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Bevezetés  

Erkölcs, erkölcsi nevelés - állandóan élő, létező  
probléma életünkben. Legtöbbször észre sem vesszük,  
hogy egy-egy szó, mozdulat, magatartás milyen nyo-
mokat hagy, vagy hagyhat embertársainkban, a tanu-
lóban, ami éppen erkölcsi ítéletét, tetteit irányit-
ja, befolyásolja.  

Am orlerna ont/411. lrivvOa»i+ 	 -P.. 	~ 2 
.. ~J ias aavaa.ar.r v v au~.~-~atJr is ~~..u1K1u ►7i i VL1Jic:lJ  g. u  

gyakorlat, amely viselkedésben, magatartásban, ön-
magunk és mások cselekedeteinek megitélésében nyil-
vánul meg. A másik oldalon az adott társadalom ál-
tal meghatározott erkölcsi normarendszer, az egyén-
ben kialakult erkölcsi tudat  6.11.  

A kettő között azonban nagyon gyakran ellentmondás 
figyelhető meg. Nemcsak a gyerekeknél, de a felnőt-
teknél is igen gyakran előfordul, hogy tudják mi  vol-
na helyes, a jó cselekedet adott helyzetben, mégis 
éppen az ellenkezője kerül megvalósulásra. 

Az erkölcsi magatartás, viselkedés - mint maga a fo-
galom: erkölcs - komplex jellegű. 

Iletünkben sok tényező befolyásolhatja a viselkedést, 
az itéletalkotást, Igy a dönteni tudás képessége  a  
határozottság, a kialakult erkölcsi tudat, akarate-
rő vagy éppen mindezek ellenkező előjelű megfelelő- 
j e.  

Ezek azok, amelyek  nehézzé teszik embertársaink, ta-
nulóink megismerését, megiíélését. 

Az erkölcs nem rendelkezik ugyan önálló tárgyi szfé-
rával, de behatol az élet minden területére. 
Minden olyan viszonyban megtalálható, ahol felmerül 
az egyénnek a közösséghez, a másik egyénhez, önmagá-
hoz való viszonya. 



Az erkölcsnek nincs kialakult rendszere, mert az 
állandóan fejlődő és vltozó jelenség, ezért örök 
érvényü megállapitásokat nem tehetünk. 

Az erkölcs többféle meghatározásából lényegesnek 
tartunk kiemelni egyet. 

"Az erkölcs a valóság elsajátitásának és átalaki-
tásának sajátos értékelő - szabályozó módja, a-
mely az emberek egész világhoz való viszonyát a 
jó és a rossz ellentmondásos mozgásában ítéli 
meg, s ezen keresztül a közUsségi érdek és a sze-
mélyiség fejlesztése nevében szabályozza az embe-
rek magatartását." /1/  

A fentiekből eredően nevelésünk legfontosabb cél-
kitűzése, hogy tanulóink ismerjék fel a kollekti-
vának velük szemben támasztott igényeit, annak szük-
ségleteit, azt magukévá téve legyenek képesek körül-
tekintő elemzésre, a szükségletnek megfelelően kö-
vetkezetes magatartást tudjianak tanusitani. 

Egyetérthetünk roger Gal felfogásával., kiszerint: 
"Nagyon keveset tettünk azért, hogy megtudjuk, mi 
játszódik a gyermek lelkében, mik a nehézségei, 
mi az, ami miatt megtorpan, milyen érzelmi pros-
lémák zavarják, mik téritik el figyelmét. 
Tul sok időt forditunk a tanitásra és tgnitásunk 
ellenőrzésére. Sokkal több időt kellene forditani 
arra, hogy dolgoztassuk és megfigyeljük a jelenlé-
tünkben dolgozó gyermeket, hogy megadjuk neki az 
éppen szükséges biztos segitséget." /2/  

A tanuló személyiségének tanulmányozása feltétele-
zi, hogy feltárjuk mindazon tényezőket, amelyek 
meghatározói a fejlődésnek. 



Nevezetesen a személyiség és környezet kölcsön-
hatásában, a tevékenység során alakul ki és mu-
tatkozik meg az erkölcsi-társadalmi fejlettség  
viszonyulásainak rendszere, amely tartalmazza  
az érzelmi /intellektuális, esztétikai, morális/  
viszonyulás különböző formáit más emberekhez és  
önmagához /értékelő viszonyulás/ való viszonyá-
nak motívumait.  

DIA tanulói személyiség-fejlődését tekintve az  
iakolni nevelőmunka két • r1V41 ~.usnts ~,~ ,, sürüsödesi pontja a  
személyiség ás a közönség, ezért a nevelés e-
redményességének nélkülözhetetlen feltétele a  
nevelési helyzetekben egymásra ható személyisé-
gek és csoportok megbizható ismerete." /3/  

Az erkölcsi nevelés lényegében - ahogy fentebb  
is írtuk - magatartás formáló, melynek során o-
lyan megnyilvánulási formák megerősitésáre tö-
rekszünk tanitványainknál, amelyek megfelelnek a  
társadalom elvárásainak.  

A személyiség tehát az erkölcsi nevelés folyamán  
olyan sajátosságokkal kell hogy rendelkezzen, a-
mely biztositja, hogy magatartásit ingadozásmen-
tesen érvényesiteni tudja.  

Eszerint egy-egy erkölcsi-társadalmi követelmény  
elfogadása azt jelenti, hogy a személyiség ennek  
elsajátitásával egy magasrendű ösztönző tényező-
vel lesz mindig gazdagabb.  
Az erkölcsi-társadalmi szükséglet megerősödése  
egyben a jellem kialakulását is jelenti.  

"A jellem tehát magasrendű erkölcsi-társadalmi  
szükségletek megerősödésének és a személyiség-
ben történő hierarchikus organizálódásának e-
redménye és származéka, „  /4/  



Az erkölcsi nevelés folyamata tehát tanitvílnyaink 
erkölcsi-társadalmi tevékenységének, tapasztalat-
szerzésének és tudatositásának keretében zajlik le. 
Ebben a folyamatban kerül sör az erkölcsi-t írsrldal-
mi követelmények elfogadtatására s ezzel természe-
tesen a jellem fokozatos kialakitására is. 

A személyiség erkölcsi fejlődőse, alakulása a csa-
ládban kezdődik, majd az óvodában, iskolában, mun-
kában folytatódik, érlelődik tovább, mig valamilyen 
fokra eljut. 

"A személyiség erkölcsi nagysága attól függ, teny-
n.yire képes a fejlődést előre látni, mennyire ké-
pes korának átlagemberón felülemelkedni." /5/ 

Hogy erre képes legyen az egyén, a társadalom lé-
tező szükségleteit belső szükségletekké kell áta-
lakitania. Társadalmunkban ezek összhangban van-
nak egymással.. 

"Az erkölcs a társadalmi tudatnak éppen az a sa-
játos történelmileg kialakult formája, amely az 
emberek magatartásával, cselekedeteivel szemben 
a fennálló követelményeket a magatartás, a cse-
lekedetek értékelését meghatározó szabályokat, 
normákat tartalmazza, ugyanakkor fényt vet arra 
is, vajon a követeli yek, szabályok, normák 
megfelelnek-e, vagy ellentmondanak az emberek 
tényleges életviszonyainak." 	/6/ 

Helyes nevelésünk eredményeként alakulhatnak ki 
olyan egyéniségek, akik képesek felülemelkedni ko-
runk átlagemberén, képesek az emberek tetteit, vi-
selkedését, önmaguk megnyilvánulásait regfelelően 

értékelni. 



"M akarenkó pedagógiáját arra a megállapitásra 
alapozta, hogy a szocialista társadalom a kö-
zösség elvón épül fel, és minden egyénnek egy 
szocialista közösség tagjának kell lennie. A 

szocialista társadalomban nem létezhet egyén 
a közösségen kívül, nem lehetséges elkülönült 
egyéni sors, egyéni ut és boldogság sem, amely 
szembeszáll a közösség sorsával." 	/7/ 

E fcnti idézet szelleLvébea a Mai, de az e1iiövetke-
zendő évtizedek is azt hisszük, felnövekvő nemzedé-
künktől nemcsak az önállóságra való képességet kö-
veteli meg, hanem a felelősségvállalást és a komoly 
helytállást is. Ahhoz, hogy neveltjeink dönteni tu-
dó emberekké váljanak, ki kell alakitanunk bennük 
társas életük, társadalmi tevékenységük szervezési 
készségét is. 

Különösen jelentős ilyen szempontból az iskolai osz-
tályfőnöki tevékenység nevelő jellege, melynek na-
gyon fontos jellemzője, hogy: "a munka komplex jel-
legű, a tanuló személyiségének egészére irányul. 
A személyiség minden oldalu fejlesztésére törekszik, 
kellően hangsulyozva az erkölcsi-politikai meggyő-
ződés és magatartás formálását." /8/ 

A gyermeki személyiség is állandóan változik, fej-
lődik. Lnnek folyamatos szemelőtt tartása, - külö-
nösen pedig  a pozitiv irányba való fejlődés segi-
tése - mindannyiunk kiemelkedő feladata. 

Vizsgálatunk során a bonyolult és sokrétii gyerme-
ki személyiség erkölcsi fejlődési folyamatát ki-
séreltük ideg feltárni. 



Abból az alapvető tényből indultunk ki, hogy az 
eredményes aevelőmunka feltétele az olyan felmé-
rések készitése, amely tájékoztat az egyes tanu-
lók, illetve tanulói közösségek Neveltségi szint-
jéről - megállapitván, mely területen kell többet 
tennünk nevelőmunkánk során. 

A vizsgálatot az 1932/83-as tanévben 772 tanuló- 
nt T: 	 úíU LALL 	• 

/Az erkölcsi fejlettség vizsgálata 519 alsótago-
zatos tanulóra terjedt ki. 23 nyolcadikossűtúlyos 
tanuló erkölcsi fogalmait, itéleteit gyüjtöttük 
össze, vettük elemzés alá. Az erkölcsi-társadalmi 
fejlettséget mutató vizsgálatunkat 230 hetedik, 
nyoldadik osztályos tanulón végeztük el./ 

Vizsgálataink tehát csak a gyermeki életkor egy 
konkrét szakaszát, állapotát - 6-14 éves tanulók -  
- erkölcsi fogalmainak, itéleteinek elemzését mu-

tatja be. 

A vizsgálat célja. módszerei 

Vizsgálódásaink során képet lcivántunk kapni ar-
ról, hogy az általános iskolában - városban és 
falun - a tanulók erkölcsi itéletei megfelelnek-e 
a nevelési cél es köv€telmény-rendszernek, tükrö-
zik-e megitéléseik erkölcsi magatartásukat is? 

VizgAálatainkat azért terjesztettük ki  falusi  ta-
nulókra is, mert kiváncsiak voltunk arra, hogy 
azokban az iskolákban, amelyekben munkás ős pa-
rasztgyermekek többsége tanul, ahol a feltételek 
átlagosak vagy annál gyengébbek /peremterületi, 
falusi iskolák/, hogyan alakul a magatartás és az 
erkölcsi tudatosság. 



Vizsgálatunk célja az, hogy a fejlődés adott szint-
jét bemutassuk, illetve elemezzük, hogy  a társa-
dalmi-erkölcsi értékeket, követelményeket, meny-
nyire.közelitették meg a tanulók. 

Azt szeretnénk felderiteni, hogy a társadalom er-
kölcsi értékrendszere mennyiben érvényesül a ta-
nulók értékitéleteiben, döntéseiben. Mennyire is-
merik az erkölcsi normák, fogalmak tartalmát, ho-

gyan alkalmazzák azt a vizsgálat feladataiban, er-
kölcsi helyzetekben. 

Az erkölcsi tudatosság és magatartás közötti azon 
kapcsolatokat vizsgáljuk, araikor az erkölcsileg 
fejlettebb tudat nem von maga után minden esetben 
erkölcsileg magasabb szintű magatartást. 

Azt a feltevést szeretnénk bizonyitani, hogy az er-
kölcsileg fejletlenebb tudat - a közösségre, mint 
az erkölcsi nevelés tartalmi jegyeinek  egyik össze-
tevőjére vonatkoztatva - együtt járhat viszonylag 
jó közösséggel. 

Feltételezzük, hogy a peremterületeken és falvak-
ban élő tanulóknál fejletlenebb erkölcsi tudattal 
találkozunk. Közismert a falusi és peremterületi 
tanulók hátránya a v rosiakka.l szemben. 
A szülők többsége fizikai dolgozó, igy  nem  tudnak 
ugyanolyan mövelődési lehetőségeket adni, mint egy 
értelmiségi család. 

Mindez hátrányt jelent még akkor is, ha sokszor más 
területeken /pl.: az életben való helytállásban/ a 
fizikai dolgozók gyermekeinek adottságai jobbak. 

Feltételeztük, hogy a falusi osztályok tanulói ér-

tékes közösségi tulajdonságokkal rendelkeznek. 
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A kijelölt iskolákat igen jól ismertük, mivel a 
korábbi években ezekben iskolaérettségi vizsgála-
tokat is végeztiink. A vizsgilati osztályokat megfi-
gyelhettük, by)szélgettünk a tanulókkal, tájékozta-
tást kaptunk róluk osztályfőnöküktől. 

Személyiséglapjaik is segitségünkr voltak, melyből  
osztályfőnökük róluk alkotott véleményét ismertük 
meg. 

A vizsgálatokat szabad asszociációs módszerrel, 
több-szempontu kérdőiv és megfigyelés módszerével 
végeztük. 

A felsorolt feltevéseket az alábbiak szerint kiván-
juk bizonyitani: 

I. Erkölcsi fogalmak ős normák tartal-
mának vizsgálata alsótagozatban. 

II. A tanulók erkölcsi fogalomkincsének 
vizsgálata. 

III. Erkölcsi tudatosság  vizsglata a kö- 
zösség fogalma  ős  ismérvei alapján. 
/Városi és falusi tanulók összeha- 
sor_litó vizsgálata. / 

I. 

Erkölcsi fejlettség vizsgálata az általános iskola 

alsó tagozatában 

A vizsgálat során arra voltunk kiváncsiak, hogy az 
erkölcsi fogalmak és normák tartalmát mennyire isme-
rik tanitványaink, hogyan alkalmazzák azokat az is-
viertetett szituációkban. 



A feldolgozás során képet kaptunk a kollektiv 
és individuális erkölcsi irányultságról, osz-
tályonként, települési csoportonként és az azo-
nos nemű tanulók vonatkozásában is. 

A téma feldolgozásánál Bábosik István és Biró 
Katalin vizsgálatainak tapasztalatait is figye-
lembe vettük. Igyekeztünk a vizsgálat anyagát a 

leltirlli. 

A vizsg_ílatunkban az alsó tagozatosokat illető-
en 6 feladatot terveztünk. 

Az 1., 2., 3. feladatok elsősorban a fogalom  is-
meretet és a szituációkban szereplő erkölcsi nor-
ma alkalmazását kivánták meg. 

Szócsoportba vettünk fel 2-2 egymáshoz közellevő, 
de tartalmilag nem rokon szót. A feladatok .,.elt-
oldásai lényegében az erkölcsi cselekedetekben 
jelentkező viszonyulást jelentik, illetve a tu-
lajdonságok megjelölését igénylik. 

Igy egy-egy szó megjelölése felfogható ugy is, mint 
példában szereplő pajtás cselekvésével kapcsola-

tos értékelő itélet. 

A 4-es főadat már differenciált itóletalkotást 
kivánt a tanulóktól a lopás fogalmi körében. -a<j-
zos válaszadási lehetőséget is biztositott. Ez  a 
feladat erkölcsi problémahelyzetben való döntést 
is megkiván.t 1 

tlasonló az 5-ös feladat, :mely a hazugság és igaz-
mondás fogalmát öleli jel. 

A 6. külUnböző itólettipusokat láttat meg velünk, 
s a késve teljesitett feladat etikai megitélését 

kivánja meg. 
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Az általános  iskola 2.-3.-4 . osztályába táró  

tanulók vizsgálati adatai  

..  

~~tf o ly am Tanulók   s zárna 
összesen  %-ban  

2. 178 100  

3. , /f,.u,1 100  
`r. 179 100  

Zeán,ytanulók száma:  

2.  81 45,5  

3.  97 59,8  

4.  

jnálló osztályban  
Ta.nur6E --  

89 49,7  

- - - -  

2,  

3. 
178 

162 

100  

100  

4. 179 100  

Vdro:ban tanulók  
--------- 

2.  102 57,3  

3.  114 70,3  

4.  123 68,7  

Község,akben tanulók  

2 . 76 42,7  

3.  48 29,7  

4.  56 31,3  

A vizs   fiat eredményei  

Az előző tíblázat szerint két települési csoport-
ba soroltuk a vizsgálatban részt vevő tanulókat.  



Az 1. kategóriába kerültek a falusi gyerel.ek, 
mig a 2-be a városiak. 

:lenek szerint 1. 2. összesen 

P:.0 82 158 240 

Leány 98 181 279 

sszesen: 160 L 339 1 	519 

1. feladat értékelése 	/Lásd: 1. sz. melléklet/ 

79 % 
8 J 

Szemtelen 
endetlen 

Vad 4 % 
Negativ tulajdonság összesen: 91 % 

Bátor 5 
ügyes 3 % 
Tisztelettudó 1 
Pozitiv tulajdonság összesen: 9 ;; 

A táblázat szerint a megkérdezett tanulók 91 ; -;--a 
oldotta meg helyesen  a  feladatot. 

A példában "szemtelen" magatartásu gyermek pozi-
tív tulajdonságokkal történő minősitését /bátor, 
ügyes, tisztelettudó/ tartalmilag hibásnak kell 
elkünyvelnü.nk. 

jelenülés szerint a helyes válaszok aránya 

Helyes válasz volt a "szemtelen": 	79 

1. 	2.  

összesen: 	33 7 	75 	79 



5% 3% 1% 
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r3eLativ és pozitiv tulajdonságok százalékos meAoozlása 

Negat iv tulajdonságok 
százalékos regoszlása 

Pozitiv tulajdonságok 
százalékos megoszlása 
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A falusi tanulók válaszai értékelhetők jobbnak.  
Az erkölcsi itélet szempontjából elmarasztalha-
tó "bátor" megnevezés a városi tanulóknál fordul  
elő 3,4;r n -b an.  

Előfordulhat azonban az is, hogy a vizsgálatban  
résztvevő tanulók e kis részénel: néhány tagja  
nem ismeri kellő mélységben a bátor szó tartal- 
má t és nem tudta azt differenciáltan mi.,ős it s....t  

.r+avu.~ Y  Viti.  

A tanulók döntő többsége felismerte azt, hogy me-
lyik a helyes cselekedet. A fiuk és lányok fela-
datmegoldása megegyező képet mutat. /Csupán 2  »—os 
eltérés van a lánytanulók javára./  

feladat értékelése /Lásd= 2. sz. melléklet/ 

Ez  a feladat a cselekvéssel való asszociáló képes-
séget kiv<íxita meg a bátor és gyáva tulajdonságok  

esetében. Azt a helyes magatartásformát kellett  

felismerni, amelyet elvárunk már e korosztálytól.  

A feladatlap Zlső kérdésére helyes válasz a bátor  
volt.  

Igen közeli a sUilő iránti tekintélyerkölcsre  
utaló engedelmes tulajdonság megjelölése is. A  
bátor szó megjelölésénél a fogorvostól való (.le-
lem leküzdését kellett tanulóinknak mint problé- 
mát felismerniük.  

Bátor 62 J  
Engedelmes 34  
Pontos 1 %  
Poz i.t iv erkölcsi tulajdonság  

isszesen: 97  
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Pozitiv erkölcsi tulajdonságok 
százalékos megoszlása 
04 

Negativ erkölcsi tulaj-
donságok százalékos meg-

%oszlása 

Pozitiv 4s negativ erkölcsi tulajdonságok százalékos 
megoszL.zsa 

3% 
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Gyáva 	 2 , 
Engedetlen 	1 
Durva 	 p ; 

Negatív erkölcsi tulajdonság 
összesen: 	3 ;j 

akadtak olyan tanulók - 3 ,o-b an  -, akik a pozi-
tív cselekedetet negativ erkölcsi fogalommal mi- 
nőcii ú e t tCk. Ami szerintem a feladat fogalmának 
rossz értelmezéséből eredhetett. 

;rvendetes viszont az, hogy a b ítor fogalmat  a 
tanulók 62 %-a helyesen felismerte. Várható volt 
az engedelmes sző ily magas százalókarányu elő-
fordulása, hiszen az engedelmes magatartás ebben 
a korban pedagógiai szempontból a legfontosabb 
erény, egyben szófogadást is jelent. 

Tehát e feladatnál eltérő lényegkiemelést tapasz-
talhattunk a megkérdezett tanulóknál. 

Lányok - fiuk válaszának százalékos aránya 

Fiu • 	Lány összesen 

Bátor 

Engedelmes 

58 

37 

66 

31 

62 	' 

34   

A táblázat jól mutatja, hogy a lányoknál a bátor-
súgot sokan rendelték a póldában ismertetett szi-
tuációhoz, még a fiuknál az engedelmességet tar-
tották fontosabbnak. 



Bibosik István szerint is igazolt tény ez.  
"A namek minőcitó jelzőit gyakran  vála8ztj ák  
unt, hogy az az erősebb, ami s másik nemre  
jellemzőbb."  /9/  

r 

iiel es  :;a .old 	 aria  

, ~  

1♦ 2♦ ió  

Bátor 59 65 62  
i~.-.~~ r w -~~s -. w- 

~ec~ elrrres 37  29 34 
.  -  

A helyei mcgoldáaban a városi tanulók vezetnek.  
Az engedelmen minűsitis az átlag folott fordul  
elő a falusi tanulóknál.  

Az örszegezó© után ugy tün11., hogy a tanulók több. 
sc ge ki tudja választani a helyes viseli odási m6. 

 móg akkor  is, ha nem ismeri pontosan as or-
kSlc ~i tulajdonság tartalm .`t, illetve nem tudja  
tulajdonra égjelzővel raegj el ülni az &ott cselekvőst •  

c. -4le~ ..~.1.L..,.....~.........._.....,_.~.~_... 
`=nnó1 w feladatnil az önzés e.a a cecitőkószség  
fogalminak körében végeztiink vizo gilóclást.  

A  segitókósz tulajdonság nege ►zervozese volt a eól,  
illetve a vizsgálati oz8vegen keresztül ennek a  
szónak a felismeráorít, kiválasztását vártuk a n©g-  
IáÉ rc. el.ett tanulóktól.  

A feladat megoLcl-íoa a következőkóppen alakult .-os  
bontlsbatl:  
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Pozitiv erkölcsi tulajdon- 	Negativ erkölcsi tulajdon- 

ságok százalékos megoszlása 	sáltok százalékos megoszlása 

Pozitiv és negativ erkölcsi tulajdonságok százalékos 

megoszlása 
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Segitőkész 64  
Engedelmes 15  
Vidám 5 	;J  
Pozitiv tulajdonság összesen: 84  

Durva 7 9ó  
j21ző 6 %v  
Félénk 3 	.  
Negativ tulajdonság ~usszesen: 16 ,J  

A várt szót a megkérdezettek 6 4 0-a választotta.  
Igen magas - 16 ó -  a negativ tulajdonságok j&-os  

arénya.  
Az önző és durva szavakat, mint erkölcsi fogal-
makat ennél a feladatnál a helytelen cselekedet-
hez kellett asszociálni.  

A feladatlapok áttekintése sor on ugy tűnt, hogy  
a segitőkész és önző fogalmak tartalmával i:a,pcso-
latosan tájékozottak legkevésbé a megkérdezett  
tanulók.  

A pozitiv tulajdonsággal minősitett önző magatar-
t.íot átlagosan 6 ;-ban tévesen jelölték meg.  
ilyen 	hibát legkisebb arányban a falusi  
tanulók vétettek.  

Ez azt is bizonyitja, hogy a jó és rossz között  
6k biztonságosabban eligazodnak, viszont a fogal-
mak tartalmi differenciálásával több problémájuk  
van, mint a városi tanulóknak.  
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Lányok-fiuk válaszainak százalékos aránya 

Fiu Lány Összesen 

,..Segitőkész 

Lngedelmess 
1 

	 - 	 - 
68 

9 

60 

21 

54 

15 

% 

Helyes megoldások ;:,--os aránya település  

1. 2. 
1 

% 

Segitőkész 63 65 64 

Engedelmes 17 13 15 

A fogalom ős normaismeret tekintetében igen mini-
mális előny mutatkozik a városi tanulók javáxa• 

A heteronóm erkölcsi gondolkodást idéző engedel-
mes mei;j elölés a falusi tanulóknál fordul elő na-
gyobb %-os arányban. „z az "engedelmes" kifejezés 
esetünkben pozitiv állásfoglalást jelent, de nem 
a cselekvéshez adekvát kifejezés, csupán utal a 
követelménynek való megfelelésre. 

4. feladat  

Ez a feladat differenciált itéletalkotást kívánt 
a lopás fogalmi köréb'n. 
A helyes uton ős a  lopással szerzett tulajdon kér-
désében tett vizsgálódás a következő képet mutatta. 

A helyes .:regoldás a következő: Andris nevü szerep-
lőtől szivesen elfogadna a tanuló cukorkát. 
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Laci ó® András cuI;orj ból a lopás tónye miatt  
nem vehetett volna sonkii  

A difí'ereiZciúlt itólotall.cotAs a L:elyes uton ó©  
a lopűo.,wl szerzett tulajdon kórdóaóbQn öoc;ze—  

aitve a : ~ :;veti.ez ~,~kóppen alakult.  

.~lfo~ad~ a % 
~,~ sziveoen 
fogadja ni  ‘, Lluta.aitj  n :  2-;  

Andra3 94 Józsi 843 Laci 91  

Józsi 4 Laci 9 	Jvzai 7  

Loci  2 Ai1d r _ío 	
Í 	

2  András 2 

Az erk6lesileg pozitiv coelokodotet a tanulók  
94 is-a helyesen itólte reg, annak ellenőre, hocy  
e dolog ae itólósáben is  akadtak  olyanok, akik  
Andrfis cselekedetét negativu : raiaőoitettók. Jó-
zai coolekedotót kevesebb tanuló itólte el, au-
lyo©abb vóteknok tartottdk Laci caolekedct't, aki  
az ABC—ből lopott.  

A. fiuk ós lányok foladatraegoldáaa 1-2 ,;—os  oltó= 
róssel 1 n ecóben hasonlónak morldhatő.  
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A helyes megoldás százalékos arányban település 
szerint a következőképpen alakult. 

1. 	2.  

  

   

Andrástól fogad el 	96 	92 	94  

	

s 	5 	4  ..i ~ atLCll nrAnn+ ~ :~~~ - v ... .. _  

E feladatnál a legjobb megoldásokat a falusi ta-
nulók adták. 

A falusi tanulóknál különösen szembetünő, hogy a 
testvértől való eltulajdonitást sulyosabbnak mi--
nősitették igen sokan, a boltból való lopást eny-
hébbnek itélték. Ezeknél a tanulóknál személyte-
len jellegünek tünik a közös tulajdon.  

Az ellentétes értékelés hibáját főképpen a városi  
tanulók követték el. Ez főképpen a jó és rossz  
norma hiányának tüntethető fel.  

5. feladatlap értékelése  

Két ellentétes erkölcsi cselekedetet kellett meg-
ítélni, az igazmondásét ós a hazugságét. 

A két szereplő közül, annak ellenére hogy mind a 
kettő vétkes volt, a megkérdezett tanulók 98 ó-a 
az osztályban igazmondó kislányt kivánta megvi-
gasztalni. 

A fiuk és lányok feladatmegoldása lényeges elté-
rést nem mutatott. 



t 
8%-  

r- ~~ ~~  ~-  

2. •/•  
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A tanulók eredményei százalékosan a következő-
képpen alakultaks 

1. 2. 1  

Az osztályban igazat  
mondó Gizit vigasz-
talta meg Í q? 39 98  

A városi tanulók igen szépen teljesitettek, de 
elégedettek lehetünk az összteljasitóssel is, 
hiszen a tanulók nagyrésze biztonsággal válasz-
totta ki azt a kislányt, akit erkölcsileg pozi-
tívan értékelne. 

6. feladatlap ért6l:elése  

Itt több szereplővel történik az esemény bemuta-
tása, ezért a probléma felismerése, az erkölcsi  
vonatkozás kiemelőse elég összetett feladatnak  
tűnt, különösen a 2.-3. osztályosok számára.  
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A feladatban erkölcsi vétség, előzmény és követ-
kezmény is szerepel. 

Arra voltunk kíváncsiak e feladatnál, hogy a ta-
nulók lényegként mit emelnek ki, s ezt az álta-
luk képviselt véleményalkotást melyik itéletti-
pus reprezentálja legjobban. 

'rvendetes, hogy igen sok kérdőivből kitűnik a 
viselkedésre vonatkozó szabály megsértése, annak 
káros hatása. 

Ezzel egyidejilleg megállapitható az is, hogy a 
feladatát késve teljesítő szereplőt elmarasztal-
ják. Ebben az esetben az ítélethez vezető gondol-
kodási sort, érzelmi jellege impulzusok kisérik, 

A cselekvést kUvető büntetős, az időben nem tel-
j esitett feladat motívumát emeli ki lényeges e-
lemként. 

Ez az itéletkivál,sztás a vizsgálat során felté-
telezi a helyes cselekedetre vonatkozó követel-
mény ismeretét, és az annak megfelelő tényleges 
tett elvárását is. 

A táblázazban szereplő motívumra utaló itéletti- 
sus is az aktuális erkölcsi szabállyal ellenté-
tes magatartást ítéli el. 

A vizsgálat anyagát elemezve megállapítható, hogy 
az erkölcsi konfliktust előidéző k 5sedelmet a ta-
nulók jelentős százaléka emelte ki lényeges elem-
ként. 

Az itélettipusok sz ízalékos előfordulása gyako-
riság szerint a következő volt. 
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A táblázat hűen tükrözi, hogy az objektiv követ- 
kezményt jelölő itélet rangsorban /38 ;j/ az első 
helyen szerepel. 

1./ Objektiv következményt jelölő itélet: 38 
2./ Ténymegállapitó itélet: 16 
3./ Erkölcsi itólet: 15 % 
a./ Motivumrg utaló itólet: 15 % 
5.! ;Jem orköiesi itélet: 10 % 
6.1 Erkölcsi szabályra utaló itélet: 	4 % 
7./ Hibás jelölés: 	 2 % 

Az itólettipusok százalékos megoszlása 

            

 

2 

        

III!!IIIII   
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Az első helyen jelzett itélettipus település sze-
rinti elosztásban az alábbi százalékos megoszlást 
mutatta:  

Itélet tipusa 

T.i ot ivumra utaló tény- 
itélet és következ- 
ményre utaló itéletek 63 	69 	66 

Az erkölcsi problémahelyzet inditó mitivumát és 
annak következményét - örvendetesen - a tanulók-
nak több mint fele nemelte ki helyesen. 

Az alsó tagozatosok vizsgálatából levon-

ható következtetések 

Az iskolásokra érvényes követelmények és szabá-
lyok megismertetése, ezek begyakoroltatása, kö-
vetelm"nyszinten tartása, értékelése az iskolai 
nevelés feladata legyen. 

Feladatunk, hogy a korosztályt jellemző társadal-
mi, erkölcsi szükségleteket elfogadtassuk tanit-
ványainkkal, azokat interiorizált folyamattá a-
lakítsuk azért, mert a társadalmunkban érvényes 
együttélési szabályok a társadalmi beilleszkedős 
nélkülözhetetlen feltételei. 

Lppen ezek a gondolatok kell, hogy késztessenek 
bennünket arra, hogy az erkölcsi, társadalmi 
megközelitést a val_ óság tapasztalatokból kiin-
duló megközelitóseként fogjuk fel. 
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A feldolgozás során a település szerinti csopor-
tositásnál szembetiinőő volt, hogy a falusi tanu-
lók fogalmi ismeretei alacsonyabb szintet mutat-
nak, de ritkábban vétenek olyan hibát, hogy a po-
zitív tulajdonságok helyett negativot rendelnének 
a helyes magatartás, csllekvés mellé. 
/3. feladatlap értékelése/ 

Az erkölcsi fogalmnkkai vó gzc Vt feladatmegoldás 
során a tanulók itéleteket alkottak. Az ilyen 
jellegü gondolkodási forma a cselekedet erkölcsi 
szempontu ismeretét is szükségessé teszi. 

A  társakkal való együttműködésnél elég sok bizony-
talanságot tapasztalhattunk /84 volt a helyes 
megoldás./ 

A hazugsággal kapcsolatos ismereteket, a tilal-
makat jól ismerik, bizonytalanság a lopásnak mi-
nősithető magatartással kapcsolatban mutatkozik. 

A segitségadás, együttmüködés, közösségi tulajdon 
védelmének elvét a falusi tanulók biztosabban al-
kalmazzák. 

Végső konkluziókónt megállapitható, hogy erkölcsi 
itéleteket, döntőst, problémamegoldó gondolkodást 
csak kelld ismeret birtokában alakithatunk ki. 
Csak az együttélés ós kiművelt gondolkodás alap-
ján alakul ki a döntős képessége. 

Az a részvizsgálat az életkorhoz mért erkölcsi 
problémák megoldására próbál iránymutatást nyuj-
tani, illetve azt bemutatni, hogy megközelitőleg 
milyen szinten állt a vizsgálatban részt vevő is-
kolák alsó tagozatában az erkölcsi-társadalmi  is  

meretek fejlettsége a felmérés időpontjában. 
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II. 

Tizennégy éves tanulók erkölcsi fogalmai 

és itéletei 

A bonyolult gyermeki személyiség fejlődési fo-
lyamat•5t, annak  egy konkrét szakaszát, állapo-
tát igyekszünk e fejezetben feltárni a 14 éves 
tanulók er? ►ölcsi fogainak, itéleteinek elem-
zése alapján. 

Az elővizsgálat, melyben erkölcsi fogalmakat 
gyiijtöttek a tanulók, inkább csak szókincsük 
terjedelmét mutatgla, mint saját erkölcsi tulaj-
donságaikat. 
Néhány következtetésre azonban lehetőséget ad. 

Az erkölcsi fejlettséget jobban mutatja - egy-
ben mérhető összetevője az erkölcsi arculatnak -  
- a tanulók erkölcsi itéleteinek vizsgálata. 

"készben azért, mert itélettel kifejezhető - 14 
éves gyerek által is! - az erkölcsi tudat és 

tevékenység legtöbb formája; részben, mert az 
itélet az erkölcsi magatartás fontos szabályo- 

zója." /10/ 

Elővizsgálatunkat szabad asszociációs módszer-

rel végeztük, mely arra irányult, hogy a tanu-
lók erkölcsi fogalmainak körét, mennyiségét is-
merjük meg. 

A. tanulók 15 perc alatt gyüjtötték össze az is-
mert tulajdonságokat, de mielőtt hozzáfogtak vol-
na a Gyüjtéshez, szükséges volt néhány mondattal 
ismertetni, hogy mit takarnak az erkölcsi fogal- 
mak. 
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A feladatot a következőképpen fogalmaztuk meg:  

"Gyűjtsetek olyan emberi tulajdonságokat, melyek 
jellemvonásokat tükröznek, s az emberek magatar-
tásában, viszonyaikban nyilvánulnak meg. Az em-
berek társaikhoz, önmagukhoz, a közösséghez, mun-
kához, tanuláshoz, hazához, társadalomhoz való 
viszonyukban figyelhetők meg. 
Ezek pozitiv és negativ tulajdonságok lehetnek. 
eszerint csoportositsátok a fogi .lmakat, 15 perc 
áll rendelkezésetekre." 

Lzután már egyértelműbb volt a tanulók előtt, hogy 
mit várunk tőlinnk. 

Sok olyan fogalmat gyűjtöttek, melyek nem sajá-
toson erkölcsi jellegűek, hanem értelmi, akara-

ti, érzelmi, esetleg külső tulajdonságokat takar-
nak. 

Több olyan fogalmat találhatunk szókincsükben, 
melyek használatát egymás közötti beszélgetése-
ikben is gyakran megfigyelhetjük. 

A sajátos "gyermekbeszéd" fogalmait eredeti for-
májukban hagytuk. Ilyenek például: bunkó, hisztis, 
trehány, tuskó, pofátlan, faragatlan. 

Az erkölcsi fogalmakat a tanulók maguk sorolták 
be pozitiv vagy negativ kategóriába. Érdekes, hogy 
egyes pozitiv tulajdonságokat negativként kezelnek, 
s az ellenpélda ugyanigy megtalálható. 

A  vitat.:ozé, kritizáló embert kimondottan negativ-
ként kezelik, s az, hogy valaki szégyenlős, vagy 
tőbeszédit, mind a pozitiv, mind pedig, a negativ tu-
lajdonságok között fellelhető. 
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Megtalálható a felsorolásban a napjainkban kelet-
kezett "csöves" kifejezés is, mely •skolánk tanu-
lóiban mint erkölcsi tulajdonság kifejezője él. 

Igazuk is van, hiszen ebben a kifejezésben tükrö-
ződnek a gyermek viszonyai szüleihez, társadalom-
hoz, önmagukhoz. 

Legtöbbször azonban a tanulók szemében_ az a "csö-
ves" ,  aki külső megjelenósóbe a látszik jak. 
/szükszáru falmert hord/ 

A szabad asszociációs módszer adatainak feldolgo-
zása során megállapitottuks 

- a tanulók fogalomkincsének mennyiségét és gya-
korisági sorrendjét; 

- a fogalmak használatának relativ gyakoriságát? 

- a  nemek szerinti mezoszlást a fogalmak haszná-
latában; 

- elvégeztük a fogalmak tartalmi csoportosit sát. 

Vizsgálatunk további módszerei, melyeket folyama-
tosan alkalmaztunk: a megfigyelés, iskolai doku-
mantumok,tanulm_nyozása, beszélgetések. 

A megfigyelés osztályfőnöki, s más tanitási órá-
kon volt, ahol jól tükr3zód3tt a tanulók munkához, 
tanáraikhoz, társaikhoz való viszonya, valamint 
itólőképessógük fejlettsége. 

AL' iskolai dokumentumok közül a személyiséglapo-
kon, ellenőrző füzetekben található adatok segi-
tettek, melyek a tanulók magatartására tonatkozó 
itéleteket, vélemónyeket, erkölcsi tulajdonságo-
kat tartalmazzák. 
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Amig a tanulók gyüjtésében több volt a negativ 
fogalom, mint a pozitiv, addig a személyiséglapok 
a befejező évfolyam tanulóinak jellemzésére  inkább 
pozitiv tulajdonságokat, árnyalt megfogalmazásokat 
tartalmaztak. 

Az ellenőrzők esetében pedig az figyelhető meg, 
hogy a pedagógusok sokkal inkább használják ezt a 
lehetőséget az elmaraoztai ás, hiányosságúk, t ta-
nulók rossz magatartásának feltüntetésóre, írásos 
rögzitésére, mint a dicséretek beirására. 

Ezt azzal magyarázzuk, ho y kiemelkedően, jó, di-
cséretre méltó cselekedeteket, megnyilvánulásokat 
inkább konkrét dolgokkal érzékeltetik a pedagógu-
sok tanítványaikkal. 
Ez lehet jeles osztályzat, tárgyjutalom, kirándu-
lás, táborozás. 

Vizsgálatunk során az erkölcsi konfliktust tartal-
mazó történetek megitélésének módszerét használtuk. 
A tanulók szabadon alkothattak véleményt az ismer-
tetett szituációkról. 

A történeteket három csoport  köré csoportositottuk:  

igazmondás, 
becsületesség, 
kötelességtudás, 

A feldolgozást nehezitett:, hogy , a vélemények rög-
zitése során megkötéseket nem alkalmaztunk a tanu-
lókkal szemben. 

A történetek a következők:  
I. 

"Ervin és ládám jó barátok. Gyakran jítszottGk, szó-
rakoztak együtt. Iskolába menet megpillantották a 
moziplakátot. 



- 31 - 

Idám elhatározta, hocy a délelőtti tanulás he-
lyett inkább elmegy moziba. idegkérte Ervint, je-
leatse tanárnőjének azt, hogy beteg lett. kásnap 
a tanárnő Ádám beszámolója után megkérdezte Ervint, 
hogy barátja igazat mondott-e?!" 
Ervin felIllt, és 	 

Te mit mondtál volna Ervin helyébe és miért? 
Fejezd be a történetet! 

Az itélet alkotás elemzése során megállapitható, 
hogy a tanulók 17 %-a tanuskodna csak barátnőte 
mellett. Az igazságot a megkérdezett tanulók több-
féle meggondolás alapján mondanák el osztályfőnö-
küknek. 

II.  
"Péter és Zsolt együtt játszadoztak a játszóté-
ren. Egy jól eltalált 1"vés betörte a közeli épü-
let ablakát. Keresték, hogy ki volt a tettes, de 
Zsolt nem jelentkezett." 
Mi a véleményed Zsolt tettéről, indokold! 

Zsolt cselekedetét valamennyi megkérdezett tanu-
ló helytelenitette. Ismét az indokiisban talál-
hatók csak k'_&.lönbségek. 

III.  
"Pali és Edit kémia órán vállalta, hogy elkészí-
tik a kőzetgyűjteményt, és a következő órán az 
osztállyal közösen elevenitik fel ezzel kapcso-
latos ismereteiket. Vállalásaikat nem teljesitet-
ték, nelyette teniszezni mentek. 
Mi a véleményed cselekedetükről és miért? 
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Ez a feladat a kötelesség felismerésének tudato-
sulását feltételezi. Alapot jelent a fejlett er-
kölcsi arculat kibontakozásához. Valamennyien 
helytelenitették Pali és Edit cselekedetét, de 
legtöbb megfogalmazásban a kötelesség telj esité-
sének elsődlegessége elmaradt. 

Az osztályfőnöki tantervben már 5. osztálytól 
kezdve bP_épUl a kötclesságt fiással kapcsolatos 
ismeretek átadása, mely koncentrikusan bővül a 
felsőtagozati osztályokban s a B. osztályban ösz-
szegződik. 

Az anyag elemzése 

A tanulók erkölcsi fogalomkincsének mennyiségi 

Vizsgálata 

A vizsgálati módot, a szabad asszociációs módszer 
Cser Jánostól ered. /Lásd: Az erkölcsi tulajdon-
ságokat jelentő  fogalmak  10-14 éves korban - c. 
müve 1959./ 

A tanulóknak 15 perc alatt kellett erkölcsi tu-
lajdonságokat gokat gyűjteniük. 

Vizsgálatunkat az általános iskola befejező évfo-
lyamán, a 8. osztályban végeztük. 23 tanuló erköl-
csi fogalmainak terjedelmét vettük vizsgálódás 

alá. 

A tanulók 230 fogalmat gyűjtöttek, ennek 10 %-a 
nem erkölcsi jellegü, hanem értelmi, érzelmi ál-
lapotot, külső tulajdonságokat tükröz. 
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tanulékony 	eszes 	ügyes 
okos 	jó felfogásu 	ügyetlen 
buta 	koszos 	félénk 
halk 	mohó 	édes 
elegáns 	csárogó 	drága 
törékeny 	aluszékony 	aranyos 
szellemes 	maradi 

Ezeket a fogalmakat !.rumtori i ókat teklatve 
lönbözőképpen használják a tanulók, 1-15 közöt-
ti előfordulásban. 

Vannak szavak, melyek nem erkölcsi, de belső tu-
lajdonságokat tükröznek, s ezeket még a 8. osz-
tályon tanulók is nehezen tudják differenciálni. 

A jobb képességü tanulók esetében egy-két alka-
lommal fordul elő ezek besorolása az erkölcsi fo-
galmak közé, még a külső tulajdonságokat  inkább 
a gyenge képességü tanulóknál találtuk. 

Sokan közülük még nem jutottak el a fejlett er-
kölcsi gondolkodás szintjére, ami a pontos meg-
különböztetésben segitené őket. 

A 9-es melléklet tartalmazza a gyerekek által 
gyüjtött fogalmakat,gy akorisági sorrendben, va-
lamint azt, hogy ezek hogyan oszlanak meg a fi-
uk és a lányok között. 

Az adatok alapján gazdagnak tekinthető a tanulók 
szókincse az erkölcsi fogalmak területén. 

Reális képet azonban csak akkor kapunk, ha meg-
vizsgáljuk, hogy a tanulók milyen gyakran hasz-
nálj ák ezeket, vf::gyis milyen az erkölcsi fogal-
mak relativ gyakorisága. 
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Az első helyen két fogalom is szerepel /szorgal.- 
mas, irigy/, melyet 23 tanulóból 21 használ, ez 
a tanulók 91 %-a.  
E fog-lmaknak igen nagy a relativ gyakorisága.  

A gyakorisági lista végén szereplő fogalmakat  
csak 1-1 tanuló használja, ezek relativ gyakori-
sága kiesik.  

Az erkölcsi fogalmakat a relativ gyakoriságuk a-
lapján 4 kategóriába soroltuk:  

Leggyakrabban használt erkölcsi fogalmak-
nak tekintettük azokat, melyeket a tanulók  
43-91 %-a használt, 11-21 tanuló: 

48,0 - 91,3 %  

Gyakran használt erkölcsi fogalomnak te-
kintettük azokat, melyeket a tanulók  
26-47 o-a, 6-10 tanuló használt: 

26,1 - 47.0 %  

:~ it?ián használt fogalomnak tekintettük  
azokat, melyekei; a tanulók 8-26 ,3-a hasz-
nált. /2-5 tanuló/  

8, 0 - 26, 0 %  

Legritkábban használt fogalomnak tekintet-
tük azokat, melyeket csak 1-1 tanulónál  

találtunk meg.  
4.0  

Ezek alapján bt fogalmak  köre a következőképpen  
oszlik meg:  
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A fogalmak körének megoszlása  

Fogalom  

l db  

Leggyakrabban 10,86 25  
Gyakran 13,91 32  
~  i  ±k-1- 33.91 78  
Legritk :íbban 41,30  95  

össz. 99 ,98 230  

A leggyakrabban  használt pozitiv erkölcsi fogal- 
mak  

Összes 
fogalom 

Rblativ 	,,  
gyakoriság 'O  

Szorgalmas 21 91,3 
Jegitőkész 20 86,9  
Jószivü 19 82,6 
Kedves 15 65,2  
Okos 15 65,2  
Illedelmes 13 56,5  
rendes 12 52,1  
`gyes 12 52,1  
Igazságos 12 52,1  
Bátor 11 47,8  
Udvarias 11 47,8  
'delytálló 11 47,8  
Titoktartó 11 47,3  
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A leg'yakrabban használt negativ erkölcsi fogal-
mak 

Osszes 
fogalom 

i.elativ 
gyakoriság 

Irigy 21 91,3 
Kapzsi 20 86,9 
Goromba 19 82,6 
Lusta 18 78,1 
Unfejü 18 78,1 
Szemtelen 17 73,9 
Csaló 	 17 73,9  
Gyalázatos 	15 65,2 
Becstelen 	14 60,8 
Gőgös 	13 56,6 

a.zag 	 13 56,5 
Becsvágyó 	 11 47,8 

Pozitív és ne_ativ fo almok arán a a tanulók 

erkölcsi fok;alomkincsében 

A tanulók a vizsgálat során 230 fogalmat  sorol-
tak be pozitív vagy negativ kategóriába saját 
megit'lésük alapján. 

Számszerűen:  

Pozitív: 	95 db az összes fogalom 41,3 %-a 
negativ: 135 db az összes fogalom 58,7 %-a 

Látható, hogy a negatív fogalmak köre jóval na-
gyobb. 
Mivel  magyarázható  ez? 
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"A negativ erkölcsi fogalmak tulsulyát a pedagó-
giai kutatók legtöbbször a  helytelen  nevelőmun-
kiva.l magyarázzák. Arra hivatkoznak, hogy a gya-
korlati oktató-nevelő munkában sokkal több az  
elmarasztalás, a negativ értékelés a pedagógus  
részéről, mint az elismerés, a dicséret a buz-
dit ._is. Bizonyára ennek is része van abban, hogy  
a tanulóknak több a tudatos negativ erkölcsi ta-
pasztalatuk, mint a pozitiv. Azonban a j  elansé-
get nem lehet kizárólag ezzel magyarázni." /11/ 

 

rTevelésünk során mind a helyes, mind pedig a hely-
telen cselekvési módokat tudatositan.unk kell a ta-
nulókban, s ki kell alakitanunk bennük a dönteni 
tudás képességét. Természetesen mindig a helyes 
döntés irányába. 

Sokszor kerülnek tanulóink választás elé, amikor 
mérlegelésre kényszerülitek. Erkölcsi értéküket az  

adja meg, hogy hogyan döntenek, a helyes cseleke-
detet választják-e?  

Ennek felmérésére lehetőséget biztositottak a  
konfliktushelyzeteket tartalmazó történetek, me-
lyek a következő fejezetben kerülnek bemutatásra. 

Az erkölcsi fogalmak nemek szerinti megoszlása  

A vizsgálatba 23 tanulót vontunk be.  

Nemek szerinti megoszlás :  

fiu 	9 	39,13  
le:'ny 	14 	60,87  °~ 
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Az erkölcsi fogalomkincs 43 ó-át hasznllja mind-
két nem, 57 %--át csak fiuk, vagy csak lányok hasz-
nálják. 

Az arányokat a következő táblázat mutat, at  

Fogalom  

— 

 

t 	1 összes 

Csak fiuk 18 27 45 20,0  
Csak lányok 37  48 85 37,0 
" indkét neon 40 60 100 43,0  

sszesen: 95 1135 230 100,0 
	x===_- =-.-=aata=a=o=aaa_a===_=__ 

A fogalmak alka7 inazásának relativ gyakorisága kö-
zött lényeges az eltérés, ha a két nemet vizsgál-

juk. 

A gyakran és a leggyakrabban használt fogalmakat 
tekintve két olyan fogalom akadt, amelyeket csak 
lányok használtak: 

tiznyclódó, 
halk. 

Ezek tipikus "lányos" kifejezéseknek mondhatók. 
A fiuk nem használtak olyan kifejezőst, ami a 
lányoknál ne fordult volna elő. 

A ritkán ós legritk bban használt fogalmak között 
már sokkal nagyobb az eltérés. 

A legritkábban előforduló szavakat nem is itél-
het j ük meg  tipikus  kifejezésként egyik nemre vo-
natkozóan sem, hiszen csak egy-egy tanulónál lel-
hető fel. 

I 
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A ritkán használt fogalmam kategóriájában csak 
152~yok szókincsében található ment 

rátarti 
bőbeszédii 	játékos 
kib irhat at lan 	szégyenlős  
rossz-szivii 	alkalmazkodó 
i8azságtalau j o=  
eszes 	serász 
r; almas 	 szelid  
Jó felfogásu 	 vi ám. 
megbizható 	komoly  
,jótevő 	ri:agabiztos  

Csak a fiuk szókincsében találhatók:  
idegenkedő  
iszákos 	mindenre kapható  

önző  
tevékeny 	hazaszerető  

törékeny 	tisztelettudó  

Ezek cözött csak néhány akad, amelyekre nemre  
tipizálhatunk. Ezeket huztuk old  a felsorolásban.  

A tanulók erkölcsi fogalomkincsének tartalmi,  

csoportositása  

Ebben a részben a vizsgálati anyagot olyan szem-
pontból órtékeljdk, hogy  az i;en sokféle /230/ fo-
galom mire irányul, mihez fűződik.  

A tartalmi csoportositásnál ismét Cser János  
- már idézett - munkájából kölcsönöztiik a kategó-
riák meghatározását  
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Fogalom  

összes  

;~ 	ez fűződőek 

la
Közösségiek 

unkára vonatkozóan 
Anyagi vonatkozásuak 
Igaggághnz f,;m%A' "k 

Vegyes, egyéb 

26,5 
51,3 
8,6 

3,5 
_ 	1,3 

 i  

8,6 

61 db  
118 db  
20 db  
8 db  

db 

20 db  

Összesen: 99,8 230 db  

A tartalmi csoportositásból kitiunik, hogy a fo-
galmak közül legtöbb az énhez fűződőek köre,  
több mint $0 %, s feltűnően kevés az anyagi vo-
natkozásu, illetve az igazsághoz füződő fogalom. 

Több fogalom használatára számitottunk a munká-
val kapcsolatosan. 

A számadatokból arra is k i vetkeztethetiink, hogy  
a közösséghez füződő erkölcsi fogalmak nem élnek 
felszínen a tanulók szókincsében, de egyértelmű- 
en azt sem vonhatjuk le, hogy ebből magatartásukra 
következtetni lehet. 

A személyiséglapok vizsgálata 

Az osztályfőnököknek a tanulók jellemzésére hasz-
nált fogalmait a személyiséglapok alapján gyűj-
töttük össze. A megfogalmazásokban főleg pozitiv,  
vagy árnyalt kifejezések találhatót. 

Az osztályfőnökök a tanulók jellPm7,6sére 29 er-
kölcsi fogalmat használtak. 
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A továbbiakban leirták eredményeiket, csal di 
körülményeik2t, külső tulajdonságaikat, értel-
mi, érzelmi fejlettségüket. 

A pedagógusok által használt kifejezések a kö-
vetkezők: 

zárkózott 	eredményes 
alkalmazkodó 	kitartó 

csendes 	 hangulatember 
tisztelettudó 	vidám 
közösségi 	érdeklődő 
szerény 	érzékeny 
változó szorgalmu 	példamutató 
jákedélyü 	gyenge aktivitásu 
udvarias 	könnyelmü 
aktiv 	gyors 
ügyes 	kiegyensulyozatlan 
indulatos 	alkalmazkodó 
jó irányitó készségei 	helytálló 
kedves 	segitőkész 
rendszeres 

Ezek közül leggyakrabban a közösségi, aktiv, 
tisztelettudó fogalmakat alkalmazták. 

A használt fogalmakat - a tanulókéval szemben -  
- három kategóriába sorolhatjuk, melyek között 
az arány egyenlően oszlik meg: 

közösségiek 	33 
énhez füződőek 	34 
munkára vonatkozóak 	33 % 

:rthető is, hiszen ezek a tanulók továbbtanulnak, 
s ezek a lényeges jegyek jelezhetik a helyes ké-
pet a felvételizéikről. 
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A foLalmak inkább pozitivumokat tükröznek, de ha 
a jellemző tulajdonság lényeges, a negativ oldal 
is felszinre kerül, közvetve. 

A tanulók erkölcsi itéleteinek tartalmi vizsgálata 

A vizsgálat során a tanulóknak itóletet kellett 
alkotniuk morális konfliktust tartalmazó  történe-
tekről. 

Valamennyiüktől egy-két mondatos választ kértünk, 
többen azonban hosszan  fejtették ki gondolatai-
kat a hallott szitu,ciókról. 

A történetek olyan helyzeteket türköztek, melyek 
a mindennapi életben bármelyik gyermekkel előfor-
dulhatnának, tehát életszerűek voltak. 

Az első történet a következő: 
"Ervin és 'ídám jó barátok. Gyakran játszottak, 
szórakoztak együtt. Iskolába menet megpillantot-
ták a moziplakátot. :gidám elhatározta, hogy a dél-
előtti tanulás helyett elmegy moziba. Megkérte 
Ervint jelentse tanárnőjének, hogy beteg lett. 
Másnap a tanárnő 'dám beszámolója után megkérdez-
te Ervint, hogy barátja igazat mondott-e?" 
Ervin felállt, és 	 
Te mit mondtál volna Ervin helffte ós miért? 
Pejezd be a történetet. 

A 23 tanuló két táborra oszlik a történet megíté-
lésében. Az itéletalkotás során a tanulóknak mind-
össze 17 jó-a tanuskodna csak barátnője mellett, de 
az indoklásokban különbségek találhatók. 
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Ezek a tanulók tehát a hazugságot mondanák, azt,  

hogy barátnőjük betegen feküdt.  
Nem árulnák el igaz barátjukat, mert megigérték,  
hogy mellette tanuskodnak..  

Találó közmondásuk:  
"Az igéret szép szó, ha megtartják ugy jó!"  

A helytállás a barát mellett valójában szép cse-
lekedet, szemben az árulkodással. De ha valóban  
igaz barát vagyok, nem óvom-e meg 'dámot ettől a  
kellemetlenségtől?  

Ennek módja pedig ez esetben, ha lebeszélem  ídá-
mot szándékáról, a mozilátogatásról, mert isko-
lába kell mennie, ez a kötelessége.  

A tanulók tisztában vannak azzal, hogy az igaz-
ság ugyis kiderül, mégis vállalják a hamis tanue-
kodást.  

A gyerekek 83 %-a megmondaná az igazat tanárnő-
jének.  

Vizsgáljuk most meg, mivel indokolják ezt.  

Nagyobb részük tisztában van vele,  
ugyis s k der„ 	ezt __~,, i.- 1u ~r1 ul ,  s  eGt tiz ismert  

támasztják aláz  

"A hazug embert  hamarabb  utolérik,  
kutyát!"  
azért mondanak ők iazat.  

hogy az igaz-
közmondással 

mint a sánta 

Két tanuló megállapit j a, hogy megvond j ák az iga-
zat, de ők előre is figyelmeztették volna barát-
jukat, hogy helytelenül cselekszik. Nem akarják,  

hogy ez barátjuknál még több alkalommal előfor-
duljon, s utja rossz irinyba terelődjön.  
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"Máskor is megnézhette volna." - indokolja vála-
szát egy másik tanuló. Arra azonban nem tér ki, 
hogy ezt előre is közölhette volna barátjával. 

Tanárjának soha nem hazudna öt tanuló, nem csap-
nák be őt. 

érdekes a következő  eset:  egy tanulót a lelkiis-
meret furdalás av8t8rná, s  ,,,miért az igazat kell 
mondania, az,  hogy  ez külső jelekben is látható 
rajta. 

Négy tanuló véleménye, hogy mindig, minden hely-
zetben igazat kell mondani, s az igazi barátok 
nem hazudnak. 

Egy tanuló - nagyon helyesen - az igazság fontos-
ságát a becsületességgel kapcsolja össze, megál-
lapít j a, hogy az iskolát előtérbe kell helyezni 
a mozival szemben. 

1/a. Ervin válaszának megitélése 

ES=  Barátja mellett tanuskodna /helytelen% 
Az igazat mondja tanárjának /helyes/ 
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1/b. A helyes itóletek megoszlása indokaik 
alapján 

  

Az igazság ugyis kiderül. 

Tanárját soha nem csapná be. 

Mindig minden helyzetben igazat kell 
mondani. 

  

  

  

111111111  

  

  

Előre figyelmeztetné barátját. 

   

r=  -  --II  Lelkiismeret furdalása miatt mondana 
igazat. 

r41.r41. 
 Becsületes 2é et, az iskola elsődleges-
ségt jelöli meg. 

 

	 "Máskor is megnézhette volna". 
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A tanulókban megvan az igazságérzet helyes szint-
je, érzik felelősségüket a helyzet megitélósében. 

Megfigyeléseink szintén bizonyitják, hogy más 
helyzetekben is az igazságot előtérbe helyezik, 
szembeszállnak az igazságtalansággal. 

Más kérdés, hogy ennek módja nem felel meg minden 
esetben a követelményeknek. 

Lássunk erre egy példát: 

ideatematika órán öt tanuló kapott irásbeli felada-
tot, melyet önállóan kellett megoldaniuk. Az öt 
tanuló az első padban ült, mindenki tudta, hogy 
munkájuk elbirálás alá került. A többiek  addig  a 
munkafüzettel dolgoztak. Az öt tanuló között volt 
egy nagyon  gyenge  képességű fiu is. 

Az ő munkáját próbálta sugással segíteni társa. 
A fiu természetesen csak azt az érdemjegyet kap-
ta, amilyen tudást maga tudott produkálni. 

Mindenki igazságosnak tartotta az itéletet, csak 
a sugó fiu nem; ő azért segített társának, mert 
családi körülményei akadályozták a tanulásban. 
Erre kartársam megértette vele, hogy itt a segi-
tésnek más módját kell választania. 

Hogyan is határozhatnánk meg az igazságosság fo-
galmit? 

"Az erkölcsi tudat fogalma, mely azt juttatja 
kifejezésre, hogy valamely viszonyokat kivá-
natosnak, az emberi lényeg és az emberi jogok 
meghatározott felfogásával összhangban állónak 
tekintünk. Az erkölcsi jó és rossz elvontabb 
fogalmaitól eltérően, amelyek  minden társadal-
mi jelenség általános erkölcsi értékmérői, az 
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igazságosság az egymással szervesen összefüg-
gő jelenség viszonyát jellemzi  a jónak és a 
rossznak az emberek közötti megoszlása szem- 
pontjából." /12/ 

Az osztályfőnöki tantervben folyamatosan szere-
pel az igazságosság témája 5-8. osztílyban egy-
aránt. Az arány jónak, elégségesnek mondható. 

A következő szituációt ismét átgondoltan érté-
kelték a tanulók: 

"Péter ás Zsolt együtt játszadoztak a játszó-
téren. Fociztak. Egy jól eltal ílt lövés betör-
te a közeli épület ablakát. rieresték, hogy ki 
volt a tettes, de Zsolt nem jelentkezett." 
Mi  a véleményed Zsolt tettéről, indokold!? 

Minden tanuló szerint helytelen, hogy Zsolt nem 
jelentkezett. 

A tanulók 80 7-a bevallotta volna cselekedetét, 
a többiek pedig ugy ítélik meg, hogy ha már 
Zsoltnak nem volt bátorsága bevallani, Péter-
nek kellett volna megmondania, hogy ketten tet-
ték, közösen vállalják a felelősséget. 

A kérdezett tanulók 40 %-a szerint Zsolt hely-
telen viselkedése másokat, esetleg barátját so-
dorhatja bajba,  amit  ő minden további nélkül 
elvisel, s ezt elitélik. 

A tanulók 20 ;r-a azt mondja, hogy jobb, ha je-
lentkezik Zsolt, mert uyis kiderül a dolog va-
lamilyen uton, s az csak sulyosbitja a helyze-
tet. 
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mások szerint kivülállók is tanuk lehetnek, s  

ez megint csak rosszabb helyzetet idéz elő.  

Egy fiu nevezte gyávának Zsoltot, helyében vál-
lalta volna a következményeket, hiszen ez min-
denkivel előfordulhat.  

Három tanuló véleményét hagytuk utolj ára, akik  
Zsolt becsületességéi: unni á1r l_á~ t ségb c 	ti -- - 

--r, ~. 	N ~bvV, S  i1C1y ~- 
sen fogalmazzák meg, hogy cselekedeteinkért 
vállalni kell  a felelősséget. 

2/a. Zsolt helytelen cselekedetét ki tárhatja 
fel?  

Zsoltnak kell bevallania tettét. 

Péternek kellene megmondania, hogy 
mi történt. 
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2/b. Miért helytelen Zsolt cselekedete? 

Másokat, vagy barátját bajba so-
dorj a. 

Nem becsületes, mert nem vállalja 
tettének következményeit. 

Ugyis kiderül a dolog. 

Gy ávas g. 

Kivülállá is láthatta az eseményt. 

Lii is a becsületessg? 

"Erkölcsi tulajdonság, az egyik legfontosabb 
erkölcsi követelmény megnyilvánulása. 1egkö-
veteli, hogy az ember legyen igazságos és 
elvhű, híven teljesitse vállalt kötelességeit, 
legyen meggygeedve az általa szolgált ügy iga- 
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záról, legyen őszinte embertársaival, és ön-
magával szemben cselekedeteinek motivumait il-
letően, ismerje el és tartsa tiszteletben má-
sol jogait ahhoz, ami törvényesen megilleti 
őket. A becsületesség ellentéte a csalás, a ha- 
zugság, a lopás, a hitszegés, a képmutatás." /13/ 

A becsületesség alapvető erkölcsi tulajdonság, 
mégsem kap kellő helyet az osztályfőnöki órák 
tantervében, vagy csak elvont formában. A becsü-
letesség, mint tanulói tulajdonság, nem szerepel 
az osztályfőnöki ór°ík anyagában. 

A nevelési tervben, mint követelmny, már szere- 
pel a becsületesség, de mélyrehatóan nem közeli- 
tik meg a fogalom tartalmát, tevékenységi formá- 
it. 

A 8. osztályban már a becsületesség minden olda-
lárra rá kellene iráriyitani a tanulók figyelmét, 
tudatositani kellene bennük, hogy ide tartoznak 
a kötelezettségek, tetteink vállalása, az igaz-
mondás, az igazságosság, mások jogainak tiszte-
letben tartása is. 

Ennek hiányában nem csodálkozhatunk, hogy csak 
három tanuló közelitette meg a becsületességol-
daláról Zsolt helytelen magatartását. 

A harmadik konfliktust tartalmazó történet igy 
hangzott: 

"Pali és Edit kémia órán vállalta, hogy elkészi-
tik a kőzetgyüj teményt, a _.övetkező órán az osz-
tállyal közösen el anitik fel ezzel kapcsolatos 

ismereteiket, Vállalásaikat nem teljesitették, 

helyette teniszezni mentek. 
Mi  a véleményed cselekedetükről és miért?" 
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Pali és Ldit cselekedetét egytől-egyig helyte-
lennek itélt "k a tanulói:, de a várt eredmény, 
hogy megfogalmazzák a kötelesség teljesitésónek 
elsődlegességét, csak négy tanulónál fordult elő. 

Nézzük meg, ki miért itéli el őket. 

A tanulók 30 %-a látja, hogy ebben az esetben 
kötelességüket mulaszt j sík el a példában szereplő 
gyerekek. 

Ugyanennyi azok aránya, kik ugy vélik, hogy ez-
zel tanárjukat és önmagukat csapták be. 

A tanulók 70 >J-a az előzményekhez is visszanyul, 
szerintük nem lett volna szabad állaniuk ezt a 
fontos feladatot, ha egyáltalán felmerülhet más 
cselekedet, mint itt a teniszezés. 

A következőkben érdemes megfigyelni egy-egy ta-
nuló véleményét Editről és Paliról. 

"Nem fognak bizni bennük...." 
''Az osztály munkáját akadályozzák....." 
"Felelősség hrul rájuk....." 
"Aki egyszer megszegi szavút, annak utána 
nem lehet hinni......" 
"A tanárnak csalódnia kellett bennük....." 

Egy tanuló van, aki nem látja elveszettnek a két 
tanuló helyzetét, javaslatot tesz, hogyan hozhat-
ják helyre hibájukat. 
Azt mondja; hogy: "ezután mindenben vegyenek 
részt maradéktalanul, hogy visszanyerjék az osz-
tály bizalmát." 

Megint csak kevés azon tanulök száma, akik helye-
sen látják, hogy itt a kötelesség, a legfontosabb 
feladat elmulasztásáról van szó, s ez ismét becsü-

letbeli ügy. 
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3/a. Pali és Edit helytelen cselekedetének 
megit'lése. 

Előzményekhez is visszatérnek. 

Csak  a  következményt vizsgálják. 

3/b. Az ítéletek indoklásának megoszlása. 



/// 

1,\\\\\ \\V 

- 53 - 

Kötelességeiket mulasztották el. 

Tanárjuk ős önmaguk becsapása. 

Kötelesség elmulasztását a becsű-
letesség oldaláról itélik meg. 

"Nem fognak bizni bennük...." 

"Akadályozzák az osztály munkáját..." 

"Felelősség hárul rájuk...." 

Csalódást okoztak a tanárnak. 

Megszegték szavukat. 

A kötelességtudás a dokumentumokban nem egyfor-
mán szerepel.  Az  osztályfőnöki tantervben két 
megközelítés található: néhány témában a közös-
ségek oldaláról közeliti, határozza meg a tanu-
lók feladatát. 

Egy konkrét témában e magatartás komplex voltá-
ra történik utalás, Űe csak utalás. 

A nevelési tervben szerepel e témával kapcsola-
tos utalás, de mozaikszerű ez is. 

A tevékenységi formák között pedig csak egyet-
len idevonatkozót találunk: "győzze meg közöm-
bös társait arról, hogy a tanulás: kötelesség.",,14, 

Ennek megfelelő volt a t anulók itéletalkotása 
is.  

A három szituáció itéleteinek elemzése során 
megállapitható, hogy a tanulók elfogadhatóan 
itélnek, de indoklásaik nem elég pontosak, nem 
elég lényegre törőek. 
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Ezt az iskolai dokumentumok követelményrendsze-
rével támasztjuk alá. 

Lényegesnek tartjuk, hogy az osztályfőnöki órá-
kon történjen meg az egyes fogalmak eddiginél 
pontosabb tisztázása, meghatározása, és az élet-
ből vett példákkal történő megvilágitáea. 
Ez  a tanulók könnyebb eligazitását segitené s 
ítélőképességük is fejlődne. 

Osztályfőnöki Óra értékelése 

Z kötelességtudás vizsgálataink során nem került 
felszínre. Lrdekelt bennünket, hogy ez vajon vé-
letlen vagy csak nem tudatosult a tanulókban ez 
a - tartalmát tekintve - "munkára vonatkozó" er-
kölcsi fogalom. 

Az osztályfőnöki tantervben az alábbi  módon  sze-
repel: 

Az _osz tágban áttételesen, 3 óra anyagában is. 
/Családi közösség. Az iskolai közösség. A tanulás 
mint munka./ 

A 6. osztályban téma: A kötelességtudás. 

A 8. osztálzb .i az átfogó témában tárgyalható: 
A szocialista ember néhány fontos jellemzése. 

A nevelési tervben követelményként szerepel: kö-
telességtudattal vegye ki részét a munkából; 
tartsa kötelességének az önkiszolgálást; fele-
lősségtudat jellemezze családtagjaival szemben; 
szálljon szembe minden felelőtlenséggel. E te-
vékenységi formákttulajdonképpen a tanulók ten-
nivalóinak - kötelességeinek - felsorolása.  
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Csak éppen a fogalom tudatositásának igénye hi-
ányzik mindkét dokumentumból. 

Ennek alapján tartotta meg az osztályfőnök a kö-
telességtudásra épülő óráját. /10. sz. melléklet/ 

Az óra, felépitése nagyon tudatos ess szervezett 
volt. A feladatok ős a célkitűzések maradéktala-
nul valósultak meg. 
Tudatosait a tanulókban a  fogalom  tartalma, tisz-
tázódott, hogy mi tartozik a kötelességtudás kö-
rébe. 

A tanulók elég nehezei kapcsolódtak be az óra fo-
lyamatába, de egyre inkább fokozódott érdeklődé-
sük a téma iránt. 
A kezdeti nehézségek után élőnken bekapcsolódtak 

a  vitába az élmények, észrevételek jelidézésével. 
Az óra végőre helyes válaszokat adtak a tanár kér-
déseire. 

Az osztályfőnök a tém : nak megfelelő  komolysággal 
és alapossággal vezette az órát, irányitott, kér-
déseket intézett az osztályhoz, előadást tartott, 
jó kontaktust teremtett a gyerekekkel. Az óra e-
gyüttes foglalkozás ke@etében folyt ős sikeresen 
valósultak meg a nevelési lehetőségek. 

Életszerű szituációt iktatott az óra menetébe, 
tudatositotta a kötelességtudás fontos szerepét 
az eliberek életesben. 

A tanitási óra alapján is megállapithattuk, hogy 
semmi esetre sem szabad elhanyagoln»nk az erköl-
csi fogalmak tudatasitását, ha a tanulóinktól 

pontos ós nem  leszUkUlt itóleteket várunk el. 
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:Isszegezés, következtetések 

A tanulók erkölcsi fogalomkincsének mennyiségi 
feldolgozása alapján megállapítható, hogy a ta-
nulók erkölcsi fogalomkincse igen gazdag: 230 
kifejezést gyüj töttek. 

A fogalmak hanználatá:ak relatív gyakorisága 
igen különbözős 4 %-tól 91,3 % -ig terjed. A leg-
gyakrabban használt kategóriába tartozik a fo-
galmak 10,86 %-a, a gyakran használt kategóriába 
a  fogalmak 13,91 ; 'tea, a ritkák használt kategó-
riába a fogalmak 33,91 -a, a legritkábban hasz-
nált fogalmak  kategóriájába pedig 41,3 tarto-
zik. 

A fiuk és a lányok fogalomkincsét tekintve lé-
nyeges különbség a két utolsó kategóriában van. 

Az erkölcsi fogalmak tartalmi irányultságt te-
kintve a megoszlás a következő: a fogalmak 
26,5 íj-a a közösséghez füződő, 51,3 ; -a énhez 
fűződő, 8,6 ;ó-a munkára vonatkozó. Az utóbbi 
kevésnek mondható, de nagyon kevés fogalmat  ta-
lálunk az anyagi vonatkozásuak, valamint az i-
gazsághoz fűződőek között  is. 

Az osztályfőnök által használt fogalmakat az 
első három kategóriába lehet besorolni. lézek 
egyenlő arányban oszlanak meg. kimutatható, hogy 
a jellemzések során a pozitiv fogalmak kerülnek 
tulsulyba. 

Figyelemre méltó, hogy sem a tanári jellemzés-
ben, sem a tanulók által gyüjtött fogalmak kö-
zött nem szerepel a "kötelességtudó" kifejezés, 
holott ez az erkölcsi arculat fontos összetevő-
je, a munkához való viszony reális mutatója. 
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A tanulók erkölcsi itéletei helyesek, megfelel-
nek életkoruknak. 

Szük körben mozog viszont asszociációjuk, az e-
seményeknek más fogalmakkal törtónra" körülirása. 
Véleményüket főleg a következmény szempontjából 
alakítják ki, s ennek megfelelően döntenek. A 
becsületesség tartalmi szélességét teljes pontos-
sárzal nem i nmerik a, tanulók. 

ISem látták át, hogy mint az tgazmondás, mint kö-
telességtudás, valamint tetteink következménye-
inek vállalása is becsületességet követel. Ez 
nem szükithető egyik, vagy másik tulajdonságra, 
a személyiség átfogóbb jellemzésére szolgál. 

Az erkölcsi konfliktust tartalmazó történetek 
szereplőit, azok helytelen cselekedetét nem ugy 
itélik meg a tanulók,  hogy  ezzel örökre kire-
kesztik őket a közösségből. 

Éppen ellenkezőjét bizonyítja az, hogy még ja-
vaslat is elhangzik arra vonatkozóan, hogyan te-
hetik jóvá vétküket, hibájukat. 

A történetekben szereplő közös jegyet - a becsü-
letességet - nehezen ismerték fel a tanulók. Ez 
minden bizonnyal abból adódik, hogy nem dolgoz-
zák fel tudatosan a tapasztalatokat  ós az álta-
lánositó müveleteket nem gyakorolják kellő szám-

ban. 

Az itéletek ós a fogalmak vizsgálata során sem 
taltáikoztunk az erkölcsi magatartásformák tipi-
kus serdülőkori félreértelmezésével: például be-
csület - betyár - becsület, kötelességtudó - stró-
ber, igazmondó - árulkodó stb. 
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Az általános iskola  befejező  évfolyamán nem is-
merték fel a t anulók a kötelesség telj esitésé-
nek fontosságát, nem él telszinen szókincsükben 
a "kötelességtudó" fogalom. 

Megfigyeléseink szolgálnak bizonyitékül, ameny-
nyiben a tanulók pontatlanul végzik feladatai-
kat, gyakran nem készitik el leckéjüket, nem ké-

1szülnek fe úrára,  s csak kevés akad közöttük, 
aki kötelességének tartja a tanulást. Kevesen 
voltak azok is, akik ismerik kötelességeiket az 
iskolávnl, társaikkal, tanáraikkal szemben. 

A látott osztályfőnöki óra jó példája annak, hogy 
helyes irányitással, az érdeklődés felkeltésével, 
könnyebben és pontosabban tisztázhatók a gyerekek 
számára az erkölcsi fogalmak. 

Nagyon fontos feladat, hogy az osztályfőnöki órá-
1.on a tanulók tapasztalataira támaszkodva tudato-
sitsuk az egyes erkölcsi fogalmak tartalmát és 
i.örét. 

Az erkölcsi tudatosság fejlesztése csak az érzel-
mi, akarati tényezők együttes fejlesztésével tör-
ténhet, hiszen csak ugy válhat valaki kötelesség-
tudóvá, ha szeret és akar is tanulni, dolgozni, 
tenni valami hasznosat a közösség érdekében. 

Lényeges az is, hogy ne csak élmóleti sikon vizs-
gáljunk egy-egy erkölcsi szituációt, hanem a ta-
nulókat is tegyük próbára, bizzík meg, feladatok-
kal, adjunk lehetőséget arra, hogy bizonyitha,s-
sák, nemcsak itéleteik helyesek, hanem cseleke-
deteik, magatartásuk is ennek jegyében nyilvánul 
meg. 
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Gyakrabban kell beszélgetéseket folytatnunk a ta-
nulókkal problémáikról, tapasztalataikról, órákon 
és azokon kivül egyaránt, hogy ne maradjanak előt-
tük tisztázatlan kérdések. A tanulók magatartását 
pontosan és differenciáltan kell megitélnünk, eh-
hez pedig minden hatótényezőt ismernünk kell. 

III. 

Az általános iskola felső tagozatos tanulói erköl-

csi - társadalmi fejlettségének vizsgálata 

A helyes magatartás feltételezi, hogy az ember 
képes legyen az erkölcsileg helytálló itéletal-
kotásra. 

Azáltal pedig, hogy a tanulókat erkölcsi tapasz-
talatuk megitélésére késztetjük, a morális ité-
letek lólektani arculatát is teljesebbé tesszük. 

Amikor egy tanuló a döntéshez megkeresi a megfe-
lelő tapasztalati anyagot, intellektuális tevé-
kenységet végez, az itélethez pedig ismernie kell 
az erkölcsi normákat, ugyanakkor érzelmileg is a-
zonosulnia kell azokkal, hogy meggy'ó'dése alap-
ján dönthessen. 

A vizsgálat során  a magatartáskép jellegzetes 
tendenciáinak kiemelését tüztük ki célul. Annak 

feltárását, hogy  a közösségi szempontból értékes 
magatartási tendenciák milyen mértékben találha-
tók meg gyermekeink magatartásképében, illetve 
mennyire jellemzi magatartásukat a nevelési-tár-
sadalmi elvárásoktól való eltérés. 
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Annak megláttatását igyekeztünk előtérbe helyez-
ni, hoLy a tanulók személyiségének ösztönzőrend-
szerébe milyen mértékben épültek be a társadal-
mi - közösségi elvárásoknak megfelelő ösztönzők, 
ezek milyen mértékben erősödtek meg. 

Az erkölcsi tudatosság ós a magatartás kapcsola-
t ,1t vizsgálva azt is tapasztaltuk, hogy az erköl-
csileg iejlettlenebb tudat, együtt járhat vi-
szonylag jó közösségi magatart : ssal. 

Közismert a falusi, illetve tanyasi gyerekek hát-
ránya sok tekintetben a városiakkal szemben, hi-
szen a szülők nem tudnak ugyanolyan művelődési 
lehetőségeket biztositani még ma sem számukra, mint 
a városban. 
Sajnos mindez még akkor is hátrányt jelent, ha 
sokszor más terüheten, pl.: a mindennapi életben 
való helytállásban adottságaik jobbak, kitartób-
bak, egészségesebbek. 

A kérdőivek ttekintése után egyik legfontosabb 
megállapitásunk az, hogy a falusi tanulók értékes 
közösségi tulajdonságokkal rendelkeznek /pl.: egy-
más baráti segitóse, a tanulói közösségek belső 
hangulata, együvé tartozása pozitivabb képet mu-
tat, mint a városi tanulóknál, de az erkölcsi i-
télőképességük, fogalomismeretük nem éri el a ki-
vánt szintet. 

Vizsgálatunkat több szempontu kérdőiv és a meg-
figyelés módszerével végeztük városi és falusi 
iskolák osztályaiban. 
/A későbbiekben ezek jelölése pl.: városi 8. o.= 
= V/8.iii.j falusi 7. o. = F/7.o. 



övfolyam 	Tanulók száma 
összesen %-ban  

123 	100 

in7 	100 

Városban tanulók száma: 

7.  67 54,4 

8.  52 48,6 

aizségekben tanulók száanai 

7 . 56 45,6 

55 51,4 

7.  

8.  
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Az általános iskola 7.-833. osztályába járó tanu-
lós adatai a követ,:ezőkt 

A vizsgálat eredményei  

A közösségi magatartást illetően fontosnak tax-
tottam a fogalom ismeretének vizsgálatát. 

1. feladat: Irj le egy olyan esetet, amikor va-
lakit igazi közösségi embernek tar-
tottál! 

Ahhoz, hogy a feladatot a tanulók megoldják, is-
merniük kellett a közösség és a közösségi maga-
tart is lényegét, fogalmi jegyeit. 
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A válaszok 
értékelése V/7. F/7. V/8. F/`  

Ismeri a fo- 
galmat 	% 53 , 2 55,7 69,2 60,3 

Nem elfogad- 
ható válaszok 1.: , 3;; , 16,3 10,1 

Nem ismer közös-
ségi esetet 	;á 6,7 11,0 5,1 14,3 

Nem indokolt / 15,1 8,7 - 2,2 

lem válaszolt % 3,7 4,4 9,4 3,1 

Ismerik a közösségi magatartás fogalmát azok, akik 
igy, v`gy ehhez hasonlóan válaszoltakt 

"Szerintem az osztályfőnököm, mert szívesen seLit 
mindenkinek." 	/F/7./ 

vagyt 

"A napközis titkárunk nemcsak helyes, de segítő-

kész és megértő is." 	/V/8./ 

Helytelen értelmezést adtak azok, akik társaik-
nak csak egyéni tulajdonságait emelik ki. 

"Ú a legjobb  magatartásu az osztályban." /P/8./ 

"Ottó, mert lemásolhatom a leckéjét mindig." /V/7./ 

Ha a táblázat alapján összehasonlitjuk a városi 
ós falusi osztályok fogalomismeretét, jól láthat-
juk a különbségeket. 
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kiig a V/8. osztályból 69,2 	addig a F/7. osz- 
tályból csak 55,7 % irts, le helyesen a kérdés-
nek megfelelő példát, amelyből arra lehet követ-
keztetni, hogy ennyien ismerik helyesen a közös -
ségimagatartás fogalmát, látják világosan a kö-
zösség tartalmát.  

2.  fal-u~  +; ~  u. c.L V  

A közösség jellemzőinek felismerését takarta ez  
a feladat.  

Pontosságuk szerint kellett rangsorolni az aláb-
bi tulajdonságokat: segitőkész, bátor, közösségi,  

jó tanuló, lelkes.  

Ezzel a kérdéssel az volt a cél, hogy megtudjuk,  

milyen fontosságot tulajdonitanak a "közösségi-
nek" mint jellemtulajdonságnak, hány an  tartják  
fontosnak, és párosul-e ez fogalomismerettel?  

A "segitőkész" a "közösségi"-nek meghatározója.  

Azok, akik a két tulajdonságot egymás mellé tet-
ték, valószinüleg ismerik a "közösségi" fogalmát.  

Válaszok crtékelése 
;ban  V/7. F/7. V/8. F/8. 

Első helyen a kö-
zösségi 

iözösségi és segi- 
tőkész egymás után 
az első két helyen  

	 ---- 

31 

28,4 

22,1 
---- 

25,3 

47,5 
--- 

30,6 

38,5  
---- 

42,3  
	  ---- ---- --- ---- 

Utolsó helyen a kö-
zösségi 3,2 1,5 12,8 8,2 
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Az adatok azt jelzik, hogy a fogalom ismerete 
nem volt világos sok esetben. 

A V/8. osztályokban pl. 12,8 % az utolsó helyre 
sorolta a közösségit, de a feladatlapon a segi-
tőkész az első helyen szerepelt. 

Az össztanulói létszámnak megfelelően a jellem-
tulajdonságok első helyének ranasorol á s a  a kö-
vetkező: 

Azö sségi 48,3 
Segitőkész 20,2 
Jó tanuló 18,5 
Lelkes 11,3 
Bátor 1,7 

A jellemtulajdonságok utolsó helyének rangsoro-
lása a következő képet mutatta: 

Bátor  37,2 
Lelkes 28,3 
Jó tanuló 17,9 
Segitőkész 10,2 
Közösségi 6,4 

A következőkben az erkölcsi ítélőképesség ós 
gondolkodás vizsgálatát mutatjuk be e fogalmak 
legfontosabb jegyei alapján. 

a./ Legelőször a barátválasztás motivumait vizs-
gáltuk. abból a szemszögből, hogy a társvá-
lasztás szempontjából milyen százalékban sze-
repelnek a közusségi motivumok. 
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Kit tartasz legjobb  barátcdnak. miért őt v_lasz-
tottad?  - kérdésre az alábbi értékelő szempol.tok 
szerint a következő táblázatba foglalt ,‘;-os ada-
tokt kaptuk. 

Válaszok értékelő 
szempontjai V/7. F/7. V/8.  '/8. 

, 
Értelmi és epréb j el- 
lemtulajdonsag -48,2 49,3 47,3 48,1 

	 ------ -------- 

Közösségi moti- 
vumok 43, 38,7 52,6 46,2 

	 - - - - - - - - - - - - - - 

Nincs bar:lt j a 5,4 7,6  - 1,2  

Nam indokolt 2,8 4,4 1  4,5  

A legfejlettebb erkölcsi itélőképességet azok a 
válaszok tükrözik, amelyekben a barátságot közös-
ségi vonatkozásban jelölik meg a tanulók. 

P1.: "4.o. korunktól kezdve barátnők vagyunk is-
kolában és iskolán kivül." 	/F/8./ 

vagys 

"Sokat segitünk egymásnak a tanulásban és 
minden iskolai munkában is." /V/8./ 

Alacsonyabb szintet mutatnak azok a válaszok, a-
hol csak lényegesebb jellemzők alapján választa-
nak barátot. 

Pl.:  "Szüleink is összejárnak." 	/V/7./ 

vagy:  

"Ót tartom a legilEyesebbnek az osztályunkban." 

/V/7./  



- 66 - 

A megkérdezett tanulóknál az értelmi és egyéb 
tulajdonsgok jobban domináltak a barátválasz-
tás motivációjaként. A közösségi motivumok ará-
nya 11,8 %-kal kevesebb. 

Szükségesnek látszik a társválasztás kérdései-
vel foglalkozni azokban az osztályokban, ahol 
a megkérdezett tanulók 5,4 illetve 7,6 ,'-a nem 
tartozik izvrosaböari egyik oszt .iiytdrsához, il-
letve hasonló koru társához scm. 

elem beszélve arról a tényről, hogy az említett 
7. osztályokban a tanulók 2,8 illetve 4,4 is-a 
nem indokolt. 
Feltehetően ezek közül is akad olyan, akinek a 
társválasztás gondot jelent. 

A megkérdezett tanulók 87 %-a az iskolai mdkro-
környezetből választott barátot. 

b./ Egyéni és közösségi érdek egysége és konf-
liktusa 

Az egyéni és társad almi érdek között a leg-
szorosabb dialektikus egység van. 
Jelenlegi társadalmunkban - feltételezzük -

- az ember a közösség érdekében cselekszik. 

",,inek a kedvéért tanubsz?" - kérdésre nem mást, 
hanem a tanulásnak, mint a legfontosabb tanulói 
tevsenységi formának motivációját kellett meg-

jelölni a közösségi és egyéni érdek szempontjá-
ból. 
A megadott válaszok közül kellett a tanulóknak 
a megfelelőt kiválasztani. 
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A'  válaszok értéke- 
lése 	%-ban 

V/7. /7. V/8. F/8. 

Szüleimnek, nekem, 
osztályomnak 35,2 48,0 57,3 40,2 

Az osztályközös-
sé jobb eredmé-
nyeelA 25,4 22,1 11,2 22,3 

A legjobb tanuló 
legyek osztályunk- 
ban  
	 

0,0 10,3 18,3 17,6 

Szüleim kedvéért 
- 
30,2 19,6 12,5 18,0 

Sem válaszolt  1,2 - 0,6 1,9 

A táblázat alapján is látszik, ho ,y legfejlettebb 
itólőképességük és gondolkodásuk azoknak a tanu-
lóknak van, akik egységben látják a köz5sségi és 
egyéni érdeket. 

E fenti megállapitásból következik, hogy az  erköl-
csi itélőkópesség alacsonyabb szinvon,lát tükrözik 
azok a feleletek, ahol a tanulást csak egyéni ér-
deknek tartják. 

Ha a két első helyen l.-átható választási lehetőség 
szánadatait vizsgáljuk, 'melyek egyben közösségi 
és egyéni érdekeltségűek, megállapithatjuk, hogy 
a megkérdezett tanulók többsége -- 65,4 iá-a - jól 
értelmezi az egyéni és közösségi érdek egységét 
a ttanuldsra vonatkoztatva. 
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Kevés tanulónál *  de mégis előfordul, hogy a fel-
tételezhető konfliktust az egyéni érdek javára 
döntötte el. 

A táblázatból kiderül, hogy a F/7. ős V/8. osz-
tílyokba járó tanulók magasabb szintű erkölcsi 
itélőképessógről, gondolkodásról tanuskodnak, 
mint a V/7. és F/8. osztályokba járók. 

c./ A fegyelem szükségességének megértése és  
fontossága a közösségiszempontiábél  

A közösségi élet és tevékenység alapvető fel-
tétele a fegyelem. Az egész iskolai munka ős 
benne az egyes tanulók eredményes munkája f e-
gyelem nélkül elképzelhetetlen. 
Ezért fontos ennek megértétése ós elfogadta-
tása tanulóinkkal. 

"Szerinted miért kell fegyelmezetten viselkedni?"  

Célunk ezzel a kérdéssel az volt, hocy megvizs-
gáljuk, mennyire értik a tanulók a fegyelmezett 
magatartís szükségességét önmaguk és a közösség 
szempontjából. 

A válaszok értéke-
lése %-ban V/7.  F/7. V/8. 	i F/8. 

A jobb munka a rend 
és közösség érdeké-
ben 58,2 60,6 48,3 52,6 

Jgyéni érdek 30,7 37,4- 39,0 43,4 

Sablonos válaszok 11,1 - 18,2 3,9 

'Iem válaszolt - 3,0 4,5 - 
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A táblázatba foglalt feleleteket tulajdonkép-
pen két csoportra oszthatjuk. 

Az elsőben  a fegyelem funkcióját helyesen l it-
j ák azok a tanulók, akik a jobb munka, rend a 
közösség fő sajátosságát látják a fegyelem szük-
ségességében. 

Pl.: "Mindannyiunk érdeke szerintem, hogy fe- 
gyelmeűe ter viselkedjünk, mert igy job-
ban tudunk  dolgozni." 	/V/8./ 

vagy: 

"Szerintem nagyon fontos, mert aki nem fe- 
gyelmezett, a munkiban sem tud majd az 
lenni." 	/V/8./ 

A másL, csoportot képezik azok a tanulók ós vá-
laszaik, akik egyéni érdeknek tartják a fegyel-
met. 

Pl.: "Az elkövetkezendő éveket meghatározza je-
lenlegi eredményem, fegyelmein." 	/V/8./ 

vagy: 

"Nem szeretem, ha rosszat mondanak rólam 
fegyelmezetlenségem miatt." 	/F/8./ 

Sablonosnak itélhető válaszokkal is talakozhat- 
tunLt 

Igy pl.: "Hogy jobban tud4unk tanulni." 	/V/7./ 

vagy: 

"Ezzel is segitünk tanárainknak." /F/7./ 

A  táblázat elsőssorában bemutatott számadatok 
azt igazolják, hogy ezek a tanulók azok, akik 
fej lett közösségi szemléletü gondonkodásmóddal 
rendelkeznek, amely a magatartás lényeges ismérve. 
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Ez egyben a helyes nevelőeroji.i közösségi Közvé-
lemény alapvető biztositóka is. 

A fegyelem kérdésével összefüggően indokoltnak 
látszott a birálat, önbirálat kérdéseinek, mint 
követelménynek kiemelése, vizsgálata. 

Erkölcsi szituáció értékeltetésével a "jó birá-
lat" fogalmi ismeretének és az itélőképesség 
mélya4gi íelmérésére törekedtünk. 

d./ "Ha osztályotokban, őrsötökben valaki hibát  
vét, helytelenül cselekszik, inegbirá1;;de?" 

Ennél a kérdésnél a bir . lat erkölcsi fontosságát 
vizsgáltuk a közösségi élet szempontjából. 

A válaszok érté-
kelése 	%-ban V/7. F/7. 7/8. 2/6. 

a közösség B 	miatt 42,6 39,0 57,8 55,4 
I 	 

F 	az egyén 
A 	miatt 21,3 41,3 30,3 	33,8 
L 	L  1 

nem indokol 	6,2 - - 12,3 

Nem b ir Ul 	 23,0  17, 5 11,9 2,5 

Nem válaszol 	6,9 2,2 v  - 

A fogalom helyes értelmezésének fogadható el, a-
hol a tanulók a helyes birálat fontos sajátságá-
nak tartják az őszinte tárgyilagos birslatot a 
segitéssel együtt. 



• 71 • 

A tanulók közel 50 %-a közel van a fogalom he-
lyes értelmezésóhez, de a válaszokbdl hiányzik 
az életkort mór jellemző, mélyebb megfontolás. 

A  legfejlettlenebb erkölcsi tudatra vallanak a-
zok a válaszok, ahol a birálatot feleslegesnek 
tartják. Ez átlagosan 6,2 ?o-nak felel meg. 

N llay tanulói vólemény a  kérdéssel kapcsolatban  

Fejlett közösségi gondolkodásra vallanak azok a 
válaszok, ahol a bírálat szükségese°.gét a közös-
sóg érdekének tartják. 

Pl.: "A rossz viselkedéssel nemcsak magának árt 
osztálytársam, hanem a heti értékelésnél 
az osztálynak is." 	/V/S./ 

vagy: 

"Feltétlen, mert szerencsétlenből igy so-
sem lesz rendes ember, de osztályunknak a 
versenyben mindenkire szüksége van." /w/8./ 

lég magas azoknak a száma, akik nem bírálnak 
vagy nem indokolnak helyesen. Ezeknél a tanulók-
nl gyakran sablonos válaszokat kapunk. 

Pl.:  "Azért kell bírálni valakit szerintem, h )gy 
hibáját kijavitsa." 	/V/7./ 

vagy: 

"Szerintem fel ;sle' es, ha nem veszi észre 
hibait." 	/V/7./ 

"A fegyelmezés a tanárokra tartozik." 	/F/7./ 
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A következő feladatnál a megértés, a hibák kö-
zős kijavitás:nak lehetősége, az egymás iránt 
vállalt felelősség feltárása - mint a jó közös-
s-5 ismérvei - voltak kérdéseink inditékai. 

e./  Osztályfőnöki órán. fajfoglalkozásokon nyak-
ran beszélgettek I;özösségetek gondjairól, e-
redményeiről?  
Hibáidat elismered-e esetenként az osztály 
előtt?  
Miért igen. miért :iem? 

Hogy ezek a megkérdezett követelmények hogyan 
tükröződnek a megkérdezett tanulók válaszaiban, 
azt az alábbi táblázat mutatja:  

A válaszok érté- 	' 

kelése 	;ó-ban 
V/7. 1'/7. y/3. F/8. 

A közösség segít 50,6 53,2 60,3 53,2 

1'[em teljes 	;rtékti 
indoklás 33,2 23,7 33,2 35,5 

iyem vallja be 
hibáit 

	 --_-- 
14,1 

-- -I-- 

16,7 7,0 J,3 

Sem válaszolt 2,1
_ 

1,4 • • 

Az erkölcsi magatartás és gondolkodás legfejlet-
tebb szinvonalára azok a tanulói válaszok utal-
nak, ahol a tanulók hibáikat beismerik, tudják, 
hogy társaik segitenek a hibák kiküszöbölésében. 
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Ez  természetesen csak ott lehetséges, ahol az 
Dozt .11yközösség erre lehetőséget, keretet biz-
tosit. 

.)rvendetes tény az, hogy a megkérdezett tanu-
lók 55,7 j-a saját osztályközösségének Uevall-
ja hibáit, az - a válaszokból kitűnően - segít-
séget nyuj t számára a hiba kiküszöbölésére. 

Elég magas a nem teljesértékU indoklások száma 
is, de ezekben fellelhető a közösség form íló 
hatása. Pl.: "Van amit beismerek, de néha van 
olyan, amit nem, de magamban ilyenkor mindig vé-
giggondolom a dolgot." /F/8./ 

Valamennyien tudjuk, hogy eredményes iskolai 
munkát csak ugy tudunk végezni, ha a gyermeke-
ket érintő egész intézményi tevékenységet egy-
séges rendszerbe foglaljuk. 

Ismarates az is, hogy a kisebb közösségek éle-
tében meghat arozó szerepet játszik az adott in-
tézmény célkitűzőse, hiszen csak ezzel összhang-
bau alakithatjuk ki közösségeink kezeli, kZ7zép 
ős messzi távlatait. 

Az iskolai életből vett erkölcsi szituáció ér- 
té elésávol vizsgáltuk meg, hogy mennyire értik 
a tanulók a közösségek kapcsolatát, azt, hogy 
minden közösség beletartozik egy nagyobb közös-
ségbe. 
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f./ Az iskolai farsangi ünnepélyre mindenki lel-
kesen kiszült. Az osztályokban megszervezték 
a jelmezek és a kellékek elkészitését.  
A szinh_ázterem diszitésében már csak az 5.  
osztályosok és a szülők vettek részt.  
Nem a mi feladatunk! - hangoztatták. Benni3n.-
ket csak az érdekel, hogy osztályunk jól sze- 
repeljen. 
Mi crrői a véleményed? 

A válaszok értéke-
lése 	6-ban V/7. F/7. V/8. F/8. 

Egységben látják a 
közösség érdekét 62,3 59,4 78, 2 70,3 

16. 	  

Csak a kisebb közös-
ség érdekét látják 33,6 37,3 17,7 28,6 

- - -- 

Nem válaszolt 4,1 3,3 4,1 1,1 

A táblázaton látható 67,5 %-os összteljesitmény 
mutatja, hogy a megkérdezettek nagy része egy-
ségben látja a kisebb és nagyobb közösségek kap-
csolatát, egymásra utaltságát. 
Ezek a válaszok mindenféleképpen fejlett  erköl-
csi tudatra vallanak. 

A vizsgálat eredményei összefoglalva megállapít-
ható tény, hogy a kollektiv irányultság viszony-
lag egyértelraüen vezérli tanulóink magatartását. 

Inditékul szolgál erkölcsi -társadalmi szempont-
ból értékes,cselekvésre, tevékenységre. 
Igényt és követeléseket támaszt a személyi kör-

nyezettel szemben. 
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A feldolgozás során megállapitható volt az is, 
hogy gyakran jönnek létre társadalmilag formai 
szempo.ntb "1 értékes cselekvések az egyéni ér-
dek és a szükségletek érvényesitése céljából. 

Ez teszi lehetővé azt, hogy a személyiség ma-
gatartása az erkölcsi kontroll hatás ra  szem-
betünően megváltozzék. 

A  személyiség kialakitásának gyakorlótere az 
iskola. Tanitványaink fokozatos fejlődését ugy 
tudjuk biztositani, ha a nevels területén igé-
nyeinket egyre magasabb szintre emeljük. Ez az 
igényesség ki kell, hogy terjedjen a tanulók 
viselkedésére, érintkezési stilusára. 

Egész munkánkat a komplexitás elve kell, hogy 
áthassa. A gyermeket nem csupán mint tanulót, 
hanem mint személyiséget kell megközeliteniink. 

Véleményünk szerint nevelésünk hivatott kiala-
kitani gyermekeink társadalomhoz füződő, sok-
szinü értelmit erkölcsi, érzelmi kapcsolatát, 
beállitottságát, azaz az önnevelést, önértéke-
lést. 

Ugy kell szerveznünk gyermekeink tevékenységét, 
hogy ennek segitségével - közvetett pedagógiai 
ráhatások utján - megtanitsuk őket a kivánt nor-
mák alapján élni, dolgozni, tanulni. 

A tanulók 7.-8. osztályos korukra elegendő er-
kölcsi - t irsadalmi információt szereznek. Jól 
érzételteti ezt a fentiekben ismertetett néhány 
összegező táblázat. Er2e a korra már szintetizál-
ni tudják  saját ismeretanyagukat egy viszonylag 
szilárd - de még mindig alakítható - magatartás-
vezérlő programmá. 
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A vizsgálati adatok némi támpontot adnak az 
erkölcsi tudatosság, valamint a személyiség 
magatartási ős motivációs sajátosságait il-
letően. 
Azt viszont nem szabad elfelejtenünk, hogy az 
erkölcsi tudatosság sematikus megközelitése 
igen komoly zavart okozhat a személyiség, de 
egy adott közösség erkölcsi-társadalmi fej-
lettségének megitélésében is. 

Iv. 

Összefoglalás  

Fejlődésünk jelen és elkövetkezendő szaka-
szán az életmód, magatartás ős gondolkodásmód 
egyre t zyorsabb ütemű fejlődését kell számon 
tartanunk. 

_eggyőződésem, hogy a 6-14 éves korosztály rend-
kivül fogékony azokra a hatások 'a, amelyek kol-
lektivizmusra, humanizmusra nevelik. 
Igénylik, megértik 's átérzik a vgzett tevé-
kenységek örömét. 

A nevelés társadalmasodásának korszakában egy-
re sürgetőbb igény a gyermeket ért különböző 

nevelőhatások integrálása olyan egységes hatás-
rendszerbe, amely képes a zavaró, káros hatások 
visszaszoritására. 

A szocialista erkölcs csak közösségi tevékeny-
ség utján alakitható ós fejleszthető, meggyő-
ződéssé a közösségi élet gyakorlatában válik. 
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Kollektiv tevékenység utján biztositható leg- 
jobban a tapasztalatszerzés, a tucatositás és 
a gyakorlás sokoldalu, gazdag lehetősége. 

Az erkölcsi tulajdonságok kialakításának neve-
lsünk egészében nagy jelentősége van, hiszen 
bennük az ember pozitiv jelleme, szocialista 
erkölcsi arculata, jó tulajdonságai fejlődnek  
Tr i 

Társadalmunknak alapja a munka. Tevelőmunkán 
b an ezért mindenekelőtt a munkához való felelős, 

- becsületes viszonyt kell kialakitani. 
Kötelességünk, hogy ifjuságunkban mélyitsük el 
a közösségi érzést az egymásért való felelősség 
tudását. 

Nevelésünk alapvető  vonása legyen a türelmes meg-
győzés, rendszeres szoktatás. 

Vizsgálódásaink alkalmával az egyes témák elem-
zése után rövid következtetéseket fogalmaztunk 
meg. ,sszegzésükben a főbb megállapitásainkat 
kívánjuk feltárni. 

Az alsótagozatos tanulók anyaginak foldolgozá-
sa, során a település szerinti csoportositásnál 
szembetünő volt, hogy a falusi tanulók fogalmi 
ismeretei alccsonyabb szintet mutatnak, de rit-
kábban vétenek olyan hibát, hogy a pozitiv tu-
lajdonságok helyett negatívat rendelnének a he-
lyes magatartás, cselekvés mellé. /3. feladat-
lap értékelése/ 
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A  jó vagy rossz általános erkölcsi értékmérce 
tekintetében biztonságosan igazodnak el a ta-
nulók, de pontosabb fogalmi megjelölésnél már 
nagyobb eltérések mutatkoznak. 

Az erkölcsi szituációkkal történt vizsgálataink 
során megállapitottuk, hogy a hazugsággal kap-
csolatban igen jól ismerik a tilalmakat, de bi-
zonytalanság tapasztalható a lopásnak minŐ it-
hető magatart.íssal kapcsolatos normák esetében. 

A tanulók erkölcsi fogalomkincsének mennyiségi 
vizsgálata során megállapithattuk, hogy erköl-
csi fogalomkincsük igen gazdag /23 tanuló 230 
kifejezést gyüjtött/. 

:erkölcsi itéletei1 helyesek, megfelelnek  élet-
koruknak. 

Meglepő volt, hogy az általános iskola befeje-
ző évfolyamán nem ismerték fel a kötelesség tel-
j esitésének fontosságát, nem 61 felszinen szó-
kincsükben a "kötelességtudó" fogalom. 

A látott osztályfőnöki óra jó p 'ldáj a volt an-
nak, hogy helyes irányitásaal, az érdeklődés 
felkeltősével _tönnyebben ós pontosabban tisz-
tázhatók az erkölcsi fogalmak. 

Lényeges megállapitásunknak tartjuk azt :is, hogy 
ne csak elméleti síkon vizsgáljunk egy-egy er-
kölcsi szituációt, hanem a tanulókat is tegyük 
próbára, bizzuk meg feladatokkal, adjunk lehető-
séget arra, hogy bizonyithassák, nemcsak itéle-
teik helyesek, hanem cselekedeteik is ennek je-
gyében nyilvánulnak meg. 

A megkérdezett tanulók neveltségi szintje - az 

erkölcsi tudat és magatartás  kapcsolatában a kö- 

zösségi életre vonatkoztatva - csak részben felel 

meg. 
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A falusi osztályok tanulóinál minden lehetőség 
megvan arra, hogy a tanulók jó közösségi emberek 
legyenek, erkölcsileg értékes jellentulajdonsá-
gokkal rendelkezzenek, a társadalom hasznos em-
bereivé váljanak. 

Ehhez azonban az ösztönös magatartás helyett ki 
kell alakitanunk az erkölcsileg magas szintü, 
fejlett tudati szintet. 

A városi tanulók esetében - vizsgálatunk szerint 
- a tudatositó munka i.iellett többet kell tenni 
azért, hogy az erkölcsileg fejlett tudat, fej-
lett magatartással párosuljon. 
A tanulást közösségibb jellegüvó kell tenniük, 
segiteniük kell egymást, többet Lell törődniök 
egymással. 

Az iskolai munka minden mozzanata ad alkalmat 
az erkölcsi nevelésre, megbizhatóságra, a gyer-
mek saját tetteinek megitélésére. 
Tanulóinkban munka közben támadhat önbizalom, 
kétség, remény, kudarc, elbizakodottság, siker-
érzet. 

Nem tartottam feladatomnak a tanulók anyanyelvi 
kulturáltságáriak, irásbeli munkájuk esztétiku-
mának vizsgálatát. A gyakorisági táblázat sza-
vainak, valamint a tanulók válaszainak pontos 
idézósóvel érzékeltetni kivántuk, hogy ezeken 
a területeken is milyen sok feladat vár ránk. 

Mi nevelők - éppen ugy, mint a szülők - fele-

lősek vagyunk tanitványaink testi, lelki fejlő-
désük kedvező körülményeiért, helyes nevelői i-
rányitásukért. 
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I indez csak akkor lehetséges, havsnlóban szeret-
jük hivatásunkat, azt minden nehézségével együtt 
izgalmasnak, érdekesnek, fontosnak tartjuk. 

Keresnünk kell munkánk során adódott helyzetek 
pedagógiai megoldását. Ennek megtalálása hivat-
sunk  egyik szépségét adja. 

Emberek vagyunk, időnként elf '.radünk, de felada-
tainkat ujra ás ujra v giggondolj uk, melyet any-
nyi hittel ás szeretettel vállaltunk egykor, na-
ponta, ujra  meg ujra. 

munkánk nyomán az élet legszebb "alkotásai" ke-
rdlnek ki a trsadalomba. Embereket nevelünk és 
ez a legszebb feladat. 

Igyekszünk minden nehózs6get, akadályt leküzde-
ni mintegy magunkává téve Pestalozzi szavait: 

"A gyermek boldogsága, az  án boldogságom." 
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1 . sz. Feladat 	 1.sz. melléklet 

  

o 

  

  

0 

  

    

1./ ügyes 
2./ szemtelen 
3./ vad 
4./ tisztelettudó 
5./ bátor 
6./ rendetlen 
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sz. F e 1 a d a t; 	l.sz. melléklet  

Egy történetet fogok felolvasni. Az ehhez illő ké-
pet magatok előtt látjátok. Hallgassátok figyelem-
mel a szöveget, közben nézzétek a képet is. 

Történet: Lét gyerek játszott az utcán. Az egyik 
karikázott_ a másik labdázott. Egyszer  
csak az egyik éhlakon kiszólt egy néni. 
Kérlek benneteket, menjetek a játszótér-
re  j :.ítszani, mert nagyon fj a fejem, 
szeretnék pihenni! 

A labdázó gyermek elnézést kért, megfog-
ta a labdát és indult a játszótér felé. 

A karikázó gyerek igy szólt: 
Csukja be a néni az ablakot, ha pechig 
beteg, akkor menjen feltétlen orvoshoz! 

Utasitásokt  

a./ Ird a karikázó gyerek képe mellé annak a 
szónak a sz á mát, amelyik hozzá illik. 
/A négyzetbe jelöld!/ 

b./ Ird a labdázó gyerek képe mellé annak a 
szónak a számát, amelyik hozzá illik. 
/A négyzetbe jelöld!/ 

C./  azinezd ki a karikát amellett a gyerek 
mellett, amelyiknek magatartását helyes-

nek tartod! 



POGASZAT 
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sz. Feladatlap  2.sz. melléklet  

• 

1./ engedelmes 
2.1 b:.tor 
3./ durva 
4./ gyára 
5./ engedetlen 
6./ pontos 
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s z. F e 1 a d a t: 	2. sz. melléklet  

A történethez illő képet magatok előtt látjtok. 

Egy kisfiunak fájt a foga. Feldagadt az arca, e-
ész Esi el  nem aludt. •(: {. {7@i édesanyj óval azon-

nal elsietett az orvoshoz. 

Egy másik gyerek éppen igy járt. ú sem pihent e-
gész éjszaka. Reggel ezonbal édesanyja mégis nelia-
zen vonszolta el az orvoshoz. Alig birt.:k a rende-
lőbe ketten bevinni. 

Utasitások:  

a./ Ird a kockás ruhás gyerek kepe mellé a 
négyzetbe annak a szónak a számát, ame-
lyik hozzá illik. 

b./ Ird a csikos ruhás gyerek képe mellé 
annak a szónak a számát, anelyik hozzá 
illik. 



❑o  ❑ O 
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3. sz. Feladat 3.sz. melléklet  

  

1. / durva 
2./ sezsitákész 
3./ engedelmes 
4./ önző 
5./ vidám 
6./ félénk 
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3. sz, F e 1 a. d a t: 	3.sz. melléklet 

Két gyermek j .:ztszott a téren, - ezt a képen is 
láthatjátok. 

Az egyiknek véletlenül elszakadt az 	ál ók :te- 
le. A másik rögtön ódaszaladt hozzá és igy szólta 

Gyere ugráljunk együtt! 

Igy is tettak. 

Egy alkalommal a jótevő barátnak szakadt el az 
ugrókötele. Társa, akivel jót tett korábban, nem 
szólt egy szót sem, tovább ugrált egyedül. 

Utasitások:  

a./ Ird abba a négyzetbe annak a szónak a  
számát, amelyikkel egyetértesz! 

t./ Szinezd ki azt a karikát, amelyik cse-
lekedettel nem értesz egyet! 
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0z. Feladat 4.sz. melléklet 

  

ANDRAS .1OZS I LAC I 
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sz. F e l a á a t: 	4.sz. melléklet  

Közös összejövetelre készült az osztály. Elhatá-
rozták a pajtások, hogy megkinálják egymást a ma-
gukkal hozott édességgel. 

András„Józsi ős Laci nagy gondban volt. ilem volt  
meg'Lakaritott pénzük. De azért mindannyian segi-
tettek a bajon. 

Laci a boltban addig, ügyeskedett, míg egy zacskó 
cukrot a zsebébe csusztatott. 

András az éddsanyja elő állt ós igy szólt: 
Szeretnők a délutáni összejövetelre cukorkát vin-
ni, de nincs pénzem, ha lehet tessék rá pénztaad-
ni! Kérem? 
adesanyj a szívesen adott, s ezt mondta: mindenkit 
k unás j meg a cukorkából! 

Józsi nővére névnapi ajándékából vett el két cso-
mag cukorkát, és azt vitte el az összejövetelre. 
Mindenkit megkínált a cukorral ő is. 

Utasitús:  
Színezd ki annak a fiunak a cukorkás zacs-
kóját, akitől szívesen fogadnál el cukrot 
te isi 

Amelyiktől nem szívesen fogadnál e2 cuk- 
rot, arciak a zacskóját egy vonallal huzd 

áti 

Akitől egyáltalán nem fogadnál el cukrot, 
huzd át a zacskóját két vonallal. 



- 
 09 

- 

sz. Feladat 
 

sz. mollóiile 4 

  

   

 

GIZI PANN ► 

❑  
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sz. F e 1 a d a tt 	5.sz. melléklet  

Gizi ős Panni iskolába mentek. Megálltak a já-
tékbolt kirakata előtt és gyönyörködtek. Mire 
észbekaptak, 8 óra lett. Elkéstek az iskolából, 

Gizi az osztályban pityeregve mondta el az ece-
tet. A tanító nőni megdorgálta, beirta az ellen-
őrzőbe vétségét. 

Ekkor lépett be Panni az osztályba. Ó késését az 
édesaayj _íra fogta. Azt mondta, hogy édesanyja 
nem keltette fel időben. Sirva a helyére ment 
ezután. A tanitónéni őt is beirta az ellenőrzőbe. 

Utwzitást  

Gondolkozza Melyik kislányt vigasztal-
ná.d meg a sírdogálók közül? /Szinezd ki 
a négyzeteti/ 
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sz. Feladat 6.sz. melléklet 

  

I i a véleményed Pistiről?  

1./ Pisti nem ment időben  a  testvéréért. 
2./ Pisti játékos gyerek volt. 
3./ Hem bíznak majd az igéretében. 
4./ Bosszuságot okozott édesanyjának. 
5./ A kötelesség az első. 
6./ A feladatot időben kell teljesíteni. 
7./ A j lték fontosabb volt neki. 
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6. sz. P e l a d a t: 6.sz. melléklet 

  

Figyelmesen  hallgassátok a történetet! 

Pisti már negyedik osztályos, ő szokta hazavin-
ni kistestvérét az óvodából. Egy alkalommal el-
felejtette kötelességét teljesiteni, barátaival 
focizott. 

Az óvodából az édesanyjának telefoniltak az ü-
zembe, aki otthagyta a munkát és sietett az ó-
vodába gyermekért. 

Utban találkoztak. Édesanyja döbbenten látta 
Pisti kipirosodott arcát és szó nélkül átadta 
kistestvérét a késlekedő Pistinek. Majd sietett 

vissza  a  munkahelyére. 

Pisti ekkor döbbent rá, hoLy egy gól kedvéért 
nem volt érdemes késlekednie. 

Utasit3ss  

Mi a véleményed Pistiről? /Csak egyet 
huzhatsz alá!/ 

1./ Pisti nem ment időben a testvéréitt. 
2./ Pisti játékos gyerek volt. 
3./ Nem  biznak majd az igéretében. 
4./ Bosszuságot okozott édesanyjának. 
5./ A kötelesség az első. 
6./ Affeladatot időben kell telj esiteni. 
7./ A játék fontosabb volt neki. 
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7.sz. melléklet 

Tizennégy öves tanulók erkölcsi fogalmai ós iti-

letei c. fejezet kérdései, feladatai 

Gyűjtsetek olyan emberi tulajdonságokat, melyek 
jellemvonásokat tükröznek, s az emberek magatar-
tásában, viszonyaikan nyilvánulnak meg. 

Az embereknek társaikhoz, önmagukhoz, a közössóg-
hez, munkához, tanuláshoz, hazához, társadalomhoz 
való viszonyukban figyelhetők meg. 

Ezek pozitiv ős negatív tulajdonságok lehetnek, 
eszerint csoportosits ztok a fogalmakat, 15 perc 
áll rendelkezésetekre. 



- 94 - 

B. sz. melléklet  
/történetek/ 

1./ "Ervin ős id`un jó bar.ztok. Gyakran játszot-
tak, szórakoztak együtt. Iskol_íba menet meg-
pillantott k a moziplakátot. :Ldám elhatároz-
ta, hogy a délelőtti tonul.s helyett inkv.íbb 
elmegy moziba. megkérte •rvint, jelentse ta-
nárnőjének azt, hogy beteg lett. bisnap a ta-
nárnő 	beszámolója után megkérdezte Er- 
vint, hogy barátja igazat mondott-e? 
Ervin  felállt, és 	 
Te mit mondtál volna Ervin  melyébe Es miért? 
Fejezd be a történetet! 

2./ "Péter és Zsolt együtt j :ítszadoztak a játszó-
téren. Egy jól eltalált lövés betörte a köze-
li épület ablakit. eresték, hogy kivvolt a 
tettes, de Zsolt nem jelentkezett." 

a véleményed Zsolt tettiről, indokold! 

3./ "Pali ós Edit kémia órán v:tillalta, hogy elkó-
szitik a kőzetgyüj teményt, és a következő ó-
rán az osztállyal közösen elovenitik fel ez-
zel kapcsolatos ismereteiket. 
Vállalása,iLat nem teljesitették, elyette te-
niszezni mentek." 
Mi a véleményed a cselekedetükről < s miért? 



Pozitiv tulaj-
donságok 

/23 tanuló! /14 tanuló/ /9 tanuló/ 

1. Szorgalmas 21 14 7 
2. Segitőkész 20 14 6 
3. Jószivü 19 13 6 
4. Kedves 15 11 4 
5. okos 15 9 6 
6. Illedelmes 13 8 5 
7. 	-endes 12 10 2 
a. Ügyes 12 6 6 
9. Igazságos 12 7 5 

10. Bátor 11 7 4 
11. Udvarian 11 7 4 
12. Ilelytálló 11 10 1 
13. Titoktartó 11 7 4 
14. Amberszerető 9 6 3 
15. 	.okonszenves 8 5 3 
16. Szerény 8 6 2 
17. Odaadó 7 4 3 
18. Halk 7 7 - 
19. Bedsületes 6 4 2 
20. Szófogadó 6 4 2 
21. Jókedvü 6 5 1 
22. Dolgos 6 3 3 
23. Megértő 6 1 5 
24. Eszes 5 5 - 
25. Jó 5 2 3 
26. Illemtudó 5 4 1 
27. Gondolkodó 5 3 2 
28. Szellemes 5 3 2 
29. Türelmes 4 3 1 

Ö 
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9. sz. melléklet 

A tanulók erkölcsi fogalmainak gyakoris gi listái a 



2 
2 

30. Lrtelmes 	 4 
31. Példamutató 	4 
32. Bizalmas 	 4 
33. Jó felfogdsu 	4 
34. i:rős 	3 
35. hizelgő 	 3 
36. Munkaszerető 	3 
37. Bőbeszédü 	 3 
33. :..egbizható 	3 

2 
L 

4 
4 
1 	 2 
2 	 1 
2 	 1 
3 	 - 

3 	 - 
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Pozitiv tu- 
laj dons ::igok 

L 	 F 

/23 tanuló/ /14 tanuló/ /9 tanuló/ 

39. Nyugodt 	 3 	 1 	 2 
40. Félénk 	3 	3 	- 
41. Vidám 	 3 	 3 	- 
42 . lomoly 	3 	 2 	 1 
43. Kitartó 	 a 	2 	 1 
44. Lleg: íns 	3 	1 	2 
45. I ngabiztos 	3 	 3 	 - 
46. Barátságos 	3 	2 	 - 
47. Hazaszerető 	2 	 - 	 2 
58. Ti ztelettudó 	2 	 - 	 2 
49. Jótevő 	 2 	 2 	 - 
50. Játékos 	 2 	 2 	 - 
51. Szégyenlős 	2 	 2 	 - 
5ő. Alkalmazkodó 	2 	 2 	 - 
53. Jóakaró 	 2 	 2 	 - 
54. Mindenre kapható 2 	 - 	 2 
55. Törékeny 	 2 	 - 	 2 
56. Tevékeny 	2 	 - 	 2 
57. i..eresz 	 2 	 2 	 - 
58. Szelid 	2 	 2 	 - 
59. Iiüséges 	 2 	 1 	 1 
60. Jáfej ü 	 2 	 1 	 1 
61. Hü 	 2 	 1 	 1 
62. Lelkes 	 1 	 - 	 1 
63. Szavahihető 	1 	 - 	 1 
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Pozitív  tulaj-
donságok 

ij 
	

L 	 P 

/23 tanuló/ /14 tanuló/ /9 tanuló/ 

64. rf ango s 	 1 
65. Jól nevelt 	1 	 1 
66. Isiserkedő 	 1 	 1 
67. Illeszkedő 	1 	 1 
68. íal aókony 	1. 
69. Józan 	 1 
70. Tiszteletrera61tó 1 
71. Kószsóges 	 1 	 1 

72. Tartozkodó 	1 	 1 
73. .ides 	1 	1 

74. Drága 	1 	1 

75. Csendes 	1 	1 
76. Modern 	 1 	 - 

77. Intelligens 	1 

78. eszetlen 	1 
79. í Ürge 	1 	 1 
80. irvend ező 	 1 	 1 
81. Megható 	 1 	 1 
82. Sportos 	 1 	 i 

83. Jó beszódkészsógü 1 	 1 
84. Aktuális 	 1 	 1 
85. Munkabiró 	 1 	 1 
86. Dicső 	 1 	 1 
87. Pantáziadus 	1 	1 

88. Aranyos 	 1 	 1 
89. Bizakodó 	 1 	 1 
90. J 5lelkü 	 1 	 1 
91. Vállalkozó 	1 	 1 
92. inberi 	 1 
93. Büszke 	 1 
94. Jókedélyű 	1 

95. Tanulékony 	1 

WAD 

INN 
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Negativ tulaj- 
donságok 

i3 L F 

/23 tanuló/ /14 tanulö/ /9 tanuló/ 

1. Irigy 21 14 7 
2. Kapzsi 20 14 6 
3. Goromba 19 11 8 
4. Lusta 13 12 6 
5. 	 nfejü 13 13 5 
6. Szemtelen  17 14 3 
7. Csalö 17 12 5 
8. Gyalázatos 15 11 4 
9. Becstelen 14 11 3 

10. Gőgös 13 11 2 
11. Hazug 13 9 4 
12..Bocsvágyó 11 8 3 
13. Hizelgő 10 7 3 
14. iorhely 10 7 3 
15. Indulatos 10 9 1 
16. i.eridetlen 10 8 2 
17. ilagykópü 9 6 3 
18. Gonosz 9 £3 1 
19. Faragatlan 8 4 4 
20. Szadista 8 3 5 
21. Beképzelt 8 7 1 
22. 	;agyszáju 8 6 2 
23. Szégyenlős 7 5 2 
24. Verekedős 7 3 4 
25. .Udvariatlan 7 3 4 
26. Utálatos 6 5 1 
27. Vitatkozó 6 5 1 
28. Fukar 6 3 3 
29. =iagyrtivágyó 6 3 3 
301 ?Tisztis 6 5 1 
31. Szélhámos 6 4 2 
3-. Munkakerülő 6 4 2 
33. Gunyolódó 6 6 - 

34. j.omolytalan 6 5 1 



1  
1  

3 	1  
1 	3  
2 	 2  
2 	 2  
3 	 1  
1 	 3  
2 	 2  
2 	 2  
3 	 1  
3 	1  
1 	2  
2 	 1  
2 	 1  
2 	 1  
3  

3  
3  

1 	 1  
2  
1 	 1  
2 	 - 

2 	 - 

2 	 - 

2 	 - 

2 	 - 

1 	 1  
2  

4  
4  
3  
5  
4  
4  

1  
1  
2  
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_ .: egat  iv  tulaj-
donságok  

ö 

/23 tanuló/ /14 tanuló/ /9 tanuló/  

35. Mohó  
36. ügyetlen  
37. Lopós  
38. Rátarti  

39. Durva  

5  
5  
5  
5  
5  

40. Akaratos 	5  
41. Ellenszenves 	4  
42. Yíaz airul0 	4  
43. 1.xa,radi 	4  
44. Buta 	4  
45. rJletykás 	4  
46. L ak Ll,c  s 	4  
47. j•“ogorva, 	4  
40. `1`reh,:ny 	4  
49. Kényes 	4  
50. Hiszókeny 	4  
51. nirörvendő 	3  
52. Talpnyaló 	3  
53. iCótszin.d 	3  
54. Hax=icsoló 	3  
55. Bőbe3zédil 	3  
56. nző 	3  
57. Isz :kos 	 3 
53. Haragtart ó 	2  
59. 1á_ibirhatatla.n 	2  
60. Csibósz 	2  
61. kariak való 	2  
62. Szigoru 	2  
63. T:Aegb izha.ta.tlan 	2  
64. Tiszteletlen 	2  
65. Szeleburdi 	2  
66. iú:iberg,yülölő 	2  
67. Zgszságtal~n 	2  
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Negatív tulaj- ;) L  F 
donságok /23 tanuló/ /14 tanuló/ /9 tanuló/  

68. Ideges 
69. Beszédes 
70. hossz 
71. Rossz-szivii 

2  
2  
2  
2  

1 
1 
1 
2  

1  
1  
1  

72. Gyáva 2  3.  1  
73. Bűnöző  2 1 1  
74. Idegenkedő  2 - 2  

75. GyülUlködő 1  - 1  
76. Kielégithetetlen 1  - 1  
77. Gyilkos 3  - 1  

78. Kórégetős 1  - 1  

79. Csöves 1  - 1  

80. PoVtlan  1 - 1  
81. Szemérmetlen  i - 1  

82. Züllött 1  - 1  

83. Zsugori 1  - 1  

84. .'rtetlen 1  - 1  

85. Szószátyár 1  - 1  
86. Magabiztos 1  - 1  

87. Hallgatag 1  - 1  

88. Embertelen 1  - 1  

89. Szófogadatlan 1  - 1  

90. Losszkedvü 1  - 1  

91. Fegyelmezetlen 1  ~ 1  

92. Tróger 1  - 1  

93. Kritizáló 1  - 1  

94. ='aplopó 1  - 1  

95. Csufolkodó 1 1  

96. Sértődékeny 1  1  

97. 	:rulkodás 1  1  
98. Aluszókony 1  1  
99. Erkölcstelen 1  1 

100. Lobbanékony 1  1  
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Negativ tulaj- L F 
donságok /23 ta.n.ulú/ /14 tanulú/ /9 tanuló/ 

101. 6nimdd ó 1 1 
102. 	Erőszakos 1 1 

103. ..abló 1 1 
104. Engedetlen 1 1 
105. .enyhe 1 1 
106. Tunye. 1 1 
107. Tehetetlen 1 1 
103. Langoskodcí 1 1 
109. Puskdz ó 1 1 
110. Tusk6 1 1 
111. Koszos 1 1 
112. Figyelmetlen  1 1 - 

113. Cserbenhagyó 1 1 
114. i=osszakaró 1 1 
115. Ün:: epront ó 1 1 
116. Megvető 1 1 
117. Fleona 1 1 
113. 	ern helyt illó 1 1 
119. :fiskirúlyoskodó 1 1 
120. Fa,j gyülö lő 1 1 
121. F616nk 1 1 
122. ÉlretUrő 1 1 
123. Csárogó 1 1 
124. DErőszakos 1 1 
125. _Káromkodós 1 1 
126. Sz ivt elen 1 1 
127. Bunkó 1 1 ONO 

128. -Tam  szorgalmas 1 1 
129. neveletlen 1 1 
130. Hitetlen 1 1 
131. :i: 41t4keny 1 1 
132. Ellenállhatatlan 1 
133. r'éistelen 1 1 
134. Szavahihetetlen 1 WWI 1 
135. Hütlen 1 ONO 1 
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Jelzéseks  

Ü = Az öoszes tanuló dolgozatában hány-
szor fordul elő a fogalom. 

L fl Hányszor használtgyík a fogalmat a 
lányok. 

F = Hányszor használták a fogalmat a 
fiuk. 
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10.sz. melléklet 

Osztályfőnöki óra  

Osztály: 8. 	A tarvitás helye: 'ltalános 
Iskola Pusztaföldvár 

Tanitás ideje: 1983. november 9. 
Osztályfőnök: B. Kovács János 
Az óra anyaga: Az egyén ós a kötelességtudat 
Az óra cóll a: A kötelességtudás fogalmának tudatosi-

tása 

Az óra feladatai: Tapasztalatok, szituációk megbeszé-
lése sor:n a kötelességtudás körének, 
taxtalminak ponton megismerése. 
A fogalom tisztázása. 

Nevolósi fladatok:  A kötelességtudás kialakitása a 
tanulókban. 
A tanulás, a mun:a jog ós kötelesség. 
Pontosságra, felelősségérzetre, igazsá-
gosságra nevelés. 

ura- Az óra menete, az anyag fel- 	Alkalmazott ott 
rész dolgozása 	módszerek 

I/1. - Jzervezési feladatok 
2. - Igazolá^ok 	iirontdlis 
3. - Osztályproblémák meg- 	munka 

beszélése 
- Aktuális politikai  ós 

sportesemények 

Beveze- Pali és Edit történetének 
tő ,be- i 'lolvasása, melyet  a vizs-
sz(lge- gálat során ismertek meg a te9 	tanulók. 

Hogyan itélik meg cseleke-
detiiket? 

Tanári felol-
vasás 
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Úra- 	Az óra menete, az anyag feldol- 
rész 	gozása 

Alkalmazott 
módszerek 

II/1. l'anulói vélemények hangzanak  
el. 

Kötelesség elmulasztiaa _iem ke- 
fel ezizzre. 

Mit  mulasztottak el ezek a ta- 
nulók? 

- kötelességüket - 

1 . ik tartoznak az emberek köte-
lessógei k izé? 

- munka 
- tanul:s 
- gondoskodás a  gyermekről 

- uyerekek! L i a ti t1:telessé- 
Let ek? 

- t e,.nul ís - 

Itéletalkot ,ás 
5-6 tanuló 
részéről 

Lrányitott 
kérdés 

Beszélgotés 

Frontális 
munka 

Ez en 1-ivüi nem hangzik el más, 
szórt a Házirend idevonatkozó 
rószét felolvastatjuk az osz-
tályfőnök egy tanulóval. Láj ön-
nek, milyen sokrétiu ez a i elso-
rolí . 

2. - Gyüjtsetek példAt arra vonat- 
kozóan`  hogy milyen következ- 
ményekkel járhat a kötelesség 
elmulasztása! 

Először saját példáik alapján, 
környezetükkel kapcsolatban  hang-
zanak el ilyenek. Majd tágul a 
kör. Lnyhébb és sulyosabb esete-
ket is sorolnak; 

Vitatkoznak, 
vélernéa,yt al-
kotnak a tanu-
16k egyre töb- 
ben mondják 
el a mind enna- 
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óra- Az óra menete, az anyag feldol- 	Alkalmazott 
rész goz isa 	 módszerek 

pi életből, 
uj .~a -átokbol 
ismert trtó-
neteit. 

- Szerelő pontatlan munkája 
- Orvos felelősségteljes megúl-

lapitásai, helytelen gyógy-
szer felirása. 

- Biró igazságos itélete. 
- Mérnökök pontos tervez se 	Tények felso- 
- KRESZ-szabályok felelőtlen, 	rolósa 
figyelmetlen be nem tartása 
stb. 

Emberek életébe kerülhet a köte-
lesség elmulasztása. 
Hogyan fogalrnazhátok meg a köte-
_ lességtudás tartalmát? 

- P,ozaikszerü összerakás sikerül. 

3. Fogalom meghatározása az :jtikai A fogalom tuda- 
kislexikon segítségével. tositása lexi- 

kon segitségé- 
vel. 

4. :nórtókeléaEk, az osztály  tanu-
lóinak értókelce a kötelesség- 
-teljesítésének szempontjából, 
Pali ós Ldit magatartása. 

nevezel kötelességtudónak. 'Jnálló megfo- 
Sok a jelentkező a fogalom he- ga.lmezások 

lyes meghatározása hallható. 

III/1. Az ára, értékelése 
Feladat:  megfigyelések a témá- .önálló otthoni 

val kapcsolatban 	munka 
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11.sz. melléklet 

Az általános iskola felsőtagozatos tan óinak erkölcsi. 

-  társadalmi fe;jlettsée,ének vizsgálata  

K É r d ő i v 

Nedves Tanulónkl 

Egy kérdőiv van előtted. A kérdések figyeLnes elolva-
sása után őszinte véleményedre vagyok kiváncsi. Csak 
abLan az esetben vagy  seb itségeinre, ha őszintén irod 
le a kijelölt helyre gondolataidat. 
.levet ne irj a lapral 

l./ Trj le egy olyan esetet, araikor valakit i.zi kö-
zösségi embernek tartottál. 	  

2./ Pontosság szc-  r, int rangsorold az alábbi tulajdoni. 
sigokatt segitői:ész, bátor, közösségi, jó tanuló, 
lelkes, 

	

1. 	  0
. 

	

4. 	  5. 	  

3./ Zat tartasz legjobb bar ítodnak, miért 	v ílasz- 
tottad? 

4./ Kinek a kedv65rt tanulsz? /huzd alá/ 
a./ Szüleimnek, nekem, osztlyomnak. 
b./ Legjobb tanuló legyek az osztályban. 
c./ Szüleim !nedvéért. 
d./ Az osztályközösség jobb eredmónyéórt. 
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5./ Szerinted miért kell fegyelmezetten viselkedni? 

6.1 Ha osztályotokban, őrsötUkben valaki hibát vít, 
megbirál )ü-e? .,fiiért igen,  miért nem? 

7./ 0sztayfőnöki érán, rqjfoglalkozáson gyakran be- 
szélgettek köz,.sségetek gondjairól, eredményeiró?.? 
Hibáidat elismered-e esetenként az osztály előtt? 
r.iiért igen, miért nem? 

£3./ Az iskolai farsangi ün epélyre Mindenki lelkesen 
készült. Az oszt `lyokban megszervezték a jelmezek 
és kellékek elkészitését. A szinházterem distité--
sében már csap az 5. osztályosok és a szülők vet-
tek r5szt. 
Nem  a mi feladatunk! - hangoztatták. 
Bennünket csal; az érdekel, ho_ y  osztályunk jel 
szerepeljen. 

erről a véleményed? 

-• 	 - 
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Irodalom  

1./ Farkas Lndre: Erkölcs, érték, nevelős 
Tankönyvkiadó, Budapest 1980. 11.o. 

2./ Harsányi Istvánt Iskolai nevelés pszichológus 
szemmel 
Tankönyvkiadó, Budapest 1970. 83.o. 

3./ Dr. goston - Jausz: A nevelős elmélete II. 
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4./ Bábosik István- 
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Pedagógiai ,özlemények Tankönyv-
kiadó Budapest, 1980. 10. o. 

5./ Farkas Endre: Erkölcs, értek, nevelés 
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ma és az erkölcsi nevelés feladatai 
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7.1 Dr. :goston György: A kommunista erkölcs tart , Ima 
ás az erkölcsi nevelés feladatai. 
Tankönyvkiadó, Budapest 1962. 71.o. 

8./ Majzik Lászlóné dr.! Osztályfőnöki kózikviiyv az 
általános iskola 5.-8. osztálya 
számára 
Tankönyvkiadó, Budapest 1980. 30.o. 

9./ Bábosil, Istv _ín: Az erkölcsi tudatosság hatása a 
magatartásra a serdülés időszakában. 
Pedagógiai iiöz1emények 5., Tankönyv-
kiadó Budapest, 1969. 11.o. 

10./ Nagy Katalin: Igazságos, becsületes, bátor 
Tankönyvkiadó, Budapest 1978. 22.o. 
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11./ Biró Katalin: Erkölcsi tudatossági szintvizsgá-

latok  
Akadémiai isiadó, Budapest 1976. 

128. o.  

12./ Etikai Kislexikon: : ~ossuth :.önyvkiadó, Budapest  
1967. 133.o.  

13./ Etikai ;Jislexikon: . hoscuth a_önyvkiadó, Eudapest  

1967. 27.o.  

14./ Az általános iskolai tanulók tervszerinti neve-

lésének programja  
Yankönyvkiadó, lAtOapest 83.o.  


