
ELSŐ GENERÁCIÓS OKTATÓK PÁLYAKÉPE ÉS ÖNREFLEXIÓI

Kutatás célja, témája

Cél: A vizsgálat célja az első generációs oktatók 
jellemzése.

Relevancia: a nemzetközi szakirodalomban 
vannak erre irányuló vizsgálatok, Magyarországon 
azonban hiányoznak. 

Mit szeretnénk vizsgálni?

- az észlelt hátrányokat

- a megküzdési stratégiákat

- valamint igyekszünk feltárni az oktatási 
karrierjük főbb állomásait, továbbtanulásuk 
motivációit és pályaválasztásuk történetét.
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Az előadás a Magyar Tudományos Akadémia Bolyai János Kutatási Ösztöndíjával készült. Az 
előadás az Innovációs és Technológiai Minisztérium ÚNKP-20-05 kódszámú Új Nemzeti Kiválóság 

Programjának szakmai támogatásával készült.

Az elméleti keretek kiindulópontjai

A felsőoktatás tömegessé válása, az új intézmények létesítése általában megnövelte az oktatói létszámot, feltörte a réteg korábbi homogenitását illetve egyre inkább lehetővé tette az eltérő identitás
elemek felvállalását és megtartását (Dews és Law 1993).

Pályaív, mobilitás: hasonlít az első generációs hallgatókhoz, de attól meredekebb, élesebb váltással járó változás.

A téma tudományos feltárása a nyolcvanas években kezdődött, de az első, komolyabb érdeklődést kiváltó munkák a kilencvenes években láttak napvilágot (Bugaighis, 2015). Az első, retrospektív jellegű,
első generációs oktatói életutakat bemutató kötet 1984-ben jelent meg „Strangers in paradise” címmel (Ryan és Sackrey, 1984). Dews and Law egyesült államokbeli, egyéni életutakat összefoglaló
munkáját 1995-ben publikálták „This fine place so far from home” címmel. Ez kötet 24 életutat mutat be, és a könyv szerkesztői maguk is első generációs oktatók. Hasonló, a szerzők saját tapasztalatait
összefogó írás Ausztráliában is született (Michell, Wilson és Archer, 2015).

Kutatások: főleg kvalitatív jelleg. Mi jellemző az első generációs oktatókra? a családi háttér speciális vonásai, a tőkefajtákhoz való egyenetlen hozzáférés, annak a „biztonsági hálónak” a hiánya,
amelyekkel az akadémiai szakma bizonytalanságát ki lehet védeni, illetve a habitus területén kirajzolódó konfliktusos állapot. Eredmény: gyakran lemaradás a kompetitív jellegű oktatói mezőben.

Tanulságok: nem egyértelmű és gyors folyamat a váltás, elidegenedéssel járhat. Családi kapcsolatok esetleges megszakadása. Nők esetében – éles váltás a kibocsátó környezet nemi szerepfelfogásához
képest.
Új identitások kiformálódása: dupla izoláció, korábbi identitás elhagyása, kaméleon-identitás (ez utóbbi mind a két réteghez köt, de nem konfliktusos formában) (Crew, 2020).

Magyarország: relatíve zárt az oktatói és tudományos elit (Bukodi, 1998; Hrubos, 2002; Kozma, Fényes és Tornyi, 2007).

Kutatás jellemzői
Kvalitatív kutatás, melynek során eddig 31 félig strukturált interjút rögzítettünk 
Időtartam: 2019. szeptemberétől 2020 júliusáig
Interjúk felvétele: 18 személyesen, 13 telefonon vagy interneten
16 fő első generációs, tehát a szülők nem diplomásak
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