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Napjainkban közismert ténnyé vált a tanügyi rendszer alulfinanszírozása,
ami az infrastruktúrát, valamint a humán erõforrást illeti. Nem kérdéses, a
tanügyi rendszerben maradásnak az elhivatottság alapvetõ feltétele, de mint
minden munka, a tanár számára az oktatásnak anyagi elégtételt is kellene
nyújtania.

A 2009–2010-es tanév április–május hónapjaiban egy kvantitatív kutatást
végeztem Kovászna megye líceumaiban oktatók körében. A kutatás során 390,
a megyében tevékenységét végzõ oktatót kérdeztem meg. A mintacsoport kivá-
lasztásához rétegezett mintavételt használtam. A 2 próba során arra a követ-
keztetésre jutottam, hogy a különbözõ oktatási szakterületen tevékenykedõ ta-
nárok az oktatási rendszerbe lépésüket megelõzõen más területen szereztek
munkahelyi tapasztalatot. A tanári pálya feladásával kapcsolatosan a különbö-
zõ életkorúak véleménye szintén eltérõ. A két független változós ANOVA
elemzés eredménye arra enged következetni, hogy az oktató munkahelyi ta-
pasztalatát az oktatási szakterülete és az iskolai végzettsége befolyásolja.

Kulcsszavak: marketingkutatás, kereszttáblázat, 2 próba, kontingencia
koefficiens, többtényezõs variancia-analízis.

JELKÓD: C30, C50, C52, I20

A fejlett országok gazdasági és társadalmi fejlõdését támogató kor-
mányközi együttmûködési szervezetének (OECD) TALIS („Teaching and
Learning International Survey”) vizsgálata az elsõ olyan, kormányok ál-
tal kezdeményezett nemzetközi kutatás, amelyik a tanárokat kérdezi
meg a tanítás és a tanulás körülményeirõl.

A vizsgálatban Ausztrália, Ausztria, Belgium, Brazília, Bulgária, Dá-
nia, Észtország, Írország, Izland, Korea, Lengyelország, Magyarország,
Malajzia, Málta, Mexikó, Norvégia, Olaszország, Portugália, Spanyolor-
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szág, Szlovákia, Szlovénia és Törökország alsó középfokon tanító taná-
rainak reprezentatív mintája vett részt, országonként mintegy 6000 pe-
dagógus. Az adatfelvételre 2008 tavaszán került sor.

A TALIS-kutatás során az iskola vezetõit és a tanárokat kérdõív al-
kalmazásával részletesen kikérdezték a tanítás és tanulás szakmai kör-
nyezetérõl, munkájuk értékelésének formáiról, az értékelés következmé-
nyeirõl, szakmai fejlõdésükrõl, a továbbképzés lehetõségeirõl, formái-
ról, körülményeirõl, a tanítási munkájukra gyakorolt hatásáról, az isko-
lavezetés sajátosságairól, valamint a tanítással kapcsolatos attitûdjeikrõl
és tanítási gyakorlatukról. Válaszaik alapján következtetünk arra, hogy
az iskolavezetõk és a pedagógusok hogyan észlelik az aktuális oktatás-
politikai szándékokat, törekvéseket, és mindezek hogyan tükrözõdnek
az iskolai gyakorlatról alkotott önképükben.

Figyelembe véve a fent említett tanulmány eredményeit valamint,
hogy Románia nem vett részt a kutatásban, a 2009–2010-es tanév ápri-
lis–június hónapjaiban, hasonló témával, egy kvantitatív kutatást végez-
tem a Kovászna megye líceumaiban oktató tanárainak körében. A kuta-
tás során a megyében tevékenységét végzõ 762 oktató közül 390-et kér-
deztem meg. A mintacsoport kiválasztásához rétegezett mintavételt
használtam, a sokaságot életkor és nem szerint csoportosítottam, majd
minden egyes rétegbõl véletlenszerûen választottam ki mintaelemeket.

Az eredmények bemutatása:
•  A válaszoló oktatók 45,9%-a a tanügybe lépése elõtt más területen

dolgozott, ezzel ellentétben 54%-nak ez az elsõ munkahelye. A kutatás
során 95%-os valószínûséggel garantálhatjuk, hogy Kovászna megye lí-
ceumi oktatóinak 41-51%-a mondhatja el ugyanezt magáról.

•  A megkérdezett oktatók 74,6%-nak az oktatáson kívül nincs más
jövedelemforrása; a teljes populáció szintjén 95%-os valószínûséggel
garantálhatjuk, hogy azok az oktatók, akiknek van mellékjövedelme a
megyében líceumaiban oktató tanárok 21%-30%-át teszik ki.

•  Arra a kérdésre, hogy az oktatás során a tanár rendelkezik vagy
nem tankönyvvel a válaszolók 53%-a igennel válaszolt, 37,5%-nak csak
egy pár tantárgyhoz, illetve 9,5%-nak egyáltalán nem áll rendelkezésére
tankönyv.
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• Arra a kérdésre, hogy gondolt-e már a tanári karrier feladására, a
megkérdezettek 49,7%-a igennel válaszolt, 50,3%-a a megkérdezés pil-
lanatáig nem gondolt erre. A populáció szintjén, 95%-os valószínûség-
gel a rendszer elhagyására gondolt a megyében oktatók 45-55%-a.

• Az elõbbi kérdésre igennel válaszolók 71,6%-a pénzügyi okokat
jelölt meg a távozás okának, 25,4%-a az iskolai fegyelmet hiányolja, míg
3%-a más okokat.

2 próba
A vizsgálat azon cellagyakoriságok kiszámításával kezdõdött, ame-

lyekre akkor számíthatnánk, ha nem lenne összefüggés a két változó kö-
zött, felhasználva a meglévõ sor- és oszlopösszesítõ értékeit. Ezeket az
Eij várt cellagyakoriságokat összehasonlítjuk a kereszttábla Oij megfi-
gyelt gyakoriságaival, a 2-statisztika kiszámításával. A cellák várt gya-
korisága a következõ képlettel számítható ki:

Eij =                                                                       , valamint

               2= 

Oij – az i sor, j oszlopban megfigyelt érték
Eij – az i sor, j oszlopban a cella várt gyakorisága
r – a sorok száma
c – az oszlopok száma

Az összefüggés fennállásának megállapításához megbecsüljük, mi
annak a valószínûsége, hogy 2 értéke akkora vagy nagyobb legyen, mint
a kereszttáblában számított érték. A 2-statisztika egyik fontos jellemzõ-
je a hozzátartozó szabadságfok (szf) nagysága. Általában a szabadságfo-
kok száma egyenlõ a megfigyelések számával, mínusz azon feltételek
száma, amelyek a statisztika kiszámításához szükségesek. A kereszttáb-
lához kapcsolódó 2-statisztika esetén a szabadságfok értéke egyenlõ a
sorok száma (r) mínusz 1, illetve az oszlopok száma (c) mínusz 1. Ez
alapján a df = (r–1)*(c–1). Ha adott szabadságfok mellett a próbafügg-

i. sor összege x j.oszlop összege
teljes minta

  r

i –1

  c

j –1

(Oij – Eij)
2

Eij
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vény számított értéke nagyobb, mint a 2-eloszlás kritikus értéke, a null-
hipotézist, hogy a két változó között nincs összefüggés, elutasítjuk (Mal-
hotra 2005, 546–547.).

(1)  Ho: Nincs összefüggés a megkérdezett oktatók oktatási szakte-
rülethez való tartozása és aközött, hogy dolgozott vagy nem a tanügybe
lépése elõtt más területen.

1. táblázat: A megfigyelt és a várt cellagyakoriságok
Oktató oktatási szakterülete *tevékenykedett-e más területen az ok-

tatást megelõzõen kereszttábla

Forrás: SPSS program által készített táblázat

Oktató

oktatási
szakterülete

Nyelv és
kommunikáció
Matematika,
informatika és
természettudomány
Ember és társadalom

Mûvészet
és testnevelés

Technológia

Pszichopedagógiai

tanácsadás

Összesen

Megfigyelt
Várt

Megfigyelt

Várt

Megfigyelt

Várt
Megfigyelt

Várt

Megfigyelt
Várt

Megfigyelt

Várt
Megfigyelt

Várt

nem

54.0
50.3

86.0

54.1

38.0

33.0
12.0

12.4

17.0
59.0

4.0

2.2
211.0

211.0

igen

39.0
42.7

14.0

45.9

23.0

28.0
11.0

10.6

92.0
50.0

0.0

1.8
179.0

179.0

Össz.

93.0
93.0

100.0

100.0

61.0

61.0
23.0

23.0

109.0
109.0

4.0

4.0
390.0

390.0

Tevékenykedett-e
más területen az

oktatást megelõzõen
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Amint az a 1. táblázatból is látszik, eltérések vannak a megfigyelt
cellagyakoriságok és a várt cellagyakoriságok között. Például a technoló-
gia szakterület esetében a válaszolók közül 92 személy volt alkalmazva
más területen az oktatást megelõzõen, illetve 14 oktató számára ez az el-
sõ tevékenységi terület. Ez arra enged következtetni, hogy az oktatók
nemcsak elméleti, hanem gyakorlati tudással is rendelkeznek.

2. táblázat. A khi-négyzet teszt eredményei

a. 2 (16,7%) azon cellák száma, amelyek várható értéke kisebb mint 5

Forrás: SPSS program által készített táblázat

A 2 számított értéke 111 700, amelyet összehasonlítunk a 2 
0,05;5 =

11,0705 értékével.
Mivelhogy a 2-eloszlás kritikus értéke kisebb, mint a 2 számított

értéke, elutasítjuk a null hipotézist, ebbõl következik, hogy van össze-
függés a megkérdezetek oktatási szakterülete és aközött, hogy dolgoz-
tak-e más szakterületen a tanügyet megelõzõen. 5%-os szignifikancia
szinten a próbák szignifikánsnak bizonyultak, ugyanis a számításból
származó érték 0,000 kisebb, mint = 0, 05.

A fent említett próba a két változó közötti összefüggést igazolta, en-
nek szorosságát a kontingencia koefficiens vagy a Phi és Cramer’s V asz-
szociációs együttható mutatja. (3. táblázat)

A kontingencia koefficiens 0 és 1 közötti értékkel méri a kapcsolat
szorosságát, a 0 függetlenséget, míg az 1 szoros kapcsolatot jelent.

Pearson-féle
Khi-négyzet próba

Valószínûség arány

Lineáris kapcsolat
mutató

Érvényes esetek

Érték

1.117E2

123.484

58.150

390

Szf.

5

5

1

Aszimptotikus szignifikancia
(kétoldali)

.000

.000

.000
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3. táblázat. Nominális változók közötti összefüggés

Forrás: SPSS program által készített táblázat

C =                     = 0,472, valamint a  Cmax =                   = 0,91 (k értéke

a független változó lehetõségei). Az eredmény arra a következtetésre en-
ged juttatni, hogy a két változó között közepes erõsségû kapcsolat van.
Hasonló következtetésre jutunk, a Cramer-féle együttható:

V =                  = 0,535, ahol t = min[(r–1),(c–1)], r – a sorok száma

míg c – az oszlopoké a kereszttáblázatból.
Tehát közepes erõsségû az összefüggés a megkérdezett oktatók okta-

tási szakterülete és az elõzetesen más szakterületen kifejtett tevékenysé-
gük között. Ennek a fontossága a szaktantárgyak valamint a gyakorlati
oktatást igénylõ tantárgyak esetében nyilvánul meg a legjobban.

(2) Ho: Nincs összefüggés a megkérdezett oktatók életkora és akö-
zött, hogy a gondolt-e arra, hogy elhagyja jelenlegi pályáját.

A megfigyelt cellagyakoriságok és a várt cellagyakoriságok között el-
térések vannak, amint az a 4. táblázatban észlelhetõ.

A 2 számított értéke 39 761, amelyet összehasonlítunk a 2 
0,05;4 =

9,4877 értékével. Mivelhogy a 2-eloszlás kritikus értéke kisebb, mint a
2 számított értéke, elutasítjuk a null hipotézist, ebbõl következik, hogy

van összefüggés a megkérdezettek életkora és aközött, hogy gondolko-
zott-e a jelenlegi tanári pálya felhagyásán. 5%-os szignifikancia-szinten
a próbak szignifikánsnak bizonyultak, ugyanis a számításból származó
érték 0,000 kisebb, mint = 0, 05.

Phi

Cramer's V együttható

Kontingencia koefficiens
Érvényes esetek

Érték

.535

.535

.472

390

Aszimptotikus szignifikancia

.000

.000

.000

2

2 + n
k – 1
   k

2

n x t
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4. táblázat. Gondolt valaha arra, hogy felhagy tanári pályájával? *
 Életkor kereszttábla

Forrás: SPSS program által készített táblázat

5. táblázat A khi-négyzet teszt eredményei

a. 0 (,0%) azon cellák száma, amelyek várható értéke kisebb mint 5

Forrás: SPSS program által készített táblázat

A fent említett próba a két változó közötti összefüggést igazolta, en-
nek szorosságát a kontingencia koefficiens (0,304) vagy/és Cramer-féle V
(0,319) asszociációs együttható mutatja. Az eredmény arra a következte-
tésre enged juttatni, hogy a két változó között gyenge kapcsolat van. Te-
hát összefüggés van a megkérdezett oktatók életkora és aközött, hogy a
gondolt-e arra, hogy elhagyja jelenlegi pályáját, csak ennek mértéke
gyenge.

Gondolt
valaha
arra, hogy
felhagy
tanári
pályájával?

nem

igen

Össz.

megfigyelt

várt
megfigyelt

várt

megfigyelt
várt

20–30
év

25.0
40.7

56.0

40.3
81.0

81.0

31–40
év

42.0
49.3

56.0

48.7
98.0

98.0

41–50
év

37.0
41.2

45.0

40.8
82.0

82.0

51–60
év

69.0
50.8

32.0

50.2
101.0

101.0

61 év
fölött

23.0
14.1

5.0

13.9
28.0

28.0

Össz.

196.0

196.0

194.0
194.0

390.0
390.0

Életkor

Pearson-féle
Khi-négyzet próba
Valószínûség arány

Lineáris kapcsolat
mutató
Érvényes esetek

Érték

39.761a

41.366

36.693

390

Szf.

4

4

1

Aszimptotikus szignifikancia
(kétoldali)

.000

.000

.000
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6. táblázat. Nominális változók közötti összefüggés

Forrás: SPSS program által készített táblázat

(2)  Ho: Nincs összefüggés a megkérdezett oktatók havi nettó jöve-
delme és aközött, hogy a gondolt-e arra, hogy elhagyja jelenlegi pályáját.

7. táblázat. A megfigyelt cellagyakoriságok és a várt
cellagyakoriságok. Havi nettó jövedelem * Gondolt valaha arra,
 hogy felhagy tanári pályájával? Kereszttábla

Forrás: SPSS program által készített táblázat

Phi

Cramer's V együttható

Kontingencia koefficiens
Érvényes esetek

Érték

.319

.319

.304

390

Aszimptotikus szignifikancia
.000

.000

.000

Oktató

havi nettó
jövedelme

500–800 lej

801–1100 lej

1101–1400 lej

1401–1700 lej

1701 lej fölött

összesen

Megfigyelt

Várt
Megfigyelt

Várt

Megfigyelt
Várt

Megfigyelt
Várt

Megfigyelt

Várt
Megfigyelt

Várt

nem

3.0

3.5
42.0

54.3

45.0
55.8

34.0
31.2

72.0

51.3
196.0

196.0

igen

4.0

3.5
66.0

53.7

66.0
55.2

28.0
30.8

30.0

50.7
194.0

194.0

Össz.

7.0

7.0
108.0

108.0

111.0
111.0

62.0
62.0

102.0

102.0
390.0

390.0

Gondolt valaha arra, hogy
felhagy tanári pályájával?
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8. táblázat. A khi-négyzet teszt eredményei

a. 2 (20,0%) azon cellák száma, amelyek várható értéke kisebb mint 5

Forrás: SPSS program által készített táblázat

A 2 számított értéke 27 314, amelyet összehasonlítunk a 2 
0,05;4 =

9,4877 értékével. Mivelhogy a 2-eloszlás kritikus értéke kisebb, mint a
2 számított értéke, elutasítjuk a null hipotézist, ebbõl következik, hogy

van összefüggés a megkérdezett oktatók nettó havi jövedelme és akö-
zött, hogy gondolkozott-e a jelenlegi tanári pálya felhagyásán. A szigni-
fikancia-szint vizsgálata folyamán is ugyanarra a következtetésre ju-
tunk, vagyis a két változó között van összefüggés, ugyanis ahogy a 8.
táblázatból is látszik, ezen érték 0,000 kisebb, mint = 0, 05.

9. táblázat. Nominális változók közötti összefüggés

Forrás: SPSS program által készített táblázat

A fent említett próba a két változó közötti összefüggést igazolta, en-
nek szorosságát a kontingencia koefficiens (0,256) vagy/és Cramer-féle V
(0,265) asszociációs együttható mutatja. Az eredmény arra a következte-

Pearson-féle
Khi-négyzet próba

Valószínûség arány
Lineáris kapcsolat
mutató

Érvényes esetek

Érték

27.314a

27.909

23.970

390

Szf.

4

4

1

Aszimptotikus szignifikancia
(kétoldali)

.000

.000

.000

Phi

Cramer's V együttható
Kontingencia koefficiens

Érvényes esetek

Érték

.265

.265

.256

390

Aszimptotikus szignifikancia

.000

.000

.000
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tésre enged juttatni, hogy a két változó között gyenge kapcsolat van. Te-
hát összefüggés van a változók között, csak ennek mértéke gyenge.

Varianciaanalízis
A varianciaelemzés (ANalysis Of VAriance=ANOVA) a magyarázó

modellek közzé tartozik, és egy olyan elemzési módszer, amely egy
(vagy több) független változó hatását vizsgálja egy (vagy több) függõ vál-
tozóra. (Sajtos László–Mitev Ariel, 164. oldal)

Egy adott eseményt ritkán magyaráz egyetlen tényezõ, általában több
tényezõ egyidejû hatásának eredménye. Az alábbiakban két független vál-
tozó, az oktatási szakterület és az iskolai végzettség, hatását tanulmányo-
zom a függõ változóra, az oktató munkahelyi tapasztalatára. A több szem-
pontos ANOVA használata azért célszerû ebben az esetben, mert miköz-
ben külön-külön teszteljük a magyarázó tényezõket, a többi változó hatá-
sát kontrollálhatjuk, illetve az eljárás segítségével mérhetjük az egyes té-
nyezõk kölcsönhatását (interakcióját) is. Interakció alatt azt értjük, hogy
egy faktornak a függõ változóra gyakorolt hatása függ egy másik faktor ka-
tegóriáitól. (Sajtos László–Mitev Ariel, 178–179. oldal)

Az alábbi táblázat az egyes hatások szórásának felbontását, illetve
az átlagos eltérésnégyzeteken keresztül az F számítását mutatja be:

Forrás: Sajtos László–Mitev Ariel, 180. oldal

A
szóródás
forrása

Teljes
hatás

Interak-
ciós hatás
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A több szempontos ANOVA módszerek legegyszerûbbike a kétté-
nyezõs teljes véletlen elrendezésû modell, melyet a következõképpen ír-
hatunk fel:

SSteljes = SSx  + SSx  + SSx  x  + SShiba

Az elkövetkezõkben bemutatott esetben, nem egy, hanem három
nullhipotézist teszteltem:

(1)Ho: Az oktató munkahelyi tapasztalatát nem befolyásolja az okta-
tási szakterülete.

(2)Ho: Az oktató munkahelyi tapasztalatát nem befolyásolja a vég-
zettsége.

(3)Ho: Az oktató munkahelyi tapasztalatát nem befolyásolja az okta-
tási szakterület és a végzettség interakciója.

10. táblázat. Fõátlag
Függõ változó: Oktató munkahelyi tapasztalata

Forrás: SPSS program által készített táblázat

Az oktatók átlag munkahelyi tapasztalata a tanügyben 16,6 év, nem
véve figyelembe a független változók hatását. Ez alapján 95%-os valószí-
nûséggel állíthatjuk, hogy az oktatók átlag munkahelyi tapasztalata 15
és 18 év között található. Mindkét független változó esetében az átlago-
kat a következõ táblázatok tartalmazzák:

A mintacsoport keretén belül különbség figyelhetõ meg az oktatási
szakterület függvényében, ami az oktatók munkahelyi tapasztalatát je-
lenti a tanügyben. Az adatok szerint a nyelv és kommunikáció oktatási
szakterületen tevékenykedõk 17,5 éve tanítanak, a matematika, infor-
matika és természettudomány esetében 22,5 éve, az ember és társada-
lom 10,5 éve, a mûvészet és testnevelés 21,7 éve, a technológia esetében

Átlag

16.602a

Std. Hiba
.805

alsó

15.018
felsõ

18.186

95% megbízhatósági
intervallum
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11. táblázat. Oktatási szakterület
Függõ változó: Oktató munkahelyi tapasztalata

Forrás: SPSS program által készített táblázat

13 éve valamint a pszicho-pedagógiai tanácsadás esetében 15,5 éve. Ha
a megbízhatósági intervallumot figyeljük, hogy ezek metszik egymást,
tehát lehetséges az átlagok közötti nincs különbség a teljes populáció
szintjén.

12. táblázat. Iskolai végzettség
Függõ változó: Oktató munkahelyi tapasztalata

Forrás: SPSS program által készített táblázat

A mintacsoport keretén belül különbség figyelhetõ meg a végzettség
függvényében, ami az oktatók munkahelyi tapasztalatát jelenti a tanügy-
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ben. Az adatok szerint, a középfokú végzettséggel rendelkezõk 21,6 éve,
a felsõfokú végzettséggel rendelkezõk 19 éve, míg a posztgraduális vég-
zettséggel rendelkezõk 12,7 éve vannak a katedránál. Ha a megbízható-
sági intervallumot figyeljük, hogy ezek metszik egymást, tehát lehetsé-
ges az átlagok közötti nincs különbség a teljes populáció szintjén.

13. táblázat. Varianciaanalízis eredménye
Függõ változó: Oktató munkahelyi tapasztalata

R-négyzet  = ,232 (Korrigált R-négyzet = ,209)

Forrás: SPSS program által készített táblázat

A 13. táblázat a független változók egyenkénti hatását szemlélteti a
függõ változóra, a négyzet összegeket valamint az F értéket. Az „oktatási
szakterület” változó esetében az Fszámított = 12,782 > F0,05;5;378=2,23 tehát
elutasítjuk a null hipotézist, ebbõl következik, hogy az oktató tantervi
területhez való tartozása befolyásolja a munkahelyi tapasztalatot. Ha-
sonlóan az „iskolai végzettség” független változó esetében az Fszámított =
20,878 > F0,05;2;378=3,02 tehát elutasítjuk a null hipotézist, ebbõl követ-
kezik, hogy az oktató iskolai végzettsége befolyásolja ennek munkahelyi

Forrás

Korrigált model

Tengelymetszet
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tapasztalatát az oktatás területén. A változók interakciója nem befolyá-
solja a függõ változót, ezt igazolja az Fszámított = 2,126< F0,05;4;372=2,39, te-
hát ebben az esetben a null hipotézist fogadjuk el.

A parciális eta négyzet alapján mindkét tényezõ hatással van,
ugyan akkor a tantervi terület nagyobb arányban magyarázza a munka-
helyi tapasztalat változását, mint az iskolai végzettség. A táblázat alatt
található megjegyzésben látható az R2 mutató, amely azt fejezi ki, hogy a
független változók összesen mekkora hányadot magyaráznak a függõ
változó varianciájából, amely alapján megállapítható, hogy a két ténye-
zõ kiválóan magyarázza a munkahelyi tapasztalat terén történõ változá-
sokat, ugyanis az oktatási szakterület és az iskolai végzettség (0,232)
23,2%-át magyarázzák.

Következtetések
A minõségi oktatás alapfeltétele a tevékenység optimális megszer-

vezése, ehhez nélkülözhetetlen a tantermek felszerelése, valamint a ta-
nárok szakképzettsége. Bármelyik gazdasági egység szolgáltatásainak
minõségét részben a stabil, szakképzett munkaerõ határozza meg. To-
vábbá ahhoz, hogy a jól képzett munkaerõ hosszabb ideig az egységnél
maradjon, fontos a megfelelõ bérezési rendszer felépítése, amely ösztön-
zõleg hat az alkalmazottakra.

A 2010-es év során, a tanárok kétszer is veszítettek havi jövedel-
mükbõl és mégis szeptember hónapban az iskolák megnyitották kapui-
kat. Az Országos Statisztikai Intézet adatai alapján 2009. január hónap-
jához viszonyítva, amikor a tanügyben dolgozók havi nettó átlag kerese-
te 1703 lej volt, egy év múlva, 2010 januárjában 3,5%-kal csökkent
(1644 lej); illetve 14%-kal júniusban (1464 lej), a fenti idõponthoz viszo-
nyítva. Ha az országos átlagos nettó keresethez viszonyítjuk 2009 janu-
árjában a tanügyben dolgozóké 25%-kal nagyobb (1355 lej az ország át-
lagos nettó kereset), júniusban csak hozzávetõlegesen 3%-kal nagyobb
(1422 lej a gazdaság).

A 2 tesztek eredménye alapján megfogalmazhatjuk, hogy a fiatal
oktatók, akiknek a jövedelme alacsony, gondoltak arra, hogy felhagynak
a tanári pályával. Továbbá különbözõ oktatási szakterületen tanítók ren-
delkeznek elõzetes munkahelyi tapasztalattal az oktatási rendszerbe va-
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ló lépésüket megelõzõen. Így fennáll annak a veszélye, a jövõre nézve,
hogy a gyakorlati ismeretekkel rendelkezõ szakemberek távozzanak a
rendszerbõl, ami a szakoktatás kárára történne.
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