocsátó beszélgetések,
feladat-beállítások és továbbvitelek tematikáját megfigyelhessék, gyakorolhassák.

7.3.5

Összegzés

Az általános, valamint a saját pályaválasztási motívumok, tényezők vizsgálata körében az
eredmények elsődlegesen a gyermekekkel való foglalkozás régről jövő igényét, valamint a
konduktori szakma iránti elköteleződést láttatják a konduktorképzést választók döntésének
elsődleges indokaként. A hallgatóink gondolkodásában közös, hogy úgy vélik, az tud
eredményesen a konduktori pályán maradni és tevékenykedni, aki a szakma iránt elkötelezett,
a másságot elfogadó pedagógiai szemlélettel bír, közel áll hozzá a gyermekekkel való
foglalkozás, s mindezek együttes meglétét tekintik a konduktori identitás legfontosabb
elemeiként is. Vizsgálatunk eredményei szerint a konduktorképzést választó fiatalok
pályaválasztása átgondolt és határozott; kialakult szakma iránti érdeklődésük és a képzés
eredményeként erős pályaidentitással bírnak.
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Kevés számú a konduktori pályától való elfordulás, a konduktori pályán való elhelyezkedés
az elsődleges cél, egyúttal nagyfokú nyitottságot is szereztek a szakmához kapcsolódó
továbbképzések, szakirányú tanulmányok folytatása és azok konduktori munkával való
lehetséges integrálása iránt. Mindamellett, hogy a legtöbb hallgató pályaválasztása célzott és
megfontolt volt, sokuk arról a tapasztalatáról vallott, mely szerint csak nagyon felszínes
ismeretei voltak a képzésről, csupán a képzésbe kerülést követően vált nyilvánvalóvá
számukra a nagyon magas elméleti és gyakorlati óraszám és az ehhez igazodó, sokuk számára
nagy teherrel járó hallgatói létforma. Ennek feloldását jelenthetné a képzés még precízebb
bemutatása, a nyílt napok sorát kiegészítő bemutatkozó látogatások szervezése budapesti és
vidéki középiskolákban, az Educatio kiállításon való jelenlét gyakorlatiasabbá tétele annak
érdekében, hogy a jelentkezők minél teljesebb képet kaphassanak a választani kívánt
képzésről.

A szakmai tudás, valamint a személyiségjellemzők, tulajdonságok körében egyöntetű volt az a
hallgatói

vélekedés,

mely

közöttük

egyfajta

rangsorként

inkább

a

pozitív

személyiségjellemzők, képességek meglétét hangsúlyozza, nézeteik szerint ugyanis ezek
nélkül, kizárólag a szakmai tudás birtokában nem lehet eredményes a konduktori
tevékenység.
A konduktori szakértelem - a hallgatói nézetek tükrében - tehát alapos szakmai tudásra,
pozitív személyiségjellemzőkre és képességekre épül, melyek együttes megléte, egymásra
épülése és egymást támogató jellege alapozza meg a sikeres és eredményes konduktív
tevékenységet.
A konduktori szerep tekintetében a fejlődés támogatását, a folyamat kísérését emelték ki
azzal, hogy mellette hangsúlyozták a határterületen való szakmai tevékenységet és a
konduktív nevelés általi segítő, támogató jelleget. A hallgatók egységesek voltak abban is,
hogy nem több szakmaterület egymástól független működéseként, hanem azok egységbe,
rendszerbe integrálásaként tekintenek a konduktori tevékenységre.
A hallgatók nézetei egységesek voltak abban, hogy a képzésbe kerüléshez feltételként
szabnák egy ún. személyes beszélgetésen való eredményes részvételt (a korábbi képzési
gyakorlatnak megfelelően), amely támogatná, hogy erre a speciális pedagógusi pályára
valóban az arra kész és alkalmas pedagógusjelöltek kerüljenek.
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A hallgatók nézetei szerint egy gyakorlatorientált, hatékony képzésként tekintenek a
konduktorképzésre, hiszen az itt oklevelet szerző konduktorok olyan megalapozott tudás és
kompetenciák birtokában fejezik be a képzést, amely alkalmassá teszi őket a több lehetséges
szakterületen való azonnali elhelyezkedésre és arra, hogy biztos önállósággal és
eredményesen kezdjék meg munkájukat.
A hallgatók számos javaslatot fogalmaztak meg a képzés felülvizsgálatára, megújítására,
elmélet és gyakorlat hatékonyabb összekapcsolása, képzéstartalom bővítése, felülvizsgálata.
Indoklásukban gyakran hozzáfűzték, hogy a képzés felülvizsgálata pozitív változást
eredményezhetne azáltal, hogy a hallgatóink még eredményesebbnek ítéljék a képzésben
eltöltött nyolc félévnyi időt, és végzésüket követően elhelyezkdésük és helytállásuk könnyen
és eredményesen történjék.

143

7.4 A keresztmetszet-vizsgálat eredményeinek összegzése
(1) Az attitűd-skála, metaforák és interjúk eredményeinek összegző értékelése szerint a
hallgatók a konduktori szerep tekintetében segítő, támogató feladatot ellátó és határterületi
szakemberként tekintenek a konduktorra, aki képes a homogén és heterogén teamben való
együttmködésre, nyitott az egyéni szükségletek, sajátos nevelési igény elfogadására, valamint
támogató az integráció, inkluzív nevelés vonatkozásában. A hallgatók speciális szakértelmet
igénylő, sokrétű, összetett tevékenységekben jelenítik meg a konduktort és az általa végzett
tevékenységet.
(2) A hallgatók megítélése szerint a konduktori pálya választásának általános szempontjai
körében leginkább a konduktori szakma iránti elköteleződés, a gyermekekkel való foglalkozás,
valamint a szakma hazai és külföldi elismertsége játszik szerepet. Az interjúk eredményei
tovább erősítették a kialakult hallgatói értékeléseket, a saját pályaválasztásuk befolyásoló
tényezőjeként változatlanul a gyermekekkel való foglalkozás igényét jelölték a legtöbben.
(3) Az egyéni szükségletek elfogadásában a hallgatók hozzáállása pozitív, már a képzésbe
lépéskor rendkívül nyitottak és elfogadóak; illetve úgyszintén empatikusan, nyitottan
viszonyulnak a sajátos nevelési igényhez is. A sajátos nevelési igényhez kapcsolódó elfogadó
attitűdhöz tartozik a cerebral paresis és más tünetegyütteseket mutató gyermekek, fiatalok
elfogadása is. Nyitottságuk, elfogadó attitűdjük, empatikus hozzáállásuk magasabb
évfolyamokban tovább erősödik, teljes körűvé válik.
(4) Az integráció, inkluzív nevelés kérdéskörében a hallgatók és a megkérdezett szakemberek
véleménye között nem mutatkozott jelentősebb eltérés.
(5) A konduktori szakma tanulhatóságának kérdésében mind a hallgatók, mind a szakemberek
a szakmai gyakorlat fontosságát, a minél szélesebb körben, egymástól való tanulást emelik ki
az elméleti és gyakorlati tanulás keretében.
(6) A képzés konduktorrá válásban betöltött szerepére nézve a hallgatók és a szakemberek
nézetei részben eltérnek, a kérdés vizsgálatához megfogalmazott állítások felében
tapasztalható szignifikáns eltérés. Az interjúkban megjelenő válaszok hangsúlyozták a képzés
magas elméleti és gyakorlati óraszámú, gyakorlatorientált, tapasztalatszerzést biztosító
sajátosságát, amely biztosítja a hallgatóknak a képzés befejezését követő, azonnali
elhelyezkedését, további gyakorlat elvégzése nélkül, melyben tapasztalataikra építve,
önállóan, felelősen kezdhetik meg munkájukat.
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8

AZ IDŐSOROS VIZSGÁLAT EREDMÉNYEINEK BEMUTATÁSA

A longitudinális vizsgálat keretében, alapozva a nézetkutatások által megismert metodológiai
megközelítésekre, egyfelől kvantitatív módszer (attitűd-skála), másrészt kvalitatív módszer
(fogalomtérkép, metaforaelemzés) alkalmazásával vizsgáltam a konduktorképzésbe belépő
hallgatók nézeteit és azok változásait a képzésük során. Célom volt feltárni, hogy változnak-e
a hallgatók nézetei az egyéni szükségletek és sajátos nevelési igény elfogadása tekintetében, a
konduktor szerepe és tevékenysége, valamint a szakma tanulhatósága vonatkozásában,
kimutatható-e különbség az integrációról, inklúzióról való gondolkodás, a konduktori pálya
választására és a konduktorképzésre vonatkozó nézetek körében a képzésben való
előrehaladás során.
A következőkben az attitűd-vizsgálat eredményeinek bemutatására és értékelésére kerül sor
azzal, hogy első körben a vizsgálat megkezdésének idején első évfolyamos hallgatóként
kitöltött attitűd-skálák eredményeit a négy évvel későbbi, immáron negyedévfolyamos végzős
konduktorhallgatói válaszokkal vetjük össze, az elemzés sorrendjének logikájaként az
idősoros vizsgálatot megalapozó kutatási kérdéseket és az azokra adható válaszokat követjük.
A válaszok összevetését követően kerül sor azon eredmények ismertetésére, amely a mind a
négy éves kitöltésében részt vevő csoport nézeteinek elemzésén alapul; a vizsgálat keretében
az

évről-évre bekövetkező

hallgatói

nézetváltozások dinamikájának

megragadására

törekszünk.

8.1

A hallgatói nézetek alakulása az attitűd-vizsgálat tükrében

8.1.1

Nézetváltozások a konduktori szerep és tevékenység vonatkozásában

A konduktori szerepre vonatkozóan a szerep jellemzőinek, sajátosságainak megragadását
célzó kérdésekre, mint például a pedagógus és terapeuta jelleg, az elsődleges szakterület, a
minden életkorra kiterjedő fejlesztés, a kompetenciák a segítségadásra kérdésére adott
válaszok alapján törekedtünk a hipotézis tekintetében az adatgyűjtésre. A konduktori
tevékenység jellemzése körében feltett kérdésekre, mint komplex személyiségfejlesztés,
domináns mozgásfejlesztés, képzéstartalmak szerepe a tevékenység eredményességében, a
homogén vagy heterogén teamben működés eredményességének kérdésére megfogalmazott
válaszok ugyancsak bővítették a vizsgálati adatok körét.
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Az adatok alapján megállapítható, hogy a konduktorjelöltek nézetei a képzés során változnak
a konduktori szerepre és a konduktori tevékenységre vonatkozóan, hiszen valamennyi
kérdésre adott válaszok átlagai növekedést mutattak az első évről a negyedik évre, a
változásban megmutatkozó különbség csupán a növekedés mértékében van (8.1.1. ábra).
A konduktori szerep megítélése tekintetében a pedagógus és terapeuta szerep-együttes már a
képzés elején lévő hallgatók vélekedései alapján elfogadottsággal bír, egy kezdeti (4,087)
értékről a képzés negyedik évére tovább erősödik (4,478-as értéken), stabilabb
meggyőződéssé alakul. Szintén jellemző már a képzés elején az a vélekedés, amely a
konduktort akár a pedagógia, akár az egészségügy területén, illetve a szociális szférában is
hatékonyan működő szakemberként látja, a képzést megkezdő hallgatói válaszok 4,065
értéken értettek az állítással egyet. A hallgatók ezirányú nézete empirikus tapasztalataik által
megerősítve, a képzés hatására tovább erősödik, így az utolsó évre 4,348-ra növekszik. Az
eredményt támasztja alá a szórás jelentős csökkenése (0,975), a válaszok sokkalta inkább egy
irányba mutatnak a képzés végére. A vizsgált elsős hallgatói évfolyam inkább nem ért egyet
(2,696) azzal az állítással, mely szerint a konduktor szakterülete elsődlegesen a pedagógia,
másodlagosan az egészségügy, rehabilitáció. A szakterületre vonatkozó hallgatói nézetek a
negyedik évfolyamra változnak, módosulnak, de mindössze a 3,522-es középértéket érik el az
átlagértékek. A szakterület pedagógiai dominanciájának kezdeti nemleges megítélése
vonatkozásában elmozdulás tapasztalható, a válaszok a bizonytalan igen felé közelítenek; a
kezdeti szórás 1,297, ez csökkent 1,027-re.
Változást mutat a képzés végére az a hallgatói nézet is, amely a konduktort, mint
mozgásterápiát végző szakembert értékeli. A hallgatói nézet módosulása tekintetében
tendenciaszerű növekedés figyelhető meg, míg az első évben a hallgatói vélekedések egy
kezdeti középértéken, 3,761-en mozogtak, a képzés utolsó évében az állítással egyetértő,
igenlő 4,217-es értéket mutattak. Hallgatóink a képzés végére már inkább egyetértettek a
konduktor mozgásterápiát végző szakemberként való értékelésével. Tapasztalható a változás a
szórás terén is, a kezdeti 1,079-es érték 0,786-ra csökkent, a terjedelem pedig jelentősen
szűkült 1-5-ről 3-5-re. A belépő hallgatói vélekedések támogatták (4,348) azt a
szerepjellemzőt is, amely szerint a konduktor minden életkorban képes a fejlesztésre. A
hallgatók szakmai önbizalmának növekedésére utal ez a nézet a képzés során, annak hatására
tovább erősödött, 4,674-es átlagértéken stabil meggyőződéssé alakult, a szórás itt is jelentősen
csökkent 0,875-ről 0,598-ra.
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Módosult a konduktori szerep hallgatói értékelése abban a vonatkozásban is, hogy
megítélésük szerint a gyermek minden tevékenységében képes a segítségadásra. A
gyakorlatban megélt sikereik hatására, kompetenciaterületeik és határaik megítélését
tapasztalataikra alapozva pontosítják, illetve kiterjesztik, értékelik át szerepük jelentőségét,
spektrumát; így az állítás a kezdeti közepes átlagértékről (3,739) a képzés végére elfogadott,
támogatott nézetté erősödik (4,182). A konduktori szerep sajátosságaként gondolkodnak arról
is, hogy a konduktor érzékeny az egyéni szükségletekre. Az erre vonatkozó, már az első
évfolyamban támogató (4,043) nézeteik változnak, a negyedik év végére meggyőződéssé
véglegesülnek (4,913), a négy év alatt gyakorlatilag konszenzusra jutnak. A válaszok szórása
a kezdeti 1,115-ös értékről lecsökkent 0,285-re, a válaszok terjedelme 1-5-ről leszűkült 4-5-re,
ami az adott kérdéssel való egyetértésben nagyfokú homogenizáció megfigyelését teszi
lehetővé. A hallgatók végzésük évében egyértelműen egyetértenek azzal, hogy az egyéni
szükségletekre érzékenynek kell lenniük, tehát a képzés a hallgatók ezen irányú nézetét
megerősíti.
A konduktori szerep segítő, facilitáló jellegére vonatkozó nézetek is változnak, hiszen amíg az
első évben 3,913-as középértéket mutatnak a válaszok, a negyedik, utolsó évre a kérdésben
4,283-as elfogadó, támogató értékeléssel találkozhatunk. Ez a növekedés azt mutatja, hogy a
képzés során a kezdetben alacsonyabb értéket adó konduktorjelöltek nézetei változnak,
erősödnek, egyre inkább felismerik és értékelik a konduktori szerep segítő, támogató jellegét.
A konduktori tevékenység megítélésében is változnak a hallgatói nézetek. A konduktív
tevékenységről való azon gondolkodás, amely azt segítésként, irányításként, rávezetésként
tekinti, már a képzésbe lépéskor jellemzi a hallgatók vélekedését (4,652). A hallgatói nézet a
felsőbb évfolyamokban tovább erősödött, negyedévre 4,870-es átlagértéken egyetértéssé,
meggyőződéssé alakult. A szórás 0,604-ről csökkent 0,341-re, a válaszok terjedelme 2-5-ről
4-5-re szűkült, ami a kapcsolódó nézet egyértelművé válását jelzi.
Minimálisan változott, további erősödést mutat az a nézet, miszerint a konduktor
tevékenysége során komplex személyiségfejlesztést valósít meg. Az állításra adott válaszok
már az első évben kimagasló, 4,848 egyetértést mutattak, mely a képzés utolsó évére tovább
növekszik, 4,913-os átlagértéken egyöntetű egyetértéssé stabilizálódik. Az alacsony 0,42-es
szórás tovább csökkent 0,285-re, míg a 3-5-ös terjedelem 4-5-re változott, tehát a kérdéssel
való kezdeti egyetértés tovább erősödött.
A tevékenység azon sajátosságára vonatkozó nézet, mely szerint a konduktor dominánsan a
mozgás fejlesztését végzi, erősödik. Értékelése a kezdeti 3,304-es értékről, a képzés végére
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3,522-ös átlagértéken állapodik meg, ami bizonytalan és megosztott véleményt mutat a
konduktorjelöltek között. Ezt támasztja alá az is, hogy a válaszok terjedelme mindkét
évfolyamnál maximális (1-5) maradt. Azon állítás tekintetében, hogy a konduktor milyen
teamben (homogén vagy heterogén) képes és tud hatékonyan dolgozni, eltérő nézetekkel, és
azok

változásaival

találkoztam.

A

konduktort

inkább

heterogén

(neurológus,

gyógypedagógus, gyógytornász, logopédus, pszichológus, terapeuta alkotta) teamben
hatékonynak látó állítások a kezdeti 3,609-es középértékről a képzés végére 3,913-as
átlagértékre növekednek, elérve a támogatás alsó határát. A konduktort inkább homogén
(konduktor) teamben hatékonynak értékelő állítások alacsonyabb értékről kiindulva (2,696)
mutatnak változást, a negyedik év átlaga 3,087 átlagértékre emelkedett. Mindkét válasz
növekedése betudható a képzés során elsajátított tartalmaknak, a tudáson kívül szerzett
gyakorlati élmények, tapasztalati tudás hatásának. Bár az előző kérdéshez képest nagyobb az
átlagértékek növekedése, ugyanakkor nem ellentétes a nézetek változása, azaz a hallgatók
mindkét esetben, mind homogén, mind heterogén csoportban elképzelhetőnek látják a
hatékony együttműködés lehetőségét. Abban a vonatkozásban, hogy mely képzéstartalmak
szükségesek elsősorban a konduktori tevékenység eredményességéhez, szintén eltérő
nézetekkel és nézetváltozásokkal találkozunk. Támogatóan gondolkodnak a hallgatók a
konduktori tevékenységhez szükségesnek ítélt oktatási/nevelési módszertani alapismeretek
tekintetében. Az első évben 4,109-es értéket mutatnak vélekedések, amely a negyedik évre
kismértékben tovább erősödik, 4,217 átlagértékre növekszik, a szórás alig változott (0,875 és
0,892), a terjedelem egyáltalán nem (2-5). A konduktori tevékenységhez szükséges
orvosbiológiai, neurorehabilitációs ismeretek esetében is megerősödtek a hallgatók vonatkozó
nézetei. Az első évben a kezdeti átlagérték a 3,977 értékről az utolsó évre módosul, egyetértő
4,261 átlagértékre nő, a szórás 1,191-ről csökkent 0,976-ra. A konduktív pedagógia tartalmak
ismeretének szükségességét már első évben magas támogatottság jelzi, a kezdeti 4,489-es
átlagérték az utolsó évben egyértelmű egyetértéssé változik, az érték 4,891-re nő. A szórás az
elsősök körében 0,727, amely jelentős mértékben, 0,482-re csökkent negyedik évben, itt is
erős tehát a válaszok homogenizálódása, és a kérdéssel való egyetértés erősödése.
Az adatok összegzéseként látható, hogy a hallgatók képzésük végére a konduktort, mint
komplex

személyiségfejlesztést

megvalósító,

segítő

szerepet

betöltő,

pedagógus

szakemberként látják, aki hatékony a pedagógia, az egészségügy és szociális szféra
területén,

tevékenységének

ellátáshoz

szükségesek

a

konduktív

szakmai,

az

orvosbiológiai és módszertani képzéstartalmak, képes a homogén és heterogén
szakembercsoportban is hatékony együttműködésre.
148

Ezek a nézeteik összhangban vannak a konduktív nevelési rendszer, valamint az arra
épülő konduktorképzés korábbiakban ismertetett alapvető elemeivel és alapelveivel:
komplex személyiségfejlesztés, holisztikus szemlélet (Pető,1955; Hári és mtsai, 1991; Beck,
2008; Feketéné Szabó, 2011; Földesi, 2014; Benyovszky, 2015); homogén és heterogén
teammunka (Hári, 1991; Pintér, 2002 ; Medveczky, 2004); hatékonyság a határterületeken
(Balogh, 1994; Medveczky, 2004; Szabó és Hevér, 2011); a tevékenységhez szükséges
határterületi ismeretek, tudás (Hári, 1973, 1982, 1991; Feketéné Szabó, 2013); a pedagógia
elsődleges szakterületkénti értékelése (Hári, 1980, 1982), valamint a segítő szerep (Pető,
1955; Hári, 1991; Horváth, 2000; Pintér, 2002).
Az adatok köréből a konduktori szerepre és tevékenységre vonatkozóan olyan nézetek
megerősödése is megfigyelhető, amelyek tisztázásra szorulnak, mivel a konduktív nevelés
alapvetéseitől eltérnek: úgy, mint a pedagógus és terapeuta szerepegyüttes, valamint a
konduktív tevékenység és mozgásterápia szoros összefüggésének hangsúlyozása, úgyszintén a
konduktor, mint mozgásterápiát végző szakemberi értékelés.
4,478
4,087

A konduktor pedagógus és terapeuta.

4,348
4,065

A konduktor minden területen tud hatékonyan dolgozni…

4,674
4,348

A konduktor minden életkorban képes a fejlesztésre.

4,182
3,739

A konduktor a gyermek minden tevékenységében képes…

3,913
3,609

A konduktor inkább heterogén (neurológus,…
A konduktor inkább homogén (konduktor) teamben tud…

3,087
2,696

A konduktor érzékeny az egyéni szükségletekre.

4,913

4,043

4. év
Átlag

4,283
3,913

A konduktori egy facilitáló, segítő szerep.
A konduktori tevékenység elsősorban a szakma ismeretét…

4,356

3,565

4,913
4,848

A konduktori tevékenység komplex személyiségfejlesztést…
A konduktori tevékenységhez alapvető a oktatási/nevelési…

4,217
4,109

A konduktori tevékenységhez nélkülözhetetlen a…

4,261
3,977
4,891
4,489

A konduktori tevékenységhez elengedhetetlen a konduktív…

4,87
4,652

A konduktív tevékenység segítést, irányítást, rávezetést…
3,522
3,304

A konduktor dominánsan a mozgás fejlesztését végzi.
A konduktor szakterülete elsődlegesen a pedagógia,…

2,696

3,522
4,217
3,761

A konduktor mozgásterápiát végző szakember.

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

8.1.1. ábra: Hallgatói nézetek változása a konduktori szerep és tevékenység megítélésében
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1. év
Átlag

8.1.2

Nézetváltozások a pályaválasztás általános és személyes motívumai tekintetében

A konduktorképzés választásának általános és saját tényezői körében a gyermekek iránti
szeretet, a szakma iránti elköteleződés, a jó pedagógus példája, az elhelyezkedési lehetőség,
az önkéntes munka, a család és környezet elvárása, valamint az érintettség kérdéseire adott
válaszok szolgáltattak adatot a hipotézis igazolhatóságára, vagy elvetésére.
Az eredményekből következően az általános pályaválasztásra vonatkozó nézetek a tanulmányi
előrehaladással differenciálódtak, megjelentek újabb vélekedések, mint például a pozitív
pedagóguspélda, valamint az önkéntes munkatapasztalat hatását is a befolyásoló tényezők
körébe emelték, azonban a hallgatók nézetei magasabb évfolyamban sem változtak az
általános pályaválasztásban elsődlegesként hangsúlyozott szakma iránti elköteleződés és a
gyerekekkel való foglalkozás szeretetét illetően.

A fiatalok konduktori szakmai választásában szerepet játszó
tényezők
4,00

3,97
3,64
3,25

3,03

3,36
3,07

2,75
2,32
2,03

1. évf.

8.1.2. ábra: A konduktorképzés választásának általános tényezőire vonatkozó belépő hallgatói nézetek

A konduktorképzés választását befolyásoló saját tényezők elsődlegességének sorrendje a
képzés ideje alatt ugyan átrendeződött a hallgatók véleménye szerint, de a saját választás
tényezőinek vonatkozásában a hallgatói nézetek nem változtak, a gyerekekkel való foglalkozás
szeretetét és a szakma iránti elköteleződést hangsúlyozva.
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A válaszok 1-5-ös skálán mozgó átlagai alapján egyfajta sorrendet lehet felállítani, hogy mely
tényezőket gondolják leginkább a fiatalkori konduktori pálya- és a saját konduktori
pályaválasztásuk fő mozgatórugóinak, illetve milyen faktorok jellemzik leginkább pedagógusi
énképüket. Az első évfolyamosok úgy gondolják, hogy a legbefolyásolóbb tényező a
konduktori pálya választásában a gyermekekkel való foglalkozás lehetősége és az ezzel
összefüggésben álló szakma iránti elköteleződés (8.1.2. ábra). Mindkettő tényezőre adott
válaszok átlagértéke 4 körül mozog, előző átlagpontszáma pont 4, 00, míg utóbbi 3,97. Ezt
követi 3,64-gyel a hazai és nemzetközi szakmai elismertség és a biztos munkalehetőség,
amely átlagosan 3,36-os értéken áll az elsősök szerint. A válaszok átlaga alapján a legkevésbé
befolyásoló tényezők a család és a környezet elvárása (2,32) és a kortárs preferencia (2,03).

3,76
3,55
3,89

4,50
4,51
4,42
3,07

3,36
3,35
3,28
3,50

4,00

4,62
4,37
4,37

3,97

3,25
3,53
3,67
3,84

3,03
3,44
3,65
3,76

3,64
3,97
3,76
4,00
2,03
2,33
2,31
2,42

2,32
2,26
2,10
2,47

2,75
3,06
2,98
3,39

A fiatalok konduktori szakmai választásában szerepet játszó
tényezők

1. évf.
2. évf.
3. évf.
4. évf.
8.1.3 ábra: A konduktorképzés választásának általános tényezőire vonatkozó hallgatói nézetek alakulása

Ha az idősebb generációt is az elemzéshez vesszük, akkor az látható, hogy évfolyamrólévfolyamra nézeteik differenciálódnak, nő a pozitív pedagóguspéldák hatása és az önkéntes
munkatapasztalat súlya, ami a válaszadók szerint szintén befolyásolhatja egy fiatal konduktori
pálya melletti döntését, de minden évfolyam szerint a legerősebb két tényező a szakma iránti
elköteleződés és a gyerekekkel való foglalkozás szeretete. Előbbi esetén az átlagok értéke első
évfolyamtól negyedikig 3,97; 4,62; 4,37; 4,37, míg utóbbi esetén 4,00; 4,50; 4,51; 4,42.
Érdekes látni, hogy szinte mindegyik tényező esetén növekvő átlagértékekről lehet beszélni,
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tehát a felsőbb évesek a felsorolt tényezőket fontosabbnak tartják a pályaválasztás
szempontjából, mint az első évfolyamon tanulók. (8.1.3. ábra)

Saját konduktori szakmai választásában szerepet játszó tényezők
3,932

3,831
3,458

3,404

3,322

2,644
2,220
1,576

1,593

1,525

1. évf.

8.1.4. ábra: A konduktorképzés választásának saját tényezői a belépő hallgatói nézetekben

A saját konduktori pályaválasztás szempontjából az elsőévesek szerint szintén a gyerekekkel
való foglalkozás lehetősége volt a legfontosabb motivációs tényező (3,93), második helyen a
szakmai elköteleződés (3,83), majd a hazai és külföldi szakmai elismertség áll (3,46) az
átlagpontok vizsgálata alapján. Tehát nagyon hasonló a rangsor, mint az általános
pályaválasztási motivációk terén. (8.1.8. ábra) Az érintettség, a család és környezet, valamint
a kortársak véleménye a legkevésbé befolyással bíró tényezők az első évfolyamos
válaszadóknál. Mindhárom tényező esetén az átlagok 1,6 alatt maradnak.
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3,322
3,824
3,725
3,974

3,932
4,147
4,255
4,079

3,404
3,636
3,353
3,553

4,735
4,163
4,079

3,831

2,644
3,265
3,255
3,000

2,220
2,706
2,980
2,474

1,525
1,618
1,667
1,605

1,593
1,824
1,588
1,632

1,576
1,485
1,431
1,658

3,458
3,912
3,275
3,526

Saját konduktori szakmai választásában szerepet játszó tényezők

1. évf.
2. évf.
3. évf.
4. évf.
8.1.5. ábra: A hallgatói nézetek alakulása a konduktorképzés választásának saját tényezői vonatkozásában

Hasonlóan alakul a rangsor a felsőbb évfolyamosoknál is. Kiugró a második évfolyamosoknál
a szakma iránti elköteleződés, itt megközelítik a maximális ötös értéket a válaszok (4,735),
illetve a harmadik évfolyamosoknál a gyerekekkel való foglalkozásának lehetősége (4,255).
(8.1.5. ábra)

8.1.3

Változások az integrációra, az inkluzív nevelésre vonatkozó nézetek körében

Az integráció, inkluzív együttnevelés kérdésében a konduktor, valamint a többségi
intézmények felkészültsége, a konduktív nevelés és az integráló nevelés kapcsolata, a CP-s
gyermekek integrálhatósága körében született válaszok eredményei tükrében törekedtem az
adatgyűjtésre.
Az integrációra, inkluzív nevelésre vonatkozó hallgatói nézetek fejlődését első körben a
belépő, első évfolyamos hallgatóként megfogalmazott válaszok, illetve a képzés végén lévő,
már negyedévfolyamos hallgatóként adott értékelések összevetésével vizsgáltam.
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a konduktor az inklúzió megvalósítására felkészített
szakember
szükséges, hogy a fejlődési mérföldköveknél a cp-s gyermekek
intervallum konduktív nevelésben vegyenek részt
többségi iskolák/óvodák nagyrésze felkészült a cp-s
gyermekek fogadására, a velük való foglalkozásra
a konduktív nevelés rendelkezik adaptálható eszköztárral az
integráló neveléshez.
a konduktív nevelés egy lehetséges út a sikeres integráló
neveléshez
a sikeres integráló nevelés érdekében fontos, hogy a
konduktív nevelés a szükséges legrövidebb ideig tartson.
a konduktív nevelés csoportos jellege fontos feltétele a sikeres
integrációnak
a szabadidős foglalkozások, sport, szakkörök segítik a cp-s
gyermekek beilleszkedését

3,489
3,65
3,891
3,822
1,652
1,587
4,043
3,783
4,413
4,391
4,152
3,891

4. év
Átlag

4,435
4,522
4,630
4,478

1. év
Átlag

3,935
3,909

az inkluzív nevelésnek határozott kritériumrendszere van

4,587
4,587

mindenkinek joga van a többségi neveléshez

4,261
3,978

a konduktív nevelés célja az inklúzió, integráció

3,522
3,478

a konduktív nevelés felkészít az integrációra
1,935
1,826

minden cp-s gyermek integrálható

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0
8.1.6. ábra: Hallgatói nézetváltozások az integráció, inklúzív nevelés kérdésében

Az az állítás, miszerint a konduktor az inklúzió megvalósítására felkészített szakember, az
első évben 3,650-es, középértéket kapott, a válaszok az utolsó évben mindössze 3,489-es
értéket vesznek fel. A képzés végére megkérdőjeleződött a hallgatók azon nézete, amely
szerint a konduktor felkészült lenne, és megfelelő kompetenciákkal rendelkezik az inklúzió
eredményes megvalósítására. A szórás 0,822-ről 0,968-ra, míg a terjedelem 2-5-ről 1-5-re
nőtt. Erősödött az a hallgatói nézet, mely szerint a konduktív nevelés rendelkezik adaptálható
eszköztárral az integráló nevelés segítéséhez. A kezdeti 3,783-as átlagérték 4,043-ra
növekszik, azaz az első évfolyamos hallgatók még bizonytalan álláspontja a negyedik évre
megváltozik, támogató értékeléssé fordul. A képzés hatására, illetve tapasztalataik alapján a
hallgatók úgy látják, a konduktív nevelés támogatást nyújthat az integráló nevelés számára,
elgondolásai, megoldásai, eszközrendszere alakítható, adaptálható a többségi környezetben
megvalósuló neveléshez is. Megerősödött az a hallgatói nézet, mely szerint a sikeres integráló
nevelés érdekében fontos, hogy a konduktív nevelés a szükséges legrövidebb ideig tartson. A
kezdeti 3,891-es átlagérték a negyedik évre 4,152 átlagértékre növekszik. A vonatkozó
nézetet a gyakorlati képzés során szerzett tapasztalatok erősíthetik, a végzősök válaszai
kevésbé sokszínűek, a szórás csökkent, 1,269-ről 1,053-ra, a válaszok értéke szűkült 1-5-ről
2-5 terjedelemre.
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Erősödött az a hallgatói vélekedés, mely szerint a szabadidős foglalkozások, sport és egyéb
szakkörök segítik a CP-s gyermekek beilleszkedését, integrációját. A válaszok átlagai a
kezdeti 4,478-as értékről a képzés végére 4,630-ra emelkednek, a válaszértékek szórása
0,623-ról 0,572-re csökkent.
Változott a hallgatók gondolkodása abban a kérdésben, amely a konduktív nevelés céljaként
az inkluziót, az integrációt fogalmazza meg. Az első évben 3,978-at mutat a válaszok
átlagértéke, a negyedik évre ez eléri a 4,261-et. A képzés hatására erősödik az a hallgatói
nézet, amely a konduktív nevelés reális kimeneteként tekint az inkluzív, integrált nevelésre.
Nem lényegi változás, minimális eltérés látható azon hallgatói nézet vonatkozásában, amely
hangsúlyozná a CP-s gyermekek intervallum konduktív nevelésben (azaz rövid, hetekben
terminált, de intenzív nevelés) való részvételét a fejlődési mérföldkövek esetében. Az első
évfolyamban a 3,822-es átlagérték a negyedik évre mindössze 3,891-es átlagértéken, egy
gyenge egyetértést mutat.
Nem mutat alapvető változást az a hallgatói vélekedés sem, amely szerint a többségi
köznevelési intézmények, óvodák, iskolák nincsenek felkészülve a CP-s gyermekek fogadása, a
velük való foglalkozás tekintetében. Az első évfolyamosok 1,587, a negyedik évesek 1,652
átlagértéken nem értettek egyet a többségi intézmények felkészültségével és speciális
szakértelmének meglétével. A képzés során a hallgatóknak számos lehetősége nyílik többségi
intézményekben való intervallum külső gyakorlat eltöltésére, tapasztalatszerzésre, így
vélhetően ebből is ered a kérdés értékelése. Minimálisan erősödött az a hallgatói nézet, amely
a konduktív nevelésre, mint egy lehetséges útra tekint a sikeres integráló nevelés tekintetében.
A kérdés válaszai az első évben 4,391, az utolsó évben 4,413-es átlagértéken értenek egyet a
hallgatók a konduktív nevelés integrációt támogató szerepével. Kiemelhető változás, hogy a
negyedik évfolyamosok válaszai, mint ahogy az előző kérdésnél is, differenciáltabbá válnak,
jobban szóródnak: a szórás értéke 0,682-ről 0,748-ra, a válaszok értékeinek terjedelme pedig
3-5-ről 2-5-re nőttek.
Minimálisan

változott

az

a

vélekedés,

amely

az

inkluzív

nevelés

határozott

kritériumrendszerére vonatkozik. Az első évfolyamban 3,909, a negyedik év végére 3,935
átlagértéken, gyenge elfogadás szintjén értenek egyet azzal, hogy az inkluzív nevelés
vonatkozásában többféle kritériumnak kell egyszerre, együttesen és összefüggően
megvalósulnia, rendszerré alakulnia. Nem változott az az integrációt érintő azon hallgatói
nézet sem, amely a többségi neveléshez való, mindenkit megillető jogot hangsúlyozza. Az első
és az utolsó év válaszai a 4,587-es átlagértéket veszik fel, ugyanakkor a szórás és a válaszok
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sokfélesége, a válaszok terjedelme növekedett: a szórás 0,652-ről 0,748-ra, a válaszok
terjedelme pedig 3-5-ről 2-5-re emelkedett. Az eredményből arra következtethetünk, hogy bár
a hallgatók egyértelműen támogatják a többségi nevelés előtérbe helyezését, véleményüket
árnyalja az a tapasztalat, mely szerint nem minden CP-s gyermekünk számára adottak a
lehetőségek a többségi nevelésben való sikeres részvételre, így ők kevésbé élhetnek ezzel, a
mindenkit megillető jogosultsággal. Nem változott a konduktív nevelés integrációt előkészítő
szerepének megítélése a képzés során. A hallgatói válaszok az első évben 3,478, a negyedik
évben 3,522 középértéken mutatják a hallgatók bizonytalanságát, illetve a kérdés
megítélésében való megosztottságát. A szórások értéke és a terjedelme sem változott: a szórás
0,983, a terjedelem 1-5. Nem mutat lényegi változást a valamennyi CP-s gyermek
integrálhatóságára vonatkozó nézet. A konduktorjelöltek nem osztják azt a véleményt, hogy
valamennyi CP-s neveltünk integrálható. Az első évfolyamosok válaszai 1,826-os
átlagértékről a negyedik évre mindössze 1,935-ös átlagértékre növekszik. A szórás nőtt 0,926ról 1,104-re, a terjedelem 1-5 nem változott. A csoportban megvalósuló konduktív nevelés,
mint a sikeres integráció feltételére vonatkozó nézetek nem változtak a képzés során. Az első
évben 4,522, a negyedik évben 4,435-s átlagértéken értenek egyet a hallgatók a csoportos
jelleg és a sikeres integráció kapcsolatának hangsúlyozásával. A válaszok sokfélesége alakult:
a szórás 0,753-ról 0,86-ra, a válaszok terjedelme pedig 2-5-ről 1-5-re változott.
Összegezve, a képzés hatására erősödött a hallgatók nézete a sport, a szabadidős és
szakkörtevékenységek

támogató,

integrációt

elősegítő

hatásáról,

továbbá

abban

a

vonatkozásban, hogy a konduktív nevelés rendelkezik adaptálható eszköztárral az integráló
nevelés segítéséhez. Megerősödött a szükségesen legrövidebb ideig tartó konduktív nevelést
hangsúlyozó, valamint a konduktív nevelés célját az integráció, inkluzív nevelés segítésében
meghatározó hallgatói nézet a képzés során (8.1.6. ábra).
Minimálisan változott a képzés során a hallgatók nézete a CP-s gyermekek intervallum
konduktív nevelésben való részvételének, valamint a konduktív nevelés sikeres integrációt
előkészítő szerepének támogató megítélésében. Nem változott lényegesen a csoportos
konduktív nevelés integrációt támogató hatásának megítélése, mint ahogyan az a hallgatói
nézet is, amely nem osztja a valamennyi CP-s gyermek integrálhatóságára vonatkozó
vélekedést. A képzés végére megkérdőjeleződik az a vélekedés, amely szerint a konduktor
felkészült

és

megfelelő

kompetenciákkal

rendelkezik

az

inklúzió

eredményes

megvalósítására. Az eredmények tükrében látható, hogy a konduktorhallgatók nézetei
változtak a képzés során.
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8.1.4

Nézetváltozások a konduktori szakma tanulhatóságára vonatkozóan

A konduktori szakma tanulhatóságának kérdésében egyrészt a tanulást támogató szakemberre,
a tanulás keretére vagy a képzés konkrét tartalmára vonatkozó válaszok eredményei alapján
törekedtünk a hipotézis igazolására vagy elvetésére. Abból az irányból közelítettünk a kérdés
vizsgálatához, hogy lássuk, a hallgatók megítélése szerint mely a képzésben részt vevő
szakember közreműködése, vagy mely tanulási helyzet és keret, illetőleg mely képzéstartalom
járul hozzá a konduktori szakma elsajátításához, megítélésük szerint kitől és hogyan lehet a
szakmát megtanulni. (8.1.7. ábra) Az adatok alapján látható, hogy a konduktori szakma
tanulhatóságának kérdésében szintén változtak a hallgatók nézetei a képzés során.
3,217
2,870

Leginkább a gyakorlatvezető konduktoroktól lehet tanulni.
Nem kizárólag oktatóktól, konduktoroktól tanulható, hanem
akár a hallgatóktól is.

4,065
4,087

Ezt a szakmát csak a gyakorlatban lehet tapasztalt
szakemberektől (konduktor) megtanulni

4,652
4,174

A képzésben való részvétellel nem igazán lehet a szakmát
elsajátítani, még hosszú évek pedagógusi tapasztalásai
szükségesek hozzá.
Véleményem szerint csak az egyéni és önálló feladatvégzésben,
egyéni fejlesztésben megvalósuló feladathelyzetben lehet a
konduktori szakmát igazán megtanulni.
A konduktori szakma alapján képező tananyag elsősorban a
csoportos gyakorlati feladathelyzetekben jelenik meg, az
ezekből és egymástól való tanulás útján sajátítható el.
A konduktori szakma alapját képező tananyag elsősorban az
elméleti kurzusok előadásaiban, valamint a kapcsolódó
jegyzetekben, tanulmányokban, szakmai könyvekben jelenik…
A konduktori szakma véleményem szerint a hallgatók számára
igazán a gyakorlatban eltöltött minél több egyéni gyakorlati óra
alapján sajátítható el.
A konduktori szakma véleményem szerint elsősorban az elmélet
(konduktív pedagógiai, tantárgypedagógiai és módszertani és
orvosbiológiai) tudáselemeinek elsajátításával tanulható.

3,043
2,457
4,065

4. év
Átlag

4,478
4,067

1. év
Átlag

3,326

2,500
3,000
4,761
4,652
2,891
2,674

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0
8.1.7. ábra: Hallgatói nézetek változása a konduktori szakma tanulhatóságának kérdésében

Abban a vonatkozásban, hogy a tudás megszerzésének forrását mely szakember által vagy
tevékenységekben, tapasztalatszerzésben látják biztosítottnak, eltérő nézetekkel találkozunk.
Nem értenek egyet a hallgatók azzal az állítással, mely szerint a szakma elsősorban a
gyakorlatvezető konduktortól megtanulható, amely azzal a nézőponttal lenne igazán
összhangban, miszerint a gyakorlatból, a közvetlen látottak, hallottak alapján lehet leginkább
elsajátítani a szakmát. A hallgatók első évfolyamon az alacsony, 2,870 átlagértéken
válaszoltak. A negyedik évre, feltehetőleg a képzésben való előrehaladásuk során szerzett
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pozitív tapasztalataik miatt álláspontjuk némileg változik, az átlagérték az utolsó évre 3,217re nő, ami jelzi, hogy továbbra sem értenek egyet a gyakorlatvezetőtől való tanulás
kizárólagosságával.
Ettől az eredménytől eltérő, azonban azzal nem ellentétes azon állítás értékelése, amely a
szakma tanulhatóságát a gyakorlatban történő, tapasztalt szakemberek (konduktor) által látja
megvalósíthatónak. Az első évben adott válaszok ugyanis (4,174) átlagértéken támogató és
elfogadó értékelést adnak, amely az utolsó évre további növekedést mutatva (4,652)
meggyőződéssé alakul. A hallgatói vélekedést az előző kérdéssel együtt értékelve arra a
következtetésre juthatunk, hogy a hallgatók felismerve a gyakorlatban való tapasztalatszerzés
és a tapasztalati úton való tanulás pozitívumait, az ebben őket támogató szakemberi kört nem
szűkítik le csupán a konduktor személyére, a képzésben részt vevő további szereplők hatását is
elismerik. A gyakorlati képzés során megerősödött nézet a válaszok kismértékű
homogenizálódásában is tetten érhető, az első évfolyamosok válaszainak szórása 0,769, ami a
negyedik évfolyamban már csak 0,7061.
Nem változott a tanulók azon kezdeti vélekedése, mely szerint a konduktori szakma nem
kizárólag oktatóktól, konduktoroktól, hanem akár a hallgatóktól is tanulható. A már első
évfolyamban elfogadott állítás átlaga (4,087) a negyedik évre elhanyagolható mértékben
csökken (4,065), ami azt jelenti, hogy ezzel az állítással továbbra is egyetértettek, nézetük a
kérdés megítélésében nem változik. A stabil egyetértést támasztja alá az, hogy a válaszok
terjedelme (2-5) még tovább csökkent, a 3-5 közötti értékeket használták válaszadáskor.
Eltérő értékelést és nézetek megváltozását tapasztalhatunk abban a kérdésben is, hogy a
hallgatók a szakma elsajátítását inkább az egyéni vagy csoportos tanulási keretekben látják
eredményesebbnek. Az egyéni és önálló feladathelyzetben megvalósuló tanulás kérdésében az
első évesek válaszai 3,326-os közepes értéket vesznek fel, mutatva a hallgatók
bizonytalanságát, amely a negyedik évre 4,065-ra, az egyéni tanulást támogató értékelésre
változik. Az 1,034-es szórás 0,8-ra csökkent, a terjedelem 1-5-ről 2-5-re csökkent.
Tendenciaszerűen erősödött a hallgatók csoportos gyakorlati tanulását támogató nézete, mely
szerint a konduktori szakma alapját képező tananyag elsősorban a csoportos gyakorlati
feladathelyzetekben jelenik meg, az ezekből és egymástól való tanulás útján sajátítható el.
Ebben a kérdésben az első évben mért 4,067-as értéktől a válaszok a következő években
magasabb átlagértékeket vesznek fel, a képzés végére 4,478-s értékig jutnak el.
Valószínűsíthetően a hallgatók gyakorlati tapasztalatai erősítik a csoportos tanulás támogató
értékelését, az elsős szórás (0,78) kissé csökkent (0,691-re), a terjedelem szűkült (2-5-ről 3-5re).
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Arról a kérdésről, hogy a konduktori szakma alapját képező tananyag elsősorban az elméleti
kurzusok előadásaiból, vagy a gyakorlatban eltöltött gyakorlati órák tapasztalataira alapozva
sajátítható el, eltérő nézetekkel és azok megváltozásával találkozunk. Az elméleti képzés
hangsúlyozása az első évben a közepes (3,000) értékelést kap, amely tovább csökkenve, az
utolsó évben mindösszesen 2,500 átlagértéket mutat. Az eredményből arra lehet
következtetni, hogy a konduktorjelöltek a képzés során a szakma alapjait képező tananyag
elsajátításában nem az elméleti képzés hatását tartották elsődlegesnek, a képzés
előrehaladásával ez a meggyőződésük megerősödött. A gyakorlati tapasztalatszerzés adta
tanulás hatását hangsúlyozó vélekedés már az első évben mért értékek átlaga szerint
támogatott 4,652, ami a negyedik évre tovább erősödik, 4,761-re növekszik.
Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy a képzés során mind a konduktori szerepre és
tevékenységre, mind a konduktori szakma tanulhatóságára vonatkozó nézetek megerősödtek.
A konduktori szerep megítélésében erősödött az a hallgatói vélekedés, amely pedagógus és
terapeuta szerep-együttesben, a pedagógia, valamint az egészségügy területén, illetve a
szociális

szférában

is

hatékonyan

működő

szakemberként

tekint

a

konduktorra.

Meggyőződéssé vált a szerephez kapcsolva a mozgásterápiát végző szakemberként való
értékelés, hangsúlyozva a konduktor hatékonyságát a gyermek valamennyi tevékenységének
támogatásában, a segítő szerepben, egyetértve azzal, hogy a konduktor érzékeny az egyéni
szükségletekre. Nem alakult ki egyetértés a konduktor elsődleges szakterületének
megítélésében, így megkérdőjeleződött az a vélekedés, mely szerint a konduktor szakterülete
elsődlegesen a pedagógia, másodlagosan az egészségügy és rehabilitáció. Megerősödtek a
konduktori tevékenységre vonatkozó azon nézetek, amely segítésként, irányításként,
rávezetésként

definiálják

azt;

amelyek

a

konduktori

tevékenységre

komplex

személyiségfejlesztésként tekintenek. Erősödtek azon hallgatói nézetek is, amelyek szerint a
konduktor dominánsan a mozgás fejlesztését végzi, amely homogén és heterogén team
munkában is hatékonyan megvalósítható, s amely eredményességéhez a konduktív szakmai,
orvosbiológiai és módszertani képzéstartalmak egyaránt szükségesek. Megerősödtek a
szakma elsajátítását az egyéni és csoportos tanulási keretekben támogató hallgatói nézetek.
Megkérdőjeleződtek a szakma elsajátításának elsődleges forrását a gyakorlatvezető konduktor
személyére szűkítő vélekedések, valamint az elméleti képzéstartalom elsajátításának
hangsúlyozására vonatkozó nézetek is gyengültek a képzés során. Meggyőződéssé alakult a
gyakorlatban történő, tapasztalati úton való tanulást támogató hallgatói nézet is.
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8.2 Eredmények a konduktorhallgatók nézeteinek longitudinális
vizsgálata alapján
A következőkben azon vizsgálatunk eredményeit ismertetjük, amely a négy év során, évről
évre megismételt kitöltésében részt vevő csoport (N= 16) nézeteinek elemzésén alapul a 2. és
3. hipotézis tükrében, abból a célból, hogy az évről-évre bekövetkező hallgatói
nézetváltozások dinamikája láthatóvá váljék. Ezt a kérdéskört 19 kérdéssel vizsgáltam, négy
kérdést érintő adathiány felmerülése miatt, azok esetében a 3 év összefüggéseit a hiány
figyelembevétele nélkül értelmezem.

4,375
4,063
3,750
4,000

A konduktor pedagógus és terapeuta.
A konduktor minden területen tud hatékonyan
dolgozni (egészségügy, szociális és oktatásügy)

4,188
3,688
4,125
4,000

A konduktor minden életkorban képes a
fejlesztésre.

4,688
4,625
4,375
4,250

A konduktor a gyermek minden
tevékenységében képes segíteni.

4,400
4,188
4,438

3,375

A konduktor inkább heterogén (neurológus,
gyógypedagógus, gyógytornász, logopédus,…

3,438
3,312
3,688
3,563

A konduktor inkább homogén (konduktor)
teamben tud hatékony lenni.

3,375
2,625
2,500
4,875

A konduktor érzékeny az egyéni szükségletekre.

3,938

4,375

4,375
3,563
4,250
3,812

A konduktori egy facilitáló, segítő szerep.
A konduktori tevékenység elsősorban a szakma
ismeretét feltételezi.

3. év
Átlag

4,250
4,000
3,688
3,438

A konduktori tevékenység komplex
személyiségfejlesztést valósít meg.

4,938
4,875
4,938
4,938

A konduktori tevékenységhez alapvető a
oktatási/nevelési módszertani alapismeretek…

4,250
4,313
4,375
4,375

A konduktori tevékenységhez nélkülözhetetlen a
neurorehabilitációs tárgyak ismerete.

2. év
Átlag
1. év
Átlag

3,750
4,125
3,933

A konduktori tevékenységhez elengedhetetlen a
konduktív pedagógiai tartalmak ismerete.

4. év
Átlag

4,875
4,688
4,938
4,688

A konduktív tevékenység segítést, irányítást,
rávezetést jelent.

4,813
4,625
4,563
4,625

A konduktor dominánsan a mozgás fejlesztését
végzi.

3,125
3,063
2,750
2,625

A konduktor szakterülete elsődlegesen a
pedagógia, másodlagosan az egészségügy,…

3,063
2,812

A konduktor mozgásterápiát végző szakember.

3,875
3,563

3,312

4,188
3,875
3,812
4,813
4,625
4,750

A konduktor egy speciális pedagógus.

1

2

3

4

5

8.2.1. ábra.: A konduktori szerepre és tevékenységre vonatkozó nézetek alakulása évfolyamonkénti bontásban

160

I.

A konduktorjelöltek konduktori szerepre és konduktori tevékenységre vonatkozó
nézeteinek alakulása

Az évről évre megismételt vizsgálat válaszainak átlagértékeire figyelemmel az alábbi
megállapítások tehetők: a konduktori szerepre és tevékenységre, valamint a konduktori
szakma tanulhatóságára vonatkozó hallgatói nézetek változtak, és ezek a változások nem
csupán a képzés első és negyedik évfolyama között figyelhetőek meg, hanem évről évre
láthatóvá vált a nézetek alakulásának folyamata, tendenciája. (8.2.1. ábra) Nyolc kérdés
esetén a változás folyamatos, egyirányú, (növekvő vagy csökkenő); négy esetben ennek egy
variánsa figyelhető meg, azaz egy eltérő, kilengő érték kivételével szabályos a nézetváltozás.
Öt esetben váltakozó, hullámzó az eltérés, szabálytalan az értékek rajzolata. Egy kivételes
esetben az évenkénti átlagértékek gyakorlatilag stagnálnak.
1) Folyamatos, egyirányú változás volt tapasztalható a következőkben:
a. A képzés során a hallgatók meggyőződése erősödött a minden életkorra kiterjedő
konduktori fejlesztés eredményességére vonatkozóan. Egy igen magas értékről (4,250) a
képzés során 4,688-ra növekszik a válaszok átlagértéke. Ebben a kérdésben már a képzés
kezdetekor is erős egyetértés volt, ami később tovább erősödött. A szórás az elején 0,810,88 között ingadozik, majd a negyedikesek esetében már csak 0,479. A terjedelem
kezdetben 3-5, a két középső évfolyamnál 2-5, majd 4-5-re szűkül.
b. Megerősödött a hallgatók nézete a konduktor egyéni szükségletek iránti érzékenysége
kérdésében. A kezdeti 3,938-as átlagértékről növekszik egészen 4,875-ig, a szórások
értéke csökken: kezdetben 1,289, majd 0,719, végül csak 0,342. A terjedelem is egyre
szűkül 1-5-ről 3-5-re, majd 4-5-re, ami bizonyítja, hogy a konduktorjelöltek nézetei
nagymértékben változnak, a négy év alatt gyakorlatilag konszenzusra jutnak.
c. Erősödtek a hallgatók nézetei a szakma ismeretére alapozott konduktori tevékenységre
vonatkozóan a képzés végére. Nagyon egyenletes növekedés során jutnak el a hallgatók
válaszainak átlagértékei 3,438-ról 4,250-ig. Az első két és második két évfolyam szórásai
majdnem megegyeznek (1,153 és 1,07 illetve 0,817 és 0,856). Az elsősöknél 2-5-ig
terjednek, a másodikosoknál 1-5-ig, a két idősebb évfolyamnál már csak 3-5 a válaszok
átlagértékei.
d. Minimálisan változtak a konduktori tevékenységhez szükséges oktatási, nevelési
módszertani ismeretek és tudás hangsúlyozására vonatkozó hallgatói nézetek, de a képzés
végére is egyetértés mutatkozott a hallgatók vélekedésében. A válaszok átlagértékei
kismértékben változnak, minimálisan csökkennek a négy év során. A kezdeti 4,375-ös
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érték, a második évben nem is változik, majd a negyedik évre is mindössze 4,250-re
csökken, ami még egyetértést mutat. A szórás a második és a negyedik évfolyamnál a
legmagasabb (0,885 és 0,856), elsősöknél valamivel kevesebb (0,719), és a
harmadikosoknál a legkisebb (0,602), a terjedelem az első három évfolyamon 3-5, a
negyedikeknél 2-5.
e. Némileg erősödött a hallgatók gondolkodása abban, hogy a konduktor elsődlegesen,
dominánsan mozgásfejlesztést végezne, a képzés végére is kizárólag közepes egyetértés
mutatkozik, ami egyfajta megosztottságot és a tevékenységről való komplexebb
gondolkodást mutat. Az átlagértékekben történő növekedés legnagyobb része a második
(2,750) és a harmadik (3,063) év között történt. A kezdeti 2,625-ös érték, végül 3,125-ön
állapodik meg. Az elsősöknél és a másodikosoknál hasonló a szórás (1,258 és 1,483),
valamint a terjedelem megegyezik (1-5), a két idősebb évfolyamnál jóval kisebb a szórás
(0,854 és 0,806), és a terjedelem is szűkebb (1-4).
f. Erősödést mutatott a hallgatók gondolkodása abban, hogy a konduktor szakterülete
elsődlegesen a pedagógia, másodlagosan az egészségügy rehabilitáció, amellyel az
egyetértés a kezdeti 2,813-as értékből 3,875 átlagértékre növekedik. A szórás az
elsősöknél kiugróan magas (1,557), a két középső évfolyamnál is még viszonylag magas
(1,124 és 1,263), majd a negyedik évfolyamnál lecsökken (0,885-re). Terjedelem az első
három évfolyamnál teljes (1-5), a legidősebbeknél viszont csak 3-5. A középső két évben
bővülő pedagógiai és szakmódszertani kurzusok, belső, majd külső oktatási és nevelési
gyakorlatok erősítik a tevékenység pedagógiai jellegének hangsúlyozását.
g. Erősödött a hallgatók nézete a mozgásterápia és konduktív tevékenység összefüggésének
vonatkozásában. Az átlagértékek tendenciaszerű növekedése az első (3,313) és a második
(3,813) év között, valamint a harmadik (3,875) és a negyedik (4,188) év között figyelhető
meg. A kezdeti középérték jelentheti a konduktorjelöltek kezdeti bizonytalanságát a
kérdésben, míg a végső érték már egy igenlő értéket mutat. Az első évfolyamnál
folyamatosan csökken a szórás (1,138-ról 0,981-re, majd 0,719-re), amely aztán a
negyedikeseknél visszaugrik (0,911-re). A terjedelem fokozatosan szűkül, az elsősöknél
1-5, a másodikosoknál 2-5, míg a két legidősebb évfolyamnál 3-5.
h. Erősödött a hallgatók nézete a homogén teamben való eredményes tevékenység
vonatkozásában, a heterogén team vonatkozásában kialakított véleményükre is tekintettel
egyre inkább látják eredményesnek a homogén team munkában való részvételt is (a
heterogén csoporthatást is elismerve). Egy igen alacsony értéktől kiindulva (2,500)
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jelentős növekedést követően a negyedik év átlaga már 3,375. A szórás 0,96 és 1,15
között váltakozik, a terjedelem végig 1-5 között marad.
2) Négy kérdés esetében egy eltérő, kilengő érték kivételével szabályos a változás:
a. A képzés során gyengült a hallgatók nézete a konduktor, mint pedagógus és terapeuta
szerepértelmezésében, a másod- és harmadik évfolyamos hallgatók elbizonytalanodnak a
pedagógus és terapeuta szerep-együttes elfogadásában, ez azonban a képzés végére már a
bemeneti nézeteket is felülmúlva határozott egyetértést kap. A kezdeti 4,000-es átlagérték
a második évben lecsökken 3,750-re, ugyanakkor a negyedik évre 4,375-re növekszik. A
szórás a kezdeti 0,817-ről másodikra 1,126-ra nő, majd visszaugrik 0,772-re, majd megint
megnő 0,885-re. A terjedelem az elsősöknél és a harmadikosoknál 2-5, a másodikosoknál
1-5, a negyedikeseknél viszont már csak 3-5. A képzés végéig a hallgatóknak lehetőségük
nyílik nem pedagógiai szakterületű gyakorlóhelyeken való tapasztalatszerzésre (pl.
kórház, rehabilitációs intézmény), eredményességük, hatékonyságuk megélése hatással
lehet nézeteik megváltozására, kompetenciaérzékelésük kiterjesztésére a határterületek
irányában.
b. Hasonlóan gyengül, majd a képzés végére erősödik a hallgatók nézete abban a kérdésben,
amely szerint a konduktor minden területen hatékonyan tud dolgozni. Míg a kezdeti érték
4,000 a harmadik évben mért válaszok átlagértéke lecsökken 3,688-ra és végül az utolsó
évben 4,188-ra növekszik. Feltehetően a harmadik évben az egyik terület kisebb hangsúlyt
kap, vagy aktuális tapasztalatok okozhatják a visszaesést. A szórás értéke ingadozik 0,8 és
1,05 között, a terjedelem elsőben 3-5, felsőbb évfolyamokon 2-5.
c. A képzés során változott a hallgatók nézete a konduktori szerep facilitáló, segítő
jellegének hangsúlyozásában, az első évben 3,813 az átlagérték, amit egy jelentős
középértéknek tekinthetünk, a második évre növekedik 4,250 átlagértékre, a harmadik
évben egy még jelentősebb visszaeséssel 3,563-ra csökken az érték, ugyanakkor a
negyedik, utolsó évre a kérdésben a legmagasabb mért érték rajzolódik ki 4,375-el. A
változás oka az lehet, hogy második évtől egyre több önálló programvezetési, tervezési és
szervezési feladatuk jelentkezik, amely inkább az irányítási, vezetési szerep felé orientálja
a hallgatókat, ez hatással lehet a konduktori szerep hallgatói megítélésére is.
d. A konduktív tevékenység segítésként, rávezetésként való definiálása tekintetében a
hallgatók nézetei a képzés során kismértékű kilengésekkel végig erős egyetértést
mutatnak. A kezdeti 4,625-ről növekszik az utolsó évre 4,813-ra az átlagérték, a második
évi visszaesés (4,563) a kezdeti 4,625-s értéket veszi fel újból a harmadik évben. A
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szórásnál és a terjedelemnél szintén a második évfolyam a különböző. Itt a szórás 0,892, a
többinél 0,4-0,5, a terjedelem 2-5 a másodikosoknál, a több évfolyamon viszont kizárólag
4-5.
3) Öt kérdés esetében szabálytalan mintázatot vesznek fel az éves átlagértékek:
a. Megerősödött a hallgatók nézete a konduktor tevékenységének megítélésében, mely
szerint a gyermek minden tevékenységében képes a segítésre. A kezdeti alacsony
átlagérték (3,375) a második évre jelentősen megnövekszik (4,438), ebben az évben
veszi fel a legmagasabb értéket, az ezt követő visszaesés nem jelentős, a harmadik
évben 4,188-ra csökken, majd újból 4,400-et mutat a negyedik évben. A szórás
kezdetben 0,957, majd ez 0,727-re csökken. A harmadik évfolyamra ismét megnő az
értéke 0,981-re, hogy aztán 0,633-ra csökkenjen. A terjedelem az elsősöknél 1-5, a
harmadikosoknál 2-5, a maradék két évfolyamon pedig 3-5. A kezdeti növekedés
lényeges,

megfigyeléseik,

tapasztalataik

és

sikereik

alapján

kiterjesztik

kompetenciáikat és a gyakorlat során megtapasztalják szerepük jelentőségét, amely a
konduktori

hatékonyságra,

kompetenciákra

vonatkozó

nézeteik

változását

eredményezi.
b. Gyengült a hallgatók nézete abban a kérdésben, amely szerint a konduktori
tevékenységhez nélkülözhetetlen a neurorehabilitációs tárgyak ismerete. Az első
évben a kezdeti átlagérték 3,933, ami a második évre 4,125-re növekszik, majd az
utolsó évre az első év értéke alá, 3,750-re esik vissza az érték. Elképzelhető, hogy ezt
a bizonytalanságot a kérdés kizárólagos jellege befolyásolja, de messzemenő
következtetések a vizsgált létszám miatt nem fogalmazhatók meg. A szórás 0,96 és
1,16 között ingadozik, a terjedelem pedig végig 2-5.
c. Erősödött a hallgatók nézete a konduktív pedagógiai tartalmak szükségességének
megítélésében,

amely

kisebb

kilengésekkel

a

képzés

során

végig

magas

támogatottságot kapott. A kezdeti 4,688-as átlagérték egy növekedést (második évben:
4,938) követően a harmadik évben ismét megjelenik, végül az utolsó évben 4,875 a
mért érték. A szórás az elsősöknél 0,479, a másodikosoknál már csak 0,250, viszont a
harmadikosoknál már 0,704. A negyedikeseknél ismét alacsonyabb, 0,342. A
terjedelem a harmadikosoknál 3-5, a többinél viszont 4-5.
d. Erősödött a hallgatók nézete a konduktor speciális pedagógusként való megítélésében.
Adathiány miatt a kezdeti értéket ugyan nem ismerjük, ugyanakkor a második évben
felvett érték igen magas, 4,750, ami az utolsó évre 4,813-ra növekszik. A harmadik
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évben van egy kisebb visszaesés, az átlagérték itt 4,625. A szórás hasonló végig (0,40,5), a terjedelem pedig 4-5 minden évfolyamban.
4) Egy kérdés esetében az átlagértékek gyakorlatilag nem változnak a négy év során:
a. A konduktori tevékenység komplex személyiségfejlesztést valósít meg. Ez a kérdés igen
speciális a stagnáló értékeivel. Az elenyésző mértékű visszaesés a harmadik évben
figyelhető meg, akkor az átlagérték 4,875, az összes többi évben a válaszok átlaga
4,938. A szórás alacsony (a harmadikosoknál 0,342, a többi évfolyamnál 0,250), a
terjedelem végig 4-5. A hallgatók a képzés teljes ideje alatt gyakorlatilag egyöntetűen
egyetértenek azzal a definiálással, amely a konduktori tevékenységre, mint komplex
személyiségfejlesztést megvalósító tevékenységként tekint.

II.

A konduktorjelöltek integrációra, inkluzív együttnevelésre vonatkozó nézeteinek
változása
3,250
3,188
3,563
3,63

a konduktor az inklúzió megvalósítására felkészített
szakember

3,813
4,000
3,688

szükséges, hogy a fejlődési mérföldköveknél a cp-s
gyermekek intervallum konduktív nevelésben…
1,375
1,438
1,563
1,688

többségi iskolák/óvodák nagyrésze felkészült a cp-s
gyermekek fogadására, a velük való foglalkozásra

3,813

a konduktív nevelés rendelkezik adaptálható
eszköztárral az integráló neveléshez.

3,813

4,250
4,438
4,500
4,313
4,688
4,438

a konduktív nevelés egy lehetséges út a sikeres
integráló neveléshez
a sikeres integráló nevelés érdekében fontos, hogy a
konduktív nevelés a szükséges legrövidebb ideig…

3,375

3,875
3,813
3,938
4,375
4,500
4,563
4,688

a konduktív nevelés csoportos jellege fontos
feltétele a sikeres integrációnak

4,625
4,625
4,563

a szabadidős foglalkozások, sport, szakkörök segítik
a cp-s gyermekek beilleszkedését

4,000
4,313
4,250

az inkluzív nevelésnek határozott
kritériumrendszere van

4,500
4,563
4,688

mindenkinek joga van a többségi neveléshez

4,438
4,063
4,313

a konduktív nevelés célja az inklúzió, integráció

3,500
3,438
3,750
3,563

a konduktív nevelés felkészít az integrációra
1,750
1,438
1,750
2,000

minden cp-s gyermek integrálható
1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

8.2.2.: Az inkluzív együttnevelésre, integrációra vonatkozó nézetek alakulása évfolyamonkénti bontásban
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4. év
Átlag
3. év
Átlag
2. év
Átlag
1. év
Átlag

A válaszokból azt láthatjuk, hogy a hallgatói nézeteket jelölő értékek minimális mértékben
ugyan, de változnak az évek során, egyik sem stagnál. Alapvetően három féle mintázatot vesz
fel a négy év során felvett adatok változása (8.2.2.ábra). Kevésbé jellemző, hogy egy
folyamatos egyirányú változást tapasztalhatunk, vagy annak variánsát, ahol egy kilengő érték
kivételével szabályos a változás. A legtöbb esetben vagy váltakozó, hullámzó az eltérés vagy
szabálytalan az értékek rajzolata. Ezt a kérdéskört 13 kérdéssel vizsgáltam, öt kérdés esetén a
3. évben jelentkező adathiány miatt ezen esetekben a képzési idő összefüggéseit a 3. év
figyelembevétele nélkül értelmezem.
1) Három kérdés esetében látható folyamatos, egyirányú változás:
a. Erősödött a hallgatók nézete az egyet nem értés irányában azon kérdésben, amely a
többségi intézmények CP-s gyermekek fogadására, a velük való integrált
foglakozására való felkészültséget értékeli. A hallgatók már kezdetben borúlátóak a
többségi intézmények felkészültségére vonatkozóan a CP-s gyermekek fogadását
illetően, amely az évek során, a tapasztalataikkal kiegészítve, valamint ismereteik
bővülésével tovább erősödik. A kiinduló válaszok mindössze az 1,688-as átlagértéket
érik el, ami a tanulmányi előrehaladásukkal tovább csökken egészen 1,375 –ig. A
szórás hasonló, csökkenő: 0,793 az elsőé, 0,629 a második és a harmadik évfolyamé,
és 0,5 a negyedik évfolyamé. A válaszok terjedelme 1-3, negyedikben 1-2.
b. Differenciálódtak a csoportos keretű konduktív nevelés hatásának megítélésére
vonatkozó hallgatói válaszok, a támogató álláspont azonban nem változott. Első
évfolyamban a válaszok átlaga 4,688-as, negyedikre 4,435-s átlagértéken még mindig
egyetértenek

a

sikeres

integráció

és

a

csoportos

nevelés

kapcsolatának

hangsúlyozásával. A válaszok sokfélesége változott: a szórás 0,753-ról 0,86-ra
változott, a válaszok terjedelme pedig 2-5-ről 1-5-re nőtt.
c. Hasonlóan differenciálódtak a többségi neveléshez való jog megítélésére vonatkozó
hallgatói nézetek. A mindvégig magas átlagértéket (4,688 és 4,500 között) mutató
válaszok esetében a szórás a képzés kezdetén alacsonyabb (0,602 és 0,629), azonban a
negyedik évfolyamnál már 0,966. A terjedelem a fiatalabbaknál 3-5, a negyedik
évfolyam 2 és 5 közötti válaszokat adott.
2) Két kérdés esetében - egy kilengő érték kivételével - szabályos a változás:
a. A képzés során gyengülnek a hallgatók nézetei annak a kérdésnek a megítélésében,
amely a konduktoroknak az inklúzió megvalósítására való felkészültségét értékeli. Az
átlagértékek 3,630-ról csökkennek 3,250-re a négy év alatt. A szórás hasonló értékeket
vett fel (0,889-1,153), a terjedelem az első és az utolsó évfolyam esetében 2-5, a két
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középső évfolyamnál 1-5. Ez a kérdés részben a konduktorjelöltek öndefiníciója is, a
tanulófolyamat során részleteződnek a leendő kompetenciáik által ellátandó feladatok.
A hallgatók a képzés végén még kevésbé vannak meggyőződve arról, hogy a
konduktor megfelelően felkészített az inklúzió eredményes megvalósítására.
b. A képzés során erősödnek a szabadidős és sportfoglalkozások integrációt támogató
hatásának megítélésére vonatkozó hallgatói nézetek. Elmozdulást mutat a kezdeti
4,563-as átlagérték, ami negyedikre 4,625-ös támogató értékre növekszik. A szórás
végig hasonló (0,619-0,629), a terjedelem 3-5 minden évfolyamnál.
3) A többi kérdés esetében szabálytalan mintázatot vesznek fel az éves átlagértékek:
a. Csökkenő átlagértékek alapján összegzett eredményekből láthatjuk, a hallgatók
vélekedése erősödik a képzés során abban, hogy nem minden CP-s gyermek
integrálható. A válaszok átlagértékei az első évhez képest (2,000) a második illetve a
negyedik évre 1,750-re csökken, míg a harmadik évben a legalacsonyabb az átlagérték
1,438. A szórások értéke ingadozó: 0,894-ről 1,238-ra nő, majd a harmadik
évfolyamnál lecsökken 0,727-re, majd megemelkedik (0,775-re). A válaszok elsőben
1-4, majd 1-5, 1-3 és l-3 érték közötti tartalmúak.
b. Gyengül a konduktív nevelés hallgatói megítélése abban a kérdésben, hogy mennyire
készít fel az integrációra. Az átlagértékek valamivel a középérték fölött rendeződnek
és hullámzóan váltakoznak a négy év alatt. (3,563; 3,750; 3,438; 3,500) . A szórások
viszonylag közeliek (0,894-1), a terjedelem az első, a második, és a negyedik
évfolyam esetében 2-5, a harmadiknál 1-5.
c. Erősödnek a konduktív nevelés céljaként az inklúzióra, integrációra való felkészítést
értékelő hallgatói nézetek. Az értékek mindvégig magasak maradnak, az első év
értékéről (4,313) a második évben (4,063) majd a képzés végére (4,438) értékre
növekednek. (Sajnos ebben az esetben is adathiány van.) A szórások értéke az első
évfolyamnál 0,704, a másodiknál 1,063, a negyediknél 0,512. A terjedelem 3-5, 2-5,
valamint 4-5.
d. Nem változtak lényegében azok a hallgatói nézetek, amelyek szerint a konduktív
nevelés egy lehetséges út a sikeres integráló neveléshez. A válaszok átlagértékei
magasak és hullámzóak, második évre növekedést majd csökkenést majd újabb
növekedést mutatnak. A legalacsonyabb érték is 4,313 (a harmadik évben), ami azt
mutatja, hogy az értékelés támogatottsággal bír. A szórások értéke hasonló (0,5120,633), kivéve a harmadik évfolyamnál (ott ez az érték 0,793). Az elsősök 4-5-ös
választ adtak, az idősebbeknél 3-5 érték is megjelenik.
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e. Nem tapasztalható érdemi változás azon hallgatói nézet esetében sem, amely
mindvégig elismeri az inkluzív nevelés határozott kritériumrendszerét. Az átlagértékek
végig 4-es fölött maradnak, elsőben (4,250), a második évben (4,313), a negyedik évre
4,000 értéket mutat. A szórások hasonlóak (0,602-0,817), a terjedelem minden
évfolyamnál 3-5.
f. Megerősödtek a képzés végére a lehető legrövidebb időtartamú konduktív nevelés
hangsúlyozására vonatkozó hallgatói nézetek. Az első három év átlagértékei csökkenő
tendenciát mutatnak, az első évben mért érték (3,891), ugyanakkor a negyedik év
átlagértéke (4,152) meghaladja valamennyi év válaszainak átlagértékét. A válaszok
között mind a négy évfolyamnál jelentős a szórás (1,182-1,586). A terjedelem az első
három évfolyamnál 1-5, a negyediknél már csak 2-5 között változik
g. A képzés során elmozdult a hallgatók egyetértése a konduktív nevelés integráló
neveléshez adaptálható eszköztára tekintetében. Az első és utolsó évben azonos
értéket mutat (3,813), míg a második évben megugrik az érték (4,438), majd
fokozatosan csökken. A szórás az első három évfolyamnál igen hasonló (0,727-0,774),
a negyediknél magasabb (0,91).
h. A hallgatók intervallum konduktív nevelés szükségességére vonatkozó nézetei
tanulmányi előrehaladásukkal erősödnek. A legalacsonyabb értéket az első évben
adott válaszok adják: 3,688, melyet jelentős emelkedés követ a második évben (4,000)
majd egy visszaesés az utolsó évben (3,813). A szórások egymáshoz közel
helyezkednek el (0,703-0,834).

III.

A konduktori szakma tanulhatóságára vonatkozó nézetek alakulása
Alapvetően három féle mintázatot vesz fel a négy év során felvett adatok változása (8.2.3.
ábra). Négy kérdés esetén a változás folyamatos, egyirányú (növekvő vagy csökkenő),
vagy ennek variánsa figyelhető meg, azaz egy eltérő érték kivételével szabályos a
változás. Négy esetben vagy váltakozó, hullámzó az eltérés vagy szabálytalan az értékek
rajzolata. Egy kivételes esetben az évenkénti átlagértékek gyakorlatilag stagnálnak. Ezt a
kérdéskört 9 kérdéssel vizsgáltam, két kérdés esetén adathiány miatt a 3 év összefüggéseit
a hiány figyelembevétele nélkül értelmezem.
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2,938
3,000
2,500
2,563

Leginkább a gyakorlatvezető konduktoroktól lehet
tanulni.

4,438
4,125
4,250
4,125

Nem kizárólag oktatóktól, konduktoroktól tanulható,
hanem akár a hallgatóktól is.
Ezt a szakmát csak a gyakorlatban lehet tapasztalt
szakemberektől (konduktor) megtanulni

4,000
4,000

A képzésben való részvétellel nem igazán lehet a szakmát
elsajátítani, még hosszú évek pedagógusi tapasztalásai
szükségesek hozzá.

2,312

4,500
4,625

3,000
3,188
3,063

Véleményem szerint csak az egyéni és önálló
feladatvégzésben, egyéni fejlesztésben megvalósuló
feladathelyzetben lehet a konduktori szakmát igazán…

3. év
Átlag
4,313

3,188

A konduktori szakma alapján képező tananyag elsősorban
a csoportos gyakorlati feladathelyzetekben jelenik meg,
az ezekből és egymástól való tanulás útján sajátítható el.

3,750
4,500
4,250
4,125
3,812

A konduktori szakma alapját képező tananyag elsősorban
az elméleti kurzusok előadásaiban, valamint a kapcsolódó
jegyzetekben, tanulmányokban, szakmai könyvekben…

4. év
Átlag

2. év
Átlag
1. év
Átlag

2,375
2,188
2,812

A konduktori szakma véleményem szerint a hallgatók
számára igazán a gyakorlatban eltöltött minél több egyéni
gyakorlati óra alapján sajátítható el.

4,875
4,813
4,750
4,563

A konduktori szakma véleményem szerint elsősorban az
elmélet (konduktív pedagógiai, tantárgypedagógiai és
módszertani és orvosbiológiai) tudáselemeinek…

2,500
2,688
2,688
2,688

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0
8.2.3. ábra.: A konduktori szakma tanulhatóságára vonatkozó nézetek alakulása évfolyamonkénti bontásban

1) Négy kérdés esetében látható folyamatos, egyirányú változás vagy ennek variánsa:
a. Megerősödtek a hallgatók más szakemberektől és hallgatóktól való tanulás lehetőségét
támogató nézetei. A kismértékű, folyamatos növekedést egy (a kezdeti értékre)
visszaeső érték bontja meg. Az első évben mért értékek átlaga 4,125, a második évben
4,250, harmadikban 4,125 értéket láthatunk, ami a negyedik évre 4,438-ra növekszik.
A visszaesés nem számottevő, így elmondhatjuk, hogy egy kismértékű növekedés
jellemzi a tanulmányok során a változást. A szórás a második évfolyamnál kiugró
(1,065), a többinél viszont igen hasonló (0,72-0,81), a terjedelem a legfiatalabb és a
legidősebb évfolyamnál 3-5, a másodikosoknál 1-5, a harmadikosoknál 2-5.
b. A konduktori szakma elsajátítására vonatkozó hallgatói nézetek megerősödtek a
képzés során, az egyéni és önálló feladatokból, tapasztalatszerzésből eredő tanulást is
hangsúlyozva, valamint a csoportos gyakorlati helyzetekből és az egymástól való
tanulás vonatkozásában. Az egyéni és önálló tanulás kérdésében az első évben egy
3,188-as közepes érték mutatja a kezdeti bizonytalanságot. Ez az érték azonban a
képzés során a negyedik évre 4,313-ra növekszik. Az első két évfolyamnál a szórás
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hasonló értékével találkozunk (0,911 és 1,126), majd a negyedikeseknél lecsökken
0,602-re. A terjedelem kezdetben 2-5, majd 1-5, a legidősebbeknél 3-5.
Valószínűsíthetően a gyakorlati tapasztalatok erősítik a meglévő hallgatói nézeteket a
csoportos gyakorlati helyzetekből való tanulás tekintetében; a képzés végére a kezdeti
bizonytalanságból az erős és támogató egyetértésig jutnak a hallgatói nézetek. Az első
évben mért 3,813-as értéktől 4,500 értékig az utolsó évre. Az első három évfolyam
szórásai

majdnem

megegyeznek

(0,83-0,93),

és

a

terjedelem

is

2-5.

A

negyedikeseknél viszont csak 0,633 a szórás, és 3-5 a terjedelem.
c. A gyakorlatban eltöltött idő és a konduktori szakma elsajátításának összefüggéseire
vonatkozó hallgatói nézetek a képzés során megerősödnek. A kezdeti magas érték
folyamatos növekedést mutat. Az első évben mért értékek átlaga 4,563, ami a
negyedik évre 4,875-re növekszik. A szórás értéke az elsősöknél 0,629, a terjedelem
3-5.
2) Négy kérdés esetében szabálytalan mintázatot vesznek fel az éves átlagértékek:
a. Erősödik, de a képzés végére is bizonytalanságot mutat az a hallgatói vélekedés,
miszerint leginkább a gyakorlatvezetőtől lehet a szakmát megtanulni. Láthatjuk, hogy
az elutasításról az értékek a bizonytalan középértékig emelkednek, kifejezve a
hallgatók vélekedését, miszerint több részt vevő szakembertől és hallgatótól lehet
eredményes a tanulás. A kezdeti érték csupán 2,563, a második évben csökken 2,500re, harmadik évben a 3,000-as átlagértéket éri el, a negyedik évre a 2,938-as értéket éri
el. A szórás az elsősöknél a legkisebb (0,892), a másik három évfolyamnál nagyobb
(1,06-1,21), elsőben a terjedelem (1-4), a többinél teljes (1-5).
b. A gyakorlati képzés során megerősödött a konduktorjelöltek azon nézete, mely szerint
gyakorlati helyzetben, tapasztalt szakemberektől lehetséges a konduktori szakma
elsajátítása. Elsőben és másodikban az átlagérték 4,000 majd a harmadik évben 4,625,
az utolsó évre 4,500 az érték. A szórás az elsősöknél 0,817 (a terjedelem 2-5), a
másodikosoknál 1,265 (itt már minden értékkel találkozhatunk). A harmadikosoké,
0,619, majd az utolsó évre 0,73 (a terjedelem mindkét évfolyamnál 3-5).
c. A képzés során végig bizonytalanságot mutat a hallgatók nézete a konduktori szakma
elsajátításához szükségesnek ítélt képzési idő vonatkozásában. A jövendőbeli
tapasztalatok előrevetítése nehéz feladat a szakmájuk gyakorlására készülő
konduktorjelöltek számára, válaszaikból azt láthatjuk, hogy a konduktorjelöltek a
képzés végére sem rendelkeznek határozott elképzeléssel a szakma elsajátításához
szükséges idő megítélésében. A kezdeti érték 2,313, mely a második évben már 3,063,
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majd harmadikban 3,188, a konduktorképzés végén az érték ismét lecsökken 3,000
értékre. A szórás értéke egyre nő, az elsősöknél 0,873, a két középső évfolyamnál
körülbelül 1,055, a negyedikeseknél már 1,211. A terjedelem kezdetben 1-4, a
harmadikosoknál 2-5, a másik két évfolyamnál 1-5.
d. A képzés során erősödött a hallgatók elméleti képzéstartalmakra vonatkozó nézete a
szakma elsajátításának kérdésében. A kezdeti (2,813) érték a harmadik évben 2,188,
az utolsó évben 2,375 az átlagérték, továbbra is alacsonyabb a kezdeti értéktől. A
szórás az elsősöknél 0,834, ami megnő 1,047-re a harmadikosok körében, majd
lecsökken végül 0,719-re. A terjedelem végig 1-4. (A másodikosok értékei
hiányoznak.) A konduktorjelöltek a szakma alapjait képező tananyag elsajátításában
nem kizárólag az elméleti tartalmakat tartották elsődlegesnek és a képzés
előrehaladásával sem változott, inkább megerősödött ez a meggyőződésük.
3) Az átlagértékek nem változnak a négy év során:
a. A hallgatók a konduktori szakmát nem az elméleti tudáselemek elsajátításához kötik,
ez irányú nézeteiken nem változtatott a képzésben való részvétel vagy a tapasztalataik
az évek során.

8.3

Az attitűd-vizsgálat eredményeinek összegzése

(1) A képzés során mind a konduktori szerepre és tevékenységre, mind a konduktori szakma
tanulhatóságára vonatkozó nézetek fejlődtek, megerősödtek. A képzés végére megerősödött a
konduktort pedagógus és terapeuta szerep-együttesben, a pedagógia, valamint az egészségügy
területén, illetve a szociális szférában is hatékonyan működő szakemberként való értékelése, a
mozgásterápia szakemberi szerephez kapcsolása, a segítő szerep hangsúlyozása, valamint a
konduktor határterületi hatékonyságának, az egyéni szükségletekre való érzékenységének
pozitív kiemelése. Megerősödtek a képzés során azon hallgatói nézetek is, amelyek a
konduktori tevékenységre komplex személyiségfejlesztésként tekintenek, melyek szerint a
konduktor dominánsan a mozgás fejlesztését végzi, amely homogén és heterogén team
munkában is hatékonyan megvalósítható, s amely eredményességéhez a konduktív szakmai,
orvosbiológiai és módszertani képzéstartalmak egyaránt szükségesek.
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(2) Az eredmények rámutattak, hogy az általános pályaválasztásra vonatkozó nézetek
differenciálódtak, megjelentek újabb vélekedések, mint a pozitív pedagóguspéldák, valamint
az önkéntes munkatapasztalat hatásai, azonban a hallgatók nézetei magasabb évfolyamban
sem változtak, az általános pályaválasztásban elsődlegesen a szakma iránti elköteleződést és
a gyerekekkel való foglalkozás szeretetét hangsúlyozták.

(3) Az integráció, inkluzív együttnevelés kérdésében a konduktorhallgatók nézetei változtak a
képzés során. Erősödött az a hallgatói nézet, amely szerint a többségi intézmények a CP-s
gyermekek fogadására, a velük való integrált foglakozására nem felkészültek. Megerősödött
az a hallgatói nézet, mely szerint a sikeres integráló nevelés érdekében fontos, hogy a
konduktív nevelés a szükséges legrövidebb ideig tartson, valamint a konduktív nevelés sikeres
integrációhoz adaptálható eszköztárának megítélése is. A képzés során a sport, a szabadidős
és szakkörtevékenységek támogató, integrációt elősegítő hatására vonatkozó hallgatói nézetek
megerősödtek. Megkérdőjeleződött a konduktor felkészültségének megítélése az inklúzió
eredményes megvalósítására. Minimálisan változott a CP-s gyermekek intervallum konduktív
nevelésben való részvételének, valamint a konduktív nevelés sikeres integrációt előkészítő
szerepét támogató hallgatói vélekedés. Alapvető és lényegi változást nem, csak minimális
elmozdulást tapasztaltam a csoportos konduktív nevelés integrációt támogató hatásának
megítélése, illetve azon nézet esetében, amely szerint nem beszélhetünk valamennyi CP-s
gyermek esetében sikeres integrálás lehetőségéről.

(4)Megerősödtek a konduktori szakma elsajátítását az egyéni és csoportos tanulási keretekben
támogató hallgatói nézetek, illetve meggyőződéssé alakult a gyakorlatban történő,
tapasztalati úton való tanulást támogató hallgatói nézet is. Gyengültek a szakma tanulásához
az

elméleti

képzéstartalom

elsajátítását

hangsúlyozó

nézetek

a

képzés

során.

Megkérdőjeleződött a konduktor elsődleges szakterületének megítélése, illetve azon
vélekedés is, amely a szakma elsajátításának elsődleges forrását a gyakorlatvezető konduktor
személyére szűkítené le.
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8.4 Fogalomtérképek a konduktori szakértelemre vonatkozó nézetek
feltárásában
8.4.1

Az adatok felvételének módja

A fogalomtérkép a nézetkutatások körében viszonylag új módszerként jelent meg, mint amely
hatékony támogatást nyújt a sok esetben implicit nézetek, vélekedések eredményes
feltárásához. „A fogalomtérkép alkalmazásakor a vizsgált személyek nézeteik, vélekedéseik
bizonyos területéről, annak tartalmáról készítik el az adott fogalom jelentéshálóját, a fogalom
tartalmának és szerkezetének kétdimenziós ábrázolását. A fogalomtérkép a központi fogalom
terjedelmét kibontó szavakból és kifejezésekből, valamint az ezeket összekötő – a közöttük
lévő kapcsolatot jelentő – vonalak hálózatából áll. A kutatók strukturálatlan térképezésnek
tekintik az adott fogalom asszociáció útján elkészült hálóját. Ha előre megadott fogalomlista
elemeit kell elrendezniük a vizsgált személyeknek, megmutatni a központi fogalomhoz
kapcsolódásokat, vagy előírt szerkezetet kitölteni, akkor az elkészült háló – és az alkalmazott
módszer – a „rendezett fa” nevet kapja. A különböző időpontokban készített
fogalomtérképekkel fejlődési folyamatot is nyomon lehet követni (Beyerbach, 1988)...”
(Dudás,

2006a,

155)

A

hallgatókkal

elvégzett

attitűd-vizsgálat

eredményeinek,

következtetéseinek kiegészítése érdekében, az idősoros kutatás keretében sor került egy-egy
fogalomtérkép elkészítésére is. A hallgatók fogalomtérképe is strukturálatlan térképezés
útján, saját asszociációkat tartalmazó fogalmi hálók megjelenítésével készültek. Dudás
Margit a fogalomtérképezés módszerének e formáját a következőként mutatja be: „Ez a
módszer strukturálatlan térképezés formája: a fogalomtérképek készítésekor a hallgatók
maguk határozták meg a központi fogalom kibontásában fontosnak vélt elemeket és a térképre
került asszociációk közötti kapcsolatokat.” (Dudás, 2005, 27)
A képzésük elején járó hallgatók 6-7 fős, tetszőlegesen, szimpátia alapján kialakított
kiscsoportokban

készítettek

egy-egy

fogalomtérképet

a

„konduktor”,

„konduktori

tevékenység”, a „tanár-tanítás”, a „diák-tanulás”, a „konduktorképzés”, a „pályaválasztás”,
valamint az „én-pedagógus szerep” fogalmakhoz kapcsolódó asszociációik megjelenítése
által. Mindezekből a „konduktor” és a „konduktori tevékenység” fogalomtérképezés
megismételt elkészítésére került sor, második és harmadik évfolyamban továbbra is
kiscsoportos formában, a negyedik évben önállóan. Feltételeztem ugyanis, hogy a képzés
hatására és annak eredményeként a hallgatók a képzés végére képessé válnak asszociációik
önálló megjelenítésére és fogalmi hálókba rendezésére.
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A konduktor és konduktori tevékenység központi fogalomként való kiválasztására annak
megfontolásaként került sor, hogy láthassam, miként jelenik meg a konduktori szakértelem a
hallgatók belépő nézeteiben és a képzés végére kialakult gondolkodásában, milyen
hangsúlyosabb elemeket említenek meg a jó és sikeres konduktor, valamint az eredményes
konduktori tevékenységet illetően. Az évenként újból megrajzolt fogalomtérképekkel annak
folyamatát is szerettem volna követni, hogyan alakul a hallgatók konduktorra és a konduktori
tevékenységre vonatkozó nézete, s miként változik ennek ábrázolása, struktúrája a
fogalomtérképeken.
8.4.2

Az adatok elemzése

A következőkben az ismétléssel érintett két központi fogalom, a „konduktor” és a „konduktori
tevékenység” fogalomtérképeinek elemzését mutatjuk be. Tekintettel arra, hogy az elsőhárom évben a fogalomtérképek kiscsoportos keretben készültek, negyedévben pedig egyéni
kimunkálás útján, a negyedéves hallgatók fogalomtérképeiből egy közepes és egy jobb
kidolgozottságúnak

tekinthető

(szerkezetű,

kifejezésszámú)

fogalomtérkép

került

kiválasztásra és az elemzésbe való bevonásra. Az elemzés során elsőként a fogalomtérképek
szerkezeti, majd ezt követően tartalmi elemzésére kerül sor.
A konduktori szerepre vonatkozó fogalomtérképek szerkezeti elemzése
Az első évfolyam csoportja által elkészített „konduktor” fogalomtérkép szerkezetét tekintve
azt láthatjuk, hogy a konduktor központi fogalmához közvetlenül rendelt asszociációk
eredményeként került kialakításra a fogalomtérkép. (8.4.1 ábra)

8.4. 1. ábra: 1. évfolyam – konduktor fogalomtérképe
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A 8.4.1. ábrán megjelenő, a konduktori szerepet általuk leginkább jellemző fogalmak
tekintetében nem fedezhető fel semmilyen konkrét szempontnak megfelelő tematizált
elrendezés, a központi fogalomhoz közvetlenül kapcsolódó fogalmak szervezetlenül jelennek
meg. Így látható, hogy a fogalomtérképen szerepelnek például személyiségjellemzők,
tulajdonságok (mint kreatív, figyelmes, megértő stb.), valamint képességek (például
megfigyelés, helyzetfelismerés), de látunk példát hasonlatra is a szerepet illetően (pedagógus,
pótanya), azonban ezek nem tudatosan kerültek elhelyezésre, kizárólag a térképek tartalmi
elemzése révén alakítható ki egyfajta tematizálásuk. Megjelenik egy-egy fogalomlánc is, mint
például a magas szaktudás, jó beszédképesség, őszinte, figyelmes és motiváló fogalmak
tekintetében. A viszonylag egyszerű szerkezetű fogalomtérkép alapján megállapíthatjuk, hogy
a hallgatók már a képzésbe lépve is rendelkeznek nézetekkel a konduktori szerepet illetően,
azonban ezek a nézetek nem kapcsolódnak koherensen, rendszerszerűen egymáshoz.

8.4. 2. ábra: 2. évfolyam – konduktor fogalomtérképe

A második évfolyam - ugyanazon csoportja által - megismételt fogalomtérképének
szerkezetén lényeges változás, hogy meghatározott szempont mentén már tematizálásra
kerültek a hallgatók által jellemzőnek vélt fogalmak (8.4.2. ábra). A csoportosítás tematikáját
a konduktor által betöltött szerep és az ezzel összefüggő elemek egymáshoz kapcsolása adta.
Ezen a fogalomtérképen a konduktor központi fogalmához közvetlenül kapcsolt
szerepmotívumok helyezkednek el, mint a mozgásfejlesztő (tanító), a bizalmi személy, a
pedagógus, a kolléga. A további fogalmak pedig ezen kiemelt pontokhoz kötve kerültek
elrendezésre.
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A harmadik évfolyamban ismételten elkészített konduktor fogalomtérképen a szerkezet
további strukturálódása látható (8.4.3 ábra). Az elkészült hálózat tematikusan elrendezett, a
fogalomtérképen megjelenő asszociációk száma növekedett, láthatóan bővült az egyes
fogalmak között jelzett kapcsolatok száma is. Az asszociációkat egymáshoz kötő közvetlen
kapcsolódások kizárólagosságát felváltotta az egymástól távolabbra elhelyezkedő fogalmak
közötti lehetséges kapcsolatok megjelenítése is.

8.4. 3. ábra: 3. évfolyam – konduktor fogalomtérképe

Az egyes asszociációknak a központi konduktor fogalmához való közvetlen kapcsolódása
alapvetően nem változott, elsődlegesen továbbra is szerepmotívumok mentén kerültek
elrendezésre, így a segítő/facilitáció, a pedagógus, a pszichológus a gondozó és az irányító
fogalmak által. Az ezekkel összefüggő fogalmak azonban nem tulajdonságok mentén, hanem
a szerephez kapcsolt tevékenységelemek (nevel, tanít, szocializál, biztonságot nyújt stb.),
valamint jellemzők (megfigyelő, csoportalakító) alapján kerültek fel a fogalomtérképre. A
fogalomtérkép hálózatosodása kifejezettebb, mint az előző két évben; lényegesen
struktúráltabb, összetettebb képet mutat.
A negyedik évfolyamra járó hallgatók egyéni munkáiból kiválasztott egyik, közepes
kidolgozottságú konduktori fogalomtérkép szerkezete ugyan kevésbé összetettebb, mint a
harmadik évfolyamban csoportos keretben kidolgozott fogalomtérkép, azonban strukturáltan,
tematizált elrendezésben jeleníti meg a kidolgozó hallgató konduktorra vonatkozó
asszociációt. (8.4.4. ábra)
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8.4. 4. ábra: 4. évfolyam – konduktor fogalomtérkép 1. verzió

Az egyes fogalmakat a szakmai tudás, a képességek, valamint a tulajdonságok csoportjaihoz
rendezi és ez a három kategória kapcsolódik közvetlenül a központi konduktor fogalmához.
Ezen a fogalomtérképen keresztül látható legelőször a konduktori szerepről és szakértelemről
való szintetizáltabb gondolkodás. A tudás, képességek, tulajdonságok (személyiségjellemzők)
egyidejű és együttes megjelenítése által, kifejeződik az a fajta hivatáskép, amely feltételezi a
szerep és tevékenység eredményes és hatékony ellátásához felsorolt elemek meglévő
készletét. A szakmai tudás, mint egyik alapvető elemhez rendelten megjelenítődik egyrészről
a meglévő tudás, ismerettartalom (felkészültség), de ugyanígy kiemelésre kerül a további
tudásbővítés, fejlődés, és az ezt támogató hozzáállás (szakmai elhivatotság, fejlődés iránti
igény). A képességek csoportjában újból előjönnek a metaforák indoklásaiban, vagy
interjúkban már megismert, szerepre jellemző elemek, mint a tervezés, szervezés, irányítás
képessége, a helyzetfelismerés, együttműködés, kommunikáció és csoportban dolgozás
képessége. Szintén hangsúlyos a tulajdonságok csoportja, ahol az empátia, türelem,
nyugalom, kitartás és humor asszociációk által jelenítődik meg a szerep által feltételezett
személyes hozzáállás, a konduktori hivatáshoz szükséges szemlélet képviselete.
A negyedéves hallgatók egyéni munkáiból kiválasztott másik fogalomtérkép szerkezete
lényegesen strukturáltabb asszociációs hálózatként jelenik meg (8.5.5. ábra). Elrendezése
tematizált, bár kevésbé olyan letisztult, mint az előzőekben ismertetett térkép.
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8.4. 5. ábra: 4. évfolyam – konduktor fogalomtérkép 2. verzió

A fogalomtérkép első rétegébe - a központi fogalomhoz közvetlenül kapcsolódva - a
tematizált elrendezést segítő szempontok kerültek, mint a szakmai tudás (szakmailag
felkészült), a szakmai fejlődére utaló tudásbővítés igénye, vagy valamely képességek
(együttműködés képessége, jó emberismeret) és konkrét személyiségjellemzők (humoros,
hivatás iránti alázat) megléte, de elrendezésük a térképen kevésbé hiearchizált, mint az előző
térkép esetében. A hallgató a térkép első rétegéhez rendelt kifejezéseket azután tovább
bontotta az adott fogalomhoz kapcsolt, vagy arra jellemző további asszociációkkal. A
térképen megjelenített kapcsolatok hálója lényegesen strukturáltabb; egymással többszörösen
kapcsolódó fogalmak emelkednek ki, távolabbi fogalmak közötti összefüggéseire is rámutatva
ez által.
Mindkét fogalomtérkép szerkezete alapján kirajzolódik, hogy a képzés végére érve a
hallgatók konduktori szerepre vonatkozó nézetei változtak, strukturálódtak. A képzés szakmai
tartalmaiban való előrehaladásuk, az évek alatt átélt személyes és gyakorlati tapasztalataik
bővítették, differenciálták a szakmaszerepre vonatkozó nézeteiket. A térképek szerkezeti
vizsgálata alapján elmondhatjuk, hogy megjelentek új elemek, tematizálást segítő
elrendezések, asszociációik kapcsolódásai bővültek, átstrukturálódtak.
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A konduktori szerepre vonatkozó fogalomtérképek tartalmi elemzése
Tartalmi kategóriák
Konkrét példák
A. szaktudományos tudás,
ismeret és képzettség
a) Elméleti tudás:
• konduktív szakmai ismeret
• módszertan,
tantárgypedagógiai
ismeretek
• pedagógia,
pszichológia,
alapozó ismeretek
• orvosbiológia, határterületi
ismeretek
b) Gyakorlati tudás:
• tünetspecifikáció
• csoportszervezés
• facilitáció
• programalakítás

magas szaktudás, egyéni célok és fejlesztés, tünettan, facilitáció,
intendálás, anamnézis,
pedagógus, didaktika, pszichológia
anatómia, orvosi ismeretek, új segédeszközök, műtétek,
szociológia

csoportalakítás, feladatsorok,
közösségfejlesztés
homogén team, heterogén team
facilitáció

egyéni

és

csoportcélok,

B. nevelési,
fejlesztési
feladatok asszociációi
a) nevelés, oktatás
b) személyiségfejlesztés
c) terápia
d) rehabilitáció

tanító, nevelő, mozgásfejlesztő, pedagógus, konduktív
csoportok, pótanya, személyiségfejlesztő, képességeket fejlesztő,
motiváló, krízisen átsegítő, segítő, gondozó
egyéni megoldások, konduktív nevelés-fejlesztés, rehabilitáció,
mozgásterápia

C. konduktor
személyiségjellemzői
•
•
•
•
•
•
•

gyermekszeretet
határozottság
empátia, türelem
kreativitás
nyitottság, érdeklődés
lojalitás
alázat, hűség

gyermekekhez fordulás,
gyermekközpontúság,határozott
megértés, elfogadás, türelem, empátia
motiváló, kreativitás,
ötletek, vidámság, humor,
őszinte, megbízható,
szakma iránti alázat, elhivatottság

D. konduktor képességei
•
•
•
•
•
•

differenciálás
problémamegoldás
vezetés, irányítás
kommunikáció,
együttműködés
kreativitás
analízis-szintézis

problémamegoldás
tervezés-újratervezés,
vezetés, irányítás, szervezés
a csoport átlátása, vezetése,
változásra képesség, újítás
megfigyelőképesség, helyzetfelismerés

8.5.1. táblázat: A konduktor fogalomtérképek tartalmi elemzésének kategóriacsoportjai
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A fogalomtérkép tartalmi elemzése körében valamennyi asszociációt tartalmi kategóriába
csoportosítottam a következők szerint:
A. a tudással, szakmai ismerettel összefüggő elemek kerültek az első kategóriába,
amelyek elsődlegesen az alapvető konduktív szakmai tudáshoz, pedagógiai és orvosi
ismeretekhez és egyéb határterületi ismeretekhez kapcsolódtak;
B. a neveléshez, fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó feladatok asszociációit soroltam
ebbe a kategóriába;
C. a konduktor személyiségjellemzőire utaló fogalmak alkotják a harmadik kategóriát;
D. a konduktor képességeit, kompetenciáit megjelenítő asszociációk és elemek kerültek a
következő tartalmi kategóriába.
A fenti tartalmi csoportosítást követően az egyes kategóriákon belül további alkategóriák
létrehozására került sor, amelyekbe mindazon kifejezések, fogalmak kerültek, amelyek
tartalmuk szerint összetartozóak, koherensen kapcsolódnak. (8.5.1. táblázat)
A „konduktor” fogalomtérképek tartalmát tekintve azt láthatjuk, hogy jelentősebb számban
fordulnak elő a személyiségjellemzőket, tulajdonságokat, valamint a készségeket, a
képességeket tematizáló kifejezések. A fogalomtérképen a hallgatók azon gondolkodási
sajátosságot láthatjuk, amely szerint a konduktori pályán a személyiség a legfontosabb. A
személyiségjellemzők, tulajdonságok ugyanis valamennyi fogalomtérkép leghangsúlyosabb
elemeiként, leggyakoribb előfordulással jelennek meg. Ebből arra következtethetünk, hogy a
hallgatók nézetei szerint a konduktori pályára születni kell, szükséges az elhivatottság a pálya
iránt. Tehát a személyiségjellemzők ilyen kifejezett hangsúlyozása azt jelenti, hogy valaki
személyiségéből eredően lesz alkalmas a konduktori pályára, az egyéb elemek, mint például a
tanulható, megszerezhető ismeret, tudás lényegesen kisebb hangsúlyozást kap. A
fogalomtérképeken felsorolt, alapvetően pozitív tulajdonságok egyben azt is megjelenítik,
hogy a hallgatók nézetei szerint mindezen tulajdonságok által a jó konduktor
eredményesebben, sikeresebben végezheti el a munkáját. Lényegesen kevesebb példát
találunk a pályához kötődő tevékenységek, mint nevelési, fejlesztési feladatok, valamint a
szaktudományos ismeret, tudás és a képzettség kategóriájából.
Az első évfolyam csoportja a tulajdonságok, személyiségjellemzők közül erkölcsi (őszinte,
empatikus, megértő, megbízható), akarati (céltudatos, határozott) és általános (kreatív,
motiváló, vezető egyéniség) tulajdonságokkal jellemezte a konduktort. A második évfolyam
esetében már bővült a kategóriák száma, így erkölcsi (megértő, meghallgató, elfogadó),
érzelmi (szeretetet adó, bizalmi), valamint általános (érdeklődő) tulajdonságok segítségével
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jellemezte a konduktort. Ugyanezen kategóriához sorolhatjuk még a konduktor kollégaként
való jellemzését, mint aki tevékenységét akár homogén team, akár heterogén team tagjaként
eredménnyel végző személyként jelenítik meg. A harmadik évfolyam esetében csupán
általános tulajdonságok jelennek meg (segítő, facilitáló), amelyek kategórián belül bővülnek,
például az aktivizál, motivál, célelérést segít jellemzőkkel. A negyedéves hallgatói térkép
tartalmában bővül az előző években elkészített térképekhez képest, hiszen az általános
(türelem, jó emberismeret), erkölcsi (empátia), akarati (kitartás) tulajdonságkategóriák
mellett megjelennek az érzelmi (humor) és hangulati (nyugalom) tulajdonságok is.
A konduktori mintát jellemző képességekre, készségekre vonatkozó kifejezésekből az első
évfolyam csoportja által elkészített térképen a kommunikációs készség, a helyzetfelismerés és
megfigyelés képessége, a jó szervező készség emelkedik ki. A másodévfolyam csoportjának
fogalomtérképét megvizsgálva láthatóvá válik az a szembetűnő különbség, hogy a térképről
teljes egészében kimaradt a képességekre, készségekre vonatkozó fogalom és csoportalkotás.
A harmadik évfolyamnnál az irányítás, megfigyelés, nyugalom, állandóság és biztonság
nyújtásának képessége, valamint a csoportalakítás jelenik meg. A negyedik évben elkészített
térképen láthatjuk, hogy a képzésben való előrehaladás (elméleti tartalmak és gyakorlati
tapasztalatok) hatására tisztul és konkretizálódik a konduktori szerepről való hallgatói
gondolkodás, így külön csoportra bontva jelennek meg a konduktorhoz sajátosságként
sorolt képességek, mint a tervezés, szervezés, irányítás, a csoportban dolgozás képessége, a
helyzetfelismerés, megfigyelés, motiváló képesség, a kommunikáció és kapcsolattartás,
alkalmazkodás és az együttműködés képessége.
A szaktudományos ismeret, tudás kategóriájára az első évfolyamnál mindösszesen egy
esetben, a magas szaktudás említésén keresztül találtam példát. Ehhez kapcsolódik az egyéni
fejlesztés és célok szem előtt tartása, azonban további fogalmak már nem bontják tovább a
tudás, szakismeret kategóriáját. Ebből az látjukható, hogy az első évfolyam esetében alapként
tekintenek a szakmához kapcsolódó tudás meglétére, azonban lényegesebb elemként
hangsúlyozzák a személyes pozitív tulajdonságok meglétét. A másodévfolyamos csoport
fogalomtérképén nem jelent meg utalás a szaktudományos ismeret, tudás meglétére, így e
csoport esetében egyáltalán nem került felszínre tudással, ismerettel kapcsolatos nézet a
konduktor tekintetében. Ugyanez mondható el a harmadéves csoport fogalomtérképről is, a
tudásra és szaktudományos ismeretre utaló kifejezések nem szerepelnek a konduktor
jellemzéseként.

A

negyedévfolyamos

hallgatók

egyéni

munkáiból

kiválasztott

fogalomtérképen azonban újra megjelennek a tudásra vonatkozó megfogalmazások, így a
fogalomtérképre kerül a felkészültség, a változásra és a tudásbővítés igénye, a fejlődés iránti
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igény, továbbképzések, és a hivatás iránti elhivatottság, mint amelyek szükséges elemei a
konduktori szerepnek. A tudáselemek megfogalmazása is kevésbé tartalmaz sztereotípiát,
helyette

konkrétabb

fogalmakkal

találkozunk;

megjelennek

tehát

a

szakmai

felkészültséghez rendelten a pedagógiai ismeretek, az orvosi és pszichológiai ismeretek, a
műtétek és új segédeszközök ismeretei.
A nevelési, fejlesztési feladatok kategóriájára az első évfolyamnál szintén mindössze egy
példa, a pedagógus kifejezés utal. A második évfolyam fogalomtérképének példái már
sokkalta konkrétabban határozzák meg az egyes feladatmotívumokat, így kibontásra
került a pedagógus (tanító, segítő, vezető, rávezető pedagógus, ami utal a kondukció kifejezés
magyar rávezetés megfelelőjére) és a mozgásfejlesztő (tervező, vezető, facilitáló
mozgásfejlesztő, csoportban és egyénileg végzett fejlesztés) feladatok csoportja is. A
harmadik évfolyamnál tovább bővülnek a neveléssel, fejlesztéssel összefüggő feladatok. Így a
pedagógus (aki tanít, nevel, szocializál, képességeket teremt), a gondozó (aki a napirendi
eseményeket koordinálja és biztonságot nyújt) és a pszichológus feladatkörökkel tematizálva
egészítik ki a konduktori szerepkört (aki átsegít a krízisen, fejleszti a személyiséget, megértést
tanúsít).
A konduktori tevékenységre vonatkozó fogalomtérképek szerkezeti elemzése
A továbbiakban a konduktori tevékenység fogalomtérképeinek szerkezeti elemzése
következik a konduktori szerepre vonatkozó ismeretek, szempontok alapul vételével.
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8.4. 6. ábra: 1. évfolyam – konduktor tevékenység fogalomtérképe

A konduktori tevékenységet jellemző első évfolyamos fogalomtérkép szerkezetét tekintve
viszonylag tematizált. (8.4.6. ábra) A központi fogalomhoz közvetlenül kapcsolódó fogalom
a tevékenység elismertsége, a külföldi elem, valamint a továbbképzés szempontja. A három
kapcsolódó fogalomhoz további jellemzőket rendeltek. A kifejezések közötti kapcsolódás
egyszerű és hiearchizált. A fogalomtérkép tartalmát tekintve tartalmazza a szakmai tudásra,
szaktudományi ismeretekre vonatkozó csoportosítást (szakmai tudás, továbbképzés,
alternatív gyógymódok, specializáció, kreatív fejlesztő eszközök), a tevékenység jellemzőit
(elismertség, külföldi elhelyezkedési lehetőség, csapatmunka, segítő jelleg) és a végzéséhez
szükséges attitűdöt (elhivatottság).

8.4. 7. ábra: 2. évfolyam – konduktor tevékenység fogalomtérképe

A másodévfolyamos fogalomtérkép szerkezetén megfigyelhető lényeges változás, hogy bár a
fogalomtérképen megjelenő kifejezések száma alapvetően nem emelkedett, a közöttük jelölt
kapcsolódások azonban megsokasodtak, összefüggésük alapján távolabbi fogalmak is
összekapcsolásra kerültek (8.4.7. ábra). A fogalomtérkép tematizálásának alapja az
együttműködés képessége és a szakmai tudás, továbbá a központi fogalomhoz kapcsolódóan
számos további, nem hiearchizált jellemző került feltüntetésre. Megjelenik a neveléshez,
fejlesztéshez kapcsolódó elem, így a nevel-játszik-motivál, valamint a megfigyeléskövetkeztetés,

célkitűzés-feladatírás-rendszerezés,

ellenőrzés-újratervezés

elemek

kapcsolódása. Ugyancsak megjelenik a szakmai tudásra, szaktudományi ismeretekre
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vonatkozó utalás, amelyből a szakemberként kapcsolódó jellemzés a nevelési feladatokhoz is
rendelkezik kapcsolódási pontokkal. A képességek csoportjához sorolható együttműködés
konkretizálja azt a résztvevői kört, amely a konduktív nevelésben, a konduktori tevékenység
által közvetlenül érintett, így a hallgatók megjelenítik a gyermek, a szülő, a pedagógus
szükségszerű kapcsolatát, együttműködését, konzultációját.

8.4. 8. ábra: 3. évfolyam – konduktor tevékenység fogalomtérképe

A harmadévfolyamos fogalomtérképen kevesebb fogalom szerepel, azonban tartalmát
vizsgálva

megállapíthatjuk,

hogy

a

tevékenységről

való

gondolkodás

alapvetően

átstrukturálódott. (8.4.8. ábra) Megjelennek újabb fogalmak, eltűnnek régi kategóriák, de ami
mégis

a legérdekesebb változást eredményezi, hogy a konduktori tevékenység

sokszínűségének bemutatására törekszik, az egyes tevékenység rétegek megjelenítésével,
valamint a közöttük lévő kapcsolódás ábrázolásával. A konduktori tevékenység központi
fogalmához kapcsolódva megjelenik egyrészt a tevékenység egyidejű komplexitásának
kifejezése: a kognitív fejlesztés, a mozgásfejlesztés, a szociális fejlesztés és a szabadidő,
rekreáció egyidejű és egyszintű ábrázolása, többszörösen kölcsönös kapcsolódások vizuális
megjelenítése által. Másik nagyobb egység a tevékenység összetettségére, holisztikus
jellegére utal, amelynek alapja a komplex konduktív program, és az ezen alapuló napi- és
hetirend. Ebből következik az a harmadik kategória-csoport, amely az együttműködésen
alapuló homogén és heterogén team-munka kifejezések használatával fejezi ki a tevékenység
határterületi, speciális jellegét és ebből fakadó eredményességét. A kapcsolódások száma és
vizuális ábrázolása kifejezi a „minden mindennel összefügg”-elvének megjelenését a
hallgatók gondolkodásában. A negyedik évben nem készült fogalomtérkép a tevékenységre.
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8.4.3

Az eredmények összegzése
A fogalomtérképek alapján összegezhetjük, hogy a képzés során változott a hallgatók

konduktori képe. Az általános megfogalmazások helyett sokkal konkrétabb, változatosabb
kifejezésekkel, fogalmakkal találkoztunk. Differenciálódott, növekedett a hallgatók által
használt szakkifejezések száma. Egyrészről megjelenik a szakmai tudás és a konduktív
nevelés hatásterületéhez kapcsolódó ismeretek szükséglete, azonban konduktorképükben
főként képességek, a konduktor személyiségjellemzői kerülnek hangsúlyozásra. A hallgatói
gondolkodásban a konduktor főként e tulajdonságok, képességek birtokosaként jelenik meg,
és lényegesen kevesebb elemet találunk a szaktárgyi tudásra. A képzés elején gyakoribb a
sztereotípiákban való gondolkodás és fogalmazás (gyermek szeretet, empátia), amely a
képzésben való előrehaladással, a képzés elméleti és gyakorlati tartalmainak, valamint
gyakorlati tapasztalataik hatására lényegesen differenciáltabbá, specializáltabbá válik.
A tartalmi elemzés alapján a hallgatók fogalomtérképeik alapján összegezhető konduktorkép:
olyan pedagógus szakember, aki pedagógiai, pszichológiai, orvosi és határterületi ismeretek
birtokában, a továbbképzés, tudásbővítés igényével végzi tevékenységét, amelyet elsősorban
támogatnak a csoportban dolgozás, együttműködés, kommunikáció, a tervezési, szervezési és
irányítás képességek, munkáját odaadással, türelemmel, empátiával, nagyfokú nyitottsággal,
valamint a szakmai iránti elhivatottsággal végzi.
A konduktori tevékenység tekintetében annak összetettségére, sokszínűségére, határterületi
jellegére vonatkozó nézettel találkozunk, amely megjelenik a fogalomtérképeken fogalmai
között található kapcsolódások számának, szerkezetének változásain, a szakmai tudást,
kompetenciákat jelölő új és specializáltabb fogalmak használatában.
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8.5

Metaforákkal a konduktori szerepről és tevékenységről

A keresztmetszeti vizsgálatban bemutatásra került az akkori első évfolyamosok metaforáinak,
valamint a felsőbb évfolyamosok válaszainak köre a konduktori szerepre és tevékenységre
vonatkozó nézeteik tekintetében.
A jelen kutatás részeként került sor ugyanezen évfolyam követéses vizsgálatára, így a
továbbiakban bemutatásra kerül, a 2013 őszén képzését megkezdő évfolyam nézetei hogyan
alakultak, illetve történt –e változás nézeteikben leendő szakmaszerepüket és tevékenységüket
illetően.
8.5.1

Az adatok felvételének módja

Az idősoros vizsgálatunk részeként a hallgatók a képzés megkezdésével, majd ezt követően
évről évre megalkották a konduktori szereppel és a konduktori tevékenységgel kapcsolatos
metaforáikat. A hasonlat alapján szervezett metaforagyűjtés során ezen metaforákkal
megkezdett mondatok befejezésére és szöveges indoklására kértem őket.
„ A konduktor olyan, mint a ….”, „ A konduktori tevékenység olyan, mint …”
A metaforaalkotás során tehát a hallgatók egy hasonlat megfogalmazása által igyekeztek
megjeleníteni azt, hogy számukra személyesen milyen jelentéssel bír a konduktori szerep és
mihez tudják leginkább hasonlítani a konduktori tevékenységet. A mondatok befejezését
követően annak érdekében került sor a személyes szöveges indoklás elkészítésére, hogy a
hasonlatok általi elemzés objektivitását segíthessem, a többféle, másféle vagy pontatlan
értelmezést elkerülhessem.
8.5.2

Az adatok elemzésének módszerei

A metaforák elemzéséhez - a keresztmetszeti vizsgálatnál már ismertetett - ún. jelentéshez
kapcsolódó halmazokat, valamint az ezekhez hozzárendelt egyező jelentésű, vagy közel álló
kifejezéseket és így kialakított kategória-egységeket fogadtam el alapul. A korábban már
kialakított kódrendszert a továbbiakban is alkalmaztam (8.5.1. táblázat), így az elemzéshez
elfogadott kódrendszerhez tartozó kódok, alkódok tekintetében a MAXQDA segítségével
dolgoztam. A konduktori szerephez és a tevékenységhez az elemzés alapjául szolgáló
kategóriák tehát:
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KONDUKTOR

KONDUKTORI TEVÉKENYSÉG

kategória-egység
határterületi
szakember
segítő
vezető

kategória-egységen
belüli csoportok
- összetett tudás birtokosa

- pártfogó, támogató
- társ, partner
- irányító, ellenőrző
- szervező, koordináló

kategória-egység
összetett tevékenység

segítés
vezetés

építő

- tervező, konstruáló
- újító, megújító
- kivitelező

építés

művész

- alkotó
- mester

művészet

pedagógus

- oktató
- nevelő
- tanító
- lelki vezető
- misztikus hatású személy

pedagógiai tevékenység

természetfeletti
személy

varázslás
játszás, szórakoztatás

kategória-egységen
belüli
csoportok
- komplex fejlesztés
összetett
tevékenység
(pedagógia, pszichológia, stb.)
- támogatás
- gondoskodás
- vezetés, irányítás,ellenőrzés
- szervezés, koordinálás
- tervezés
- építés, konstruálás
- újítás
- kivitelezés
- alkotás
- művészeti tevékenység
- tanítás
- nevelés
- pedagógiai alapú fejlesztés
- varázslás
- problémamegoldás
- játék, szórakoztatás

8.5.2. táblázat: A konduktori szerep és tevékenység metaforák elemzésének kategória-egységei

8.5.3 A konduktori szerepre vonatkozó hallgatói nézetek alakulása
A metaforaalkotás négy évéről készült metszetben látható, hogy a hallgatók hasonlatai
minden évben hozzárendelhetők a kategóriarendszer valamely egységének egyikéhez; az
évfolyam mind a négy évben a segítő és határterületi szakember szerepkört kötötte a
konduktorhoz, ezek hangsúlyozása és kiegészítése évenként változott (8.5.1.1., 8.5.1.2. ábra).

8.5.1.1. ábra: Metszet a hasonlatok kódjainak évfolyamonkénti megjelenéséről
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8.5.1.2. ábra: A kódrendszert alkotó kódok előfordulásának gyakorisága

A képzés megkezdésekor az első évfolyamba járó legtöbb hallgató a konduktorra vonatkozó
mondat befejezéséül a segítő hasonlatot, valamint a határterületi szakember kategóriát
választotta. A segítő hasonlatokban leggyakrabban az anya, pótanya, szülő, testvér,
kifejezéseket, a határterületi szakemberre a polihisztor, hagyma, ezermester, szivárvány
hasonlatokat írták. A leggyakrabban előforduló hasonlatokat a MAXQDA segítségével ún.
szófelhőkbe rendeztem. (8.5.2. ábra)

8.5.2. ábra: I. évfolyam – leggyakrabban előforduló hasonlatok „szófelhője”

Az első évfolyamosok által választott szakmaszerep tehát elsődlegesen a segítő, ezt egészíti ki
a határterületi szakember és a pedagógus szerep is. Megvizsgálva, hogy az egyes
kategóriák esetében melyek voltak azok, amelyek esetében teljesen egyforma hasonlatokat
fogalmaztak meg, azt látjuk, hogy az azonos metaforák az anya, pedagógus, segítő, barát,
mozgásterapeuta, szakember kifejezések voltak. A szoftver segítségével a hasonlatok
színkódjai alapján megrajzolható ún. színszőnyeg lehetőséget ad a „konduktori”szerepre
vonatkozó évfolyamszintű gondolkodás szemléletes megjelenítésére (8.5.3. ábra)
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8.5.3. ábra: I. évfolyam – színszőnyeg

8.5.4. ábra: I. évfolyam – kódtérképe

A konduktor metafora és a hozzáfűzött szöveges indoklás tekintetében elvégzett színkódolás
alapján a megjelenő színkategóriák közül leginkább a segítő és a határterületi szakember
színcsoport emelkedik ki, ezzel is megerősítve azt a képet, amely a konduktori metaforák
kategorizálása alapján már kialakult. A portré közel felében ez a két kategória dominál,
mindazonáltal még szintén hangsúlyosan van jelen a pedagógus (tanító, nevelő) metaforához
rendelt szín is. A fennmaradó részen osztozik az építő, tervező, valamint a természetfeletti
személy hasonlatának színkategóriája, s minimálisan jelenik csak meg a vezetőként, illetve
művészként hozott példa. Bár első ránézésre viszonylag színes, változatos portrét látunk,
ennek ellenére megfigyelhető két csoport esetében kiemelkedő kategóriaválasztás.
A metaforák, valamint a kapcsolódó szöveges indoklás kódolása alapján megrajzolható az a
térkép (Code Theory Model) is, amely megmutatja, hogy milyen gyakorisággal lehetett az
elhangzott hasonlatokat, kifejezéseket az egyes főbb kategóriacsoportokba, valamint azok
valamely konkrét alcsoportjaiba sorolni. (8.5.4. ábra)
A 8.5.4. ábra alapján látható, hogy a hallgatók metaforái mind a hét fő kategóriára
tartalmaztak példákat (segítő, határterületi szakember, vezető, építő, művész, pedagógus,
természetfeletti képességű személy), az alkategóriák közül hangsúlyos volt a társ, a pártfogó
és a tervező, konstruáló halmaz, azonban egyszer sem jelent meg a tanító, a mester, a
kivitelezői alcsoport. A konduktorhoz kapcsolódó főbb kategóriák és a központi konduktori
fogalom közötti kapcsolat hangsúlyossága - a többi fogalomhoz képest is - szintén
megjeleníthető a fogalomtérkép ábrázolásában.
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A 2014 őszén megismételt vizsgálatban, az akkor már második évfolyamos hallgatók
metaforái tekintetében, áttekintve, hogy melyek voltak azok a kategóriák, amelyek esetében
teljesen egyforma hasonlatokat fogalmaztak meg, azt látjuk, hogy az azonos metaforák az
anya, anyuka, terapeuta, ezermester. (8.5.5. ábra)

8.5.5. ábra: II. évfolyam – leggyakrabban előforduló hasonlatok „szófelhője”

Az évfolyam „konduktori” színszőnyegének színei átrendeződtek (8.5.6. ábra). A konduktor
metafora és a hozzáfűzött szöveges indoklás tekintetében elvégzett színkódolás alapján a
megjelenő színkategóriák közül leginkább a segítő és a határterületi szakember színcsoport
emelkedik ki, ezzel megerősíti a konduktori metaforák elemzése alapján már kialakult,
megváltozott rangsort. A portré fennmaradó részén helyezkedik el a természetfeletti személy,
a pedagógus, valamint megjelenik az építő, tervező, vezetőként hozott példa. Érdekes
kiemelni ezt a minimális változást, ha az idősoros második évfolyam metaforaválasztását
összevetjük a keresztmetszeti vizsgálatban részt vett másodéves hallgatókéval. Ugyan
rangsora (a színek aránya) tekintetében különbözik a két portré, azonban azt látjuk, hogy a
segítő és a határterületi szerepkör elsődleges hangsúlyozása mindkét évfolyam hallgatói
tekintetében azonos. Ebből következtethetünk arra, hogy e nézeteik megléte, valamint ezek
esetleges változása már a képzés hatására alakulnak, tehát szakmaszerepük, identitásuk
alakulásának támogatása érdekében hasznos lenne feltárásuk, felülvizsgálatuk.
A metaforák a konduktori szerep vonatkozásában minimálisan átrendeződtek. Az összes
metaforát tekintve, első helyre került a konduktor, mint határterületi szakemberként való
értelmezése, és csak kis különbséggel a második legtöbbet említett szerep a konduktort segítő
szakemberként jellemző metafora. Megjelent még a természetfeletti hatást elérő személy,
valamint a pedagógus, az építő és vezető kategóriája is. A másodévfolyamosok által választott
szakmaszerep tehát elsődlegesen a határterületi szakember és kis különbséggel a segítő
szakember szerep. (8.5.7. ábra)
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8.5.6. ábra: II. évfolyam – színszőnyeg

8.5.7. ábra: II. évfolyam - kódtérképe

A 2015 őszén megismételt vizsgálatban az akkori harmadik évfolyamos hallgatók metaforái a
konduktori szerep vonatkozásában minimálisan újból átrendeződtek. (8.5.9. ábra) Első
helyre került a segítő szakemberként való értelmezés, és csak kis különbséggel a második
legtöbbet említett szerep a konduktort határterületi szakemberként jellemző metafora lett.
Megjelent még a pedagógus, valamint a természetfeletti személy, az építő és vezető
kategóriája is. A harmadévfolyamosok által választott szakmaszerep tehát elsődlegesen a
segítő szakember és kis különbséggel a határterületi szakember, a pedagógus szerep.
Az évfolyam „konduktori” színszőnyegének színei is átrendeződtek. (8.5.8 ábra) A konduktor
metafora és a hozzáfűzött szöveges indoklás tekintetében elvégzett színkódolás alapján a
megjelenő színkategóriák közül leginkább a segítő és a határterületi szakember színcsoport
emelkedik ki, ezzel megerősíti a konduktori metaforák elemzése alapján már kialakult,
megváltozott rangsort. A portrén megjelenik még az építő, valamint a természetfeletti
személy, a pedagógus, illetve néhány esetben a vezetőként hozott példa. Amennyiben
összevetjük az idősoros harmadik évfolyamosok metaforaválasztását a keresztmetszeti
vizsgálatban részt vett harmadéves hallgatókéval, azt látjuk, hogy a segítő és a határterületi
szerepkör elsődleges hangsúlyozása azonos, a harmadik helyen az egyik esetében a
pedagógus, a másik évfolyam hallgatói tekintetében a tervező hasonlat jelenik meg
legtöbbször.
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8.5.8. ábra: III. évfolyam – színszőnyeg

8.5.9. ábra: III. évfolyam - kódtérképe

Az első két helyen rangsorolt és hangsúlyozott szerephasonlat azonossága tovább erősíti azt a
következtetést, mely szerint szakmaszerepükre vonatkozó nézeteik alakulása nem az adott
évfolyam sajátosságától függ csupán, sokkalta inkább a képzés hatásaként, a képzés adott
évéhez kapcsolódó képzéstartalmak- és programok alapján jelenik meg és rendeződik át.
A fogalomtérkép elrendezése nem változik, azonban a központi konduktori fogalom és a
kategóriák, alkategóriák közötti kapcsolat – a kódolásuk számának emelkedése miatt – még
hangsúlyosabbá válik. (konduktor-segítő (55), konduktor – pártfogó/segítő (32), konduktortárs/segítő (20), konduktor – határterületi szakember (48), konduktor – építő (23), konduktor
– vezető (13), konduktor – művész (12), konduktor – természetfeletti személy (11), konduktor
– pedagógus (11) stb.) Ha megnézzük, hogy az egyes kategóriák esetében melyek voltak azok
a kategóriák, amelyek esetében teljesen egyforma hasonlatokat fogalmaztak meg, azt látjuk,
hogy az azonos metaforák az anya, anyuka, polihisztor, anyapolip, pedagógus, óvónő (8.5.10.
ábra).

8.5.10. ábra: III. évfolyam – leggyakrabban előforduló konduktori szerephasonlatok „szófelhője”
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A képzés befejezése előtt álló negyedik évfolyam legtöbb hallgatója a konduktorra vonatkozó
mondat befejezéséül a segítő hasonlatot, valamint a határterületi szakember kategóriát
választotta. A segítőre utaló hasonlataikban leggyakrabban az anya, anyuka, szülő, testvér,
kifejezéseket, a határterületi szakemberre a polihisztor, fa, ezermester, multifunkcionális
szakember, szivárvány hasonlatokat írták (8.5. 10. ábra).

8.5.11. ábra: IV. évfolyam – színszőnyeg

8.5.12. ábra: IV. évfolyam - kódtérképe

A negyedévesek által választott szakmaszerep tehát elsődlegesen a segítő szakember és kis
különbséggel a határterületi szakember, és hangsúlyosabban jelenik meg a pedagógus szerep,
az építő, vezető és természetfeletti személy is. Az évfolyam színkódjai alapján kirajzolódó
„konduktori” színszőnyeg színösszetétele megváltozott, kibővült. (8.5.11. ábra) A konduktor
metafora és a hozzáfűzött szöveges indoklás tekintetében elvégzett színkódolás alapján a
megjelenő színkategóriák közül leginkább a segítő és a határterületi szakember színcsoport
emelkedik ki, megerősítve a konduktori metaforák kategorizálása alapján már kialakult
sorrendiséget. A portrén ez a két kategória jelenik meg legtöbbször, de szintén hangsúlyos a
pedagógus (pedagógus, tanár, fejlesztő) csoporthoz rendelt szín is. A színszőnyeg nagyobb
részén osztozik az építő, a természetfeletti személy hasonlatának színkategóriája, valamint a
vezetőként hozott példa. A színkódokból kialakított fogalomtérkép elrendezése minimálisan
változik, a felrajzolásra került kategóriaelemek bővülnek, megjelenik az építőhöz kapcsolódó
kivitelező és a művészhez kötődő mester alkategória is (8.5.12. ábra).
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Az egyes kategóriák esetében leggyakrabban használt, illetve azonos hasonlatok a konduktori
szerepre a következők voltak: a kertész, pedagógus, polihisztor, varázsló, szülő, varázsló,
multifunkcionális, karmester (8.5.13. ábra)

8.5.13. ábra: IV. évfolyam – leggyakrabban előforduló hasonlatok „szófelhője”

Ugyancsak

összehasonlítva

az

idősoros

negyedévfolyam

metaforaválasztását

a

keresztmetszeti vizsgálatban részt vett negyedéves hallgatókéval azt tapasztaljuk, hogy a
rangsortól eltekintve (1. és 2. hely) a segítő és a határterületi szerepkör elsődleges
hangsúlyozása mindkét évfolyam hallgatói tekintetében azonos.
Érdemes kiemelni, hogy míg az oktatók és konduktorok többsége a konduktori szerepre
elsősorban, mint határterületi szakemberre tekintenek, és a válaszadók csak kisebb
csoportjának véleménye szerint jellemző a konduktorra elsősorban a segítő, támogató szerep,
úgy ez a hallgatók többségének vélekedésében fordítottan jelenik meg, leendő
szakmaszerepüktől elsősorban, mint a segítő, támogató szakemberről gondolkodnak, és
csak azután hangsúlyozzák annak határterületi jellegét. Ez a vélekedéskülönbség abban
az értelemben lehet érdekes adat a képzés számára, ha azt vizsgáljuk, hogy a képzés
résztvevői, oktatók, konduktorok és hallgatók ugyanazokkal az elvárásokkal, elképzelésekkel
vesznek-e részt a képzésben, vagy vannak leheletnyi eltérések, különbségek, amelyek hatással
bírnak, lehetnek a képzésben való részvételükre, a képzés eredményességére.
8.5.4

A konduktori tevékenységre vonatkozó hallgatói nézetek alakulása

Az első évfolyamos konduktori tevékenységhez írt metaforák többségében az összetett
tevékenység hasonlattal kapcsolódnak. A hasonlatok jellemzően a jól szervezett zenekar,
zongorázás metaforaképekben jelenítődnek meg, emellett kiemelkedik még a segítés halmaza
is, többnyire az anyaság, anyának lenni kifejezések segítségével és ugyancsak hangsúlyos a
pedagógusként való jellemzés is úgy, mint a nevelés, gyermeknevelés, palántanevelés
hasonlatai által.
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Az egy év múlva megismételt vizsgálatban, a második évfolyam konduktori tevékenységhez
írt metaforái mind a hét fő kategóriára tartalmaztak példákat (segítés, összetett tevékenység,
vezetés, építés, művészet, pedagógusi tevékenység, varázslás és játék); a tevékenység
definiálásához írt metaforáik többségében az összetett tevékenység hasonlattal kapcsolódnak,
a hasonlatok jellemzően a zenekar, szivárvány metaforaképekben jelenítődnek meg.
„A konduktori tevékenység olyan, mint a jól szervezett zenekar. A résztvevők
együttműködése által szólal meg a zenemű.” „A konduktori tevékenység olyan, mint a
szivárvány. Sok színes részből tevődik össze, de csak egyben lesz teljes a csoda.”
A második legtöbbet említett hasonlatként kiemelkedik még a segítés halmaza is, többnyire
az anyai lét, szülőség, jótündér kifejezések segítségével és ugyancsak hangsúlyos a
pedagógusként való jellemzés is úgy, mint a nevelés, jó értelemben vett edzői tevékenység,
nevelés-fejlesztés hasonlatai által. „A konduktori tevékenység olyan, mint a pótanyaság. A
való, önálló életre készítjük fel a gyerekeket minden létező erőnkkel, mint a szülők a saját
gyerekeiket.”
A konduktori tevékenységhez már lényegesen kevesebben, de szintén kapcsolták még az
építés és vezetés tevékenységét, valamint megjelent a művészet, a varázslás és a játék
kategória-csoport is.
A harmadévfolyamos hallgatók a konduktori tevékenységet a továbbiakban is elsődlegesen
összetett tevékenységként tekintik. Változást a megismételt vizsgálat annyiban mutatott,
hogy a varázslás kategóriája került a második helyre, mint a konduktori tevékenységgel
összefüggésbe hozott hasonlatkategória. A segítő tevékenységet hangsúlyozó metaforák
ebben az évben a harmadik legtöbbször fordultak elő.
„A konduktori tevékenység olyan, mint a kirakós. Sok kis darabból áll, de csak egységes
egészben alkot rendszert és összhangot.” „A konduktori tevékenység olyan, mint a komplex
fejlesztés. A mozgás fejlesztése mellett kiterjed az önellátás tanulására, a játék tanulására
stb.”„A konduktori tevékenység olyan, mint a csodalámpás. Hinni kell benne, csodák
léteznek.” „A konduktori tevékenység olyan, mint a sziget ott, ahol háborog a tenger. A
gyerekek sokkal több elutasítással találkoznak kint, "bent" pedig a nyugalom szigetét kapják.”
A konduktori tevékenységre vonatkozóan a negyedik évben megismételt metaforaalkotás
sem hozott lényeges elmozdulást. A negyedévesek a konduktori tevékenységre többségében
összetett tevékenységként tekintenek, de kisebb számban megjelenik a művészet, alkotás, a
segítés, az építés és a vezetés hasonlata is.
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„A konduktori tevékenység olyan, mint az ezermesterség. Sok területhez érteni elég magas
szinten.” „A konduktori tevékenység olyan, mint a tenger. Minden területet érinti,
gördülékeny, változékony, sokszínű.” „A konduktori tevékenység olyan, mint az
ezermesterség. Minden területet fejleszteni igyekszik, először vizsgálódik, majd a felismert
problémákat javítja.” „A konduktori tevékenység olyan, mint a ház építése. Alapokra épít,
mindig arra ami megvan, ha jó anyagokat, egy jó szakember épít be, a ház szilárdan áll, és
ellátja önállóan a funkcióit.” „A konduktori tevékenység olyan, mint a varázslat. Különleges
feladatokat végzünk, hiszünk a gyerekekben, a módszerben, magunkban.”
8.5.5

Összegzés

A hallgatók a konduktori szerepről alkotott metaforáik alapján elsősorban, mint segítő,
támogató szakemberről gondolkodnak, és csak azután hangsúlyozzák annak határterületi
jellegét.

A

leendő

szakmaszerepről

való

gondolkodás

során

tapasztalt

finom

véleménykülönbségek a konduktori tevékenységre vonatkozó nézetekben nem tükröződnek, a
metaforák által megjelenített vélemények alapján a konduktorképzésben részt vevő oktatók,
hallgatók és konduktorok a konduktori tevékenység sajátosságát, jellemzőjét egyöntetűen
annak összetettségében, sokrétűségében látják. Az oktatók és a konduktorok gondolkodása a
konduktori tevékenység tekintetében megegyezik az idősoros vizsgálatban részt vett hallgatói
választásokkal. A metaforák által kiemelkedő hasonlatok a konduktori tevékenységet összetett
tevékenységként jelenítik meg, többnyire a zenekar, ezermesterség, kirakó, pókháló, főzés,
színház, szivárvány hasonlatok által. Emellett számottevő a tevékenység segítésként, valamint
pedagógiai tevékenységként, művészetként való definiálása is.
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8.6

Az idősoros vizsgálat tapasztalatainak összegzése

(1) A metaforavizsgálat és fogalomtérképek elemzései alapján elmondható, hogy a hallgatók
többsége a konduktori szerepről elsősorban, mint segítő, támogató szakemberről gondolkodik,
emellett hangsúlyozzák a határterületi szakember és speciális pedagógus jellegét. A
képzésben való előrehaladással változik a hallgatók konduktori képe; a fogalomtérképek
adataiból az is látható, hogy a konduktorhoz kapcsolódóan a képzés elején hangsúlyozott
személyiségjellemzők, kompetenciák hangsúlyozása mellett megjelenik az alapos szakmai
tudás, valamint a konduktív nevelés határterületéhez kapcsolódó ismeretek meglétének igénye
is.
A konduktorjelöltek konduktori szerepre és tevékenységre, a szakma tanulhatóságára
vonatkozó nézeteinek változását az attitűd-vizsgálat eredményei is megerősítették. Ezek a
változások nem csupán a képzés első és negyedik évfolyama között figyelhetőek meg, hanem
évről évre látható a nézetek alakulásának folyamata, tendenciája.
Az eredmények értékelésénél azt tapasztaltam, hogy a képzés végére megerősödtek a
hallgatók azon vélekedései, amelyek szerint a konduktor komplex személyiségfejlesztést
megvalósító, segítő szerepet betöltő, pedagógus szakember, aki mind a pedagógia, mind az
egészségügy és szociális szféra területén hatékonyan képes tevékenységét megvalósítani,
tevékenységének eredményességéhez mind a konduktív szakmai, mind az orvosbiológiai és
módszertani képzéstartalmak szükségesek, tevékenységét homogén és heterogén teamben is
eredménnyel végzi.
A konduktori szerepre és tevékenységre vonatkozó nézetek körén azonban olyan vélekedések
megerősödése is megfigyelhető, amelyek nem feltétlenül mutatnak összhangot a konduktív
nevelés és erre épülő képzés alapvetéseivel, viszonyuk mindenképpen tisztázásra szorul, mint
a pedagógus és mozgásterapeuta szerepegyüttes hangsúlyozása, a konduktor mozgásterápiát
végző szakemberkénti értékelés, a konduktív tevékenység és mozgásterápia közötti szoros
összefüggést látó értékelés.
(2) A konduktori pályaválasztás általános és saját motívumairól való gondolkodás változása
vizsgálatában az eredmények rámutattak, hogy az általános pályaválasztásra vonatkozó
nézetek a tanulmányi előrehaladással nem változtak, egy-egy esetben megjelentek ugyan
további új elemek, mint a pozitív pedagóguspéldák hatása és az önkéntes munkatapasztalat
hatása, azonban a hallgatók nézetei magasabb évfolyamban sem változtak lényegesen, mivel
minden évben a választás legerősebb két tényezőjeként a szakma iránti elköteleződést és a
gyerekekkel való foglalkozás szeretetét jelölték.
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Elmozdulás nézeteik erősödésében figyelhető meg, hiszen mindegyik tényező esetében
növekvő átlagértékek alakultak. Az interjúk eredményeivel kiegészítve megállapítható, hogy
hallgatóink nézeteiben közös vonás, úgy vélik, a konduktori pályán az tud eredménnyel
tevékenykedni és pályán maradni, aki a szakma iránt maximálisan elkötelezett, a másság
elfogadására nyitott és a gyermekekkel való foglalkozás is elsődleges a számára.
(3) A konduktorhallgatók nézetei képzésük során alapvetően változnak az integráció, inkluzív
együttnevelés kérdésében; a hallgatói nézetek nem csupán a képzés első és befejező éve között
fejlődtek, hanem a képzés folyamatában, évről évre alakultak.
(4) A konduktori szakma elsajátítására vonatkozó hallgatói nézetek változtak, mind az egyéni
és önálló tapasztalatszerzésen, feladatokon alapuló, mind a gyakorlati helyzetekből eredő és
az egymástól való tanulást támogató nézeteik is kifejezettebbek lettek a képzés végére.
Határozottabbá, meggyőződéssé alakultak azon nézeteik, amelyek a gyakorlati képzés
jelentőségét, a gyakorlati helyzetben, tapasztalt szakemberektől való tanulást hangsúlyozzák.
A hallgatók a konduktori szakma tanulását nem kötik kizárólagosan az elméleti tudáselemek
elsajátításához, sokkalta inkább látják előnyösnek a képzés elméleti megalapozottságát és erős
gyakorlatorientáltságát.
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9

AZ ÖSSZEFÜGGÉS-VIZSGÁLAT BEMUTATÁSA

9.1 Az összefüggés-vizsgálat célja, az adatok felvétele, az elemzés
módszerei
Az összefüggés vizsgálatok célja annak feltárása, hogy van-e valamilyen lényeges kapcsolat,
összefüggés két, vagy több változó között. A vizsgálatok alapvetően arra keresik a választ,
hogy az egyes megfigyelt jelenség hatással van-e a másikra; változása, elmozdulása együtt
jár-e a másik, többi változó változásával, vagy nem található összefüggés, kapcsolat közöttük.
„Összefüggés feltáró kutatási stratégia: a változók két vagy több csoportjának kapcsolatát,
összefüggéseit, egymásra hatását tárja fel, anélkül, hogy a kutató beavatkozna a folyamatba a
változókat módosítani.” (Falus, 2001, 19)
A bemutatásra kerülő összefüggés-vizsgálat során annak a lehetőségét kerestem, hogy
feltárjam, vannak-e felismerhető összefüggések a következő tényezők között:
•

Van-e összefüggés a konduktori szerep és tevékenység jellemzőinek értelmezése és
konduktori énkép között?

•

Van-e összefüggés a konduktori tevékenységhez szükségesnek ítélt ismeretek és
valamely képzéstartalmak hangsúlyozása között?

•

Van-e összefüggés a saját pedagógus énkép és a konduktor személyiségjellemzői
között?

•

Van-e összefüggés a saját pályaválasztási szempont és a konduktor jellemzése között?

Az összefüggés-vizsgálat során a vizsgálati időszak (2013 őszétől kezdődő) négy éve alatt
gyűjtött, a hallgatók és konduktorok által kitöltött 380 darab kérdőív válaszait elemeztem, így
az elemzési mintába bekerültek a keresztmetszet-vizsgálat és az idősoros vizsgálat részeként
kitöltött kérdőívek is.
Az összefüggés vizsgálat módszereiként elsősorban variancia-analízist, kereszttábla-elemzést
és korrelációt használtam.
A következőkben az összefüggés-vizsgálat eredményeinek bemutatására kerül sor a vizsgálati
kérdések sorrendjének követése által.
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9.2

Az összefüggés-vizsgálat eredményei

9.2.1

Összefüggés a konduktori szerep és tevékenység, konduktori énkép
értelmezésében

Az eredmények ismertetésénél elsőként a konduktori szerep, majd konduktori tevékenység
értelmezésének bemutatására kerül sor a vizsgálatba bevont résztvevők válaszainak elemzése
által, majd ezt követően rátérünk a szerep és tevékenység közötti lehetséges összefüggés
elemzésére.
A konduktori szerep értelmezése
A válaszadók egyöntetűen egyetértenek, hogy a konduktor olyan speciális pedagógus, akinek
szüksége van konduktív pedagógia ismeretekre és alapvető oktatási/nevelési módszertani
alapismeretekre. A válaszok mindössze 3,9%-ában nyilatkozott úgy a válaszadó, hogy a
pedagógiai ismeretek nélkülözhetőek a konduktori szakmában. (9.2.1. táblázat)
A konduktor egy speciális pedagógus
Százalék
,8
4,7
88,2

Érvényes százalék
,8
5,1
94,1

356

93,7

100,0

Hiányzó

24

6,3

Total

380

100,0

Érvényes

Nem ért egyet
Részben egyetért
Egyetért
Total

Gyakoriság
3
18
335

A konduktori tevékenységhez elengedhetetlen a konduktív pedagógiai tartalmak ismerete
Gyakoriság
Százalék
Érvényes százalék
Érvényes Nem ért egyet
2
,5
,6
Részben egyetért
10
2,6
2,8
Egyetért
342
90,0
96,6
Total
354
93,2
100,0
Hiányzó

26

6,8

Total

380

100,0

A konduktori tevékenységhez alapvető a oktatási/nevelési módszertani alapismeretek megléte
Gyakoriság
Százalék
Érvényes százalék
Érvényes Nem ért egyet
14
3,7
3,9
Részben egyetért
50
13,2
14,0
Egyetért
292
76,8
82,0
Total
356
93,7
100,0
Hiányzó

24
Total
380
9.2.1.táblázat: A konduktori szerep és tevékenység értelmezése
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6,3
100,0

Ugyanakkor azzal már jóval kevesebben értenek egyet, hogy a konduktori szakma elsősorban
pedagógiai és csak másodlagosan egészségügyi, rehabilitációs feladat. A 356 érvényes
válasznak csak 46,6%-ában értettek egyet azzal az állítással a válaszadók, hogy a konduktor
elsődleges terepe a pedagógia, 30,9%-ban csak részben, míg 22,5%-ban nem értettek egyet.
(9.2.2. táblázat)
A konduktor szakterülete elsődlegesen a pedagógia, másodlagosan az egészségügy, rehabilitáció
Nem ért egyet
1. évfolyam

Elemszám

24

Részben egyetért
22

2. évfolyam

%
Elemszám
%

40,7%
14

3. évfolyam
4. évfolyam
Konduktor
Total

Egyetért

Total
13

59

37,3%
16

22,0%
29

100,0%
59

23,7%
16
18,8%
20
20,2%
6

27,1%
29
34,1%
30
30,3%
13

49,2%
40
47,1%
49
49,5%
35

100,0%
85
100,0%
99
100,0%
54

Elemszám

11,1%
80

24,1%
110

64,8%
166

100,0%
356

%

22,5%

30,9%

46,6%

100,0%

Elemszám
%
Elemszám
%
Elemszám
%

9.2.2. táblázat: A konduktor szakterületének megítélése

A szerep és tevékenység vonatkozásában a pedagógiai elemek súlyának megítélése és a
válaszadó évfolyama között összefüggés van. A két változó közötti összefüggést vizsgáló khinégyzet próba szignifikanciája 0,001, ami kisebb, mint az 5%-os szignifikancia szint, tehát
van összefüggés a változók között. A Cramer-féle V-érték 0,193, tehát az összefüggés
gyenge-közepes. Az első évfolyamba járó, kezdő konduktorhallgatók inkább kevésbé értenek
egyet azzal, hogy a konduktor szakterülete elsődlegesen a pedagógia. Az érvényesen válaszoló
első éves válaszadóknak csak 22%-a nyilatkozott úgy, hogy egyetért miszerint a konduktor
elsősorban pedagógus. A másod-, harmad- és negyedéveseknek viszont közel fele ért egyet
ezzel, a végzett konduktoroknak 64,8%-a gondolja azt, hogy a konduktor legfontosabb
szakterülete a pedagógia.
Igaz a fenti tendencia abban az esetben is, ha azon válaszokat vizsgáljuk, akik ezzel az
állítással nem értenek egyet. Az elsőévesek 40,7%-a nyilatkozott úgy, hogy nem ért egyet
azzal, hogy a pedagógiai szaktudás a legfontosabb a konduktor munkájában. A másodévesek
általi válaszoknak a 23,7%-a, a harmadévesek válaszainak kevesebb, mint ötöde (18,8%), a
végzősöknek a 20,2%-a, míg a konduktoroknak csak 11,1%-a jutott erre az álláspontra. A
százalékos megoszlások alapján jelentős eltérés van a vélekedésben az elsőévesek és a
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felsőévesek között, majd újabb különbség a hallgatók és a végzett konduktorok
véleményében, ha a pedagógiai szaktudás jelentőségét vizsgáljuk. A válaszok alapján arra a
következtetésre juthatunk, hogy a képzésben eltöltött első évet követően, a képzésben, majd a
pályára lépést követően felértékelődik a pedagógusi szerepkör a konduktor szakmában.

A konduktív tevékenység segítést, irányítást, rávezetést jelent.
Gyakoriság
Érvényes

Százalék

Érvényes százalék

Nem ért egyet

4

1,1

1,1

Részben egyetért

4

1,1

1,1

Egyetért

349

91,8

97,8

Total

357

93,9

100,0

23

6,1

380

100,0

Hiányzó
Total

A konduktori egy facilitáló, segítő szerep.

Érvényes

Nem ért egyet
Részben egyetért

Hiányzó

Gyakoriság
20

Százalék

Érvényes százalék
5,3

5,6
20,9

74

19,5

Egyetért

260

68,4

73,4

Total

354

93,2

100,0

26

6,8

Total

380
9.2.3. táblázat: A konduktori szerep segítő, facilitáló értelmezése

100,0

Szinte minden válaszból visszatükröződik, hogy a konduktív tevékenység egy támogató,
rávezető tevékenység: a válaszadók közel 100%-a gondolja azt, hogy a konduktív tevékenység
segítést, irányítást, rávezetést jelent (9.2.3. táblázat). A konduktorról, mint facilitáló, segítő
szerepről alkotott kép nem ennyire egyértelmű, a válaszadók mintegy 20,9%-a gondolja úgy,
hogy részben igaz a konduktorra ez a leírás és 73,4% ért teljes mértékben egyet azzal, hogy a
szerepkörrel azonosítható a segítés, facilitálás értelmezése.
A válaszadók jelentős többsége egyetért azzal, hogy a konduktor egy komplex szakember és a
konduktív tevékenység széleskörű tudást igényel, melynek segítségével a szakmát elsajátító
személy több területen is hatékonyan tudja segíteni a gyermekek fejlődését. (9.2.4. táblázat) A
komplex személyiségfejlesztésre vonatkozó konduktori munkával a válaszadók szinte 100%-a
értett egyet, csupán 1,1%-a részben vagy egyáltalán nem.
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A konduktori tevékenység komplex személyiségfejlesztést valósít meg
Gyakoriság
Érvényes

Százalék

Érvényes százalék

Nem ért egyet

1

,3

,3

Részben egyetért

3

,8

,9

Egyetért

346

91,1

98,9

Total

350

92,1

100,0

30

7,9

380

100,0

Hiányzó
Total
9.2.4. táblázat: A konduktor komplex szakemberként

való értelmezése

A konduktor minden területen tud hatékonyan dolgozni (egészségügy, szociális és oktatásügy)
Gyakoriság
Érvényes

Százalék

Érvényes százalék

Nem ért egyet

14

3,7

3,9

Részben egyetért

73

19,2

20,6

Egyetért

268

70,5

75,5

Total

355

93,4

100,0

25

6,6

380

100,0

Hiányzó
Total
9.2.5. táblázat: A konduktori hatékonyság értelmezése 1.

A legkevésbé egyöntetű válaszokat „A konduktor minden területen tud hatékonyan dolgozni
(egészségügy, szociális és oktatásügy)” állításra adták a válaszadók. A válaszoknak
háromnegyede mutatott a kérdéssel egyetértést, míg 20,6%-a részben értett csak egyet. (9.2.5.
táblázat)

A konduktor a gyermek minden tevékenységében képes segíteni.
Gyakoriság
Érvényes

Nem ért egyet

Százalék

Érvényes százalék

22

5,8

6,2

59

15,5

16,7

Egyetért

273

71,8

77,1

Total

354

93,2

100,0

26

6,8

380

100,0

Részben egyetért

Hiányzó
Total
9.2.6. táblázat: A konduktori hatékonyság értelmezése 2.

A válaszok 77,1%-a nyilatkozott úgy, hogy egyetért azzal a kijelentéssel, mely szerint a
konduktor a gyermek minden tevékenységében tud segíteni és csak 22,9% mondta azt, hogy ez
részben vagy egyáltalán nem igaz. (9.2.6. táblázat)
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A következő kérdés arra irányult, hogy milyen munkacsoportban tud hatékonyan működni
egy konduktor, azaz a válaszadók mennyire tekintenek a konduktorra egy nagyobb fejlesztői
egység részeként, azaz heterogén szakmai összetételű csapatban tudnak igazán hatékonyak
lenni, vagy sokkal inkább más konduktorokkal kiegészülve, homogén team részeként tudnak
eredményesen dolgozni (9.2.1. ábra). A válaszok megoszlásából az látszik, hogy a
konduktorjelöltek és a konduktorok legnagyobb része csak részben látja hatékonynak akár a
homogén team-et (34,6%), akár a heterogén team-et (37,7%). A két kérdésre adott válaszok
eloszlásának összehasonlításából kiderül, hogy inkább gondolják úgy a válaszadók, hogy bár
komplex a konduktor munkája, mégsem helyettesíthet más segítő szakmákat, a területek
kompetenciahatárai kijelöltek, ezért a heterogén team-ben való munka eredményesebb. A
heterogén team-et támogatók 53%-nyian vannak, míg a homogén team-et pártolók ezzel
szemben csak 34,3%-nyian, ráadásul esetükben azoknak az aránya, akik teljes mértékben
egyetértenek a homogén team-mel, mindössze 10,2%, szemben a heterogén team-et abszolút
támogató 25,5%-kal.

9.2.1. ábra: A team-munka megítélése a konduktor tekintetében

9.2.2. ábra: A konduktori tevékenységhez szükséges tudástartalmak értékelése
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A válaszadók szerint a jó konduktornak fontosak a neurorehabilitációs tárgyak ismerete, a
oktatási/nevelési módszertani tárgyak megléte és a konduktív pedagógiai tartalmak ismerete
egyaránt. A három közül a válaszadók a legkevésbé fontosnak a neurorehabilitációs tárgyakat
tartják, nélkülözhetetlenségükkel a válaszadók 80,1%-a ért egyet, 44,3%-a a likert skálán a
maximális értéket választva, teljes mértékben. Az oktatási/nevelési módszertani ismereteket
82% tartotta elengedhetetlennek, 48%-a teljes mértékben. (9.2.2 ábra) A szakmailag felkészült
konduktorrá váláshoz a leginkább kikerülhetetlenek a konduktív pedagógiai tartalmak,
elengedhetetlenségükkel a válaszadók 96,6%-a ért egyet, ráadásul 82,5%-a teljes mértékben.
A konduktor dominánsan a mozgás fejlesztését végzi
Nem ért egyet

Részben egyetért

Egyetért

Total

1. évfolyam

Elemszám

19

10

30

59

32,2%

16,9%

50,8%

100,0%

2. évfolyam

%
Elemszám

22

15

22

59

37,3%

25,4%

37,3%

100,0%

3. évfolyam

%
Elemszám

19

35

30

84

%
Elemszám

22,6%

41,7%

35,7%

100,0%

4. évfolyam

14

37

47

98

14,3%

37,8%

48,0%

100,0%

Konduktor

%
Elemszám

11

25

18

54

20,4%

46,3%

33,3%

100,0%

Total

%
Elemszám

85

122

147

354

%

24,0%

34,5%

41,5%

100,0%

9.2.7. táblázat: Válaszok megoszlása a mozgásfejlesztés dominanciájára vonatkozóan

A konduktor szakmai identitás fontos része annak a kérdésnek a megítélése, hogy mi az
alapja, miben egyedi és mi különbözteti meg a más segítő szakmák szakembereitől, fejlesztő
pedagógusoktól, terapeutáktól. Annak értékelése volt a következő feladat, hogy a konduktori
szakma, a tevékenység elsődleges alapja-e a mozgásfejlesztés. (9.2.7. táblázat) A
konduktorjelöltek és végzett konduktorok nem kizárólagosan gondolják úgy, hogy a
mozgásfejlesztés dominálna szakmájukban. A válaszadók 41,5%-ában értettek egyet azzal az
állítással, hogy a konduktor szakmán belül dominál a mozgásfejlesztés. 34,5%-ban mondták
azt a megkérdezettek, hogy részben értenek egyet a mozgásfejlesztés dominanciájával, míg
24%-ban azt, hogy nem értenek egyet. Ahogy a pedagógia dominanciájának kérdésénél, úgy a
mozgásfejlesztés konduktori szakmán belüli hangsúlyozásával is összefüggésben van, hogy a
képzésben hol tart a válaszadó. A két változó közötti összefüggést vizsgáló khi-négyzet próba
szignifikanciája 0,002, ami kisebb, mint az 5%-os szignifikanciszint, tehát van összefüggés a
változók között. A Cramer-féle V-érték 0,187, tehát az összefüggés gyenge-közepes. Az első
évfolyamba járó hallgatók inkább értenek egyet azzal, hogy a munkájukban dominál a
mozgásfejlesztés, a válaszadók e csoportjának több mint fele ért egyet ezzel a kijelentéssel
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(50,8%), viszont a másod- és harmadévesek válaszaik alig több mint harmadában értenek csak
egyet (37,3%-35,7%). Habár a 4. évfolyamosoknak 48%-a vélekedik ugyanígy, a végzett
konduktoroknak csak a 33,3%-a osztozik a véleményben, miszerint a konduktor elsődlegesen
a mozgás fejlesztését végzi. A negyedik évfolyamba járó válaszolók viszont csak 14,3%-a
nem ért egyet ezzel az állítással, addig az elsősöknek 32,2%-a. Az első évfolyamosoknak
nagy része (83%-a) helyezkedik valamelyik szélső álláspontra, az idősebb évfolyamok és a
végzett konduktorok többsége viszont vagy részben vagy teljes mértékben egyetért azzal, hogy
domináns a mozgásfejlesztés a konduktori munkában – a 4. évfolyamosoknak 85,8%-a, míg a
konduktoroknak 79,6%-a. A képzés során változik a hallgatók képe a mozgásfejlesztés
munkájukban betöltött szerepéről, de nincsenek túlnyomó többségben azok, akik azt
gondolják, hogy ez a szerep dominálja a szakmát.
Konduktori tevékenység jellemzői
A konduktori énképet leíró tevékenységekre vonatkozó állítások alapján az alábbi három
dimenzió szerint sorolták be magukat a válaszadók:
(1) aktív, irányító/vezető szereplő a programokban vagy sokkal inkább passzív,
támogató/alkalmazkodó szereplő a konduktív programban;
(2) a fejlesztő munka és programterv betartását szem előtt tartó vagy hangsúlyt inkább a
játékos, szabadidős tevékenységre helyező konduktor;
(3) mozgásfejlesztésre vagy oktatásra/pedagógiai vagy a szabadidős, rekreációs feladatokra
koncentráló konduktor.
Az első dimenziót - azaz, hogy valaki önmagát, mint konduktor inkább egy irányító, vezetőszervező személynek érzi vagy inkább a háttérben tevékenykedő, alkalmazkodó/támogató
személy - 5 item mérte a kérdőívben:
•

Inkább a programot meghatározó, azt vezető, irányító tevékenység áll közelebb
hozzám.

•

Aktív, a program lebonyolítását véleményemmel, tevékenységemmel is alakító
szereplő vagyok.

•

Inkább megfigyelő, kevésbé aktív, mások által vezetett szereplő, résztvevő tudok
lenni.

•

Gyakran

törekszem

önálló

fejlesztési

kidolgozására.
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célok,

kivitelezési

módok,

feladatok

•

Inkább elfogadom a mások által meghatározott és konstruált feladathelyzeteket,
fejlesztési célokat.

A fenti öt item-re adott válaszokat főkomponens-analízis segítségével egy változóba
redukáltuk, hogy könnyebben elemezzük az aktív-passzív konduktori énképet más
változókkal összevetve. Az új összetett változó a fenti öt állításból származó információk
varianciájának 46,2%-át őrizte meg. Az új, főkomponens-változónk minden válaszadóhoz
rendel egy standardizált, tehát 0 átlagú, egységnyi szórású pontszámot, amelyet a
főkomponens itemek-hez rendelt faktorsúlyainak felhasználásával számol ki. A súlyok
abszolút értékei 0,590 és 0,745 között szóródnak, a legnagyobb faktorsúly pedig az „Aktív, a
program lebonyolítását véleményemmel, tevékenységemmel is alakító szereplő vagyok.”
állítás kapta, tehát a válaszadóhoz rendelt faktorpontszám értékét erre a kérdésre adott válasz
fogja meghatározni leginkább. A következőkben összehasonlítom, hogy évfolyamonként
hogyan változnak az újonnan létrehozott aktív-passzív „konduktorságot” mérő főkomponens
pontszámok átlagai. A minta 60%-a válaszolt a fent érintett kérdések mindegyikére, a modellt
ezekre a válaszokra építettük. A két változó, azaz a kitöltő aktuális évfolyama (képzésben
eltöltött ideje) és az aktív-passzív konduktori énkép közötti összefüggést ún. egyutasvariancianalízis segítségével fogjuk feltérképezni, azaz megmérjük a főkomponens változóra
kapott pontszámok átlagát az egyes évfolyamokban, és megnézzük, hogy az átlagok közötti
különbségek szignifikáns különbséget jelentenek-e.
Aktív/irányító vagy passzív/alkalmazkodó konduktor faktorpontszámok
Kitöltéskor évfolyam
vagy pozíció
Átlag
Elemszám
Szórás
1. évfolyam
-,2126184
58
1,07761161
2. évfolyam
-,2629235
59
1,07378782
3. évfolyam
,2071847
51
,83525959
4. évfolyam
,0259651
39
,92631724
Konduktor
,7071867
23
,60399189
Total
,0000000
230
1,00000000
9.2.8. táblázat: Konduktori faktorpontszámok

Az fenti öt item-ből létrehozott aktív/irányító konduktori énképet mérő főkomponens-változó
faktorpontszámainak átlagait mutatja a 9.2.8. táblázat, évfolyamonkénti bontásban. Minél
nagyobb a pontszám, annál inkább tartja magát a válaszadó egy aktív, a konduktori program
alakítását és irányítását magára vállaló konduktornak és minél alacsonyabb a pontszám, annál
inkább tekint magára a válaszadó egy mások által előírt programhoz alkalmazkodó, mások
által vezetett, passzív konduktornak. A két változó közötti kapcsolat „valódiságát” mérő F207

próba szignifikanciája 0,000, tehát szignifikáns összefüggés van a két változó között. Az
összefüggés erősségét mérő eta-négyzet értéke 0,089, tehát független változó, ami jelen
esetben a válaszadó évfolyama, a főkomponens-pontszám változó heterogenitásának 8,9%-át
magyarázza. Az átlagok elemzéséből kitűnik, hogy az első- és másodévesek még sokkal
inkább gondolnak magukra passzív résztvevőként. Ezt mutatja a táblázatból az átlag, azaz
nulla érték alatti pontszám-átlag. A képzés harmadik évfolyamától azonban már egyértelműen
önmagukra inkább aktív, a fejlesztési programot meghatározó, irányító konduktorként
gondolnak a válaszadók. Az, hogy valaki inkább aktív, irányító vagy passzív, alkalmazkodó
tevékenységet végez, nagyban múlik a konduktor személyiségén. Ezen túlmenően ugyanakkor
a képzésben és a pályán eltöltött idő is hangsúlyos, hiszen minél nagyobb tapasztalattal
rendelkezik valaki, annál inkább tud önmagára az adott szakterület szakértőjeként tekinteni,
ezáltal valóban tud aktív, irányító szerepet vállalni a konduktori tevékenységben.
A második dimenziót alkotják azok az itemek a kérdőívben, amelyek arra vonatkoznak, hogy
a válaszadó a konduktori tevékenységben a fejlesztési feladatokat és azok napirendi
pontjainak, a programtervnek a szigorú betartását tartja szem előtt vagy inkább a spontán,
szabadidős, játékos tevékenységeknek kell/lehet dominálniuk. Az alábbi kérdések taroznak
ebbe a csoportba:
•

A hangsúlyt szerintem főként a fejlesztő munkára, a napirend lehetőség szerint
fegyelmezett betartására, az erre fordítható idő kihasználására kell helyezni.

•

A hangsúlyt véleményem szerint inkább a spontán, játékos tevékenységekre kell
helyezni.

•

Fontos számomra, hogy minél több programelem megvalósulhasson; a gyermekek
napirendjében a fejlesztésre fordított idő domináljon.

•

Számomra az a fontos, hogy – akár a napirend rovására is – a gyermekek jól érezzék
magukat, jusson elég idő a játékra, beszélgetésre.

A dimenzió skálájának egyik végpontját olyan konduktor szimbolizálja, aki a programterv
megvalósításában konzervatív, míg a másik végpontot olyan konduktor testesíti meg, aki
inkább szabadelvű ebben a kérdéskörben. A fenti négy változót főkomponens-elemzés
segítségével aggregáljuk egy változóba, mely során minden válaszadó kap egy
faktorpontszámot a fenti itemekre adott válaszai és a főkomponens faktorsúlyai alapján.
A faktorpontszám ebben az esetben is standardizált, nullaátlagú egységnyi szórású. Az új
összetett változó a fenti öt állításból származó információk varianciájának 45,4%-át őrizte
meg. A faktorsúlyok abszolút értékei 0,625 és 0,739 között mozognak, tehát az itemek
208

nagyon hasonló súllyal kerültek be az aggregált változóba. A programtervhez szigorúan
ragaszkodás dimenziója nem áll összefüggésben a válaszadó képzésben eltöltött idejével, a két
változó között nincs szignifikáns kapcsolat. Ennek lehet oka, hogy azt, hogy valaki mennyire
kezeli az előírt fejlesztési programterv betartását szigorúan a játékos feladatok
megvalósíthatóságának rovására, nem változik jelentősen a képzés folyamán.
A harmadik dimenzió, amely alapján értékelheti magát a válaszadó, mint konduktor és saját
konduktori definíciójaként értelmezheti, az az, hogy mely konduktori tartalmakat tartja
dominánsnak munkájában: mozgásfejlesztés, oktatási/pedagógiai feladatok vagy szabadidős,
rekreációs tevékenység. Az alábbi három kérdés méri a fentieket a kérdőívben:
•

A gyerekek napirendjében a mozgásfejlesztéshez kapcsolódó feladatoknak kellene
dominálniuk.

•

A gyerekek napirendjében a tanulásra-tanításra, tehát az óvodai/iskolai oktatásinevelési feladatokra kell összpontosítani, és ezt egészítse ki a mozgásfejlesztés,
valamint a szabadidős, rekreációs tevékenység.

•

A gyerekek napirendjében elsősorban az önálló életvitelhez, valamint a szabadidős,
rekreációs, szakkör jellegű tevékenységekhez kapcsolódó tevékenységeknek kell
dominálniuk.

A fenti három válasszal való egyetértést és a képzésben eltöltött idő közötti kapcsolatot egyegy ANOVA, a válaszok átlagainak segítségével térképezzük fel. A skála értékei 1-5-ig
tartanak, ahol az ötös jelenti azt, hogy a válaszadó maximálisan egyetért, az 1 pedig, hogy
egyáltalán nem ért egyet.
A gyerekek napirendjében milyen elemnek kell dominálnia
Mozgásfejlesztés

Oktatási/nevelési
feladatok

Szabadidős, rekreációs feladatok

Évfolyam vagy pozíció
1. évfolyam

Átlag

Átlag

Átlag

3,119

2,966

3,322

2. évfolyam

3,103

2,729

3,492

3. évfolyam

3,306
3,000
3,717
3,173
3,556
3,222
Total
3,394
3,031
F-próba szignifikanciája
0,000
0,029
Eta-négyzet
0,059
0,030
9.2. 9. táblázat: A napirend felépítésének dominanciája a válaszok megoszlásában
4. évfolyam
Konduktor

3,024
3,263
2,833
3,189
0,003
0,045

A 9.2.9. táblázatból kiolvasható, hogy mindhárom változó szignifikánsan összefügg az
évfolyammal. Az F-próba szignifikanciája minden esetben kisebb, mint az 5%-os
szignifikanciaszint. A változók közötti kapcsolatot mérő eta-négyzet a mozgásfejlesztést mérő
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változó esetén 0,059, az oktatás nevelési feladatok esetén 0,03, míg a szabadidős feladatok
dominanciáját mérő változó esetén 0,045, tehát az évfolyam sorrendben 5,9%, 3% és 4,5%-ot
magyaráz meg a három kérdésre adott válaszok szóródásából. A legerősebb kapcsolat a
kitöltéskori évfolyam és a mozgásfejlesztés dominanciájával való egyetértés/egyet nem értés
között van. Átlagosan a válaszadók leginkább a mozgásfejlesztés dominanciájával értenek
egyet, a válaszok átlaga 3,394, a legkevésbé pedig az oktatási, nevelési feladatokkal értenek
egyet, a válaszok átlaga erre a kérdésre 3,031.
A mozgásfejlesztéssel való egyetértés majdnem egyenes összefüggésben van a képzésben
eltöltött idővel. Az elsőévesek válaszainak átlaga 3,1, míg a negyedévesek esetén 3,56. Az
oktatási és nevelési feladatok dominanciája szintén hasonló változást mutat az évfolyamok
között, bár az első évesek és a negyedévesek válaszainak átlagai között jóval kisebb a
különbség, mint a mozgásfejlesztési feladatok dominanciájánál (2,97 és 3,22). A szabadidős,
rekreációs feladatok túlsúlyát helyeslő vélemény viszont változó, kevésbé trendszerű, ha a
különböző idős évfolyamokat nézünk. Az elsőévesek átlaga itt 3,32, a másodévesek kicsit
inkább egyetértenek (3,49), a harmadévesek ezzel kapcsolatban a leginkább elutasítóak
(3,024), míg a negyedévesek válaszainak átlaga 3,263. Jelentős a különbség a végzett
konduktorok és az éppen hallgatói státuszban lévő, leendő konduktorok között a kérdésben. A
végzett konduktorok inkább elutasítják a szabadidős, rekreációs feladatok túlsúlyát a
gyerekek napirendjében, válaszaik átlaga kisebb, mint 3 (2,83).
Van-e összefüggés a konduktori szerep és tevékenység jellemzőinek értelmezése és konduktori
énkép között?
A konduktori szereppel kapcsolatos nézetek és a saját konduktori énkép közötti
összefüggések vizsgálatához először meg kell nézni, hogy a két kérdésblokkba tartozó
kérdésekre adott válaszok között milyen együttmozgás van. Mindegyik kérdést 1-5-ös skálán
mérve, a válaszok közötti korrelációval vizsgáljuk meg, milyen erős a kapcsolat két adott item
között. A korreláció 1 és -1 érték között mozog, és abszolút értéken nézve minél nagyobb,
annál erősebb a kapcsolat, a negatív érték ellentétes együttjárást jelöl, a pozitív korrelációs
érték pedig azonos irányú együttmozgást jelöl.
A korrelációs együtthatók vizsgálatát foglalja össze a 9.2.10. táblázat. Azon kérdéspárokat és
közöttük lévő kapcsolat erősségét tűntettük fel, ahol a kapcsolat szignifikáns és a korrelációs
együttható abszolút értéken legalább 0,2.
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A konduktor, konduktori
szerep

A konduktori énkép, konduktori tevékenység

A konduktor szakterülete
elsődlegesen a pedagógia,
másodlagosan az egészségügy,
rehabilitáció.

Véleményem szerint a gyerekek napirendjében a tanulásra-tanításra, tehát az óvodai/iskolai
oktatási-nevelési feladatokra kell összpontosítani…

A konduktor mozgásterápiát végző
szakember.

Véleményem szerint a gyerekek napirendjében a mozgásfejlesztéshez kapcsolódó
feladatoknak kellene dominálniuk...

PearsonCorrelation

0,294

Sig. (2-tailed)

0,000

A konduktor dominánsan a mozgás
fejlesztését végzi.

Véleményem szerint a gyerekek napirendjében a mozgásfejlesztéshez kapcsolódó
feladatoknak kellene dominálniuk...

PearsonCorrelation

0,280

Sig. (2-tailed)

0,000

A konduktor dominánsan a mozgás
fejlesztését végzi.

Fontos számomra, hogy minél több programelem megvalósulhasson; a gyermekek
napirendjében a fejlesztésre fordított idő domináljon.

PearsonCorrelation

0,264

Sig. (2-tailed)

0,000

PearsonCorrelation

0,258

Sig. (2-tailed)

0,000

PearsonCorrelation

0,335
0,000

Sig. (2-tailed)

A konduktor minden életkorban
képes a fejlesztésre.

Gyakran törekszem önálló fejlesztési célok, kivitelezési módok, feladatok kidolgozására.

A konduktor inkább homogén
(konduktor) teamben tud hatékony
lenni.

Véleményem szerint a gyerekek napirendjében a mozgásfejlesztéshez kapcsolódó
feladatoknak kellene dominálniuk...

PearsonCorrelation

0,237

Sig. (2-tailed)

0,000

A konduktor dominánsan a mozgás
fejlesztését végzi.

A hangsúlyt szerintem főként a fejlesztő munkára, a napirend lehetőség szerint
fegyelmezett betartására, az erre fordítható idő kihasználására kell helyezni.

PearsonCorrelation

0,231

Sig. (2-tailed)

0,000

A konduktor pedagógus és
terapeuta.

Véleményem szerint a gyerekek napirendjében a mozgásfejlesztéshez kapcsolódó
feladatoknak kellene dominálniuk...

PearsonCorrelation

0,225

Sig. (2-tailed)

0,000

A konduktori pályára nem jellemző
a pályaelhagyás.

Véleményem szerint a gyerekek napirendjében a mozgásfejlesztéshez kapcsolódó
feladatoknak kellene dominálniuk...

PearsonCorrelation

0,218

Sig. (2-tailed)

0,001

A konduktor mozgásterápiát végző
szakember.

Fontos számomra, hogy minél több programelem megvalósulhasson; a gyermekek
napirendjében a fejlesztésre fordított idő domináljon.

PearsonCorrelation

0,203

Sig. (2-tailed)

0,002

A konduktor minden életkorban
képes a fejlesztésre.

Aktív, a program lebonyolítását véleményemmel, tevékenységemmel is alakító szereplő
vagyok

PearsonCorrelation

0,203

Sig. (2-tailed)

0,002

9.2.10. táblázat: Korreláció a konduktori szerep, a konduktori énkép és tevékenység között

Az eredményekből azt láthatjuk, hogy a legerősebb pozitív együtt járás a válaszokban ott van,
amely kérdések intuitíve belátható módon is összekapcsolódnak. Ha valaki úgy vélekedik,
hogy a konduktor elsődleges szakterülete a pedagógia, akkor ő valószínűleg fontosnak tartja
a gyermekek napirendjében a tanulásra fordított időt és az iskolai, oktatási feladatokat
dominánsnak tartja (corr=0,335). Ugyanez igaz a mozgást fejlesztő konduktori szerep esetén,
hiszen a konduktort mozgásterápiát végző szakembernek vélő válaszadók inkább gondolják
úgy, hogy a mozgásfejlesztéshez kapcsolódó tartalmaknak kell munkájuk során dominálni és a
programot úgy igyekeznek kialakítani, hogy a mozgásfejlesztésre szánt idő domináljon.
Érdekes összefüggés, hogy azok a válaszadók, akik a konduktort olyan személynek látják, aki
a gyermek minden életkorában képes fejlesztésre, tehát hatással van a gyermek fejlődésére,
sokkal inkább törekednek önálló fejlesztési célok kialakítására, önmagukat önálló, a
programot aktív módon alakító szakembernek gondolják. Az összefüggésből levonható
következtetés lehet, hogy az aktív, beavatkozó hozzáállású konduktorok inkább tekintenek
úgy szakmájukra, mint a gyermek fejlődését meghatározó, befolyásoló tényező (corr=0,258 és
corr=0,203). Azok, akik szerint a konduktorok homogén team-ben a leghatékonyabbak,
szintén inkább gondolják úgy, hogy a mozgásfejlesztésnek kell egy gyermek napirendjében
dominálnia (corr=0,237). Azok, akik szerint a konduktori pályán sokkal elkötelezettebbek
szakmájuk felé az emberek és nem jellemző rájuk a pályaelhagyás, nagyobb valószínűséggel
vallják a mozgásfejlesztési feladatok hangsúlyosságát (corr=0,218).
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Az egyes kérdésekre adott válaszok korrelációs együtthatóinak vizsgálata után áttérünk a
konduktori énképet és tevékenységet meghatározó három dimenzió és a konduktori
szerepről alkotott vélemények közötti összefüggések vizsgálatára.
Aktív/irányító vagy passzív/alkalmazkodó konduktor faktorpontszámok

A konduktori tevékenységhez nélkülözhetetlen a neurorehabilitációs tárgyak ismerete.

Átlag

Nem ért egyet

-,6776549

Elemszám
15

Szórás
,97249176

Részben egyetért

-,3822465

30

1,03786107

Egyetért

,1306600

182

,95846995

Total

,0094621
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,99803918

9.2.11. táblázat: Aktív, irányító attitűd és neurorehabilitációs ismeret közötti összefüggés

Az önmagukat aktív, programot alakító konduktornak vallók és a neurorehabilitációs tárgyak
nélkülözhetetlenségének hangsúlyozása között szignfikáns kapcsolat van, az F-próba
szignifikanciája 0,001, a két változó közötti kapcsolatot jelző eta-négyzet pedig azt mondja,
hogy a magyarázó változó, ami ebben az esetben a neurorehabilitációs tárgyak
nélkülözhetetlenségének hangsúlyozása – 6,9%-ot magyaráz meg az aktív konduktori énkép
változójának heterogenitásából. (9.2.11. táblázat) A csoportok átlagos faktorpontszámait
vizsgálva azt látjuk, hogy minél inkább egyetért valaki azzal az állítással, hogy „A konduktori
tevékenységhez nélkülözhetetlen a neurorehabilitációs tárgyak ismerete.”, az sokkal inkább
aktív konduktorként tekint magára. Azok, akik egyetértenek az említett állítással, tehát vagy
4-es, vagy 5-ös értéket jelöltek a kérdőívben, azok faktorpontszámainak átlaga 0,13, míg
azok, akik csak részben vagy nem értenek egyet az állítással (3-as vagy annál kisebb értéket
adtak meg válaszul), azok átlagos pontszámuk 0 alatti, tehát nem tekintenek magukra aktív, a
programot alakító konduktorként.
A második dimenzió, azaz, hogy mennyire tekint a válaszadó saját konduktori
„hitvallásának” részeként a programtervek fejlesztési feladatainak szigorú betartására két
tényezővel van szignifikáns összefüggésben a konduktori szerepek közül.
A fejlesztési program betartását szigorúan betartó konduktor faktorpontszámok
A konduktor dominánsan a mozgás fejlesztését végzi.
Nem ért egyet

Átlag

Elemszám

Szórás

-,3275477

68

,96942316

Egyet is ért meg nem is

,0166601

71

,85313658

Egyetért

,2443039

88

1,07264919

Total

,0017990

227

1,00128495

9.2.12. táblázat: A mozgásfejlesztés hangsúlyozása és a program betartatása közötti összefüggés
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A 9.2.12. táblázatból látható, hogy azon válaszadók, akik úgy gondolják, hogy a konduktor
elsősorban nem a mozgás fejlesztésével foglalkozik, azok az átlagosnál kevésbé vélekednek
úgy, hogy a programtervet és az előírt fejlesztési feladatokat szigorúan be kell tartani, az ő
átlagpontszámuk a szigorúságot mérő főkomponensben -0,328. Míg azok, akik egyetértenek
azzal az állítással, hogy a konduktor dominánsan a mozgás fejlesztését végzi, azok a program
szigorú betartásával is egyetértenek (0,244). A szórásokat vizsgáló F-próba szignfikanciája
0,002, míg az eta-négyzet értéke 0,055, tehát a magyarázó változó 5,5%-ot magyaráz a függő
változó heterogenitásából. Csekély, de szignifikáns összefüggés mutatkozik a szakma
komplexitása és a szigorú programkövető konduktori habitus között. Az F-próba
szignifikanciája 0,035, ami kisebb, mint a 0,05-ös küszöbérték, az eta-négyzet értéke pedig
0,029.
A fejlesztési program betartását szigorúan betartó konduktor faktorpontszámok
A konduktor minden területen tud hatékonyan dolgozni.

Átlag

Nem ért egyet

Elemszám

Szórás

-,8988902

8

,70865711

Részben egyetért

,0198027

49

1,14050504

Egyetért

,0346913

171

,95571419

-,0012657

228

1,00201638

Total

9.2.13. táblázat: A konduktori hatékonyság értelmezése és a program betartatása közötti összefüggés

A 9.2.13. táblázatban megjelenő eredmények szerint azok, akik nem értenek egyet azzal, hogy
a konduktor minden területen tud hatékonyan működni, tehát kritikusabbak a konduktori
hatékonyságot illetően, azok nem ragaszkodnak a fejlesztési programterv szigorú
betartásához. Az ő faktorscore-juk -0,899, míg a másik két kategória – azok, akik legalább
részben egyetértenek ezzel az állítással – átlagpontszáma 0 fölött van, bár csak csekély
mértékben. Az eredmény érdekes, de az összefüggést nem tekintjük túl relevánsnak, mert az
egyet nem értők tábora mindössze 8 válaszból áll, tehát nem képviseltetik elég számban
magukat ahhoz, hogy igazán szilárd megállapításokat tehessünk.
Evidencia, hogy szignifikáns összefüggés van aközött, hogy ha valaki a konduktorra úgy néz,
mint alapvetően egy mozgásfejlesztő szakemberre, akkor az a konduktori feladatok során is
domináns szerepet tulajdonít a mozgásfejlesztési feladatoknak. Az F-próba szignifikanciája
0,000, az eta-négyzet alapján 8,5%-ot magyaráz meg a szerepváltozó a faktorpontszám
heterogenitásából. (9.2.14. táblázat)
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A mozgásfejlesztésnek kell dominálnia
A konduktor dominánsan a mozgás fejlesztését végzi.
Nem ért egyet

Átlag

Elemszám

Szórás

2,905

84

,9893

Részben egyetért

3,385

122

,8856

Egyetért

3,667
3,388

147
353

1,0359
1,0167

Total

9.2.14. táblázat: A szerepben és a tevékenységben megjelenő mozgásfejlesztési dominancia közötti összefüggés

Azok, akik pártolják, hogy a mozgásfejlesztés domináljon a gyerekek napirendjében, azok
inkább gondolják, hogy a konduktor egy homogén, csak konduktorokból álló team-ben tud
hatékony lenni. A 9.2.15. táblázatban láthatjuk, hogy a két változó közötti F-próba
szignifikanciája 0,000, az eta-négyzet értéke 0,068. Azok, akik egyáltalán nem értenek egyet,
azok átlagosan 2,75-ös értéket adtak arra a kérdésre egy 1-5-ös skálán, miszerint a konduktor
homogén team-ben hatékony.
A konduktor homogén team-ben tud hatékony lenni
Véleményem szerint a gyerekek napirendjében a mozgásfejlesztéshez
kapcsolódó feladatoknak kellene dominálniuk...

Átlag

Elemszám

Szórás

Egyáltalán nem ért egyet

2,750

12

1,2154

Nem ért egyet

2,490

49

1,0631

Részben egyetért, részben nem

3,053

133

1,1235

Egyetért

3,154

104

,9831

Teljes mértékben egyetért

3,519

54

1,1284

Total

3,065

352

1,1113

9.2.15. táblázat: A mozgásfejlesztés és a homogén-team hangsúlyozása közötti összefüggés

Azoknak, akik nem értenek egyet a mozgásfejlesztés dominanciájával, átlagban 2,49-es
értéket mondtak a homogenitással kapcsolatos kérdésre. A részben egyetértőknél ez az érték
nagyon közel van a teljes (totál) átlaghoz (3,05), az egyetértők átlagnál jobban egyetértenek
a homogén team-ek hatékonyságával (3,15), míg a teljes mértékben egyetértők átlagértéke
3,5 fölött van. Szintén evidens, hogy azok, akik a konduktort elsősorban pedagógusként
definiálják és alapvetőnek tekintik az oktatási módszertani ismereteket, azok inkább
vélekednek úgy, hogy a gyerekek napirendjében dominálniuk kell az oktatási és iskolai
elemeknek (9.2.16. táblázat).
A gyerekek napirendjében a tanulásra-tanításra, tehát az óvodai/iskolai oktatási-nevelési feladatokra kell
összpontosítani
A konduktor szakterülete elsődlegesen a pedagógia, másodlagosan az
egészségügy, rehabilitáció.

Nem ért egyet
Részben egyetért

Átlag
Elemszám
2,600
80
2,927
110

Szórás
,9626
,8207

Egyetért

3,309

165

,9411

Total

3,031

355

,9517
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A gyerekek napirendjében a tanulásra-tanításra, tehát az óvodai/iskolai oktatási-nevelési feladatokra kell
összpontosítani
A konduktori tevékenységhez alapvető a oktatási/nevelési módszertani
alapismeretek megléte.

Nem ért egyet

Átlag

Elemszám

Szórás

2,538

13

,8771

2,820

50

,9833

Egyetért

3,096

291

,9346

Total

3,037

354

,9469

Egyet is ért meg nem is

9.2.16. táblázat: Pedagógus szakterület és a nevelési, módszertani ismeretek hangsúlyozása közötti összefüggés

„A konduktor szakterülete elsődlegesen a pedagógia, másodlagosan az egészségügy,
rehabilitáció.” és a „A konduktori tevékenységhez alapvető az oktatási/nevelési módszertani
alapismeretek megléte.” állításokkal való egyetértés szignifikánsan összefügg a gyermekek
napirendjében

a

pedagógiai

tartalmak

dominanciájának

helyeslésével,

az

F-próba

szignifikanciája első esetben 0,000, második esetben pedig 0,025, tehát az 5%-os
szignifikanciszint alatt vannak. De míg első esetben, amely egyértelműen a pedagógia
dominanciájára vonatkozó állítás, a magyarázó erő nagyobb, hiszen az eta-négyzet 0,90, míg
a második esetben gyengébb összefüggésről beszélhetünk (eta-négyzet értéke 0,021).
9.2.2

Összefüggés a konduktori tevékenységhez szükségesnek ítélt ismeretek és a
képzéstartalmak hangsúlyozása között

Van-e összefüggés a konduktori tevékenységhez szükségesnek ítélt ismeretek és valamely
képzéstartalmak hangsúlyozása között?
A konduktori tevékenységhez nélkülözhetetlennek ítélt ismeretek és a képzés valamely
tartalmainak hangsúlyozása közötti kapcsolatot kereszttábla segítségével vizsgáltam, keresve
a szignifikáns kapcsolatokat az ismereti elemek és a képzéselemek között. A kérdés során 232
kérdőív adatait elemzem, mivel az erre vonatkozó kérdések az idősoros adatfelvétel későbbi
kérdőíveiben nem kerültek lekérdezésre. A továbbiakban azokat a kapcsolatokat mutatom be,
ahol szignifikáns összefüggést találtam.
A neurorehabilitációs tantárgyak fontosságát az alábbi állítással mértem kérdőívemben egy 15 terjedelmű, pozitív irányú skálán: „A konduktori tevékenységhez nélkülözhetetlen a
neurorehabilitációs tárgyak ismerete.” A válaszok alapján két csoportot különítettem el:
állítással egyetértő válaszok, ahol a válaszadó a kérdésre 4-es vagy 5-ös értékkel válaszolt,
illetve a másik csoport az állítással egyet nem értők csoportja, akik nem tartják
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elengedhetetlennek a neurorehabilitációs tárgyakat, tehát 3-as vagy annál alacsonyabb
értékkel válaszoltak.
A neurorehabilitációs tárgyak hangsúlyozása szignifikáns kapcsolatban áll azzal, hogy a
válaszadó a sikeres konduktorrá váláshoz mindhárom részterületet egyformán fontosnak
találja-e. A khí-négyzet szignifikanciája 0,000, tehát kisebb, mint a határértéket jelentő 0,05ös érték, a kapcsolat erősségét meghatározó Cramer-féle V érték pedig 0,213, tehát közepes
erősségű a két változó közötti összefüggés. (9.2.3. ábra)
A sikeres konduktorrá váláshoz mindhárom részterület (konduktív pedagógiai,
tanítás-módszertani, orvosbiológiai tanegység) egyformán szükséges, így esetükben
egyforma óraszám lenne szükséges.
Neurorehabilitációs tárgyak nélkülözhetetlenségével egyetért
Neurorehabilitációs tárgyak nélkülözhetetlenségével inkább nem
ért egyet
Nem ért egyet

Részben egyetért

Egyetért

15,8%

22,1%

62,1%

10,1% 18,5%
0%

20%

71,4%
40%

60%

80%

100%

9.2.3. ábra: A neurorehabilitáció az óraszámok felülvizsgálatának hangsúlyozása közötti összefüggés 1.

A 9.2.3. ábra szerint a neurorehabilitációs tárgyak nélkülözhetetlenségével egyetértők 71,4%a ért egyet azzal, hogy a sikeres konduktorrá váláshoz a konduktív pedagógiai, tanításmódszertani és orvosbiológiai tanegységekre egyforma óraszámban van szükség. A
neurorehabilitációs tárgyak nélkülözhetőségét inkább támogatók között ez az arány csak
62,1%, míg a részben egyetértők 22,1%-nyian vannak, az előző csoportban pedig 18,5%nyian. A neurorehabilitációs tárgyakat támogatók 10,1%-a utasítja csak el a fenti állítást, míg
neurorehabilitációs tárgyakat kevésbé preferálóknál kicsit többen, 15,8% nem ért egyet az
egyenlő felosztással az óraszámok terén. Tehát elmondható, hogy a neurorehabilitációs
tárgyak hangsúlyozásával egyértelműen egyetértők inkább támogatják az óraszámok egyenlő
felosztását a három szakterület között.
Véleményem szerint a konduktív pedagógiai - orvosbiológiai elméleti órák számait és a
módszertani-tantárgypedagógiai-alapozó tárgyak (ált. pedagógia, pszichológia,
neveléstudomány) óraszámait a jelenlegihez képest arányosabban, 50-50 %-ban kellene
meghatá
Neurorehabilitációs tárgyak nélkülözhetetlenségével egyetért

37,5%

Neurorehabilitációs tárgyak nélkülözhetetlenségével inkább nem
ért egyet

35,3%

Nem ért egyet

Részben egyetért

Egyetért

0%

20%

48,6%
32,7%
40%

60%

13,9%
32,0%
80%

9.2.4. ábra: A neurorehabilitáció az óraszámok felülvizsgálatának hangsúlyozása közötti összefüggés 2.
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100%

A neurorehabilitációs tárgyak nélkülözhetetlensége összefüggésben van azzal, hogy a
válaszadó szerint szükség van-e a konduktív pedagógiai - orvosbiológiai elméleti órák
számait és a módszertani-tantárgypedagógiai-alapozó tárgyak (ált. pedagógia, pszichológia,
neveléstudomány) óraszámait a jelenlegihez képest arányosabban, 50-50 %-ban felosztani. A
két állításra adott válaszok közötti kapcsolatot mérő khí-négyzet szignifikanciája 0,005, ami
kisebb, mint a 0,05-ös küszöbérték, tehát szignifikáns a kapcsolat, a Cramer-féle V értéke
pedig 0,176, tehát gyenge kapcsolatról beszélhetünk. A kapcsolat irányát nézve a 9.2.4.
ábrából leolvasható, hogy a neurorehabilitációs tárgyak nélkülözhetetlenségét támogató
csoport nagyobb arányban ért egyet az 50-50%-os felosztással, arányuk 32%, míg a
neurorehabilitációs tárgyakat nélkülözhetőbbnek gondoló csoporton belül csak 13,9%-a ért
egyet a fenti felosztással. Utóbbi csoport esetén a részben egyetértők aránya nagyobb
(48,6%), míg a „neurorehabilitációsok” táborában a válaszoknak 32,7%-ában értettek részben
egyet az 50-50%-os felosztással. Az egyet nem értők halmaza mindkét válaszcsoportban
egyharmad fölé csúszik, de a neurorehabilitációs tárgyak nélkülözhetetlenségével kevésbé
egyet értők között arányuk 2,2 százalékponttal nagyobb.
A neurorehabilitációs tárgyak nélkülözhetetlenségének álláspontja összefügg azzal, hogy a
válaszadó mennyire ért egyet azzal, hogy aránytalanul kevés (1/3) óraszám jut a konduktív
pedagógiai és orvosbiológiai órákra együttesen, a módszertani-tantágypedagógiai és alapozó
tárgyak 2/3-os óraszámával szemben. A két állítás válaszai közötti összefüggés
szignifikanciáját mérő khí-négyzet próba értéke 0,005, a Cramer-féle V értéke pedig 0,173,
tehát az összefüggés erőssége ebben az esetben is kicsi.
A neurorehabilitációs tárgyak nélkülözhetősége alapján elkülönített két tábor válaszainak
eloszlása a fenti kérdés tekintetében markáns különbséget mutat. A neurorehabilitációt
pártolók 67,5%-a ért egyet azzal, hogy túl kevés óra jut az orvosbiológiai és konduktív
pedagógiai tartalmaknak a módszertani és alapozó tárgyak súlyával szemben, míg a
neurorehabilitációs órák jelentőségét kevésbé hangsúlyozók között az egyetértők aránya
47,2%. Ennél a kérdésnél is látszik, hogy alapvetően mindkét csoporton belül többségben
vannak azok, akik a tantárgytípusok közötti arányok megváltoztatása mellett teszik le
voksukat, de a neurorehabilitációt előnyben részesítőknek nagyobb többsége támogatja azt.
Körükben a részben támogatók és a nem támogatók aránya mindössze 32,5%, tehát kevesebb,
mint a válaszok harmada szerint nincs jelentős probléma az 1/3-2/3-os felosztással, míg
ugyanez az érték a neurorehabilitációs tárgyak nélkülözhetetlenségét kevésbé támogatók
csoportján belül több mint a válaszok felét teszi ki (52,8%).
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A neurorehabilitációs tárgyak hangsúlyozása mellett kérdés, hogy a válaszadó mennyire
gondolja azt, hogy a konduktori tevékenységhez alapvető az oktatási/nevelési módszertani
alapismeretek megléte, és azok, akik ezzel az állítással egyetértenek (4-es vagy 5-ös értékkel
válaszoltak), szemben azokkal, akik nem értenek egyet egyértelműen az állítással (3-as vagy
annál kisebb értéket adtak válaszul), mely felosztással értenek inkább egyet. Az oktatásnevelési alapismeretek nélkülözhetetlenségével a válaszadók többsége egyetért. Ellenben, akik
kevésbé értenek egyet ezzel, azok között kisebb arányban fordulnak elő olyan válaszok, akik
egyetértenek azzal, hogy mindhárom részterület (konduktív pedagógiai, tanítás-módszertani,
orvosbiológiai tanegység) egyforma óraszámot érdemelne a képzésben.
A sikeres konduktorrá váláshoz mindhárom részterület (konduktív pedagógiai,
tanítás-módszertani, orvosbiológiai tanegység) egyformán szükséges, így esetükben
egyforma óraszám lenne szükséges.
Oktatás-nevelési alapismeretek nélkülözhetetlenségével egyetért

10,8% 20,5%

Oktatási-nevelési alapismeretek nélkülözhetetlenségével inkább
nem ért egyet

25,4%

Nem ért egyet

Részben egyetért

Egyetért

0%

68,8%
19,0%

20%

40%

55,6%
60%

80%

100%

9.2.5. ábra: A képzésterületek és az egyenlő óraszámok felülvizsgálatának hangsúlyozása közötti összefüggés

Az oktatás nevelési alapismeretek nélkülözhetetlenségével és a fenti három terület egységes
súlyozásával

egyetértők

aránya

68,8%,

míg

az

oktatási,

nevelési

alapismeretek

nélkülözhetetlenségével részben vagy teljes mértékben egyetértők között az arányuk 55,6%
(9.2.5. ábra). A két csoporton belül különbség van abban is, hogy mekkora az egyenlő
felosztással egyet nem értő válaszok aránya. Az oktatás-nevelési alapismereteket
nélkülözhetetlennek tartók között csak 10,8%-a volt a válaszoknak ilyen, míg a fenti
alapismereteket inkább nélkülözhetők válaszainak negyede nem ért egyet az egyenletes
felosztással. A két változó közötti kapcsolatot szignifikanciáját mérő khí-négyzet próba értéke
0,008, a Cramer-féle V érték pedig 0,166-os, gyenge erősséget mutat a két változó
kapcsolódásában.

Az

oktatási-nevelési

alapismeretek

nélkülözhetetlensége

alapján

elkülöníthető két véleménycsoport között különbség van abban is, hogy véleményük szerint
mennyire szükséges inkább az elméleti óraszámokra helyezni a hangsúlyt a módszertani
tárgyak óraszámainak csökkentése mellett. A két változó között mért khí-négyzet próba
szignifikanciája (0,036) kisebb, mint 0,05, tehát szignifikáns az összefüggés, a Cramer féle V
értéke pedig 0,138, tehát az összefüggés erőssége itt is gyenge.
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Véleményem szerint a konduktív pedagógiai elméleti tárgyakra több óraszámot,
míg a módszertani tárgyakra kevesebb óraszámot kellene csoportosítani.
29,8%

Oktatás-nevelési alapismeretek nélkülözhetetlenségével egyetért
Oktatási-nevelési alapismeretek nélkülözhetetlenségével inkább
nem ért egyet
Nem ért egyet

Részben egyetért

Egyetért

37,1%
0%

20%

24,6%

45,7%

9,7%
40%

53,2%
60%

80%

100%

9.2.6. ábra: A konduktív és módszertani óraszámok felülvizsgálatának hangsúlyozása közötti összefüggés 1.

Az előzőekhez képest kevésbé egyértelmű a kapcsolat iránya. Azok, akik az oktatási-nevelési
alapismereteket nélkülözhetetlennek tartják, inkább egyetértenek a konduktív elméleti órák
számának növelésével a módszertani tárgyak óraszámainak kárára, arányuk 45,7%, míg az
oktatás-nevelési alapismeretek nélkülözhetetlenségével inkább egyet nem értők válaszainak
több mint a felében (53,2%) mondják azt, hogy egyetértenek ezzel az állítással (9.2.6. ábra).
Ennél lényegesen nagyobb a különbség, ha a részben egyetértő válaszkategóriát vizsgáljuk.
Az oktatás-nevelési alapismeretek nélkülözhetetlenségével egyetértők válaszaik 24,6%-ában
mondták azt, hogy részben egyetértenek a fenti kijelentéssel, míg a nélkülözhetőséggel inkább
egyetértők csoportjában a válaszok 9,7%-a szólt arról, hogy részben egyetértenek.
Véleményem szerint a konduktív pedagógiai - orvosbiológiai elméleti órák számait és
a módszertani-tantárgypedagógiai-alapozó tárgyak (ált. pedagógia, pszichológia,
neveléstudomány) óraszámait a jelenlegihez képest arányosabban, 50-50 %-ban
kellene meghatá
31,8%

Oktatás-nevelési alapismeretek nélkülözhetetlenségével egyetért

Oktatási-nevelési alapismeretek nélkülözhetetlenségével inkább
nem ért egyet
Nem ért egyet

Részben egyetért

Egyetért

35,7%

32,5%

50,8%
0%

20%

39,7%
40%

60%

9,5%
80%

100%

9.2.7. ábra: A konduktív és módszertani óraszámok felülvizsgálatának hangsúlyozása közötti összefüggés 2.

Végül pedig szignifikáns kapcsolat van aközött is, hogy egyetért-e a válaszadó az oktatásinevelési tárgyak nélkülözhetetlenségével és azzal, hogy véleménye szerint a konduktív
pedagógiai - orvosbiológiai elméleti órák számait és a módszertani-tantárgypedagógiaialapozó tárgyak (ált. pedagógia, pszichológia, neveléstudomány) óraszámait a jelenlegihez
képest arányosabban, 50-50%-ban kellene meghatározni. (9.2.7. ábra) A két változó
kapcsolatának szignifikanciáját mérő khí-négyzet próba szignifikanciája 0,001, tehát
szignifikáns a kapcsolat, hiszen az érték kisebb, mint a határértéket képező 0,05. A Cramerféle V értéke 0,208, azaz a kapcsolat erőssége közepesen erős. Az oktatás-nevelési tárgyak
nélkülözhetetlenségével egyetértők válaszainak eloszlása nagyjából 1/3-1/3-1/3 abban a
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tekintetben, hogy nem ért egyet, egyetért vagy részben ért egyet azzal, hogy a konduktív
pedagógiai - orvosbiológiai elméleti órák számait és a módszertani-tantárgypedagógiaialapozó tárgyak óraszámait a jelenlegihez képest arányosabban, 50-50 %-ban kellene
meghatározni. Ezzel szemben az oktatási-nevelési alapismertek nélkülözhetetlenségével
kevésbé egyetértőknek a többsége nem ért egyet a fenti kijelentéssel, ráadásul nagy többségük
90,5%, maximum csak részben ért egyet azzal, hogy 50-50%-osnak kellene lennie az
óraszámok közötti felosztásnak.
9.2.3

Összefüggés a saját pedagógiai énkép és a konduktor személyiségének jellemzése
között

Van-e összefüggés a saját pedagógus énkép és a konduktor személyiségjellemzői között?
Egyfelől arra kérdeztem rá, hogy bizonyos tulajdonságok mennyire fontosak egy konduktor
számára, illetve a kérdőív egy másik pontján arra, mit gondolnak, saját vonatkozásukban ezen
tulajdonságok mennyire jellemzőek. Az egyes tulajdonságokat 1-5-ös skálán lehetett értékelni
aszerint, hogy mennyire jellemzőek egy jó konduktor esetében és mennyire magára a
válaszadóra. Az egyes tulajdonságokra adott válaszpontszámok közötti korrelációs
együtthatókat néztem, és egy kivételével minden jellemző esetén szignifikáns pozitív együtt
járás volt tapasztalható. Tehát ha a válaszadók egy tulajdonságot inkább gondoltak fontosnak
az említettek közül egy konduktor esetében, magukra nézve is inkább érvényes jellemzőnek
tartották azt. Az eredmények összegzéséből megállapítható, hogy egy jó és alkalmasnak ítélt
konduktor jellemzői és a válaszadók pedagógusi énképe között átfedés van. Azonban vannak
olyan tulajdonságok/jellemzők, melyek esetén a korreláció bár szignifikánsan pozitív, nem túl
erős együtt járást mutat. Az alábbi táblázat foglalja össze erősségi sorrendben, a jó
konduktorra és saját magukra vonatkoztatott jellemzők együttes megjelenéseit.
Pearson Correlation értéke

felelősségteljes

0,46

kreatív

0,43

humoros

0,43

érdeklődő, nyitott

0,34

empatikus, megértő

0,33

őszinte

0,32

közvetlen

0,32

barátságos, kedves

0,32

elhivatott

0,29

türelmes

0,19

lelkileg erős, stabil

0,15
9.2.17. táblázat: A jó konduktor és a saját énképre vonatkoztatott jellemzők
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A 9.2.17. táblázatból látszik, hogy a legerősebb együtt járás a felelősségteljesség, kreatív,
illetve humoros jellemzők között van. Azok a válaszadók, akik magas értéket adtak a
konduktori jellemvonásnál ezekre a jellemzőkre, nagyobb valószínűséggel jelölték magukra
vonatkozóan is jellemzőnek a tulajdonságot. A lelkileg erős, stabil, illetve türelmes
tulajdonságok tekintetében mást tapasztalunk. Korrelációs együtthatójuk 0,15, illetve 0,19, ez
pedig nem különösebben erős kapcsolat. Arra következtethetünk, hogy bár a türelem és a lelki
stabilitást fontos konduktori tényezőnek tartják a válaszadók, de saját magukra vonatkozóan
nem tartják ezt mindig egyértelműen jellemzőnek. Ha a pedagógusi énkép állításai és a
sikeres konduktív tevékenységhez szükséges kompetenciára vonatkozó állítások közötti
korrelációt vizsgáljuk az alábbi három páros esetén a legmagasabb az együttható (9.2.18.
táblázat).
Képességek, kompetenciák, melyek szükségesek a sikeres
konduktív nevelő munkához
Együttműködési képesség

Pearson Correlation
Énkép, én és a pedagógus szerep
Úgy érzem, hogy érzékeny vagyok az
egyéni szükségletekre.

0,199

Analizáló képesség

Alkalmasnak tartom magam a
pedagógusi hivatásra.

0,171

Analizáló képesség

Úgy érzem, hogy érzékeny vagyok az
egyéni szükségletekre.

0,17

9.2.18. táblázat: Korreláció a pedagógus énkép és sikeres konduktív tevékenység esetében

A legerősebb együttmozgás a válaszok terén az együttműködés, illetve az egyéni
szükségletekre való érzékenység között, valamint az analizáló képesség és a pedagógusi
pályára való alkalmasság, illetve az egyéni szükségletekre való érzékenység között van.
9.2.4

Összefüggés a saját pályaválasztás és a konduktor jellemzése között

Látható-e összefüggés a saját pályaválasztási szempont és a konduktor jellemzése között?
Az előző kérdéshez hasonlóan ezt az összefüggésre irányuló kérdést is a korrelációs
együtthatók vizsgálatával közelítem meg. A 9.2.19. táblázat mutatja meg, hogy melyik 3-3
állításra adott válaszok között van a legnagyobb együtt járás:

Képességek, kompetenciák, melyek szükségesek a sikeres
konduktív nevelő munkához

Saját konduktori szakmaválasztásában
jelentős szerepet játszó tényező

Pearson Correlation

Irányítási, vezetési képesség

Biztos munkalehetőség

0,242

Irányítási, vezetési képesség

Érintettség

0,221

Tervezési és szervezési képesség

Érintettség

9.2. 19. táblázat: Összefüggés a konduktori kompetenciák és a pályaválasztás között 1.
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0,218

Azok tehát, akik a biztos munkalehetőség reményében és érintettség miatt választották ezt a
pályát, inkább gondolják úgy, hogy az irányítással, vezetéssel és szervezéssel kapcsolatos
kompetenciák elengedhetetlenek a konduktív nevelő munkához.
Amennyiben a szakmaválasztás egyéni motivációit és a konduktornak tulajdonított
tulajdonságok közötti kapcsolatot vizsgáljuk ugyanezen módszerrel, az alábbi, 9.2.20. táblázat
szerinti három legerősebb együtt járást tapasztaljuk:

Milyen tulajdonságokkal kell rendelkeznie a
konduktornak

Saját konduktori szakmaválasztásában jelentős
szerepet játszó tényező

Elhivatott

Szakma iránti elköteleződés

Érdeklődő, nyitott

Önkéntes munkatapasztalat

Közvetlen

Mindig gyerekekkel szerettem volna foglalkozni

Pearson Correlation
0,235
0,227
0,215

9.2.20. táblázat: Összefüggés a konduktori kompetenciák és a pályaválasztás között 2.

Az eredményekből látható, hogy az átlagosnál erősebb kapcsolat van a szakma iránti
elköteleződés, mint motiváció és az elhivatottság, mint konduktorra jellemző válaszok között.
Nem meglepő az sem, hogy az önkéntes munkatapasztalattal rendelkezők az érdeklődést és a
nyitottságot is kiemelt konduktori jellemzőként kezelik, mint ahogy az sem meglepő, hogy a
gyermekszeretet miatt a képzésre jelentkezés és a közvetlenség, mint konduktori jellemvonás
között magas együtt járás van.
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10 DISZKUSSZIÓ
10.1 A kutatás eredményeinek összegzése
A megelőző 7. és 8. fejezetekben az empirikus kutatás adatait és eredményeit ismertettem. A
jelen alfejezetben a kutatás eredményeinek a kutatás hipotéziseivel való összevetésére és
összegző értelmezésére kerül sor.
A konduktorhallgatók nézetrendszerének feltárását, valamint annak alakulását tehát két főbb
témacsoportba szervezetten vizsgáltam, az eredmények ismertetése is ennek logikáját követi:
1) a konduktori szakmára vonatkozó nézetek, ezen belül a) a konduktori szerepre és
tevékenységre, b) a konduktori pálya választását meghatározó általános és személyes
tényezőkre, c) a másság és sajátos nevelési igény elfogadására, d) az integrációra, inkluzív
nevelésre vonatkozóan, valamint
2) a konduktori képzésre, ezen belül a) a konduktori képzés megítélésére és b) a konduktori
szakma tanulhatóságára vonatkozó nézetek vonatkozásában.
10.1.1 Nézetváltozások a konduktori szerep és tevékenység vonatkozásában
1.a. Hipotézis: A konduktorjelöltek nézetei a képzés során változnak a konduktori szerepre, a
konduktori tevékenységre vonatkozóan.
Az attitűd-vizsgálat, valamint a fogalomtérkép és metaforaelemzés útján igazolást nyert
hipotézisünk, mely szerint a konduktorjelöltek nézetei a képzés során változnak a konduktori
szerep és tevékenység vonatkozásában. Az interjúk, valamint az összefüggés-vizsgálat által
nyert adatok közelebb vittek a konduktori szerep és tevékenység még árnyaltabb hallgatói
értelmezéséhez.
A konduktori szerepre és tevékenységre vonatkozó hallgatói nézetfejlődés első körös (N=59)
attitűd-vizsgálatának eredményei szerint a képzés végére megerősödtek a hallgatók azon
vélekedései, amely szerint a konduktor komplex személyiségfejlesztést megvalósító, segítő
szerepet betöltő szakember. A konduktor mind a pedagógia, mind az egészségügy és szociális
szféra

területén

hatékonyan

képes

tevékenységét

megvalósítani.

Tevékenységének

eredményességéhez mind a konduktív szakmai, mind az orvosbiológiai és módszertani
képzéstartalmak szükségesek, mind homogén, mind heterogén teamben is eredménnyel végzi
munkáját. Szerepében megjelenik a pedagógus és mozgásterapeuta jelleg, tevékenységében a
konduktív nevelés és mozgásterápia szorosan összefügg (v.ö. attitűd-vizsgálat 8.1.1. ábra).
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Mindezen nézeteik összhangban vannak azon elméleti alapvetésekkel, amelyek a konduktív
nevelési rendszer, valamint az arra épülő konduktorképzés elemeiként jelennek meg:
-

komplex személyiségfejlesztés, holisztikus szemlélet (Pető,1955; Hári-Horváth-KozmaKőkúti, 1991; Beck, 2008; Feketéné Szabó, 2011; Földesi, 2014; Benyovszky, 2015);

-

homogén / heterogén teammunka (Hári, 1991; Pintér, 2002 ; Medveczky, 2004);

-

hatékonyság a határterületeken (Balogh, 1994; Medveczky, 2004; Szabó, 2011);

-

a tevékenységhez szükséges határterületi ismeretek, tudás (Hári, 1973, 1982, 1991;
Feketéné Szabó, 2013);

-

a pedagógia elsődleges szakterületkénti értékelésének erősödése (Hári, 1980, 1982).

-

segítő szerep (Pető, 1955; Hári, 1991; Horváth, 2000; Pintér, 2002).

A konduktori szerepre, tevékenységre vonatkozó nézetek körében azonban olyan vélekedések
megerősödése is megfigyelhető, amelyek nem feltétlenül mutatnak összhangot a konduktív
nevelés és erre épülő képzés alapvetéseivel, viszonyuk mindenképpen tisztázásra szorul:
-

pedagógus és mozgásterapeuta szerepegyüttes hangsúlyozása (ellenben Pető, 1955,
Balogh,

1994;

Feketéné

Szabó,

2013

által

megfogalmazott

pedagógiai

megközelítéssel);
-

hasonlóan a konduktor mozgásterápiát végző szakemberi értékelés (ellenben
Hári,1990 komplex személyiségfejlesztés megközelítésével);

-

a konduktív tevékenység és mozgásterápia szoros összefüggése (ellenben Pető, 1955;
Hári-Ákos; Hári, 1990; Hári és mtsai, 1991; Földesi, 2017 más mechanizmusú,
pedagógiai-, nevelési módszertani megközelítésével).

A konduktori szerepre és tevékenységre vonatkozó hallgatói nézetek második körös, a
nézetváltozások évről évre történő vizsgálatának eredményei szintén elmozdulásokat mutattak
(N=16) (v.ö. attitűd-vizsgálat 8.2.1. ábra).
A fogalomtérképek és metaforaelemzés eredményei szerint a belépő hallgatói nézetek szerint
az első évesek a konduktorról, többségében, mint segítő szakemberről gondolkodnak, emellett
még hangsúlyos a határterületi szakemberként és pedagógusként való értékelés. (v.ö.
fogalomtérképezés 8.4.1. ábra, 8.5.1. táblázat, 8.4.6. ábra; metafora 8.5.1.1., 8.5.1.2., 8.5.2.,
8.5.3., 8.5.4. ábra.)
A képzésben való előrehaladással változik a hallgatók konduktori képe; a képzés elején a
konduktor tekintetében elsődlegesen hangsúlyozott személyiségjellemzők, kompetenciák
kiemelése mellett a képzésben előre haladva megjelenik az alapos szakmai ismeret, a
konduktori szakértelem, valamint a konduktív nevelés hatásterületéhez tartozó tudás
meglétének igénye is.
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A felsőbb évfolyamokban a szerepértékelés kissé átrendeződik, második évfolyamban a
határterületi jelleg hangsúlyosabb, a segítő és természetfeletti szerepsajátosság mellett. A
képzés végére konduktori képük tovább differenciálódik, az elsődlegesen segítő és
határterületi szakemberkép mellett megjelentek a pedagógusi, vezetői, valamint művészalkotó jellegzetességet kiemelő vélekedések is. (v.ö. fogalomtérképezés 8.4.2., 8.4.3., 8.4.4.,
8.4.5. ábra; metafora 8.5.5., 8.5.6., 8.5.7., 8.5.8., 8.5.9., 8.5.10., 8.5.11., 8.5.12., 8.5.13. ábra)
Az összefüggés-vizsgálat alapján láthatóvá vált az is, hogy a képzésben való előrehaladással,
illetve a konduktori pályára lépéssel egyre inkább felértékelődik a pedagógusi szerepkör a
konduktorság tekintetében. (v.ö. 9.2.1., 9.2.2., 9.2.3., , 9.2.4., 9.2.5., 9.2.6., 9.2.7. táblázat)
A negyedéves hallgatókkal felvett interjúk a konduktori szerepre vonatkozóan számos
szerepsajátosságot kiemeltek, alátámasztva a metaforák, fogalomtérképek eredményeit, amely
alapján a legtöbb azonos értelmezés szerint a konduktor, mint segítő szakember jelent meg
(v.ö. 7.3.1. táblázat, 7.3.2. táblázat.).
A konduktori tevékenységre vonatkozó nézetek szintén átalakultak a képzés során; a hallgatók
a tevékenység sajátosságaként annak határterületi mivoltát, összetettségét, sokrétűségét
emelték ki, emellett kifejezetebbekké váltak a tevékenység pedagógiai jellegét hangsúlyozó
hallgatói nézetek is. A konduktori tevékenység tekintetében kiemelkedően magasra értékelték
a hallgatók azon állítást, miszerint a konduktori tevékenység segítést, rávezetést, irányítást
jelent. A megismételt attitűd-vizsgálat, valamint fogalomtérképezés eredményei igazolták
hipotézisünket, a konduktori tevékenységre vonatkozó hallgatói nézetek változtak a képzés
során. (v.ö. attitűd-vizsgálat 8.1.1., 8.2.1. ábra; fogalomtérképezés 8.4.6., 8.4.7., 8.4.8. ábra)
A konduktori tevékenységre vonatkozóan a negyedik évben megismételt metaforaalkotás
elemzése nem mutatott lényeges elmozdulást. A negyedévesek a konduktori tevékenységre
többségében összetett tevékenységként tekintenek, a konduktorképzésben részt vevő oktatók,
hallgatók és konduktorok a konduktori tevékenység sajátosságát, jellemzőjét egyöntetűen
annak összetettségében, sokrétűségében látják. Bár a jelöltek a tevékenység jellegében annak
összetettségét, a határterületi kompetenciák meglétét hangsúlyozták, a konduktori
tevékenység pedagógiai jellegét hangsúlyozó hallgatói nézetek a képzés végére kifejezettebbé
váltak. A szakma ismeretére alapozott konduktori tevékenységre vonatkozó nézetek a képzés
végére meggyőződésekké alakultak. A hallgatók a képzés végére kifejezetten egyetértettek
azzal, hogy a konduktori tevékenységhez szükségesek a konduktív szakmai tartalmak, az
oktatási, nevelési módszertani, valamint orvosbiológiai ismeretek és a megalapozott szakmai
tudás. (v.ö.8.5.11., 8.5.12., 8.5.13. ábra)
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Az

összefüggés-vizsgálat

eredménye

szerint

a

konduktori

tevékenységhez

nélkülözhetetlennek ítélt ismeretek és a képzés valamely tartalmainak hangsúlyozása közötti
szignifkáns kapcsolat volt kimutatható, s az egyes képzéstartalmak megítélésében eltérő
vélemények egyezőséget mutattak abban a tekintetben, hogy az elmélet egyes tanegységei
közötti arányok megváltoztatása indokolt lehet. A képzés végére a jelöltek vélekedése
erősödött a konduktív tevékenység és a mozgásterápia összefüggése tekintetében; azonban
nézeteikben a mozgásfejlesztéssel szemben egyöntetűen a komplex személyiségfejlesztésre
helyezik a hangsúlyt. A hallgatók konduktori hatékonyságot, kompetenciákat érintő nézetei
meggyőződésekké erősödtek. (v.ö. 9.2.2., 9.2.3., 9.2.4., 9.2.6., 9.2.7., 9.2.8. táblázat)

1.b. Hipotézis: A pályán eltöltött évek száma nem befolyásolja a konduktori tevékenységre, a
konduktori szerepre vonatkozó nézeteket.
A kutatás eredményei a hipotézist igazolták, mely szerint a pályán eltöltött évek nem
befolyásolják a konduktori szerepre és tevékenységre vonatkozó konduktori, oktatói nézeteket;
gyakorló pedagógusi éveiktől függetlenül hasonlóan gondolkodnak a szerep és tevékenység
megítélésében. A konduktori szerepet illetően egybehangzóak a szakemberi nézetek, a
korcsoportonkénti eloszlásban mindenhol hasonló eloszlásúak a válaszok. A szerep
vonatkozásában két, a tevékenység vonatkozásában szintén mindössze két kérdésben volt
minimális eltérés a korcsoportok vélekedései között. A legrégebb idő óta pályán lévő
szakemberi csoport ért egyet azzal, hogy a konduktori tevékenységhez nélkülözhetetlen a
neurorehabilitációs tárgyak ismerete. Annak a kérdésnek a megítélésében, mely szerint a
konduktor inkább homogén, konduktorok alkotta team-ben tud hatékony lenni, a pályakezdők
csoportja vélekedett eltérően. Mindössze egynegyedük támogatja a homogén-csoport
hatékonyságának értékelését, míg a középső és a legtapasztaltabb csoport tagjainak több mint
fele egyetértett, hogy a homogén team-ben való működés hatékonyabb lehet.
A konduktori tevékenység megítélésében szintén a nézeteik alapvető egyezőségét
tapasztaltuk. A konduktori tevékenység megítélésében mindössze két kérdésben különböztek
a korcsoporti vélemények, a legfiatalabbak mintegy kétharmada nem ért egyet azzal, hogy a
szabadidős, rekreációs és szakkör jellegű tevékenységeknek nagyobb hangsúlyt kellene
kapniuk a konduktív nevelés során, a középső és legtapasztaltabb csoport csupán egyharmada
veti el ennek lehetőségét. A középső csoport erősítené legkevésbé a konduktív nevelés
tevékenysége során az iskolai oktatási tartalmak szerepét, súlyát, míg a kezdő és
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legtapasztaltabb csoport tagjainak többsége támogatná az iskolai akadémiai terület
hangsúlyosabbá válását. (v.ö. attitűd-vizsgálat 7.1.4. ábra, 7.1.1., 7.1.2. táblázat)
Összegezve elmondható, hogy a pályán eltöltött évek száma alapvetően nem
befolyásolja a konduktori tevékenységre és a konduktori szerepre vonatkozó konduktori,
oktatói nézeteket, vélekedéseik - néhány esetet leszámítva – általános egyezőséget mutattak
mindhárom korcsoport esetében.
10.1.2 Nézetváltozások a konduktori pályaválasztás általános és saját motívumai
körében
2. Hipotézis: A konduktorjelölteknek a konduktori pályaválasztást általában meghatározó
motívumaira,

valamint

saját

pályaválasztásuk

motívumaira

vonatkozó

nézetei

a

konduktorképzés során átalakulnak.
Az attitűd-vizsgálat eredményei a hipotézist nem igazolták. Az eredmények rámutattak, hogy
az általános pályaválasztásra vonatkozó nézetek a tanulmányi előrehaladással nem változtak,
egy-egy esetben megjelentek ugyan további új elemek, mint a pozitív pedagóguspéldák hatása
és az önkéntes munkatapasztalat hatása, azonban a hallgatók nézetei magasabb évfolyamban
sem változtak lényegesen, mivel minden évben a választás legerősebb két tényezőjeként a
szakma iránti elköteleződést és a gyerekekkel való foglalkozás szeretetét jelölték. (v.ö. attitűdvizsgálat 8.1.2., 8.1.3. ábra)
Elmozdulás nézeteik erősödésében figyelhető meg, hiszen mindegyik tényező esetében
növekvő átlagértékek alakultak. Az interjúk eredményeivel kiegészítve megállapítható, hogy
hallgatóink nézeteiben közös vonás, úgy vélik, a konduktori pályán az tud eredménnyel
tevékenykedni és pályán maradni, aki a szakma iránt maximálisan elkötelezett, a másság
elfogadására nyitott és a gyermekekkel való foglalkozás is elsődleges a számára. (v.ö. 7.3.1.
ábra)
A saját konduktori pályaválasztásra vonatkozó belépő nézetek elemzése azzal a tapasztalattal
járt, hogy láthassuk, átgondolt és határozott pályaorientáció, a konduktori pálya iránti célzott
érdeklődés áll a konduktorképzés választása mögött. Saját pályaválasztásuk motívumaiban
hasonló rangsor alakult, mint az általános pályaválasztási motivációk körében. Az elsőévesek
szintén a gyermekekkel való foglalkozást és a szakma iránti elköteleződést jelölték az első és
második helyen; a vélekedések a magasabb évfolyamokban is hasonlóan alakultak, lényeges
átrendeződés nélkül ugyanezen két tényező kiemelésével. (v.ö. attitűd-vizsgálat 8.1.4., 8.1.5.
ábra)
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Összegezve úgy tapasztaltam, a konduktorképzést választó fiatalok szakma iránti érdeklődése
korán kialakult, pályaválasztásuk átgondolt és tudatos, a képzés hatására pályaidentitásuk
tovább erősödött. A megkérdezettek egybehangzóan a konduktori pályán való elhelyezkedést
tekintik elsődleges célként. A határozott pályaválasztás ellenére sokan úgy látták, kevés
ismeretekkel rendelkeztek a konduktorképzés sajátosságairól, jellemzőiről, magas elméleti és
gyakorlati óraszámairól, és az ezzel járó hallgatói terhekről. Javasolták a pályaválasztás
átgondoltabbá, megalapozottabbá tétele érdekében a nyílt napok és az Educatio kiállítás
gyakorlatiasabb megszervezését, valamint a budapesti és vidéki középiskolákkal való
kapcsolatfelvételt a képzés átfogóbb megismertetése érdekében.
10.1.3 Hallgatói nézetek az egyéni szükségletek, valamint a sajátos nevelési igény
felismerésére és elfogadására
3. Hipotézis: A konduktorjelöltek érzékenyek az egyéni szükségletek, valamint a sajátos
nevelési igény felismerésére és elfogadására.
A kutatás eredménye a hipotézist igazolta. A hallgatói válaszok eredményei alapján
megállapítottuk, hogy az egyéni szükségletek elfogadásában a hallgatók hozzáállása pozitív,
már a képzésbe lépéskor rendkívül nyitottak és elfogadóak az egyéni szükségletek iránt; illetve
úgyszintén elfogadóan viszonyulnak a sajátos nevelési igényhez is. A hallgatók sajátos
nevelési igényhez kapcsolódó attitűdjéhez tartozik a cerebral paresis és más tünetegyütteseket
mutató gyermekek, fiatalok elfogadása is. Nyitottságuk, elfogadó attitűdjük, empatikus
hozzáállásuk magasabb évfolyamokban tovább erősödik, teljes körűvé válik. (v.ö. attitűdvizsgálat 7.1.7., 7.1.8 ábra, 7.1.8., 7.1.9. táblázat)
Évfolyamonkénti összehasonlításban látható, hogy a hallgatók már a képzés megkezdésekor
(75%) pozitívan értékelték viszonyukat az egyéni szükségletek, sajátos nevelési igény
tekintetében. Érdekes különbség, hogy a képzés elején lévő első és másodévfolyamos
hallgatók inkább jellemzték pozitív attitűddel magukat a sajátos nevelési igény, cerebral
paresis viszonyában, mint negyedévfolyamos hallgatótársaik. A negatív attitűdöket vizsgálva
ellenben az látható, hogy a negyedik évfolyamosok érezték magukra azokat legkevésbé
jellemzőnek, így a felsorolt negatív atittűdök közül egyiket sem jelölték a válaszadók. A
képzésben való előrehaladással tendenciaszerűen erősödik a magabiztosság, határozottság,
szakértő

hozzáállás

érzése,

valamint

tendenciaszerűen

csökken

a

bizonytalanság,

tanácstalanság érzése, amely a képzés hatásának tekinthető. (v.ö. attitűd-vizsgálat 7.1.9.,
7.1.10. ábra; 7.1.10., 7.1.11., 7.1.12., 7.1.13. táblázat)
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Az eredmények szerint három domináns viszonyulás jellemezte a hallgatókat, így az
elfogadás (168 hallgató jelölte), a nyitottság (159 hallgató jelölte), valamint a barátságosbaráti attitűd (144 hallgató). Az eredmények tükrében megállapíthattuk, hogy mind a SNI
(ezen belül CP és más sérüléstípus), valamint a másság elfogadását illetően három domináns
viszonyulás jellemzte a hallgatókat, így az elfogadás (összesen 168 hallgató jelölte), a
nyitottság (159 hallgató jelölte), valamint a barátságos-baráti attitűd (144 hallgató jelölte).
Az eredményekből láthatjuk, hogy gyakorlatilag már a képzés bemeneténél kialakult és erős
nyitottsággal, elfogadó hozzáállással rendelkeznek hallgatóink a másság, a sajátos nevelési
igény, ezen belül CP és más sérüléstípusokkal szemben, amely magasabb évfolyamokon is
hasonlóan megjelenik, s amely a képzés hatására egyöntetűvé válik és véglegesül.
10.1.4 Nézetváltozások az integráció, az inkluzív nevelés vonatkozásában
4. A konduktorjelöltek integrációra, inkluzív együttnevelésre vonatkozó nézetei változnak a
konduktorképzés során.
A hipotézist a kutatás igazolta, a konduktorhallgatók nézetei képzésük során alapvetően
változnak az integráció, inkluzív együttnevelés kérdésében. Az integrációra, inkluzív
nevelésre vonatkozó hallgatói nézetek fejlődését első körben a belépő, első évfolyamos
hallgatóként megfogalmazott válaszok, illetve a képzés végén lévő, már negyedévfolyamos
hallgatóként adott értékelések összevetésével vizsgáltam, attitűd-skála segítségével (N=59).
(v.ö. attitűd-vizsgálat 8.1.6. , 8.1.7. ábra, 7.1.14. táblázat) Az eredmények értékelésénél azt
tapasztaltam, hogy megerősödtek az integrációt a konduktív nevelés céljaként elismerő
nézetek, valamint a sport- és szabadidős foglalkozások integrációt erősítő, előkészítő szerepét
hangsúlyozó vélekedések. Változatlanul erős meggyőződésre utalt a konduktív nevelést az
integráció egy lehetséges útjaként értékelő értékelés. Stagnálást mutattak azok a nézetek,
amelyek az intervallum konduktív nevelés szükségességét hangsúlyozták a fejlődési
mérföldkövek esetében, valamint amelyek szerint a konduktív nevelés rendelkezik
adaptálható eszköztárral az integráció támogatása érdekében. Gyengült a konduktor
hatékonyságának megítélése az inkluzív nevelés megvalósításában, valamint a többségi
intézmények (óvodák, iskolák) felkészültségének értékelése a CP-s gyermekek fogadása, a
velük való megfelelő foglalkozás tekintetében. Annak értékelése is gyengült, amely szerint
minden CP-s gyermek integrálható lenne. Az integrációra, inkluzív nevelésre vonatkozó
hallgatói nézetek nem csupán a képzés első és befejező éve között fejlődtek, hanem a képzés
folyamatában, évről évre alakultak (N=16). (v.ö. attitűd-vizsgálat 8.2.2., 8.2.3. ábra)
229

A hallgatók alacsony meggyőződéssel bírnak a többségi intézmények CP-s gyermek
fogadására való felkészültségét illetően, mely a képzésben való előrehaladással még inkább
kifejeződik; a hallgatók egyre kevésbé értenek egyet azzal, hogy a konduktív nevelés az
integráló neveléshez adaptálható eszköztárral rendelkezik. A hallgatók nézetei változtak, a
bizonytalanabb irányába mozdultak a konduktor inklúzióra való eredményes felkészítettségét
illetően, mint ahogyan a csoportos keretű konduktív nevelésre vonatkozó támogató nézetek is
differenciálódtak, de még mindig erős támogató értékelést mutattak. Megerősödtek a
hallgatók nézetei abban a kérdésben, hogy nem minden CP-s gyermek integrálható.
A lehető legrövidebb időtartamú konduktív nevelés vonatkozásában a hallgatói nézetek
változtak, a képzés végére ezt támogató meggyőződésekké alakultak. A hallgatók
bizonytalanok a konduktív nevelés integrációra felkészítő hatásával, annak ellenére, hogy a
konduktív nevelés céljaként az inklúzióra, integrációra való felkészítést hangsúlyozzák,
valamint a konduktív nevelésre, mint egy, a sikeres integráló neveléshez vezető útra
tekintenek.

10.1.5 Nézetek a konduktorképzésről, a képzéstartalmaknak a konduktorrá válásban
betöltött szerepéről
5. Hipotézis: A konduktorjelöltek és a képzésben részt vevő szakemberek eltérő nézetekkel
rendelkeznek a konduktorképzésről, az egyes képzéstartalmak konduktorrá válásban betöltött
szerepéről.
A hipotézis vizsgálata a keresztmetszeti kereti kutatás keretében valósult meg. A hipotézis
részben igazolódott, hiszen a képzés konduktorrá válásban betöltött szerepére nézve a
hallgatók és a szakemberek nézetei részben eltérnek, a kérdés vizsgálatához megfogalmazott
állítások felében tapasztalható szignifikáns eltérés. (v.ö. attitűd-vizsgálat 7.1.12. ábra)
A vélekedések közötti legnagyobb eltérés a konduktív pedagógiai szakmai tanegységek
megítélésében jelentkezett; amíg a szakemberek több mint fele gondolta úgy, hogy a sikeres
konduktorrá váláshoz leginkább a konduktív pedagógiai szakmai tanegységek, az általuk
közvetített tudáselemek járulhatnak hozzá, a hallgatóknak mindössze egyötöde osztotta ezt az
álláspontot. Eltérően vélekednek abban a kérdésben is, amely a folyamatos szakmai
gyakorlatnak nagyobb hangsúlyt, további óraszámokban megnyilvánuló emelést biztosítana,
amíg a szakemberek háromnegyede támogatta, úgy a hallgatók többsége inkább elutasítóan
vélekedett. Nézeteik megegyeztek abban, hogy az elméleti képzéstartalom mindhárom
részterületét (konduktív pedagógiai, módszertani, valamint orvosbiológiai egységek)
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egyformán szükségesnek ítélik a konduktorok képzéséhez, így a kapcsolódó óraszámok
egymással arányosabb, egyharmad-egyharmad arányú kialakítását hangsúlyozzák. Egyetértés
mutatkozott abban is, hogy sikeres konduktorrá váláshoz a konduktív gyakorlat elsajátítása
lényegesebb, így a gyakorlati tapasztalatszerzés - elmélettel arányosabb - óraszámokban
megjelenő biztosítását látják lényegesnek. A harmadik legmagasabbra értékelt vélekedés a
konduktorképzés átalakulásának, megújulásának szükségességét hangsúlyozta, amely szintén
találkozott mind a hallgatók, mind az oktatók, konduktorok egyetértésével. Az interjúkkal
kiegészített vizsgálatban javaslataik útján fogalmazhatták meg a képzés felülvizsgálatának
igényét a következők szerint (v.ö. 7.3. fejezet interjúk feldolgozása):
-

tartalmi harmonizáció: elmélet és gyakorlat egymásra épülésének, összhangjának
felülvizsgálata;

-

az elméleti képzés minőségi megújítása, hiányzó képzéstartalmak integrálása;

-

a külső és belső szakmai gyakorlat felülvizsgálata, figyelemmel a gyakorlóterületen
megjelenő tünetspektrum átrendeződésére;

-

a felvételi eljárás felülvizsgálata.

A válaszadók szerint cél annak az elérése, hogy ezek a tárgyak egymással összhangban,
egymással összekötötten, összefüggésekre rámutatva, azokat a gyakorlatban is szemléltetve
kerüljenek megszervezésre, és ne különálló „tudásszigetekként” jelenjenek meg a képzés
különböző pontjain. Az egyre összetettebb tünetképet mutató, növekvő számú halmozott
sérülés gyakorlóterületen való megjelenése miatt több gyógypedagógiai kurzussal, ráépülő
módszertani, tantárgypedagógiai tartalommal bővítve az elméleti képzést, a belső nevelési,
oktatási gyakorlatokba integrálva erősítenék a gyakorlati képzést. Mindezzel párhuzamosan –
saját kompetenciahiányukra hivatkozva – alakítanák át és csökkentenék a külső, többségi
intézményekben eltöltött tanítási, nevelési gyakorlat idejét, illetve kifejezetten azokon a
helyszíneken szervezve látnák ennek hatékonyságát és hasznosságát, ahol SNI-s, illetve CP-s
gyermek, integrált, inklúzív nevelése zajlik. A konduktorképzésre mind a szakemberek, mind
a hallgatók, mint gyakorlatorientált és eredményalapú kimenetet biztosító képzésre
tekintenek, amely képessé tesz arra, hogy magabiztos elméleti tudás és megalapozott szakmai
gyakorlat birtokában a végzést követően azonnal elhelyezkedjenek, önálló és csapatmunka
keretében, pedagógiai és határterületi szakterületeken egyaránt. Hangsúlyozták a képzés
magas elméleti és gyakorlati óraszámú, gyakorlatorientált, tapasztalatszerzést biztosító
sajátosságát, a képzés elméleti és gyakorlati képzéstartalmának egymáshoz viszonyított
jelenlegi arányát megfelelőnek, képzésüket hatékonynak ítélik.
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10.1.6 Nézetváltozások a szakma tanulhatósága kérdésében

6. Hipotézis: A konduktorjelöltek konduktori szakma tanulhatóságára vonatkozó nézetei
változnak a képzés során.
Az eredmények igazolták a hipotézist. A konduktori szakma elsajátítására vonatkozó hallgatói
nézetek változtak, mind az egyéni és önálló tapasztalatszerzésen, feladatokon alapuló, mind a
gyakorlati helyzetekből eredő és az egymástól való tanulást támogató nézeteik is
kifejezettebbek lettek a képzés végére. Határozottabbá, meggyőződéssé alakultak azon
nézeteik, amelyek a gyakorlati képzés jelentőségét, a gyakorlati helyzetben, tapasztalt
szakemberektől való tanulást hangsúlyozzák. A hallgatók a konduktori szakma tanulását nem
kötik kizárólagosan az elméleti tudáselemek elsajátításához, sokkalta inkább látják
előnyösnek a képzés elméleti megalapozottságát és erős gyakorlatorientáltságát. (v.ö. attitűdvizsgálat 8.2.3. ábra 7.1.15. táblázat)
A hallgatói értékelések között szerepeltek a képzés felülvizsgálatára, megújítására
megfogalmazott

javaslatok.

Javasolták

a

szakmai

gyakorlat

megszervezésének

és

ellenőrzésének felülvizsgálatát, az elméleti kurzusok megújítását, valamint az elmélet és
gyakorlat tartalmi és időbeli, hatékonyabb összehangolásának igényét is kifejezték. Nézeteik
változása mögött egyrészt a változatos képzési tartalmak és gyakorlóterület (egyéni és
csoportos gyakorlatok, önálló és csoportos fejlesztési keretek, egyéni és tanulási közösségként
teljesített feladatok), másrészt a képzési idő alatt összegyűjtött szakmai tapasztalatok, pozitív
példák és tanulási sikereik állhatnak. Szintén változtak, meggyőződéssé alakultak azon
nézeteik, amelyek a gyakorlati képzés jelentőségét, a gyakorlati helyzetben, tapasztalt
szakemberektől való tanulást hangsúlyozzák.
Kismértékben változott, tovább erősödött azon hallgatói meggyőződés, amely a képzés végéig
folyamatosan hangsúlyozta a konduktori szakma elsajátításához a konduktív pedagógiai
tartalmak ismeretének szükségességét. Erősödtek a gyakorlatban eltöltött idő és a konduktori
szakma elsajátításának összefüggésére vonatkozó hallgatói nézetek is. A hallgatói
vélekedések között szerepeltek azok az értékelések, amelyek a képzés felülvizsgálatára,
megújítására tettek javaslatot. Többen említették, hogy nagyban befolyásolja tanulásuk
sikerét/sikertelenségét az, hogy mely gyakorlóterületre és mely gyakorlatban tevékenykedő
konduktorhoz, konduktori teamhez kerülnek.

232

10.2 Összegzés
(1) Igazolást nyert, hogy a képzésben való előrehaladással változik a hallgatók
konduktori képe, a képzés végére a hallgatók már nem csupán a konduktori szerepkör
támogató, segítő, illetve annak határterületi jellegét hangsúlyozták, a képzés magasabb
évfolyamain konduktori képük differenciálódott, a szerephez kapcsoltan megjelentek például
nevelési, irányítási, vezetési, vagy az alkotó jellegzetességet kiemelő vélekedések is.
Megállapítást nyert, hogy a pályán eltöltött évek száma alapvetően nem befolyásolja a
konduktori tevékenységre és a konduktori szerepre vonatkozó konduktori, oktatói
nézeteket.
(2) Igazolást nyert az is, hogy a konduktori tevékenységre vonatkozó hallgatói nézetek
szintén változtak a képzés során. A jelöltek a tevékenység jellegében annak összetettségét,
sokszínűségét, a határterületi kompetenciák meglétét emelték ki, a pedagógiai jelleget
hangsúlyozó hallgatói nézetek a képzés végére kifejezettebbekké váltak.
(3) Megállapítást nyert, hogy az általános pályaválasztásra vonatkozó nézetek a tanulmányi
előrehaladással

differenciálódtak,

megjelentek

új

motívumok

–

mint

a

pozitív

pedagóguspéldák hatása és az önkéntes munkatapasztalat –, amely véleményük szerint
hatással lehet a fiatalok konduktori pályát választó döntésére. Azonban a hallgatók kitartottak
azon meggyőződésük mellett, amely szerint a fiatalok elsősorban a szakma iránti
elköteleződés és a gyermekekkel való foglalkozás szeretete miatt választják a konduktori
szakmát. Átgondolt és határozott pályaorientáció, a konduktori pálya iránti célzott
érdeklődés áll a konduktorképzés választása mögött.
(4) A konduktorjelöltek már a képzésbe lépéskor érzékenyek az egyéni szükségletek,
valamint a sajátos nevelési igény felismerésére és elfogadására, ez a képzés hatására,
annak végére véglegesül.
(5) A hallgatók inkluzív együttnevelésre, valamint az integrációra vonatkozó szakmai
nézetei kis mértékben ugyan, de változtak, alakultak.
(6) A konduktorjelöltek és a képzésben részt vevő szakemberek nézetei a
konduktorképzésre, valamint a konduktorképzés egyes tartalmainak a konduktorrá
válásban betöltött szerepére nézve részben eltérnek, főként a konduktív pedagógiai
tartalmak szerepének hangsúlyozásában, az elméleti és gyakorlati kurzusok óraszámai,
arányai egyes kérdéseiben eltérően gondolkodnak.
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A hallgatók alapvetően gyakorlatorientált, eredményes képzésként tekintenek a
konduktorképzésre, hiszen véleményük szerint az itt oklevelet szerző konduktorok
megalapozott tudás és kompetenciák birtokában fejezik be a képzést, amely alapján biztos
önállósággal és eredményesen állják meg helyüket. Képzésüket alapvetően hatékonynak
ítélik, mivel, köszönhetően a magas elméleti-, gyakorlati óraszámnak és gazdag
tapasztalatszerzési lehetőségeknek, több szakterületen, szakmailag felkészülten, magabiztosan
kezdik meg munkájukat már a képzésből kikerüléskor.
(7) A konduktori szakma elsajátítására vonatkozó hallgatói nézetek változtak, mind az
egyéni és önálló tapasztalatszerzésen, feladatokon alapuló tanulást, mind a gyakorlati
helyzetekből eredő és az egymástól való tanulást támogató nézeteik is kifejezettebbek lettek a
képzés végére.

10.3 Következtetések, javaslatok
A kutatási eredmények alapján az alábbi megállapításokat és javaslatokat teszem:
(1) A hallgatói vélemények szerint a konduktor, mint komplex személyiségfejlesztést
megvalósító, segítő szerepet betöltő, határterületi szakember jelenik meg; a pedagógusi
minőség a képzés végére a hallgatók nézeteiben kifejezetebb. Ezek a nézetek összhangban
vannak a konduktív nevelési rendszer alapvetéseivel, mint a komplex személyiségfejlesztés, a
holisztikus szemlélet, a csoporthatásra építő tevékenység, a pedagógiai megközelítés.
Ugyanakkor szembeötlő eredmény, hogy felszínre kerültek olyan nézetek is, amelyek szerint a
hallgatók gondolkodásában nem válnak teljesen világossá a konduktorság és a mozgásterápia
szerephatárai. Ez az eredmény mindenképpen figyelmet érdemel, a hallgatók véleménye
ugyanis a képzés pedagógiai alapozottsága, a konduktív nevelési alapelvek, a magas óraszámú
tanítási és nevelési gyakorlatok ellenére alakultak meggyőződéssé a mozgásterápia irányába.
A szerep pedagógus- és terapeutakénti együttes hangsúlyozása a hatékonyságérzés és a
kompetenciák értelmezése közötti határ elmosódását jelzi. A képzés számára ez feladatot
jelent; pontosítani szükséges a konduktori szerep és konduktív pedagógiai munka mibenlétét,
az ehhez szorosan kötődő kompetenciahatárokat. Javaslom, hogy annak érdekében, hogy
ezek a szerephatárok minél pontosabban meghatározhatóak legyenek a hallgatók
számára is, az egységes szemléletmódot kialakítását és egybehangzó közvetítését a
hallgatók felé. Ebben hangsúlyos szerepe van mind az oktatóknak, mind a gyakorlatra
felkészítő konduktoroknak is.
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(2) Ugyancsak érdekes eredményt tárt fel a vizsgálat azon pontokon, amelyek rámutattak, a
képzésben részt vevő szakemberek (konduktorok, oktatók) és a hallgatók esetenként egymástól
is eltérően gondolkodnak a konduktori tevékenység, a szakma tanulhatósága és
kompetenciaterület értelmezésével összefüggésben, amely szintén befolyással lehet a képzés
céljának elérésére. A képzésben törekedni kellene a képzés célját és lényegét érintő
álláspontok tisztázására és az ellentmondások kiküszöbölésére.
(3) Főként a képzés hatására, annak ideje alatt alakulhatnak a leendő szakmára,
tevékenységre, pedagógusképre vonatkozó vélekedések. A konduktorjelöltek pozitívan
tekintettek a vizsgálatban való részvételre, az eredmények ismertetését követően hasznosnak
ítélték gondolkodásuk mikéntjének feltárását és megismerését. A hallgatók reflektívitásának
támogatása érdekében szükséges lenne biztosítani, hogy akár a képzés tartalmába építve,
akár további új nézetkutatások kiindulópontjaként időről időre legyen lehetőség a
konduktorhallgatói nézetek feltárására, reflexiójára, változásaik nyomon követésére.
(4) A kutatás tervezésekor és a vizsgálatok elvégzésekor nem törekedtem a konduktori énkép,
pedagógus énkép és konduktori identitást feltáró átfogó vizsgálatra. A kutatás eredményei
alapján a jövőben hasznosnak gondolom a kutatás továbbvitelét, vagy erre épülő új
vizsgálatok elvégzését a konduktorhallgatók pályaorientációjával, identitásával, szakmai
énkép alakulásával összefüggésben, valamint az ezeket támogató programok megalapozása,
kidolgozása céljából.
(5) Bár a kutatási célkitűzések között még távlatokban sem jelent meg a képzésfejlesztési
igény, az eredmények tükrében úgy látom, hogy a vizsgálat tapasztalatai a képzés számára is
hasznosítható észrevételekként szolgálnak, a képzés jövőbeni stratégiái fejlesztéseinél,
képzésfejlesztési elképzelések iránytűiként is figyelembe vehetők, kiváltképp a gyakorlati
képzés erősítése, a különböző szakmai elvárásoknak való megfelelés, a képzés integrációt,
inkluzív nevelést támogató hatékonysága érdekében. Az eredmények másrészt újabb
kutatások esetében kiindulópontként, kutatási fókuszok alapjaként mozgósíthatók.
(6) Az eredmények tükrében javaslom az elmélet és gyakorlat minőségi felülvizsgálatát, a
kurzusok tartalmának megújítását, a társadalmi igényeket kielégítő ismeretek
beépítését. Szükségesnek látszik további olyan tartalmak erősítése, mint a rehabilitáció
konduktív neveléssel érintett területeinek megismerése, a konduktív nevelési programírás és
továbbvitel gyakorlatának elsajátítása, a konduktív nevelési folyamatot érintő mérésekben
való részvétel, legújabb segédeszközök és más innovatív lehetőségek, terápiák megismerése.
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A vizsgálat eredményei felszínre hozták, hogy a gyakorlóterületen egyre gyakoribb
megjelenésű az összetettebb tünetképet mutató, halmozottan sérülés, amely igényli az ehhez
szükséges

adekvát

tudást

és

szakértelmet.

Mindezek

miatt

szükséges

további

gyógypedagógiai irányú elméleti stúdiumok és módszertani gyakorlat, illetve kutatásban
való részvétel lehetőségének biztosításával erősíteni az elméleti és gyakorlati képzést.
(7) Az akkrediált képzési struktúra és keretek megtartásával, javaslom az egyes
képzéstartalmak

egymáshoz

viszonyított

arányainak

felülvizsgálatát,

illetve

megvizsgálni az egyes kereteken belüli óraszámok arányosabb kialakításának
lehetőségét. Ezt támasztotta alá a vizsgálatban résztvevők közös véleménye, miszerint nem az
elméleti és gyakorlati óraszámok növelésével, mindösszesen azok meglévő kereteken belül
történő, egymáshoz viszonyított arányán alakítanának a jelenlegihez képest. Véleményük
egyezett abban, hogy az elméleti képzéstartalom mindhárom alapegységének (konduktív
szakmai, orvosbiológiai és módszertani tartalmaknak) egyformán kiemelt szerepe van a
szakma elsajátításában, így a képzés akkreditációjakor kialakult hangsúlyok újragondolása
megoldást jelentene lényegesebb, az akkreditáción túlmutató változtatások nélkül.
(8) Ahhoz, hogy az elmélet és gyakorlat egymásra épülését támogassuk, tartalmi
harmonizációra is szükség van az új képzéstartalmak beépítése mellett. Szükséges ezért a
hallgatók által ún. tanulási szigetekként nevezett, egymástól izolált tudástartalmak
megszüntetése. Az interjúban megszólaló hallgatók többsége egyetértett, hogy az elmélet és
gyakorlat

szorosabb

összekapcsolása

mellett

(lásd

tünettan

és

programtervezés

összekapcsolása), javasolt a kurzusok képzésen belüli helyének felülvizsgálata is, így a
tanulási nehézségek kérdéseivel, az integráció elméletével és gyakorlatával foglalkozó,
valamint a ritka kórképeket bemutató kurzusokkal ne a képzés utolsó évében, hanem még a
nevelési, tanítási gyakorlatok megkezdése előtt találkozhassanak a hallgatók.
(9) A szerepértelmezés eredményeihez kapcsolódóan javasolt a folyamatos szakmai
gyakorlat

keretében

végzett

külső

helyszínű

nevelési,

oktatási

gyakorlatok

felülvizsgálata, előnyben részesítve azon óvodák, iskolák, intézmények igénybevételét,
amelyek kifejezetten sajátos nevelési igényű, illetőleg CP-s gyermekek, felnőttek integrált,
inkluzív nevelését valósítják meg.
(10) Javaslom a jelöltek számára még átláthatóbbá tenni a képzést még a képzésbe
kerülés előtt, láttatva a konduktori pálya sajátosságait, a képzés struktúráját, adottságait. A
képzés számára is hasznos lehetne, ha a jelentkezőket még a képzésbe kerülés előtt
megismerhetné.
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Ennek megfelelően javasolt a felvételi eljárás megújítása, a képzésbe kerülés előzetes
feltételeként, az általános alkalmassági vizsgákon túl, személyes beszélgetés bevezetése. A
megkérdezett hallgatók is egyetértettek abban, hogy egy személyes beszélgetés segíthetné,
hogy a konduktorképzésbe a kimagasló tanulmányi teljesítményű, de valóban az arra kész és
alkalmas jelöltek nyerjenek felvételt.
(11) A vizsgálat kezdetén megfogalmazódtak olyan hallgatói javaslatok, amelyek a
konduktorjelöltek képzésbe „érkezésének” folyamatát, idejét megnyújtanák, hogy az
érzékenyítés, integrálódás korábban szűkre szabott ideje (amit a hallgatók csak „mélyvízként”
említettek) hetekben, hónapokban mérhetően hosszabb lehessen. Ezt a javaslatot az az
eredmény is alátámasztotta, hogy a sajátos nevelési igény, az egyéni szükségletek tekintetében
a hallgatók a képzésbe lépve tanácstalansággal, zavartsággal küzdöttek. A kutatás
befejezésére ez a javaslat tulajdonképpen megoldást nyert, hiszen a 2017/2018. tanévtől
kezdődően az első évfolyamosok esetében elindításra került a megnyújtott szakmai
gyakorlati bevezetés.

A konduktorképzésnek kiemelt feladata, hogy támogassa hallgatóit leendő szakmájukra
felkészülni, az erről való gondolkodást interpretálni, formálni. A konduktorképzés
tekintetében, ezen belül a konduktorhallgatók nézeteinek körében hasonlóan átfogó empirikus
vizsgálat még nem készült, így a kutatás témaválasztása indokoltnak és újszerűnek bizonyult.
Az eredmények összegzése által – a kutató reményei szerint – láthatóvá vált, mely
kérdésekben gondolkodnak azonosan, vagy eltérően a hallgatók és a képzésben részt vevő
szakemberek. Melyek azon különbségek, amelyek természetes velejárói egy témáról való
közös gondolkodásnak és mely pontokon körvonalazódnak ezzel kapcsolatos teendők.
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11 MELLÉKLETEK JEGYZÉKE
1. Hallgatói tájékoztató és írásbeli hozzájáruló nyilatkozatának mintája
2. A Főiskola vezetése írásbeli hozzájáruló nyilatkozatának mintája a Pető Intézetben végzett,
hallgatókat és képzésben részt vevő munkatársakat érintő nézetkutatáshoz
3. számú melléklet - A kutatásban részt vevő hallgatók nézeteinek vizsgálatára szolgáló félig
strukturált interjú kérdései
4. számú melléklet – A nézetek feltárására irányuló kutatásban használt metaforaalkotás
feladatai mintája
5. számú melléklet – A nézetek feltárására irányuló kutatásban használt fogalomtérképezés
feladatai mintája
6. számú melléklet – A nézetek feltárására irányuló kutatásban használt attitűd-skála kérdései

7. számú melléklet – Az attitűd-skála kérdéseinek leíró statisztikája
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12 ÁBRÁK JEGYZÉKE
2.5.1. ábra: A konduktorképzés sajátosságai (saját készítésű ábra)
3.2.1. ábra: A pedagógus tevékenységére ható pszcihikus szintek Korthagen (2004) hagymamodelljében

7.1.1. ábra: Nézetek a konduktori szerepre (évfolyamonkénti bontásban)
7.1.2. ábra: Konduktori tulajdonságokra vonatkozó hallgatói nézetek
7.1.3. ábra: Konduktori kompetenciákra vonatkozó hallgatói nézetek
7.1.4. ábra: Oktatói, konduktori vélemények a konduktori team-munka tekintetében
7.1.5. ábra: Pályaválasztás általános szempontjai
7.1.6. ábra: Hallgatói attitűdök a sajátos nevelési igény vonatkozásában a képzésbe lépés
idején
7.1.7. ábra: Belépő nézetek a sajátos nevelési igényű gyermekkel való viszonyban
7.1.8. ábra: Hallgatói attitűdök a sajátos nevelési igény vonatkozásában a képzés végén
7.1. 9. ábra: A cerebral paretikus gyermekekkel és a másság elfogadásával való viszony
7.1.10. ábra: Nézetek megoszlása az inkluzív nevelés és integráció tekintetében
7.1.11. ábra: Nézetek a konduktorképzés tartalmainak konduktorrá válásban betöltött
szerepére
7.2.1. ábra: Hasonlatok évfolyamonkénti kódja
7.2.2. ábra: A kódrendszert alkotó kódok előfordulásának gyakorisága
7.2.3. ábra: A kódrendszert
szerepsajátosság tekintetében

alkotó

kódokból

felrajzolható

térkép

7.2.4. ábra: I. évfolyam – metafora - szófelhő
7.2.5 ábra: II. évfolyam – metafora - szófelhő
7.2.6. ábra: III. évfolyam – metafora - szófelhő
7.2.7. ábra: IV. évfolyam – metafora - szófelhő
7.2.8. ábra: I., II., III., IV. évfolyam metafora – színszőnyeg
7.2.9. ábra: 1. évfolyam „konduktor” aggregát fogalomtérképe
7.2.10. ábra: IV. évfolyam „konduktor” aggregát fogalomtérképe
7.2.11. ábra: I. évfolyamosok legfőbb „konduktori tevékenység” metaforái
239

a konduktori

7.2.12. ábra: II. évfolyamosok legfőbb „konduktori tevékenység” metaforái
7.2.13. ábra: III. évfolyamosok legfőbb „konduktori tevékenység” metaforái
7.2.14. ábra: IV. évfolyamosok legfőbb „konduktori tevékenység” metaforái
7.3.1. ábra: A pályaválasztás motívumai a hallgatói interjúk tükrében
8.1.1. ábra: Hallgatói nézetek változása a konduktori szerep és tevékenység megítélésében
8.1.2. ábra: A konduktorképzés választásának általános tényezőire vonatkozó belépő hallgatói
nézetek
8.1.3 ábra: A konduktorképzés választásának általános tényezőire vonatkozó hallgatói nézetek
alakulása
8.1.4. ábra: A konduktorképzés választásának saját tényezői a belépő hallgatói nézetekben
8.1.5. ábra: A hallgatói nézetek alakulása a konduktorképzés választásának saját tényezői
vonatkozásában
8.1.6. ábra: Hallgatói nézetváltozások az integráció, inklúzív nevelés kérdésében
8.1.7. ábra: Hallgatói nézetek változása a konduktori szakma tanulhatóságának kérdésében
8.2.1.: A konduktori szerepre és tevékenységre vonatkozó nézetek alakulása évfolyamonkénti
bontásban
8.2.2.: Az inkluzív együttnevelésre,
évfolyamonkénti bontásban

integrációra

vonatkozó

nézetek

alakulása

8.2.3.: A konduktori szakma tanulhatóságára vonatkozó nézetek alakulása évfolyamonkénti
bontásban
8.4. 1. ábra: 1. évfolyam – konduktor fogalomtérképe
8.4. 2. ábra: 2. évfolyam – konduktor fogalomtérképe
8.4. 3. ábra: 3. évfolyam – konduktor fogalomtérképe
8.4. 4. ábra: 4. évfolyam – konduktor fogalomtérkép 1. verzió
8.4. 5. ábra: 4. évfolyam – konduktor fogalomtérkép 2. verzió
8.4. 6. ábra: 1. évfolyam – konduktor tevékenység fogalomtérképe
8.4. 7. ábra: 2. évfolyam – konduktor tevékenység fogalomtérképe
8.4. 8. ábra: 3. évfolyam – konduktor tevékenység fogalomtérképe
8.5.1.1. ábra: Metszet a hasonlatok kódjainak évfolyamonkénti megjelenéséről
8.5.1.2. ábra: A kódrendszert alkotó kódok előfordulásának gyakorisága
8.5.2. ábra: I. évfolyam – leggyakrabban előforduló hasonlatok „szófelhője”
8.5.3. ábra: I. évfolyam – színszőnyeg
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8.5.4. ábra: I. évfolyam - kódtérképe
8.5.5. ábra: II. évfolyam – leggyakrabban előforduló hasonlatok „szófelhője”
8.5.6. ábra: II. évfolyam – színszőnyeg
8.5.7. ábra: II. évfolyam – kódtérképe
8.5.8. ábra: III. évfolyam – színszőnyeg
8.5.9. ábra: III. évfolyam – kódtérképe
8.5.10. ábra: III. évfolyam – leggyakrabban előforduló hasonlatok „szófelhője”
8.5.11. ábra: IV. évfolyam – színszőnyeg
8.5.12. ábra: IV. évfolyam – kódtérképe
8.5.13. ábra: IV. évfolyam – leggyakrabban előforduló hasonlatok „szófelhője”
9.2.1. ábra: A team-munka megítélése a konduktor tekintetében
9.2.2. ábra: A konduktori tevékenységhez szükséges tudástartalmak értékelése
9.2.3. ábra: A neurorehabilitáció az óraszámok felülvizsgálatának hangsúlyozása közötti
összefüggés 1.
9.2.4. ábra: A neurorehabilitáció az óraszámok felülvizsgálatának hangsúlyozása közötti
összefüggés 2.
9.2.5. ábra: A képzésterületek és az egyenlő óraszámok felülvizsgálatának hangsúlyozása
közötti összefüggés
9.2.6. ábra: A konduktív és módszertani óraszámok felülvizsgálatának hangsúlyozása közötti
összefüggés 1.
9.2.7. ábra: A konduktív és módszertani óraszámok felülvizsgálatának hangsúlyozása közötti
összefüggés 2.
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13 TÁBLÁZATOK JEGYZÉKE

2. 4. 1. táblázat: a Konduktor alapszak, óvodapedagógus / tanító specializáció összesített
mintatanterve, a képzéshez rendelt összes kreditérték áttekintése. (Saját készítésű táblázat)
2. 4. 2. táblázat: a Konduktor alapszak, óvodapedagógus / tanító specializáció összesített
mintatanterve, a képzéshez rendelt összóraszám áttekintése (saját készítésű táblázat)
6.1.1. táblázat: A kutatás kérdései, módszerei, minta, ütemezés
6.1.2. táblázat: Az attitűd-skála kialakításának szempontjai
7.1.1. táblázat: A konduktori szerep és tevékenységre vonatkozó nézetek
7.1.2. táblázat: Nézetek a konduktori tulajdonságokra vonatkozóan
7.1.3. táblázat: A konduktori tulajdonságok rangsorolása a III.-IV. évfolyamos hallgatók
nézetei szerint
7.1.4. táblázat: Nézetek a konduktori kompetenciákra vonatkozóan
7.1.5. táblázat: Pályaválasztás általános motívumai
7.1.6. táblázat: Pályaválasztás saját szempontjai
7.1.7. táblázat: Pályaválasztás szempontjainak rangsorolása
7.1.8. táblázat: Belépő attitűdök (évfolyamonként) a sajátos nevelési igényű gyermekek
tekintetében
7.1.9. táblázat: Attitűd (évfolyamonként) a sajátos nevelési igényű gyermekek tekintetében
7.1. 10. táblázat: A CP-s gyermekekkel való pozitív viszony
7.1.11. táblázat: A CP-s gyermekekkel való negatív viszony
7.1.12. táblázat: A másság elfogadása
7.1.13. táblázat: Reflexiók a másságra vonatkozó előzetes elképzelésekre
7.1.14. táblázat: Inkluzív nevelésre, integrációra vonatkozó nézetek
7.1.15. táblázat: A konduktori szakma tanulhatósága
7.2.1. táblázat: A konduktori szerep metaforák elemzésének kategória-egységei
7.2.2. táblázat: A konduktori tevékenység metaforák elemzésének kategória-egységei
7.3.1. táblázat: A konduktor jellemzői a hallgatói interjúk tükrében
7.3.2. táblázat: A konduktori szakértelem a hallgatói interjúk tükrében
8.5.1. táblázat: A konduktor fogalomtérképek tartalmi elemzésének kategóriaegységei
8.5.2. táblázat: A konduktori szerep és tevékenység metaforák elemzésének kategóriaegységei
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9.2.1. táblázat: A konduktori szerep és tevékenység értelmezése
9.2.2. táblázat: A konduktor szakterületének megítélése
9.2.3. táblázat: A konduktori szerep segítő, facilitáló értelmezése
9.2.4. táblázat: A konduktor komplex szakemberként való értelmezése
9.2.5. táblázat: A konduktori hatékonyság értelmezése 1.
9.2.6. táblázat: A konduktori hatékonyság értelmezése 2.
9.2.7. táblázat: Válaszok megoszlása a mozgásfejlesztés dominanciájára vonatkozóan
9.2.8. táblázat: Konduktori faktorpontszámok
9.2.9. táblázat: A napirend felépítésének dominanciája a válaszok megoszlásában
9.2.10. táblázat: Korreláció a konduktori szerep, a konduktori énkép és tevékenység között
9.2.11. táblázat: Aktív, irányító attitűd és neurorehabilitációs ismeret közötti összefüggés
9.2.12. táblázat: A mozgásfejlesztés hangsúlyozása és a program betartatása közötti
összefüggés
9.2.13. táblázat: A konduktori hatékonyság értelmezése és a program betartatása közötti
összefüggés
9.2.14. táblázat: A szerepben és a tevékenységben megjelenő mozgásfejlesztési dominancia
közötti összefüggés
9.2.15. táblázat: A mozgásfejlesztés és a homogén-team hangsúlyozása közötti összefüggés
9.2.16. táblázat: Pedagógus szakterület és a nevelési, módszertani ismeretek hangsúlyozása
közöti összefüggés
9.2.17. táblázat: A jó konduktor és a saját énképre vonatkoztatott jellemzők
9.2.18. táblázat: Korreláció a pedagógus énkép és sikeres konduktív tevékenység esetében
9.2.19. táblázat: Összefüggés a konduktori kompetenciák és a pályaválasztás között 1.
9.2.20. táblázat: Összefüggés a konduktori kompetenciák és a pályaválasztás között 2.
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15 MELLÉKLETEK
1. számú melléklet - Hallgatói tájékoztató és írásbeli hozzájáruló nyilatkozatának mintája
Kedves Hallgató!

dr. Túri Ibolya vagyok, a Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézetének
(MPANNI) tanársegéd oktatója, az ELTE PPK Neveléstudományi Doktori Iskola
doktorandusza. A doktori kutatásom elkészítéséhez – ami a konduktorképzésben
tanulmányokat folytató hallgatók nézeteinek megismerésére törekszik – végzek kutatást,
amelynek része a hallgatók által történő kérdőív kitöltés, fogalomtérkép- és metafora készítés,
illetve interjúkban való részvétel.
Kérem, hogy segítsék kutatásomat azzal, hogy részt vesznek a vizsgálatban. A vizsgálat során
alkalmazott kutatási eszközök olyan kérdéseket tartalmaznak, amelyek kizárólag az Önök
véleményének megismerésében vannak segítségemre.
A vizsgálatban való részvétel név nélkül történik, így a kérdőív kitöltői, illetve a
fogalomtérképek, metaforák alkotói, interjúalanyaim nem azonosíthatók, a kutatás során
szerzett valamennyi információt bizalmasan kezelem. A hallgató egy ún. jeligével (bármilyen
szó, vagy számsor) vesz részt a kutatásban, amely által Ön nem válik mások által
azonosíthatóvá, azonban a későbbiekben az adott jelszóra emlékszik.
A kutatás eredményeit kizárólag tudományos, publikációs és oktatási célra kívánom
felhasználni. A hallgatók részvétele a vizsgálatban önkéntes, és a részvételi szándék a
vizsgálat bármely pontján visszavonható.
Köszönöm, hogy a kérdőív kitöltésével, valamint a vizsgálat további kérdéseire való
válaszadással, együttműködésével támogatja kutatásom elvégzését.
dr. Túri Ibolya
MPANNI Konduktív Pedagógiai Intézet
ELTE PPK Neveléstudományi Doktori Iskola
Részvételi nyilatkozat
Kijelentem, hogy a kutatásban való önkéntes részvételről, az anonimitás biztosításáról a
megfelelő és részletes tájékoztatást megkaptam, a részvételi feltételekkel egyet értek. A
vizsgálatban önként veszek részt.
igen
nem
Jelige:
(Alkosson egy tetszőleges szóból, vagy számsorból álló jeligét, amelyet a vizsgálatban végig
használ!)
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2. számú melléklet - A Főiskola vezetése írásbeli hozzájáruló nyilatkozatának mintája a
Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézetében (SE Pető András Kar)
végzett, hallgatókat és képzésben részt vevő munkatársakat érintő nézetkutatáshoz

Tisztelt Rektor Úr!
Tisztelt Rektor-helyettes Asszony!

Alulírott, dr. Túri Ibolya felvételt nyertem az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Pedagógiai
és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Doktori Iskola, Tanulás-tanítási Doktori
Programjába.
Doktoranduszként kutatási témámként a Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és
Nevelőintézete konduktorképzésében tanulmányokat folytató hallgatók nézeteinek feltárását
és változásának vizsgálatát választottam; a vizsgálatban a hallgatói nézetek mellett a
képzésben közreműködő oktatók, konduktorok véleményének megismerésére is törekszem.
Ehhez a kutatáshoz kérem a Főiskola segítségét és támogatását.
Kutatásom 2013 őszétől szeretném megkezdeni, amely során attitűd-vizsgálatra, interjúk
felvételére, metaforák- és fogalomtérképek készítésére kerül sor. A kutatás eredményeit
kizárólag tudományos elemzésre kívánom felhasználni, a vizsgálatban részt vevő hallgatók,
valamint kollégáim (oktatók, konduktorok) azonosítása is anonim módon történik.
A kutatásban való részvétel önkéntes, a résztvevők a vizsgálat bármely pontján
visszavonhatják a beleegyezésüket.

Együttműködésüket, támogatásukat előre is köszönöm.
Tisztelettel,
dr. Túri Ibolya

A fent nevesített kutatás elvégzését engedélyezem.
Budapest, 2013………………………….
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3. számú melléklet - A kutatásban részt vevő hallgatók nézeteinek vizsgálatára szolgáló félig
strukturált interjú kérdései
1) Ön szerint miért választják a fiatalok a konduktorképzést?
2) Ön miért választotta a képzést, milyen tényezők, szempontok befolyásolták a
döntését?
3) Amennyiben újra lehetőségében állna pályát választani, akkor újból a
konduktorképzést választaná? Miért?
4) Melyek lennének az újraválasztás szempontjai? Változnának-e ezek a szempontok,
lennének-e hangsúlyosabb motívumok?
5) Milyen területen, milyen tevékenységben látja magát öt év múlva?
6) Milyen képzést, továbbképzést, tanfolyamot választana szívesen? (A kérdést akkor
teszem fel, amennyiben az előző válaszokban megjelenik a továbbtanulás szempontja)
7) Fejezze be a következő mondatot, majd indokolja a válaszát!
A konduktor olyan, mint a …… Mert, ……
8) Mutassa be a konduktort! Mi jellemző rá? Emelje ki az Ön számára legfontosabbakat!
9) Rangsorolja az Ön által megfogalmazott jellemzőket! Melyek kerülnének az első
három helyre?
10) Ön hogyan jellemezné a jó konduktort?
11) Milyen a rossz konduktor?
12) Hogyan fogalmazná meg a konduktori tevékenység lényegét?
13) Ön szerint mi jellemző a konduktorképzésre? Mutassa be néhány gondolattal!
14) Mit gondol a képzés jelenlegi felépítéséről? Hogyan látja az elmélet és a gyakorlat
viszonyát, arányát?
15) Mit gondol az elméleti képzés tartalmainak hangsúlyairól?
16) Mit gondolt a gyakorlati képzés felépítéséről, arányairól?
17) Változtatna-e bármiben a jelenlegi képzésben? Amennyiben igen, miben, milyen
módon?
18) Volt-e olyan tartalom, amely Ön szerint felesleges volt, vagy hiányzott a képzésből?
19) Ön szerint felkészíti a képzés a hallgatót arra, hogy sikeres és eredményes konduktorrá
váljon?
20) Szeretné-e bármivel kiegészíteni az elmondottakat?
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4. számú melléklet – A nézetek feltárására irányuló kutatásban használt metaforaalkotás
feladatai

Metafora-alkotás

Fejezze be a következő mondatokat, majd indokolja válaszát!

1. A „konduktor” olyan, mint a ……………………………………………………………….
Mert………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

2. A „konduktív tevékenység” olyan, mint a …………………………………………………..
Mert………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

(jelige: )
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5. számú melléklet – A nézetek feltárására irányuló kutatásban használt fogalomtérképezés
feladatai
Fogalomtérképek

(Feladat/szervezés: Kiscsoportokban (3-4 fő), egy-egy fogalom kapcsolódásait jelölje egy
üres oldalon.)

Alkosson egy fogalmi hálót a következő kifejezéssel!
Lehetőség szerint jelölje a fogalomhoz kapcsolódó asszociációk közötti kapcsolatot is!

1. konduktor
2. konduktori tevékenység

(jelige:

)
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6. számú melléklet – A nézetek feltárására irányuló kutatásban használt attitűd-skála kérdései

Kedves Hallgató!/ Kedves Kolléga!
dr. Túri Ibolya vagyok, a Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézetének
(MPANNI) tanársegéd oktatója, az ELTE PPK Neveléstudományi Doktori Iskola
doktorandusza. A doktori kutatásom elkészítéséhez – ami a konduktorképzésben
tanulmányokat folytató hallgatók nézeteinek megismerésére törekszik – végzek kutatást,
amelynek része a hallgatók/kollégák által történő kérdőíves kitöltés.
Kérem, hogy segítsék kutatásomat azzal, hogy kitöltik az alábbi kérdőívet. A kérdőív kérdései
többnyire zárt kérdéseket tartalmaznak, kizárólag az Önök véleményének megismerésében
vannak segítségemre.
A vizsgálatban való részvétel név nélkül történik, így a kérdőív kitöltői nem azonosíthatók, a
kutatás során szerzett valamennyi információt bizalmasan kezelem. A kitöltő egy ún. jeligével
(bármilyen szó, vagy számsor / kollégáknál pályára lépés éve) vesz részt a kutatásban, amely
által nem válik mások által azonosíthatóvá..
A kutatás eredményeit kizárólag tudományos, publikációs és oktatási célra kívánom
felhasználni. A részvétel a vizsgálatban önkéntes, és a részvételi szándék a vizsgálat bármely
pontján visszavonható.
Köszönöm, hogy a kérdőív kitöltésével, együttműködésével támogatja kutatásom elvégzését.
dr. Túri Ibolya
MPANNI Konduktív Pedagógiai Intézet
ELTE PPK Neveléstudományi Doktori Iskola
Jelige:
(Alkosson egy tetszőleges szóból, vagy számsorból álló jeligét, amelyet a vizsgálatban végig
használ!)

Kérem, hogy az alábbi ötfokú skálán jelölje, hogy milyen mértékben ért egyet az alábbi
állításokkal!
(Az 1-es: egyáltalán nem értek egyet, az 5-ös teljes mértékű egyetértést jelöl.)
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A konduktor:
nem
1.
egy speciális pedagógus.
2.
mozgásterápiát végző szakember.
3.
szakterülete elsődlegesen a pedagógia, másodlagosan az egészségügy, rehabilitáció.
4.
dominánsan a mozgás fejlesztését végzi.
5.
tevékenysége segítést, irányítást, rávezetést jelent.
6.
tevékenységéhez elengedhetetlen a konduktív pedagógiai tartalmak ismerete.
7.
tevékenységéhez nélkülözhetetlen a neurorehabilitációs tárgyak ismerete.
8.
tevékenységéhez alapvető a oktatási/nevelési módszertani alapismeretek megléte.
9.
tevékenysége komplex személyiségfejlesztést valósít meg.
10.
tevékenysége elsősorban a szakma ismeretét feltételezi.
11.
egy facilitáló, segítő szerep.
13.
érzékeny az egyéni szükségletekre.
14.
inkább homogén (konduktor) teamben tud hatékony lenni.
15.
inkább heterogén (neurológus, gyógypedagógus, gyógytornász, logopédus,
pszichológus, terapeuta, stb.) teamben tud hatékony lenni.
16.
a gyermek minden tevékenységében képes segíteni.
17.
minden életkorban képes a fejlesztésre.

igen
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2

18.
19.

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

minden területen tud hatékonyan dolgozni (egészségügy, szociális és oktatásügy)
pedagógus és terapeuta.

A konduktori tevékenység:

nem

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

igen

A konduktori tevékenységben a mozgásfejlesztést tartom elsődlegesen fontosnak

1 2 3 4 5

Az óvodai/iskolai oktatási-nevelési feladatokat tartom elsődlegesen fontosnak
A szabadidős, rekreációs, szakkör jellegű tevékenységeket tartom elsődlegesen fontosnak
A konduktori tevékenységben eltolódott a hangsúly a kognitív kompetenciák fejlesztésének
irányába, a motoros és affektív, szociális kompetenciák fejlesztésével szemben.
Véleményem szerint nagyon kevés „szabadidő”-vel rendelkeznek a gyerekek, amit igazán a
szabad játékra, sportra, rekreációra, szakkörre fordíthatnának.

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

Rangsorold, hogy az alábbi képességek milyen mértékben határozzák meg a konduktori tevékenységet!
megfigyelés képessége
együttműködési képesség
csoportban/teamben dolgozás képessége
tervezési és szervezési képesség (ezt külön)
irányítási, vezetési képesség
helyzetfelismerési képesség
motiváló képesség
tudásközvetítés képessége
analizáló képesség
szintetizáló képesség
kommunikációs képesség
önképzés, önfejlesztés, megújulás képessége
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Rangsorold, hogy milyen tulajdonságokkal kell rendelkeznie a konduktornak!
lelkileg erős, stabil
közvetlen
elhivatott
őszinte
barátságos, kedves
humoros
felelősségteljes
érdeklődő, nyitott
empatikus, megértő
türelmes
szakmailag felkészült
kreatív
A fiatalok konduktori szakma választásában jelentős szerepet játszik:
1.
érintettség
2.
a család, környezet elvárása

nem

igen
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9

kortárs preferencia
hazai és külföldi szakmai elismertség
pedagógus példa
önkéntes munkatapasztalat
szakma iránti elköteleződés
biztos munkalehetőség
mindig gyerekekkel szerettem volna foglalkozni

1
1
1
1
1
1
1

10.

nem érzek különbséget a sérült és a nem sérült gyermekek között

1 2 3 4 5

Saját konduktori szakmaválasztásában jelentős szerepet játszik:
1.
érintettség

nem

2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5

igen
1 2 3 4 5

2.

a család, környezet elvárása

1 2 3 4 5

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9

kortárs preferencia
hazai és külföldi szakmai elismertség
pedagógus példa
önkéntes munkatapasztalat
szakma iránti elköteleződés
biztos munkalehetőség
mindig gyerekekkel szerettem volna foglalkozni

1
1
1
1
1
1
1

10.

nem érzek különbséget a sérült és a nem sérült gyermekek között

1 2 3 4 5

2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5

Karikázd be, hogy a képzés megkezdésekor jellemzően milyen volt a viszonyod egy egyéni szükségletű,
sajátos nevelési igényű (mozgássérült) gyermekkel, személlyel szemben?
elfogadó

nyitott

semleges
zavart
tanácstalan
nevelő-nevelt viszony

passzív
frusztrált
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elutasító
szánakozó

barátságos,baráti
közömbös

Jelenlegi viszonyulásod hogyan ítéled meg?
elfogadó

nyitott

semleges
zavart
tanácstalan
nevelő-nevelt viszony

passzív
frusztrált

elutasító
szánakozó

barátságos,baráti
közömbös

A SNI-s gyermekekkel való foglalkozás számomra:
nem
1.
sokszor kihívás, nehezen találom hozzájuk az utat.
2.
könnyedén megy, nem jelent számomra gondot a velük való együttlét.
3.
sokszor inkább feladatot jelent, amit jól szeretnék teljesíteni, mintsem, hogy ténylegesen jól
érezném magam ebben a szituációban.
4.
inkább kikapcsolódást, feltöltődést jelent, sokszor munka után is szívesen bent maradok a
csoportban.
5.
nagyon nagy váltást jelent, teljesen másként képzeltem el a gyerekkel kapcsolatos nevelői
tevékenységet.
6.
ösztönös dolog, mindig tudom, hogy mit és hogyan kell tennem, szólnom, segítenem.
7.
elég frusztráló tud lenni, sokszor teljesen tanácstalan vagyok, hogy hogyan kell helyesen és
jól segítenem őket.
8.
úgy érzem, megértéssel tudok feléjük fordulni, rájuk tudok hangolódni.
9.
gyakran érzek szánalmat, sajnálatot másságuk miatt.
10.
néha terhet, kellemetlen szituációt jelent.
11.
nem feltétlenül teszek közöttük és az ép gyermekek között különbséget.
12.
az ő elfogadásuk nem jelen problémát számomra, ellenben más sérüléstípusokkal (pl.
látássérült, értelmi sérült).
13.
több örömöt és sikert adnak számomra, mint az ép gyerekek.

igen
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

Inkluzív nevelés, integráció
nem
1.
minden cp-s gyermek integrálható
2.
a konduktív nevelés felkészít az integrációra
3.
a konduktív nevelés célja az inklúzió, integráció
4.
mindenkinek joga van a többségi neveléshez
5.
az inkluzív nevelésnek határozott kritériumrendszere van
6.
a szabadidős foglalkozások, sport, szakkörök segítik a cp-s gyermekek beilleszkedését
7.
a konduktív nevelés csoportos jellege fontos feltétele a sikeres integrációnak
8.
a sikeres integráló nevelés érdekében fontos, hogy a konduktív nevelés a szükséges
legrövidebb ideig tartson.
9.
a konduktív nevelés egy lehetséges út a sikeres integráló neveléshez
10.
a konduktív nevelés rendelkezik adaptálható eszköztárral az integráló neveléshez.
11.
a többségi iskolák/óvodák nagyrésze felkészült a cp-s gyermekek fogadására, a velük
való foglalkozásra
12.
szükséges, hogy a fejlődési mérföldköveknél a cp-s gyermekek intervallum konduktív
nevelésben vegyenek részt
13.
a konduktor az inkluzió megvalósítására felkészített szakember

igen
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2

271

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4

5
5
5
5
5

1 2 3 4 5

3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5
5

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

A sikeres konduktorrá váláshoz:
nem
1.
leginkább a konduktív pedagógiai szakmai tanegységek által közvetített tudáselemek
járulnak hozzá, a tanítás-módszertan, valamint orvosbiológiai egységek előtt.
2.
leginkább a tanítás-módszertani tanegységek által közvetített tudáselemek járulnak hozzá,
a konduktív pedagógiai, valamint orvosbiológiai egységek előtt.
3.
mindhárom részterület (konduktív pedagógiai, tanítás-módszertani, orvosbiológiai
tanegység) egyformán szükséges, így esetükben egyforma óraszám lenne szükséges.
4.
az elméleti tudáselemek elsajátítása fontosabb, mint a konduktív gyakorlaté, aminek az
óraszámokban is meg kell nyilvánulnia.

igen
1 2 3 4 5

5.

inkább a konduktív gyakorlat elsajátításán legyen a hangsúly, mint az elméleti ismeretekén,
aminek az óraszámokban is meg kell nyilvánulnia.
az elmélet és gyakorlat tekintetében 50-50 %-os arányú óramegoszlás szükséges.

1 2 3 4 5

Véleményem szerint az egyes elméleti és módszertani, valamint szakmai gyakorlati és
helyzetgyakorlati órák jelenlegi aránya megfelelő.
Véleményem szerint a folyamatos heti szakmai gyakorlat óráinak (folyamatos szakmai
gyakorlat, helyzetgyakorlatok) nagyobb hangsúlyt, több óraszámot kellene kapniuk, a
jelenlegi heti óraszámokhoz képest.
Véleményem szerint az elméleti óráknak nagyobb hangsúlyt, több óraszámot kellene
kapniuk.
Véleményem szerint a konduktív pedagógiai elméleti tárgyakra több óraszámot, míg a
módszertani tárgyakra kevesebb óraszámot kellene csoportosítani.
Véleményem szerint a konduktív pedagógiai - orvosbiológiai elméleti órák számait és a
módszertani-tantárgypedagógiai-alapozó tárgyak (ált. pedagógia, pszichológia,
neveléstudomány) óraszámait a jelenlegihez képest arányosabban, 50-50 %-ban kellene
biztosítani.
Véleményem szerint aránytalanul kevés (1/3) óraszám jut a konduktív pedagógiai és
orvosbiológiai órákra együttesen, a módszertani-tantárgypedagógiai és alapozó tárgyak
2/3-os óraszámával szemben.
Véleményem szerint az 1/3 – 2/3- os arány a konduktív pedagógiai, orvosbiológiai és a
módszertani-tantárgypedagógiai, alapozó tárgyak között megfelelő.
Véleményem szerint egyenlő arányban (1/3-1/3) kellene egymás között megosztani az
elméleti tárgyakat: a konduktív pedagógiai, a módszertani-tantárgypedagógiai - alapozó
tárgyak és az orvosbiológiai tárgyak között.
Véleményem szerint összhangban van, megfelelően kapcsolódik az elméleti órák és a
szakmai gyakorlat tevékenysége.
Véleményem szerint nem feltétlenül kapcsolódnak, nem épülnek egymásra az elméletben
tanultak a szakmai gyakorlatban alkalmazottakkal, jobban kellene kapcsolódnia az elméleti
órák és a szakmai gyakorlat tematikáinak, tartalmainak.
Sokszor tapasztalom, hogy az elméletben tanultak és a gyakorlati kérdésre adott válaszok
egymásnak ellentmondanak, gyakran kioltják egymást.
A konduktorképzés véleményem szerint átalakulásra, megújulásra szorul.

1 2 3 4 5

6.
7.
8.

9.
10.
11.

12.

13.
14.

15.
16.

17.
18.

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

Ön szerint a jelenlegi konduktorképzés megfelel –e sikeres konduktorrá válás kihívásainak? Miért?
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
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Konduktori szakma tanulhatósága
nem
igen
Elsősorban az elméleti tartalmak (konduktív pedagógiai, tantárgypedagógiai, módszertan és
orvosbiológia) elsajátításával tanulható.
Elsősorban a gyakorlatban eltöltött minél több egyéni gyakorlati óra alapján sajátítható el.
Elsősorban az elméleti kurzusok előadásaiból, jegyzetekből, szakmai könyvekből sajátítható el.
Elsősorban a csoportos gyakorlati feladathelyzetekből és egymástól való tanulás útján sajátítható el.
Elsősorban az egyéni és önálló feladatvégzésben, egyéni fejlesztésben megvalósuló
feladathelyzetben lehet a konduktori szakmát igazán megtanulni.
A képzésben való részvétellel nem igazán lehet a szakmát elsajátítani, még hosszú évek
pedagógusi tapasztalásai szükségesek hozzá.
Ezt a szakmát főleg a gyakorlatban lehet tapasztalt szakemberektől (konduktor) megtanulni
Nem kizárólag oktatóktól, konduktoroktól tanulható, hanem akár a hallgatóktól is.
Leginkább a gyakorlatvezető konduktoroktól lehet tanulni.

1 2 3 4 5
1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

(Az összefüggés-vizsgálat keretében értékelt kérdések)
Mely tulajdonságok jellemzik Önt?
1.
lelkileg erős, stabil
2.
közvetlen
3.
elhivatott
4.
őszinte
5.
barátságos, kedves
6.
humoros
7.
felelősségteljes
8.
érdeklődő, nyitott
9.
empatikus, megértő
10.
türelmes
11.
szakmailag felkészült
12.
kreatív
13.
egyéb:

nem

Milyen tulajdonságokkal kell rendelkeznie a konduktornak?
lelkileg erős, stabil
közvetlen
elhivatott
őszinte
barátságos, kedves
humoros
felelősségteljes
érdeklődő, nyitott
empatikus, megértő
türelmes
szakmailag felkészült
kreatív

igen
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2

nem

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

igen

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

1.

Inkább a segítő, facilitáló feladatok megoldása áll közelebb hozzám.

1 2 3 4 5

2.

Inkább a programot meghatározó, azt vezető, irányító tevékenység áll közelebb hozzám.

1 2 3 4 5

3.

Aktív, a program lebonyolítását véleményemmel, tevékenységemmel is alakító szereplő
vagyok

1 2 3 4 5

4.

Inkább megfigyelő, kevésbé aktív, mások által vezetett szereplő, résztvevő tudok lenni.

1 2 3 4 5

5.

Gyakran törekszem önálló fejlesztési célok, kivitelezési módok, feladatok kidolgozására.

1 2 3 4 5

6.

Inkább elfogadom a mások által meghatározott és konstruált feladathelyzeteket, fejlesztési
célokat.

1 2 3 4 5

7.

A hangsúlyt szerintem főként a fejlesztő munkára, a napirend lehetőség szerint fegyelmezett
betartására, az erre fordítható idő kihasználására kell helyezni.

1 2 3 4 5

8.
9.

A hangsúlyt véleményem szerint inkább a játékos tevékenységekre kell helyezni.
Fontos számomra, hogy minél több programelem megvalósulhasson; a gyermekek
napirendjében a fejlesztésre fordított idő domináljon.

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

10.

Számomra az a fontos, hogy – akár a napirend rovására is – a gyermekek jól érezzék
magukat, jusson elég idő a játékra, beszélgetésre.

1 2 3 4 5

11.

Véleményem szerint a gyerekek napirendjében a mozgásfejlesztéshez kapcsolódó
feladatoknak kellene dominálniuk, az oktatási-nevelési feladatok és a szabadidős,
rekreációs, szakkörprogramokkal szemben.
Véleményem szerint a gyerekek napirendjében a tanulásra-tanításra, tehát az óvodai/iskolai
oktatási-nevelési feladatokra kell összpontosítani, és ezt egészítse ki a mozgásfejlesztés,
valamint a szabadidős, rekreációs, szakkör jellegű feladatok programjai.

1 2 3 4 5

Véleményem szerint a gyerekek napirendjében elsősorban az önálló életvitelhez, valamint a
szabadidős, rekreációs, szakkör jellegű tevékenységekhez kapcsolódó tevékenységeknek
kell dominálniuk, az oktatási-nevelési és mozgásfejlesztéshez kapcsolódó tartalmakkal
szemben.
Véleményem szerint a gyakorlóterületen eltolódott a hangsúly a kognitív kompetenciák
fejlesztésének irányába, a motoros és affektív, szociális kompetenciák fejlesztésével
szemben.
Véleményem szerint a napirenden belül nagyon kevés „szabadidő”-vel rendelkeznek a
gyerekek, amit igazán a szabad játékra, sportra, rekreációra, szakkörre fordíthatnának.

1 2 3 4 5

12.

13.

14.

15.
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1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

7. számú melléklet – Az attitűd-skála kérdéseinek leíró statisztikája
KERESZTMETSZETI _LEÍRÓ STATISZTIKA
7.1.4-es ábra - A konduktori szerepre és tevékenységre vonatkozó nézetek a pályán eltöltött évek tükrében
Crosstabs
Case Processing Summary
Cases
Valid
N

Missing
Percent

N

Total
Percent

N

Percent

vegzes3 Mikor végzett
konduktorként * e14_3 A konduktor

38

16,0%

200

84,0%

238

100,0%

inkább homogén team-ben hatékony

vegzes3 Mikor végzett konduktorként * e14_3 A konduktor inkább homogén team-ben hatékony Crosstabulation
e14_3 A konduktor inkább homogén team-ben
hatékony
2,00 Egyet is

vegzes3 Mikor végzett

1,00 2008 vagy uán

Count

konduktorként

végzettek

% within vegzes3 Mikor

1,00 Nem ért

ért meg nem

egyet

is

3,00 Egyetért

Total

7

2

3

12

58,3%

16,7%

25,0%

100,0%

2

4

7

13

15,4%

30,8%

53,8%

100,0%

0

6

7

13

0,0%

46,2%

53,8%

100,0%

9

12

17

38

23,7%

31,6%

44,7%

100,0%

végzett konduktorként
2,00 1994-2007 között

Count

végzettek

% within vegzes3 Mikor
végzett konduktorként

3,00 1972-1993 között

Count

végzettek

% within vegzes3 Mikor
végzett konduktorként

Total

Count
% within vegzes3 Mikor
végzett konduktorként

Chi-Square Tests
Asymptotic
Significance (2Value
Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear Association
N of Valid Cases

df

sided)

a

4

,012

14,381

4

,006

7,093

1

,008

12,789

38

a. 6 cells (66,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,84.

275

Symmetric Measures
Asymptotic
Standardized Errora

Value
Nominal by Nominal

Ordinal by Ordinal

Approximate
Approximate Tb

Significance

Phi

,580

,012

Cramer's V

,410

,012

Gamma

,506

N of Valid Cases

,171

2,644

,008

38

a. Not assuming the null hypothesis.
b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.

7.1.12-es ábra
Crosstabs
Case Processing Summary
Cases
Valid
N

Missing
Percent

N

Total
Percent

N

Percent

statusz Kitöltő státusza (hallgató
vagy oktató-konduktor) * p1_3 A
sikeres konduktorrá váláshoz
leginkább a konduktív pedagógiai
szakmai tanegységek által

110

46,2%

128

53,8%

238

100,0%

közvetített tudáselemek járulnak
hozzá, a tanítás-módszertan,
valamint orvosbiológiai egységek
előtt
statusz Kitöltő státusza (hallgató vagy oktató-konduktor) * p1_3 A sikeres konduktorrá váláshoz leginkább a konduktív
pedagógiai szakmai tanegységek által közvetített tudáselemek járulnak hozzá, a tanítás-módszertan, valamint
orvosbiológiai egységek előtt Crosstabulation
p1_3 A sikeres konduktorrá váláshoz
leginkább a konduktív pedagógiai szakmai
tanegységek által közvetített tudáselemek
járulnak hozzá, a tanítás-módszertan,
valamint orvosbiológiai egységek előtt
2,00 Egyet

statusz Kitöltő

1,0 Hallgató

Count

státusza (hallgató

% within statusz

vagy oktató-konduktor)

Kitöltő státusza

1,00 Nem

is ért meg

3,00

ért egyet

nem is

Egyetért

Total

11

24

23

58

19,0%

41,4%

39,7%

100,0%

5

14

33

52

(hallgató vagy oktatókonduktor)
2,0 Konduktor vagy

Count

276

oktató

% within statusz
Kitöltő státusza
9,6%

26,9%

63,5%

100,0%

16

38

56

110

14,5%

34,5%

50,9%

100,0%

(hallgató vagy oktatókonduktor)
Total

Count
% within statusz
Kitöltő státusza
(hallgató vagy oktatókonduktor)
Chi-Square Tests

Asymptotic
Significance (2Value

df

sided)

6,359a

2

,042

Likelihood Ratio

6,437

2

,040

Linear-by-Linear Association

5,718

1

,017

Pearson Chi-Square

N of Valid Cases

110

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7,56.
Symmetric Measures
Asymptotic
Value
Nominal by Nominal

Ordinal by Ordinal

Approximate
a

Standardized Error

Approximate T

b

Significance

Phi

,240

,042

Cramer's V

,240

,042

Gamma

,403

N of Valid Cases

,146

2,589

,010

110

a. Not assuming the null hypothesis.
b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.
Crosstabs
Case Processing Summary
Cases
Valid
N

Missing
Percent

N

Total
Percent

N

Percent

statusz Kitöltő státusza (hallgató
vagy oktató-konduktor) * p4_3 A
sikeres konduktorrá váláshoz az
elméleti tudáselemek elsajátítása
234

98,3%

fontosabb, mint a konduktív
gyakorlaté, aminek az
óraszámokban is meg kell
nyilvánulnia

277

4

1,7%

238

100,0%

statusz Kitöltő státusza (hallgató vagy oktató-konduktor) * p4_3 A sikeres konduktorrá váláshoz az elméleti tudáselemek
elsajátítása fontosabb, mint a konduktív gyakorlaté, aminek az óraszámokban is meg kell nyilvánulnia Crosstabulation
p4_3 A sikeres konduktorrá váláshoz az
elméleti tudáselemek elsajátítása
fontosabb, mint a konduktív gyakorlaté,
aminek az óraszámokban is meg kell
nyilvánulnia
2,00 Egyet is

statusz Kitöltő státusza 1,0 Hallgató

Count

(hallgató vagy oktató-

% within statusz Kitöltő

konduktor)

státusza (hallgató vagy

1,00 Nem ért

ért meg nem

3,00

egyet

is

Egyetért

Total

150

25

6

181

82,9%

13,8%

3,3%

100,0%

40

6

7

53

75,5%

11,3%

13,2%

100,0%

190

31

13

234

81,2%

13,2%

5,6%

100,0%

oktató-konduktor)
2,0 Konduktor vagy

Count

oktató

% within statusz Kitöltő
státusza (hallgató vagy
oktató-konduktor)

Total

Count
% within statusz Kitöltő
státusza (hallgató vagy
oktató-konduktor)
Chi-Square Tests

Asymptotic
Significance (2Value

df

sided)

a

2

,021

Likelihood Ratio

6,408

2

,041

Linear-by-Linear Association

4,133

1

,042

Pearson Chi-Square

7,690

N of Valid Cases

234

a. 1 cells (16,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,94.
Symmetric Measures
Asymptotic
Value
Nominal by Nominal

Ordinal by Ordinal

Approximate
a

Standardized Error

Approximate T

b

Significance

Phi

,181

,021

Cramer's V

,181

,021

Gamma

,250

N of Valid Cases

234

a. Not assuming the null hypothesis.
b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.
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,169

1,294

,196

Crosstabs
Case Processing Summary
Cases
Valid
N

Missing
Percent

N

Total
Percent

N

Percent

statusz Kitöltő státusza (hallgató
vagy oktató-konduktor) * p5_3 A
sikeres konduktorrá válás kulcsa
inkább a konduktív gyakorlat
234

98,3%

4

1,7%

238

100,0%

elsajátítása, mint az elméleti
ismereteké, aminek az
óraszámokban is meg kell
nyilvánulnia

statusz Kitöltő státusza (hallgató vagy oktató-konduktor) * p5_3 A sikeres konduktorrá válás kulcsa inkább a konduktív
gyakorlat elsajátítása, mint az elméleti ismereteké, aminek az óraszámokban is meg kell nyilvánulnia Crosstabulation
p5_3 A sikeres konduktorrá válás kulcsa
inkább a konduktív gyakorlat elsajátítása,
mint az elméleti ismereteké, aminek az
óraszámokban is meg kell nyilvánulnia
2,00 Egyet is

statusz Kitöltő státusza

1,0 Hallgató

Count

(hallgató vagy oktató-

% within statusz Kitöltő

konduktor)

státusza (hallgató vagy

1,00 Nem ért

ért meg nem

egyet

is

3,00 Egyetért

Total

7

18

155

180

3,9%

10,0%

86,1%

100,0%

4

14

36

54

7,4%

25,9%

66,7%

100,0%

11

32

191

234

4,7%

13,7%

81,6%

100,0%

oktató-konduktor)
2,0 Konduktor vagy

Count

oktató

% within statusz Kitöltő
státusza (hallgató vagy
oktató-konduktor)

Total

Count
% within statusz Kitöltő
státusza (hallgató vagy
oktató-konduktor)

279

Chi-Square Tests
Asymptotic
Significance (2Value

df

sided)

10,722a

2

,005

Likelihood Ratio

9,642

2

,008

Linear-by-Linear Association

8,032

1

,005

Pearson Chi-Square

N of Valid Cases

234

a. 1 cells (16,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,54.

Symmetric Measures
Asymptotic
Value
Nominal by Nominal

Ordinal by Ordinal

Approximate
a

Standardized Error

Approximate T

b

Significance

Phi

,214

,005

Cramer's V

,214

,005

Gamma

-,483

N of Valid Cases

,129

-2,703

,007

234

a. Not assuming the null hypothesis.
b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.

Crosstabs
Case Processing Summary
Cases
Valid
N

Missing
Percent

N

Total
Percent

N

Percent

statusz Kitöltő státusza (hallgató
vagy oktató-konduktor) * p6_3 A
sikeres konduktorrá váláshoz az
231

97,1%

elmélet és gyakorlat tekintetében 5050 %-os arányú óramegoszlás
szükséges

280

7

2,9%

238

100,0%

statusz Kitöltő státusza (hallgató vagy oktató-konduktor) * p6_3 A sikeres konduktorrá váláshoz az elmélet és gyakorlat
tekintetében 50-50 %-os arányú óramegoszlás szükséges Crosstabulation
p6_3 A sikeres konduktorrá váláshoz az
elmélet és gyakorlat tekintetében 50-50 %-os
arányú óramegoszlás szükséges
2,00 Egyet is

statusz Kitöltő státusza

1,0 Hallgató

1,00 Nem ért

ért meg nem

egyet

is

Count

(hallgató vagy oktató-

% within statusz Kitöltő

konduktor)

státusza (hallgató vagy

3,00 Egyetért

Total

79

41

61

181

43,6%

22,7%

33,7%

100,0%

12

19

19

50

24,0%

38,0%

38,0%

100,0%

91

60

80

231

39,4%

26,0%

34,6%

100,0%

oktató-konduktor)
2,0 Konduktor vagy

Count

oktató

% within statusz Kitöltő
státusza (hallgató vagy
oktató-konduktor)

Total

Count
% within statusz Kitöltő
státusza (hallgató vagy
oktató-konduktor)
Chi-Square Tests
Asymptotic
Significance (2Value

df

sided)

a

2

,022

Likelihood Ratio

7,744

2

,021

Linear-by-Linear Association

3,031

1

,082

Pearson Chi-Square

7,601

N of Valid Cases

231

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 12,99.

Symmetric Measures
Asymptotic
Value
Nominal by Nominal

Ordinal by Ordinal

Approximate
a

Standardized Error

Approximate T

b

Significance

Phi

,181

,022

Cramer's V

,181

,022

Gamma

,227

N of Valid Cases

231

a. Not assuming the null hypothesis.
b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.

281

,116

1,893

,058

Crosstabs
Case Processing Summary
Cases
Valid
N

Missing
Percent

N

Total
Percent

N

Percent

statusz Kitöltő státusza (hallgató
vagy oktató-konduktor) * p8_3
Véleményem szerint a folyamatos
heti szakmai gyakorlat óráinak
(folyamatos szakmai gyakorlat,

233

97,9%

5

2,1%

238

100,0%

helyzetgyakorlatok) nagyobb
hangsúlyt, több óraszámot kellene
kapniuk, a jelenlegi heti
óraszámokhoz képest.

statusz Kitöltő státusza (hallgató vagy oktató-konduktor) * p8_3 Véleményem szerint a folyamatos heti szakmai gyakorlat óráinak
(folyamatos szakmai gyakorlat, helyzetgyakorlatok) nagyobb hangsúlyt, több óraszámot kellene kapniuk, a jelenlegi heti
óraszámokhoz képest. Crosstabulation
p8_3 Véleményem szerint a folyamatos heti
szakmai gyakorlat óráinak (folyamatos
szakmai gyakorlat, helyzetgyakorlatok)
nagyobb hangsúlyt, több óraszámot kellene
kapniuk, a jelenlegi heti óraszámokhoz
képest.
2,00 Egyet is

statusz Kitöltő státusza

1,0 Hallgató

Count

(hallgató vagy oktató-

% within statusz Kitöltő

konduktor)

státusza (hallgató vagy

1,00 Nem ért

ért meg nem

egyet

is

3,00 Egyetért

Total

59

39

82

180

32,8%

21,7%

45,6%

100,0%

5

8

40

53

9,4%

15,1%

75,5%

100,0%

64

47

122

233

27,5%

20,2%

52,4%

100,0%

oktató-konduktor)
2,0 Konduktor vagy

Count

oktató

% within statusz Kitöltő
státusza (hallgató vagy
oktató-konduktor)

Total

Count
% within statusz Kitöltő
státusza (hallgató vagy
oktató-konduktor)

282

Chi-Square Tests
Asymptotic
Significance (2Value

df

sided)

15,998a

2

,000

Likelihood Ratio

17,521

2

,000

Linear-by-Linear Association

15,706

1

,000

Pearson Chi-Square

N of Valid Cases

233

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 10,69.
Symmetric Measures
Asymptotic
Value
Nominal by Nominal

Ordinal by Ordinal

Approximate
a

Standardized Error

Approximate T

b

Significance

Phi

,262

,000

Cramer's V

,262

,000

Gamma

,554

N of Valid Cases

,112

4,469

,000

233

a. Not assuming the null hypothesis.
b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.
Crosstabs
Case Processing Summary
Cases
Valid
N

Missing
Percent

N

Total
Percent

N

Percent

statusz Kitöltő státusza (hallgató
vagy oktató-konduktor) * p9_3
Véleményem szerint az elméleti

233

97,9%

óráknak nagyobb hangsúlyt, több
óraszámot kellene kapniuk.

283

5

2,1%

238

100,0%

statusz Kitöltő státusza (hallgató vagy oktató-konduktor) * p9_3 Véleményem szerint az elméleti óráknak nagyobb hangsúlyt, több
óraszámot kellene kapniuk. Crosstabulation
p9_3 Véleményem szerint az elméleti óráknak
nagyobb hangsúlyt, több óraszámot kellene
kapniuk.
2,00 Egyet is

statusz Kitöltő státusza

1,0 Hallgató

1,00 Nem ért

ért meg nem

egyet

is

Count

(hallgató vagy oktató-

% within statusz Kitöltő

konduktor)

státusza (hallgató vagy

3,00 Egyetért

Total

139

31

11

181

76,8%

17,1%

6,1%

100,0%

29

17

6

52

55,8%

32,7%

11,5%

100,0%

168

48

17

233

72,1%

20,6%

7,3%

100,0%

oktató-konduktor)
2,0 Konduktor vagy

Count

oktató

% within statusz Kitöltő
státusza (hallgató vagy
oktató-konduktor)

Total

Count
% within statusz Kitöltő
státusza (hallgató vagy
oktató-konduktor)

Chi-Square Tests
Asymptotic
Significance (2Value

df

sided)

a

2

,012

Likelihood Ratio

8,360

2

,015

Linear-by-Linear Association

7,545

1

,006

Pearson Chi-Square

8,879

N of Valid Cases

233

a. 1 cells (16,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3,79.

Symmetric Measures
Asymptotic
Value
Nominal by Nominal

Ordinal by Ordinal

Approximate
a

Standardized Error

Approximate T

b

Significance

Phi

,195

,012

Cramer's V

,195

,012

Gamma

,413

N of Valid Cases

233

a. Not assuming the null hypothesis.
b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.

284

,124

2,669

,008

Crosstabs
Case Processing Summary
Cases
Valid
N

Missing
Percent

N

Total
Percent

N

Percent

statusz Kitöltő státusza (hallgató
vagy oktató-konduktor) * p10_3
Véleményem szerint a konduktív
pedagógiai elméleti tárgyakra több

233

97,9%

5

2,1%

238

100,0%

óraszámot, míg a módszertani
tárgyakra kevesebb óraszámot
kellene csoportosítani

statusz Kitöltő státusza (hallgató vagy oktató-konduktor) * p10_3 Véleményem szerint a konduktív pedagógiai elméleti tárgyakra
több óraszámot, míg a módszertani tárgyakra kevesebb óraszámot kellene csoportosítani Crosstabulation
p10_3 Véleményem szerint a konduktív
pedagógiai elméleti tárgyakra több óraszámot,
míg a módszertani tárgyakra kevesebb
óraszámot kellene csoportosítani
2,00 Egyet is

statusz Kitöltő státusza

1,0 Hallgató

Count

(hallgató vagy oktató-

% within statusz Kitöltő

konduktor)

státusza (hallgató vagy

1,00 Nem ért

ért meg nem

egyet

is

3,00 Egyetért

Total

64

36

80

180

35,6%

20,0%

44,4%

100,0%

11

20

22

53

20,8%

37,7%

41,5%

100,0%

75

56

102

233

32,2%

24,0%

43,8%

100,0%

oktató-konduktor)
2,0 Konduktor vagy

Count

oktató

% within statusz Kitöltő
státusza (hallgató vagy
oktató-konduktor)

Total

Count
% within statusz Kitöltő
státusza (hallgató vagy
oktató-konduktor)

285

Chi-Square Tests
Asymptotic
Significance (2Value

df

sided)

8,226a

2

,016

7,975

2

,019

Linear-by-Linear Association

,769

1

,380

N of Valid Cases

233

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 12,74.

Symmetric Measures
Asymptotic
Value
Nominal by Nominal

Ordinal by Ordinal

Approximate
a

Standardized Error

Approximate T

b

Significance

Phi

,188

,016

Cramer's V

,188

,016

Gamma

,095

N of Valid Cases

,118

,806

,420

233

a. Not assuming the null hypothesis.
b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.
Crosstabs
Case Processing Summary
Cases
Valid
N

Missing
Percent

N

Total
Percent

N

Percent

statusz Kitöltő státusza (hallgató
vagy oktató-konduktor) * p14_3
Véleményem szerint 1/3 – 1/3 – 1/3
–os arányban kellene egymás között

232

97,5%

megosztani az elméleti tárgyakat: a
konduktív pedagógiai-módszertani,
tantárgypedagógia-orvosbiológia

286

6

2,5%

238

100,0%

statusz Kitöltő státusza (hallgató vagy oktató-konduktor) * p14_3 Véleményem szerint 1/3 – 1/3 – 1/3 –os arányban kellene
egymás között megosztani az elméleti tárgyakat: a konduktív pedagógiai-módszertani, tantárgypedagógia-orvosbiológia
Crosstabulation
p14_3 Véleményem szerint 1/3 – 1/3 – 1/3 –
os arányban kellene egymás között
megosztani az elméleti tárgyakat: a konduktív
pedagógiai-módszertani, tantárgypedagógiaorvosbiológia
2,00 Egyet is

statusz Kitöltő státusza

1,0 Hallgató

1,00 Nem ért

ért meg nem

egyet

is

Count

(hallgató vagy oktató-

% within statusz Kitöltő

konduktor)

státusza (hallgató vagy

3,00 Egyetért

Total

64

47

68

179

35,8%

26,3%

38,0%

100,0%

8

23

22

53

15,1%

43,4%

41,5%

100,0%

72

70

90

232

31,0%

30,2%

38,8%

100,0%

oktató-konduktor)
2,0 Konduktor vagy

Count

oktató

% within statusz Kitöltő
státusza (hallgató vagy
oktató-konduktor)

Total

Count
% within statusz Kitöltő
státusza (hallgató vagy
oktató-konduktor)
Chi-Square Tests
Asymptotic
Significance (2Value

df

sided)

Pearson Chi-Square

a

9,736

2

,008

Likelihood Ratio

10,370

2

,006

3,439

1

,064

Linear-by-Linear Association
N of Valid Cases

232

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 15,99.
Symmetric Measures
Asymptotic
Value
Nominal by Nominal

Ordinal by Ordinal

Approximate
a

Standardized Error

Approximate T

b

Significance

Phi

,205

,008

Cramer's V

,205

,008

Gamma

,224

N of Valid Cases

232

a. Not assuming the null hypothesis.
b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.
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,113

1,935

,053

IDŐSOROS VIZSGÁLAT

8.1.1-es ábra

Hallgatói nézetek változása a konduktori szerep és tevékenység megítélésében 1-5-ös skálán értékelve

Első évfolyam

Mean

Negyedik évfolyam

Std.
Minimum Maximum
Deviation

Mean

Std.
Deviation

Minimum Maximum

e2 A konduktor mozgásterápiát végző
szakember.

3,761

1,0788

1

5

4,217

0,7864

3

5

e3 A konduktor, konduktori szerep: A
konduktor szakterülete elsődlegesen a
pedagógia, másodlagosan az
egészségügy, rehabilitáció.

2,696

1,2973

1

5

3,522

1,0272

1

5

e4 A konduktor, konduktori szerep: A
konduktor dominánsan a mozgás
fejlesztését végzi.

3,304

1,2973

1

5

3,522

0,8094

1

5

e5 A konduktor, konduktori szerep: A
konduktív tevékenység segítést,
irányítást, rávezetést jelent.

4,652

0,6043

2

5

4,87

0,3405

4

5

e6 A konduktor, konduktori szerep: A
konduktori tevékenységhez
elengedhetetlen a konduktív
pedagógiai tartalmak ismerete.

4,489

0,7268

2

5

4,891

0,482

2

5

e7 A konduktor, konduktori szerep: A
konduktori tevékenységhez
nélkülözhetetlen a neurorehabilitációs
tárgyak ismerete.

3,977

1,1908

1

5

4,261

0,976

1

5

e8 A konduktor, konduktori szerep: A
konduktori tevékenységhez alapvető a
oktatási/nevelési módszertani
alapismeretek megléte.

4,109

0,875

2

5

4,217

0,8923

2

5

e9 A konduktor, konduktori szerep: A
konduktori tevékenység komplex
személyiségfejlesztést valósít meg.

4,848

0,4199

3

5

4,913

0,2849

4

5

e10 A konduktor, konduktori szerep: A
konduktori tevékenység elsősorban a
szakma ismeretét feltételezi.

3,565

1,0467

1

5

4,356

0,7733

3

5

e11 A konduktor, konduktori szerep: A
konduktori egy facilitáló, segítő szerep.

3,913

0,9621

2

5

4,283

0,8073

2

5
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e13 A konduktor, konduktori szerep: A
konduktor érzékeny az egyéni
szükségletekre.

4,043

1,1147

1

5

4,913

0,2849

4

5

e14 A konduktor, konduktori szerep: A
konduktor inkább homogén
(konduktor) teamben tud hatékony
lenni.

2,696

1,0723

1

5

3,087

1,029

1

5

e15 A konduktor, konduktori szerep: A
konduktor inkább heterogén
(neurológus, gyógypedagógus,
gyógytornász, logopédus,
pszichológus, terapeuta, stb.) teamben
tud hatékony lenni.

3,609

0,954

1

5

3,913

1,0919

1

5

e16 A konduktor, konduktori szerep: a
konduktor a gyermek minden
tevékenységében képes segíteni.

3,739

1,0206

1

5

4,182

0,9468

1

5

e17 A konduktor, konduktori szerep: a
konduktor minden életkorban képes a
fejlesztésre.

4,348

0,8748

2

5

4,674

0,5983

3

5

e18 A konduktor, konduktori szerep: a
konduktor minden területen tud
hatékonyan dolgozni (egészségügy,
szociális és oktatásügy)

4,065

0,9753

1

5

4,348

0,7369

2

5

e19 A konduktor, konduktori szerep: a
konduktor pedagógus és terapeuta.

4,087

0,8387

2

5

4,478

0,7525

3

5

8.1.6-os ábra

Hallgatói nézetváltozások az integráció, inklúzív nevelés kérdésében 1-5-ös skálán értékelve

Első évfolyam

Mean

Negyedik évfolyam

Std.
Minimum Maximum
Deviation

Mean

Std.
Minimum Maximum
Deviation

j1 Inkluzív nevelésre, integrációra
vonatkozó nézetek: minden cp-s
gyermek integrálható

1,826

0,926

1

5

1,935

1,104

1

5

j2 Inkluzív nevelésre, integrációra
vonatkozó nézetek: a konduktív
nevelés felkészít az integrációra

3,478

0,983

1

5

3,522

0,983

1

5
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j3 Inkluzív nevelésre, integrációra
vonatkozó nézetek: a konduktív
nevelés célja az inklúzió, integráció

3,978

0,803

2

5

4,261

0,828

2

5

j4 Inkluzív nevelésre, integrációra
vonatkozó nézetek: mindenkinek
joga van a többségi neveléshez

4,587

0,652

3

5

4,587

0,748

2

5

j5 Inkluzív nevelésre, integrációra
vonatkozó nézetek: az inkluzív
nevelésnek határozott
kritériumrendszere van

3,909

0,83

2

5

3,935

0,712

3

5

j6 Inkluzív nevelésre, integrációra
vonatkozó nézetek: a szabadidős
foglalkozások, sport, szakkörök
segítik a cp-s gyermekek
beilleszkedését

4,478

0,623

3

5

4,63

0,572

3

5

j7 Inkluzív nevelésre, integrációra
vonatkozó nézetek: a konduktív
nevelés csoportos jellege fontos
feltétele a sikeres integrációnak

4,522

0,753

2

5

4,435

0,86

1

5

j8 Inkluzív nevelésre, integrációra
vonatkozó nézetek: a sikeres
integráló nevelés érdekében fontos,
hogy a konduktív nevelés a
szükséges legrövidebb ideig tartson.

3,891

1,269

1

5

4,152

1,053

2

5

j9 Inkluzív nevelésre, integrációra
vonatkozó nézetek: a konduktív
nevelés egy lehetséges út a sikeres
integráló neveléshez

4,391

0,682

3

5

4,413

0,748

2

5

j10 Inkluzív nevelésre, integrációra
vonatkozó nézetek: a konduktív
nevelés rendelkezik adaptálható
eszköztárral az integráló neveléshez.

3,783

0,814

2

5

4,043

0,965

2

5

j11 Inkluzív nevelésre, integrációra
vonatkozó nézetek: többségi
iskolák/óvodák nagyrésze felkészült
a cp-s gyermekek fogadására, a
velük való foglalkozásra

1,587

0,717

1

3

1,652

0,766

1

5

j12 Inkluzív nevelésre, integrációra
vonatkozó nézetek: szükséges, hogy
a fejlődési mérföldköveknél a cp-s
gyermekek intervallum konduktív
nevelésben vegyenek részt

3,822

0,747

3

5

3,891

0,849

2

5
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j13 Inkluzív nevelésre, integrációra
vonatkozó nézetek: a konduktor az
inklúzió megvalósítására felkészített
szakember

3,65

0,822

2

5

3,489

0,968

1

5

8.1.7-es ábra

Hallgatói nézetek változása a konduktori szakma tanulhatóságának kérdésében 1-5-ös skálán értékelve

Első évfolyam

Mean

Negyedik évfolyam

Std.
Minimum Maximum
Deviation

Mean

Std.
Minimum Maximum
Deviation

i1 Konduktori szakma
tanulhatósága: A konduktori
szakma véleményem szerint
elsősorban az elmélet (konduktív
pedagógiai, tantárgypedagógiai és
módszertani és orvosbiológiai)
tudáselemeinek elsajátításával
tanulható.

2,674

0,99

1

5

2,891

1,0797

1

5

i2 Konduktori szakma
tanulhatósága: A konduktori
szakma véleményem szerint a
hallgatók számára igazán a
gyakorlatban eltöltött minél több
egyéni gyakorlati óra alapján
sajátítható el.

4,652

0,5664

3

5

4,761

0,5243

3

5

i3 Konduktori szakma
tanulhatósága: A konduktori
szakma alapját képező tananyag
elsősorban az elméleti kurzusok
előadásaiban, valamint a
kapcsolódó jegyzetekben,
tanulmányokban, szakmai
könyvekben jelenik meg.

3

1,0328

1

5

2,5

0,9369

1

5

i4 Konduktori szakma
tanulhatósága: A konduktori
szakma alapján képező tananyag
elsősorban a csoportos gyakorlati
feladathelyzetekben jelenik meg, az
ezekből és egymástól való tanulás
útján sajátítható el.

4,067

0,7804

2

5

4,478

0,6909

3

5

i5 Konduktori szakma
tanulhatósága: Véleményem szerint
csak az egyéni és önálló
feladatvégzésben, egyéni
fejlesztésben megvalósuló
feladathelyzetben lehet a
konduktori szakmát igazán
megtanulni.

3,326

1,034

1

5

4,065

0,8001

2

5
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i6 Konduktori szakma
tanulhatósága: A képzésben való
részvétellel nem igazán lehet a
szakmát elsajátítani, még hosszú
évek pedagógusi tapasztalásai
szükségesek hozzá.

2,457

1,0689

1

5

3,043

1,2988

1

5

i7 Konduktori szakma
tanulhatósága: Ezt a szakmát csak a
gyakorlatban lehet tapasztalt
szakemberektől (konduktor)
megtanulni

4,174

0,769

2

5

5,522

5,9916

2

45

i9 Konduktori szakma
tanulhatósága: Nem kizárólag
oktatóktól, konduktoroktól
tanulható, hanem akár a
hallgatóktól is.

4,087

0,755

2

5

4,065

0,8274

3

5

i10 Konduktori szakma
tanulhatósága: Leginkább a
gyakorlatvezető konduktoroktól
lehet tanulni.

2,87

1,1276

1

5

3,217

1,1909

1

5

8.2.1-es ábra

A konduktori szerepre és tevékenységre vonatkozó nézetek alakulása évfolyamonkénti bontásban - 1-5-ös skálán mérve

Első évfolyam

Mean

Std.
Deviation

Minimum

Második évfolyam

Maximum

Mean

Std.
Deviation

Minimum
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Harmadik évfolyam

Maximum

Mean

Std.
Deviation

Minimum

Negyedik évfolyam

Maximum

Mea
n

Std.
Deviation

Minimum

Maximum

4,625

,8062

3,0

5,0
4,75

0,447

4

5

4,625

0,5

4

5

4,813

0,403

4

5

e1_II A konduktor,
konduktori szerep: A
konduktor egy
speciális pedagógus.

e2_II A konduktor,
konduktori szerep: A
konduktor
mozgásterápiát végző
szakember.

e3_II A konduktor,
konduktori szerep: A
konduktor
szakterülete
elsődlegesen a
pedagógia,
másodlagosan az
egészségügy,
rehabilitáció.

e4_II A konduktor,
konduktori szerep: A
konduktor
dominánsan a mozgás
fejlesztését végzi.

e5_II A konduktor,
konduktori szerep: A
konduktív
tevékenység segítést,
irányítást, rávezetést
jelent.

e6_II A konduktor,
konduktori szerep: A
konduktori
tevékenységhez
elengedhetetlen a
konduktív pedagógiai
tartalmak ismerete.

3,313

2,813

2,625

4,625

4,688

1,1383

1,5586

1,2583

,5000

,4787

1,0

1,0

1,0

4,0

4,0

5,0
3,813

0,981

2

5

3,875

0,719

3

5

4,188

0,911

3

5

3,063

1,124

1

5

3,563

1,263

1

5

3,875

0,885

3

5

2,75

1,483

1

5

3,063

0,854

1

4

3,125

0,806

1

4

4,563

0,892

2

5

4,625

0,5

4

5

4,813

0,403

4

5

4,938

0,25

4

5

4,688

0,704

3

5

4,875

0,342

4

5

5,0

5,0

5,0

5,0
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e7_II A konduktor,
konduktori szerep: A
konduktori
tevékenységhez
nélkülözhetetlen a
neurorehabilitációs
tárgyak ismerete.

e8_II A konduktor,
konduktori szerep: A
konduktori
tevékenységhez
alapvető a
oktatási/nevelési
módszertani
alapismeretek
megléte.

e9_II A konduktor,
konduktori szerep: A
konduktori
tevékenység komplex
személyiségfejlesztést
valósít meg.

e10_II A konduktor,
konduktori szerep: A
konduktori
tevékenység
elsősorban a szakma
ismeretét feltételezi.

e11_II A konduktor,
konduktori szerep: A
konduktori egy
facilitáló, segítő
szerep.

e13_II A konduktor,
konduktori szerep: A
konduktor érzékeny
az egyéni
szükségletekre.

e14_II A konduktor,
konduktori szerep: A
konduktor inkább
homogén (konduktor)
teamben tud hatékony
lenni.

3,933

4,375

4,938

3,438

3,813

3,938

2,500

1,1629

,7188

,2500

1,1529

1,1087

1,2894

1,0954

2,0

3,0

4,0

2,0

2,0

1,0

1,0

5,0
4,125

0,957

2

5

3,75

1

2

5

4,375

0,885

3

5

4,313

0,602

3

5

4,25

0,856

2

5

4,938

0,25

4

5

4,875

0,342

4

5

4,938

0,25

4

5

3,688

1,078

1

5

4

0,817

3

5

4,25

0,856

3

5

4,25

0,931

2

5

3,563

1,031

2

5

4,375

0,719

3

5

4,375

0,719

3

5

4,875

0,342

4

5

2,625

1,148

1

5

3,375

0,957

1

5

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0
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e15_II A konduktor,
konduktori szerep: A
konduktor inkább
heterogén
(neurológus,
gyógypedagógus,
gyógytornász,
logopédus,
pszichológus,
terapeuta, stb.)
teamben tud hatékony
lenni.

e16_II A konduktor,
konduktori szerep: a
konduktor a gyermek
minden
tevékenységében
képes segíteni.

e17_II A konduktor,
konduktori szerep: a
konduktor minden
életkorban képes a
fejlesztésre.

e18_II A konduktor,
konduktori szerep: a
konduktor minden
területen tud
hatékonyan dolgozni
(egészségügy,
szociális és
oktatásügy)

e19_II A konduktor,
konduktori szerep: a
konduktor pedagógus
és terapeuta.

3,563

3,375

4,250

4,000

4,000

,9639

,9574

,8563

,8944

,8165

2,0

1,0

3,0

3,0

2,0

5,0
3,688

1,25

1

5

3,313

1,138

1

5

3,438

1,263

1

5

4,438

0,727

3

5

4,188

0,981

2

5

4,4

0,633

3

5

4,375

0,885

2

5

4,625

0,806

2

5

4,688

0,479

4

5

4,125

0,806

2

5

3,688

1,078

2

5

4,188

0,911

2

5

3,75

1,126

1

5

4,063

0,772

2

5

4,375

0,885

3

5

5,0

5,0

5,0

5,0
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8.2.2-es ábra
Az inkluzív együttnevelésre, integrációra vonatkozó nézetek alakulása évfolyamonkénti bontásban 1-5-ös skálán
mérve

Első évfolyam

M
ea
n

j1 Inkluzív nevelésre, integrációra
vonatkozó nézetek: minden cp-s gyermek
integrálható

Második évfolyam

Std. Mini
M
Maxi
Devi mu
ea
mum
ation m
n

Harmadik évfolyam

Negyedik évfolyam

Std. Mini
Maxi
Devi mu
mum
ation m

M Std. Mini
M
Maxi
ea Devi mu
ea
mum
n ation m
n

Std. Mini
Maxi
Devi mu
mum
ation m

1,4
38

0,727

1

3

1,7
5

0,775

1

3

3,4
38

0,964

1

5

3,5

0,894

2

5

2

0,894

1

4

1,7
5

1,238

j2 Inkluzív nevelésre, integrációra
vonatkozó nézetek: a konduktív nevelés
felkészít az integrációra

3,5
6

0,964

2

5

3,7
5

1

2

5

j3 Inkluzív nevelésre, integrációra
vonatkozó nézetek: a konduktív nevelés
célja az inklúzió, integráció

4,3
1

0,704

3

5

4,0
63

1,063

2

5

4,4
38

0,512

4

5

j4 Inkluzív nevelésre, integrációra
vonatkozó nézetek: mindenkinek joga van a
többségi neveléshez

4,6
9

0,602

3

5

4,5
63

0,629

3

5

4,5

0,966

2

5

j5 Inkluzív nevelésre, integrációra
vonatkozó nézetek: az inkluzív nevelésnek
határozott kritériumrendszere van

4,2
5

0,775

3

5

4,3
13

0,602

3

5

4

0,817

3

5

j6 Inkluzív nevelésre, integrációra
vonatkozó nézetek: a szabadidős
foglalkozások, sport, szakkörök segítik a cps gyermekek beilleszkedését

4,5
6

0,629

3

5

4,6
25

0,619

3

5

4,6
25

0,619

3

5

j7 Inkluzív nevelésre, integrációra
vonatkozó nézetek: a konduktív nevelés
csoportos jellege fontos feltétele a sikeres
integrációnak

4,6
9

0,479

4

5

4,5
63

0,629

3

5

4,3
75

0,719

3

5
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1

5

4,5

0,73

3

5

j8 Inkluzív nevelésre, integrációra
vonatkozó nézetek: a sikeres integráló
nevelés érdekében fontos, hogy a konduktív
nevelés a szükséges legrövidebb ideig
tartson.

3,9
4

1,182

1

5

3,8
13

1,471

1

5

3,3
75

1,586

1

5

3,8
75

1,204

2

5

j9 Inkluzív nevelésre, integrációra
vonatkozó nézetek: a konduktív nevelés egy
lehetséges út a sikeres integráló neveléshez

4,4
4

0,512

4

5

4,6
88

0,602

3

5

4,3
13

0,793

3

5

4,5

0,633

3

5

j10 Inkluzív nevelésre, integrációra
vonatkozó nézetek: a konduktív nevelés
rendelkezik adaptálható eszköztárral az
integráló neveléshez.

3,8
1

0,75

3

5

4,4
38

0,727

3

5

4,2
5

0,775

3

5

3,8
13

0,911

2

5

j11 Inkluzív nevelésre, integrációra
vonatkozó nézetek: többségi
iskolák/óvodák nagyrésze felkészült a cp-s
gyermekek fogadására, a velük való
foglalkozásra

1,6
9

0,793

1

3

1,5
63

0,629

1

3

1,4
38

0,629

1

3

1,3
75

0,5

1

2

j12 Inkluzív nevelésre, integrációra
vonatkozó nézetek: szükséges, hogy a
fejlődési mérföldköveknél a cp-s gyermekek
intervallum konduktív nevelésben vegyenek
részt

3,6
9

0,793

3

5

4

0,73

3

5

3,8
13

0,834

2

5

j13 Inkluzív nevelésre, integrációra
vonatkozó nézetek: a konduktor az inklúzió
megvalósítására felkészített szakember

3,6
3

0,885

2

5

3,5
63

1,153

1

5

3,2
5

1

2

5

3,1
88

1,047

1

5

8.2.3-as ábra

A konduktori szakma tanulhatóságára vonatkozó nézetek alakulása évfolyamonkénti bontásban 1-5-ös skálán
mérve

Első évfolyam

Második évfolyam
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Harmadik évfolyam

Negyedik évfolyam

Me
an

Std.
Deviati
on

Minim
um

Maxim
um

Me
an

Std.
Deviati
on

Minim
um

Maxim
um

Me
an

Std.
Deviati
on

Minim
um

Maxim
um

Me
an

Std.
Deviati
on

Minim
um

Maxim
um

i1 Konduktori szakma
tanulhatósága: A konduktori
szakma véleményem szerint
elsősorban az elmélet (konduktív
pedagógiai, tantárgypedagógiai és
módszertani és orvosbiológiai)
tudáselemeinek elsajátításával
tanulható.

2,6
9

0,95

1,00

4,00

2,6
9

1,20

1,00

4,00

2,6
9

0,95

1,00

4,00

2,5
0

1,03

1,00

4,00

i2 Konduktori szakma
tanulhatósága: A konduktori
szakma véleményem szerint a
hallgatók számára igazán a
gyakorlatban eltöltött minél több
egyéni gyakorlati óra alapján
sajátítható el.

4,5
6

0,63

3,00

5,00

4,7
5

0,45

4,00

5,00

4,8
1

0,40

4,00

5,00

4,8
8

0,34

4,00

5,00

i3 Konduktori szakma
tanulhatósága: A konduktori
szakma alapját képező tananyag
elsősorban az elméleti kurzusok
előadásaiban, valamint a
kapcsolódó jegyzetekben,
tanulmányokban, szakmai
könyvekben jelenik meg.

2,8
1

0,83

1,00

4,00

2,1
9

1,05

1,00

4,00

2,3
8

0,72

1,00

4,00

i4 Konduktori szakma
tanulhatósága: A konduktori
szakma alapján képező tananyag
elsősorban a csoportos gyakorlati
feladathelyzetekben jelenik meg,
az ezekből és egymástól való
tanulás útján sajátítható el.

3,8
1

0,83

2,00

5,00

4,1
3

0,89

2,00

5,00

4,2
5

0,93

2,00

5,00

4,5
0

0,63

3,00

5,00

i5 Konduktori szakma
tanulhatósága: Véleményem
szerint csak az egyéni és önálló
feladatvégzésben, egyéni
fejlesztésben megvalósuló
feladathelyzetben lehet a
konduktori szakmát igazán
megtanulni.

3,1
9

0,91

2,00

5,00

3,7
5

1,13

1,00

5,00

4,3
1

0,60

3,00

5,00

i6 Konduktori szakma
tanulhatósága: A képzésben való
részvétellel nem igazán lehet a
szakmát elsajátítani, még hosszú
évek pedagógusi tapasztalásai
szükségesek hozzá.

2,3
1

0,87

1,00

4,00

3,0
6

1,06

1,00

5,00

3,1
9

1,05

2,00

5,00

3,0
0

1,21

1,00

5,00

i7 Konduktori szakma
tanulhatósága: Ezt a szakmát csak
a gyakorlatban lehet tapasztalt
szakemberektől (konduktor)
megtanulni

4,0
0

0,82

2,00

5,00

4,0
0

1,26

1,00

5,00

4,6
3

0,62

3,00

5,00

4,5
0

0,73

3,00

5,00
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i9 Konduktori szakma
tanulhatósága: Nem kizárólag
oktatóktól, konduktoroktól
tanulható, hanem akár a
hallgatóktól is.

4,1
3

0,72

3,00

5,00

4,2
5

1,06

1,00

5,00

4,1
3

0,81

2,00

5,00

4,4
4

0,81

3,00

5,00

i10 Konduktori szakma
tanulhatósága: Leginkább a
gyakorlatvezető konduktoroktól
lehet tanulni.

2,5
6

0,89

1,00

4,00

2,5
0

1,21

1,00

5,00

3,0
0

1,15

1,00

5,00

2,9
4

1,06

1,00

5,00

Átlagok
A konduktorképzés

Konduktor vagy oktató

1.évfolyam

2.évfolyam

3.évfolyam

4.évfolyam

A sikeres konduktorrá váláshoz leginkább
a konduktív pedagógiai szakmai
tanegységek által közvetített tudáselemek
járulnak hozzá, a tanítás-módszertan,
valamint orvosbiológiai egységek előtt.

3,75

3,71

3,44

3,97

3,98

A sikeres konduktorrá váláshoz leginkább
a tanítás-módszertani tanegységek által
közvetített tudáselemek járulnak hozzá, a
konduktív pedagógiai, valamint
orvosbiológiai egységek előtt.

2,962

3,254

2,966

2,6

2,773

A sikeres konduktorrá váláshoz
mindhárom részterület (konduktív
pedagógiai, tanítás-módszertani,
orvosbiológiai tanegység) egyformán
szükséges, így esetükben egyforma
óraszám lenne szükséges.

4,019

4,672

4,085

3,588

3,835

A sikeres konduktorrá váláshoz az
elméleti tudáselemek elsajátítása
fontosabb, mint a konduktív gyakorlaté,
aminek az óraszámokban is meg kell
nyilvánulnia.

1,962

2,051

1,915

1,8

1,835

A sikeres konduktorrá válás kulcsa
inkább a konduktív gyakorlat elsajátítása,
mint az elméleti ismereteké, aminek az
óraszámokban is meg kell nyilvánulnia.

3,944

4,966

4,136

4,298

4,33

3,2

3,695

3,119

2,694

2,866

2,529

3,448

3,136

2,31

2,526

A sikeres konduktorrá váláshoz az
elmélet és gyakorlat tekintetében 50-50
%-os arányú óramegoszlás szükséges.

Véleményem szerint az egyes elméleti és
módszertani, valamint szakmai gyakorlati
és helyzetgyakorlati órák jelenlegi aránya
megfelelő.
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Véleményem szerint a folyamatos heti
szakmai gyakorlat óráinak (folyamatos
szakmai gyakorlat, helyzetgyakorlatok)
nagyobb hangsúlyt, több óraszámot
kellene kapniuk, a jelenlegi heti
óraszámokhoz képest.

4,132

3,776

3,203

3,482

3,918

Véleményem szerint az elméleti óráknak
nagyobb hangsúlyt, több óraszámot
kellene kapniuk.

2,346

2,017

1,949

1,988

2,093

Véleményem szerint a konduktív
pedagógiai elméleti tárgyakra több
óraszámot, míg a módszertani tárgyakra
kevesebb óraszámot kellene
csoportosítani.

3,302

2,966

3,051

3,365

3,67

Véleményem szerint a konduktív
pedagógiai - orvosbiológiai elméleti órák
számait és a módszertanitantárgypedagógiai-alapozó tárgyak (ált.
pedagógia, pszichológia,
neveléstudomány) óraszámait a
jelenlegihez képest arányosabban, 50-50
%-

3,173

3,379

2,707

2,976

2,897

Véleményem szerint aránytalanul kevés
(1/3) óraszám jut a konduktív pedagógiai
és orvosbiológiai órákra együttesen, a
módszertani-tantágypedagógiai és alapozó
tárgyak 2/3-os óraszámával szemben.

3,566

3,966

3,627

3,965

4,206

Véleményem szerint az 1/3 – 2/3- os
arány a konduktív pedagógiai,
orvosbiológiai és a módszertanitantárgypedagógiai, alapozó tárgyak
között megfelelő.

2,642

3,169

2,339

2,106

2,186

Véleményem szerint 1/3 – 1/3 – 1/3 –os
arányban kellene egymás között
megosztani az elméleti tárgyakat: a
konduktív pedagógiai-módszertani,
tantárgypedagógia-orvosbiológia

3,472

3,483

2,983

2,953

3,25

Véleményem szerint összhangban
vannak, megfelelően kapcsolódnak az
elméleti órák és a szakmai gyakorlat
tevékenysége.

2,547

3,475

2,695

2,4

2,406

3,64

3,644

3,424

3,624

3,698

Sokszor tapasztalom, hogy az elméletben
tanultak és a gyakorlati kérdésre adott
válaszok egymásnak ellentmondanak,
gyakran kioltják egymást.

3,148

3,034

3,169

3,274

3,042

A konduktorképzés véleményem szerint
átalakulásra, megújulásra szorul.

4,094

3,379

3,678

4,212

4,411

Véleményem szerint nem feltétlenül
kapcsolódnak, nem épülnek egymásra az
elméletben tanultak a szakmai
gyakorlatban alkalmazottakkal...
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ÖSSZEFÜGGÉS-VIZSGÁLAT:
e7_2 Kétértékűvé transzformált e7 változó * p12_3 Crosstabulation
p12_3 Véleményem szerint aránytalanul
kevés (1/3) óraszám jut a konduktív
pedagógiai és orvosbiológiai órákra
együttesen, a módszertanitantágypedagógiai és alapozó tárgyak 2/3-os
óraszámával szemben
2,00 Egyet is

e7_2 A konduktori

1,00 Nem ért

Count

tevékenységhez

egyet

% within e7_2

nélkülözhetetlen a

Kétértékűvé

neurorehabilitációs

transzformált e7 változó

tárgyak ismerete

2,00 Egyetért

1,00 Nem ért

ért meg nem

3,00

egyet

is

Egyetért

Total

17

21

34

72

23,6%

29,2%

47,2%

100,0%

36

54

187

277

13,0%

19,5%

67,5%

100,0%

53

75

221

349

15,2%

21,5%

63,3%

100,0%

Count
% within e7_2
Kétértékűvé
transzformált e7 változó

Total

Count
% within e7_2
Kétértékűvé
transzformált e7 változó
Chi-Square Tests

Asymptotic Significance

Value
Pearson Chi-Square

df

(2-sided)

a

2

,005

10,082

2

,006

9,833

1

,002

10,442

Likelihood Ratio
Linear-by-Linear Association
N of Valid Cases

349

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is
10,93.
Symmetric Measures
Asymptotic
Value
Nominal by Nominal

Ordinal by Ordinal

Approximate
a

Standardized Error

Approximate T

b

Significance

Phi

,173

,005

Cramer's V

,173

,005

Gamma

,355

N of Valid Cases

349

a. Not assuming the null hypothesis.
b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.
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,100

3,026

,002

e8_2 * p3_3 Crosstabulation
p3_3 A sikeres konduktorrá váláshoz
mindhárom részterület (konduktív pedagógiai,
tanítás-módszertani, orvosbiológiai tanegység)
egyformán szükséges, így esetükben egyforma
óraszám lenne szükséges

e8_2 A konduktori

1,00 Nem ért egyet

% within e8_2 Kétértékűvé

az oktatási/nevelési

transzformált e8 változó
2,00 Egyetért

2,00 Egyet is

egyet

ért meg nem is

3,00 Egyetért

16

12

35

63

25,4%

19,0%

55,6%

100,0%

31

59

198

288

10,8%

20,5%

68,8%

100,0%

47

71

233

351

13,4%

20,2%

66,4%

100,0%

Count

tevékenységhez alapvető

módszertani

1,00 Nem ért

Count

alapismeretek megléte

Total

% within e8_2 Kétértékűvé
transzformált e8 változó

Total

Count
% within e8_2 Kétértékűvé
transzformált e8 változó

Chi-Square Tests
Asymptotic
Significance (2Value

df

sided)

9,675a

2

,008

Likelihood Ratio

8,419

2

,015

Linear-by-Linear Association

7,722

1

,005

Pearson Chi-Square

N of Valid Cases

351

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8,44.

Symmetric Measures
Asymptotic
Standardized Errora

Value
Nominal by Nominal

Ordinal by Ordinal

Approximate
Approximate Tb

Significance

Phi

,166

,008

Cramer's V

,166

,008

Gamma

,296

N of Valid Cases

351

a. Not assuming the null hypothesis.
b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.
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,117

2,199

,028

e8_2 * p11_3 Crosstabulation
p11_3 Véleményem szerint a konduktív
pedagógiai - orvosbiológiai elméleti órák
számait és a módszertani-tantárgypedagógiaialapozó tárgyak (ált. pedagógia, pszichológia,
neveléstudomány) óraszámait a jelenlegihez
képest arányosabban…
1,00 Nem ért
egyet
e8_2 A konduktori

1,00 Nem ért egyet

Count

tevékenységhez alapvető

% within e8_2

az oktatási/nevelési

Kétértékűvé transzformált

módszertani

e8 változó

alapismeretek megléte

2,00 Egyetért

2,00 Egyet is
ért meg nem is 3,00 Egyetért

Total

32

25

6

63

50,8%

39,7%

9,5%

100,0%

91

102

93

286

31,8%

35,7%

32,5%

100,0%

123

127

99

349

35,2%

36,4%

28,4%

100,0%

Count
% within e8_2
Kétértékűvé transzformált
e8 változó

Total

Count
% within e8_2
Kétértékűvé transzformált
e8 változó
Chi-Square Tests
Asymptotic
Significance (2Value

df

sided)

a

2

,001

Likelihood Ratio

17,310

2

,000

Linear-by-Linear Association

14,362

1

,000

Pearson Chi-Square

15,126

N of Valid Cases

349

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is
17,87.
Symmetric Measures
Asymptotic
Value
Nominal by Nominal

Ordinal by Ordinal

Approximate
a

Standardized Error

Approximate T

b

Significance

Phi

,208

,001

Cramer's V

,208

,001

Gamma

,428

N of Valid Cases

349

a. Not assuming the null hypothesis.
b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.
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,095

4,061

,000

e8_2 * p10_3 Crosstabulation
p10_3 Véleményem szerint a konduktív
pedagógiai elméleti tárgyakra több óraszámot,
míg a módszertani tárgyakra kevesebb
óraszámot kellene csoportosítani
2,00 Egyet is

e8_2 A konduktori

ért meg nem

egyet

is

1,00 Nem ért egyet Count

tevékenységhez alapvető

% within e8_2

az oktatási/nevelési

Kétértékűvé transzformált

módszertani

e8 változó

alapismeretek megléte

1,00 Nem ért

2,00 Egyetért

3,00 Egyetért

Total

23

6

33

62

37,1%

9,7%

53,2%

100,0%

86

71

132

289

29,8%

24,6%

45,7%

100,0%

109

77

165

351

31,1%

21,9%

47,0%

100,0%

Count
% within e8_2
Kétértékűvé transzformált
e8 változó

Total

Count
% within e8_2
Kétértékűvé transzformált
e8 változó
Chi-Square Tests
Asymptotic
Significance (2Value

df

sided)

a

2

,036

7,702

2

,021

Linear-by-Linear Association

,000

1

,986

N of Valid Cases

351

Pearson Chi-Square

6,664

Likelihood Ratio

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is
13,60.

Symmetric Measures
Asymptotic
Value
Nominal by Nominal

Ordinal by Ordinal

Approximate
a

Standardized Error

Approximate T

b

Significance

Phi

,138

,036

Cramer's V

,138

,036

Gamma

N of Valid Cases

-,021
351

a. Not assuming the null hypothesis.
b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.

304

,128

-,166

,868

