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A TÉMAVÁLASZTÁS INDOKLÁSA 

Hazánkban az 1983/84. tanévben a statisztika sze-

rint 101 200 tanuló járt gimnáziumba, 124 100 szakközép-

iskolás volt, 174 800 tanuló szakmunkásképző intézmény 

hallgatója volt. Az iskolarendszer távlataival foglalko-

zó kutatók már a hetvenes években felismerték, hogy a kö-

zeljövő iskolájának magas általános műveltségű, ugyanak-

kor széles alapokon nyugvó szakmai ismeretekkel rendel-

kező tanulókat kell képeznie. Ez a felismerés hozta lét-

re a szegedi József Attila Tudományegyetem Pedagógiai Tan-

székének - Dr. Ágoston György professzor vezetésével - a 

közös alapú középiskolai kisérletét. 1979-ben Budapesten, 

Szegeden és Miskolcon összesen 18 osztályban elkezdődött 

egy Magyarországon eddig példátlanul nagyszabású pedagó-

giai kisérlet. 

Az egységes alapú középiskolai kisérlet célja egy 

olyan  középiskolai-képzési rendszer kidolgozása és kipró-

bálása volt, amely a gimnáziumban és a szakközépiskola 

első két évében közös műveltségi törzsanyagot oktat. Ez-

zel párhuzamosan fakultatív foglalkozásokkal képességet 

tár fel az oritentációhoz, továbbá felzárkóztató foglal-

kozásokkal az általános iskolai hátrányok pótlásáról gon-

doskodik. 

Az orientáció eredményeként második év végén törté-

nik a tanulók irányítása gimnáziumba és szakközépiskolába. 
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A gimnáziumi képzés célja a továbbtanulásra való felké- 

szítés. A szakközépiskolai képzés célja szakmunkásképzés 

és előkészítés technikus képzésre, illetve szakirányú to-

vábbtanulásra. A kisérleti képzési modell szerint a tanu-

lók 16 éves korban választanak életpályát azért, hogy ké-

pességeik, tényleges érdeklődésük határozza meg a válasz-

tást és ne külső, véletlenszerű tényezők. (l.ábra) 

1.ábra 
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14 éves korban  a tanulók többségében még nem mu-

tatkoznak pregnánsan azok a képességek, amelyekből bizto-

san lehetne következtetni arra a tevékenységi területre, 

amelyen a legsikeresebben, a legeredményesebben működhet-

nek, valósíthatják meg önmagukat. "Kisérletünk egyik sark- 

13- 
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köve az orientáció, 2 éves alapos pedagógiai munka követ-

keztében a tanuló önmagát jobban megismerve, képességeit 

néhány munkaterületen kipróbálva, jövendő életpályáját il-

letően megfontoltabban dönthet 16 éves korában. Két esz-

tendő lehetőséget ad megismerni a középiskola követelmé-

nyeit a humán és reáltárgyakban, belekóstolni a szakmai 

képzés alapjaiba, megismerni bizonyos manuális művelete-

ket, a nyelvek és a művészetek iránti fogékonyságot." (24) 

Második  osztály  végén  a tanulók - az adottságo-

kat, képességeket mérő - alapvizsgát tesznek. A vizsga, 

mint az orientációs rendszer szerves része, nem szelek-

ciós eszköz, hanem más egyéb eszközökkel együtt alkotja 

az orientáció eszköztárát. A gyakorlat azt mutatja, hogy 

a vizsga az adott tantárgyban a tanulók tudásáról képet 

ad, de a képesség felmérésére jelenlegi tartalmában és 

szervezettségében nem használható. Viszont, ha a képzés 

mindenütt általános lesz, a vizsga betöltheti funkcióját. 

A középfokú iskolarendszer kutatásával az a cél, 

hogy közoktatási rendszerünk reális fejlesztési lehetősé-

geit egy-két alternatíva kisérleti kipróbálása tárja fel. 

A kisérleti koncepcióknak figyelembe kell venniük változó  

világunkat, társadalmi-gazdasági fejlődésünk adottságait 

és fejlesztési lehetőségeit. Ezek pedig a következők: 

1./ A szocialista demokratizmus kiszélesedése, a tu-

domány termelőerővé válása megköveteli, hogy a 

társadalom tagjai nagyobb általános műveltséggel, 

szélesebb látókörrel rendelkezzenek a társadalmi, 

gazdasági, politikai és kultúrális összefüggések 
jobb megértői legyenek. 
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2./ A specializált munkást felváltja az általánosan 

művelt, egy szakmacsoport elméleti alapjait is-

merő munkás. Ezért úgy kell kiképezni a fiata-

lokat, hogy a műszaki fejlődés mindenkori igé-

nyeitől függően, a továbbképzés segítségével 

képesek legyenek átállni magasabb képzettséget 
igénylő munkára. 

3./ A közoktatásügy célja a képességek maximális ki-

bontakoztatása. Ezért szükség van az iskolában 

felzárkóztató foglalkozásokra, az egységes alap-

képzésre, a népgazdasági és egyéni érdekeket fi-

gyelembe vevő orientációra és differenciált to-
vábbképzésre. 

Az általános műveltség magasabb színvonalra eme-

léséhez az 1979-ben bevezetett gimnáziumi tanterv jó ala-

pot nyújtott. Feladattá tette a szocialista emberre jel-

lemző meggyőződésrendszer és magatartás kialakítását úgy, 

hogy a normák a munkában, a közéletben és a magánéletben 

is megnyilvánuljanak. A tanulóknak ismerniük kell a szo- 

cialista erkölcs legfontosabb fogalmait, normáit és rend-

szerét, mert csak így tudnak eligazodni korunk etikai kér-

déseiben. Meg kell érteniük a világ problémáinak összefüg-

géseit a szocialista hazafisággal és az internacionaliz-

mussal. A tanulóknak cselekvően kell részt venniük a köz-

életben, munkájukkal formálni kell önmagukat és társadalmi 

környezetüket. Az iskolai nevelőmunka eredményeként a ta-

nulók belső igényévé kell, hogy váljon az iskolai köve-

telményrendszer, s szükséges, hogy munkájuk önként és meg- 

győződésből vállalt legyen.  
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A gimnáziumi és szakközépiskolai nevelés és ok-

tatás terve a célok meghatározásánál általánosan megfo-

galmazott szocialista értékrendszert körvonalaz. A tar-

talmában és módszereiben sokoldalú és bonyolult érték-

orientációnak az alábbi feladatközök során kell megvaló-

sulnia: 

- a közösség és a szocialista személyiség fejlesz-
tése; 

- a tanulásra és a munkára nevelés; 

- a szocialista hazafiságra és internacionalizmus-
ra nevelés; 

- a diákéletmód, felnőtt életmód szokásainak ki-
alakítása közben. 

A nevelési feltételrendszer a társadalmi értékek 

közvetítésével formálja a tanulók személyiségét, egész ér-

tékelő magatartását, amelybe beépül a családi milliő és a 

kortárs csoport hatása is. A tanulók az értékorientáció 

során nemcsak pozitív, előremutató példákkal találkoznak, 

hanem negatívakkal is. Ezért az intézményes nevelés első-

rendű feladata az, hogy az értékhordozó hatásokat felerő-

sítse, a gátló mechanizmusok hatását pedig kompenzálja. 

Az értékek ugyanis célként irányítják az emberi-

társadalmi törekvéseket, eszközként lehetővé teszik a cé-

lok elérését, majd normaként szabályozzák az emberi-társa-

dalmi együttélést. A társadalomban az ember nem pusztán 

külső feltételeket talál, amelyekhez igazítja saját tevé-

kenységét, hanem a társadalom hozza létre, formálja az őt 

alkotó egyének tevékenységét. 



A tanulók értékorientációját különböző közvetí-

tő mechanizmusok szabályozzák. Ilyenek az egyén aktivi-

tása, szociális tapasztaltsága, a csoport, a szűkebb és 

tágabb közösség, a családi környezet, az iskola művelődés-

anyaga, nevelési módszere, tantestületi közössége, a tö-

megkommunikáció, a társadalom példái stb. E hatásmecha- ,  

nizmusok szabályozó funkciója szerepet játszik a tanulók 

szociális érintkezésében, társas kapcsolataiban és személy-

közi viszonyrendszerében. 

Az iskolában , a ;  tanulói tevékenység értékrendszere 

a közösség programjának megvalósítását, az egyéni képessé-

gek sokoldalú fejlesztését, a közösségi-demokratikus maga-

tartás gyakorlását, az egyén sokoldalú kapcsolatainak, vi-

szonyainak, érintkezési módjainak és életvitelének orien-

tálását szolgálja. Az iskola, mint a személyiség szociali-

zációjának egyik fontos közege, a szilárd értékek kialakí-

tásán munkálkodik. 

Vizsgálatommal arra kerestem a választ, hogy a 

közös alapú kisérleti iskolatipus megfelel-e az előzőek-

ben körvonalazott társadalmi feladatának? A megfelelés 

rendkívül széles körét lehetetlennek tartottam feltárni. 

Igy csak az értékorientáció és a szocializáció oldaláról 

kívánom bizonyítani az új iskolatipus érdemeit. 

Cél, hipotézis, kutatási csomópontok  

Kutatásom célja a kisérleti oktatásban résztvett 

tanulók értéktudatossági szintjének vizsgálata volt. Fel 

kívántam tárni, hogy a közös alapú és differenciált közép-

iskolai kisérletben mely tantárgyak, milyen mélységben 



jelentenek értéket a tanulók számára. Arra törekedtem, hogy 

sikerüljön megvizsgálni és megfogalmazni azokat az erkölcsi, 

munka és közösségi értékeket, amelyek ma a szocialista er-

kölcs és magatartás alapvető részei, s melyek azok az érté-

kek, amelyek a kisérleti képzés lényegéből adódóan eltérést 

mutatnak a korosztály általános értékhierarchiájától. 

A vizsgálatokat nehezítette a kérdéskör kutatás-

metodikai bizonytalansága, az hogy megnyugtató - a szakiro-

dalomban elfogadott - módszer, standardizált kérdőív, vagy 

megfigyelési módszer nem áll rendelkezésre. Másrészt társa-

dalmunkban az értékrendszer kérdéskörének tartalma annyira 

gazdag, részkérdéseinek vizsgálati mélysége olyan széles-

körű, hogy nehéz volt egy általános, de mégis a vizsgálat 

céljának és hipotéziseinek megfelelő kutatási módszert ki-

választani. 

A vizsgált téma kiválasztását a nehézségek elle-

nére az indokolta, hogy társadalmunk gazdaságpolitikai kér-

déseinek változása sürgetően veti fel az értékrendszer vál-

tozás szükségességét. Az értékváltozás folyamatában érték-

bizonytalanság nehezíti a mindennapi eligazodást. Amikor a 

gazdaságban az  új fejlődési pályára való áttérésről beszé-

lünk, a megújulás nagymérvű orientációs változásokat, élet-

minta-választásokat, alternatíva-lehetőségeket kínál. A gaz-

dasági és politikai élet élénkítését célzó intézkedések so-

rán a korábbi áttekinthető világképünk összezavarodik, az 

új pedig lassan alakul ki. A változások az eszmények mel-

lett a normák értékét, alkalmazhatóságát is megkérdőjelezik. 



A jövő gazdasági-társadalmi dinamizmusa megfelel 

az ifjúság dinamizmusának. A ifjúság ma is tapasztalja a 

világban végbemenő rendkívüli változásokat. Miközben sok-

féle képet nyer a szocializmusról, azt is érzékeli, hogy 

társadalmunkat viták is jellemzik. Azonban ma még bizony-

talan, hogy mi tekinthető stabil értéknek és mi múlékony 

kompromisszumnak. A bizonytalanság legtöbbször abból adó- . 

dik, hogy a fiatalság csak ideológikusan elképzelt szo-

cializmusról hall, ami gyakran ütközik a gyakorlattal és 

a fiatalok személyes élményével. A gyakorlat azt mutat-

ja, hogy kevesebb társadalmunkban az erkölcsi fogódzó, 

kisebb a közösség orientáló ereje, nehezebb az egyéni lét 

szabályozása. A szocialista értékrend folyamatos tisztá-

zása és irányvonalának módosítása azért sürgető, mert az 

ifjúság mindég leképezi a társadalom értékstruktúráját.  

Ugyanakkor sajátos csoportkultúrával is rendelkezik. Ön-

álló kifejezésre és képviseletre napjainkban csak mérsé-

kelten, vagy formálisan van lehetősége. 

Az új értékrendszer kialakításában és stabilizá-

lásában tehát újszerű és fontos feladata van a középisko-

lai nevelésnek, értékorientáló tevékenységnek.  . 

Feltételezésem szerint a közös alapú középiskolai 

kisérletben oktatott tanulók értékismerete, beállítódása, 

attitűdje, orientációja és értékvezérelte cselekvése jobb 

lesz, mint a hagyományos szakközépiskolai tanulóké. Érték-

orientációjuk összhangban van a gimnáziumi és szakközépis-

kolai tanterv cél- és feladatrendszerével. Az értékorientá- 

ciós vizsgálatokhoz használt kérdések segítségével a leg- 



fontosabb értéknormákat az alábbi értékrendszerbe tartottam 

besorolhatónak: a tantárgyi értékek, az erkölcs, a munka és 

a közösség értéknormái. Feltételezem, hogy ezek a kérdés-

körök megközelítőleg feltárják a középiskolai nevelés és 

oktatás legfontosabb társadalmi cél- és feladatrendszerét. 

Tanulmányozni kívántam az egységes alapú kisérleti 

képzés néhány tantárgy-értékének beépülését. Ezek azok, ame-

lyek az új iskolatipusnak a közoktatáspolitikai koncepció 

által kirajzolt feladatkörét tudják esetleg bizonyítani. 

Igy kiváncsi voltam az általános műveltségre, a valóság lá-

tásra és a műveltség kapcsolatteremtő hatásának alakulására.  

Feltételezésem szerint az egységes alapú kisérletben részt-

vevők erkölcsi értékrendszere gazdagabb - a gimnáziumi tan-

terv sokoldalú tartalmi és metodikai eljárásai következté-

ben. Véleményem szerint a kísérleti tanterv által lehetőség 

nyílott az erkölcsi emberi értékekre érzékenyebben figyelő 

és reagáló személyiségek nevelésére. Erkölcsi értékitéle-

tükben a társadalmi értéknormákhoz jobban igazodó egyéni-

ségek nevelése vált lehetővé. Természetesen az új iskola-

tipussal kapcsolatban sem vonatkoztathatunk el attól, hogy 

a kisérlet is társadalmi közegünkben, társadalmi-gazdasági 

problémák között, változó értékrendek idején történik. 

Vizsgálatomban fel kívántam tárni azt, hogy a tar-

talmában kiszélesített, óraszámban me gnövelt általánosan mű-

velő tantervi anyag képes-e arra, hogy a tanulók munkához  

való viszonyát a kívánatos pozitív irányba fejlessze. Fel-

tételezésem ugyanis az volt, hogy az egységes alapú képzés- 

ben résztvevők szorgalmasabban, odaadóbban dolgoznak, tanul- 
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nak azért, hogy a tantervi követelménynek megfeleljenek, 

hogy egyéni képességeiket maximálisan kibontakoztassák. 

Ezzel kapcsolatban választ vártam arra, hogy a 16 éves kor-

ban lehetséges pályaválasztás az egyén és a társadalom vá-

rakozásainak jobban megfelel-e? Az egységes alapú képzés 

pályaorientációs tevékenysége elegendő-e az egyén és a tár-

sadalom számára, még akkor is, ha a kisérlet stádiumában 

természetesen az orientálási lehetőség szűkebb, mint az a 

későbbiekben kialakítható lesz? 

A továbbiakban az értékszocializációt vizsgáltam. 

Feltételeztem ugyanis, hogy gazdagabb erkölcsi értékek bir-

tokában, az értékszocializáció iránt is fogékonyabb szemé- 

lyiségek nevelésére képes iskolarendszer gyakorlati kimun-

kálásában vettem részt. Gyakorlati nevelőmunkám során érték-

szocializációra képesebb egyének nevelését véltem felfedez-

ni az egységes iskolatipusban. Viszont meggyőződhettem ar-

ról is, hogy a gimnáziumi nevelésben uralkodó, az egyéni ta-

nulmányi érdekeket jobban szem előtt tartó fiatalok közös-

ségi nevelésével is meg kell birkózni. Tehát arra kerestem 

a választ, hogy az egységes alapú képzésben résztvevő tanu-

lók mennyire tudják összeegyeztetni a közösségi normákat az 

egyéni érdekek gyakorlatával. 

Választ vártam arra a kérdésre is, hogy a pálya- 

választás után felbomló osztályközösségek újjáalakítására 

milyen reális lehetőség mutatkozik. Illetve 16 évesen a biz-

tosabb erkölcsi normarendszer birtokában képesek-e az új 

osztályok mégegyszer közösséggé szerveződni. A vizsgálat 

közben kiváncsi voltam arra, hogy a direkt értékfelmérés 



során az egységes alapú képzésben résztvevő tanulók maga-

sabb értéket fogalmaznak-e meg? Vagy a magasabb érték /mint 

követelmény/ a bevésődésnek már olyan szintjén áll, hogy a 

fontosabb érték alacsonyabb értékválasztást eredményez. 

Az érték bizonyítása azért nehéz, mert egy öt fokozatú 

skálán a tanulók a választ különböző nagyságú értéknormák-

hoz viszonyíthatták, már beépült értékrendszerüktől füg-

gően. 
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A FEZMÉRÉSBEN RÉSZTVEVŐK KÖRE 

Értékvizsgálatomat  három budapesti szakközépiskola  

tanulóinak körében végeztem. Ezek az iskolák: a Petrik József 

Vegyipari Szakközépiskola, az Egressy Gábor Finommechanikai 

és Műszeripari Szakközépiskola és a Kolos Richárd Finommecha-

nikai és Műszeripari Szakközépiskola. Mindhárom iskola 1979-

ben kapcsolódott be a szegedi József Attila Tudományegyetem 

Pedagógiai Tanszéke által irányított egységes alapú közép-

iskolai kisérleti képzésbe. Mindhárom iskola megközelítőleg 

azonos körülmények között végzi nevelő-oktató munkáját. Kö-

zel azonos környezetből származó tanulók részvételével in-

dult az oktatás és képzés. Mindhárom iskola ipari környezet-

ben helyezkedik el, így a beiskolázott tanulók neveltségi 

szintje, összetétele közel azonos. Eltérést közöttük eset-

leg az általános iskolák nevelő-oktató tevékenységének el-

térő metodikai eljárásai eredményeznek. 

Az értékvizsgálathoz használt kérdőíves felmérést  

két lépésben végeztem el. Vizsgálatom először az iskolák 

második év utáni orientációs tevékenységére terjedt ki. 

Vizsgáltam a 16 éves korra kitolódó pályaválasztással kap-

csolatos véleményeket, az iskolák orientációs tevékenységét, 

az orientáció tapasztalatait, eredményeit. Elemeztem a má-

sodik év után felbomló osztályközösségekről kialakult véle-

ményeket. A vizsgálatba a három iskola 716 tanulóját vontam 

be, akik mind egységes alapú képzésben vettek részt. /A vizs- 

gálat idején ennyien jártak egységes középiskolai osztályba/. 

A fent említett kérdéskörre nyilt végű kérdések segítségé-

vel válaszolt minden (24) osztályfőnök is. A tanulók vála- 



- 13 - 

szainak kontroll vizsgálatához a pályaválasztásra vonatkozó 

kérdésekre a t anulók 12 %-ának szülei is válaszoltak. A szü-

lők kiválasztása véletlenszerű volt. 

Második lépésben a tanulmányi, erkölcsi, munka és 

közösségi értékek vizsgálatára került sor. 17 közvetlenül, 

vagy közvetetten értékorientált kérdésre adtak választ a ta-

nulók. E felmérésben 534 egységes alapú középiskolába járó 

tanuló vett részt. A résztvevők iskolánkénti megoszlása: 

27 %-uk a vegyipari szakközépiskolába, ugyancsak 27 % az 

Egressy Szakközépiskolába, és 46 % a Kolos Richárd Szakkö-

zépiskolába járt. A Petrik és az Egressy Szakközépiskolák-

ban  évfolyamonként csak egy-egy osztályt választottam /vé-

letlenszerűen/. A Kolos szakközépiskolában a vizsgálatba 

minden egységes alapú és differenciált képzésben résztvevő 

osztály /évfolyamonként 2-2 osztály/ bekapcsolódott. Bár  az  

iskolai hagyományok befolyásolják az értékorientációs vizs-

gálatban használt kérdésekre adott válaszok értéknormáit, 

mégis hatásukat a nevelés és oktatás sok más egyéb ható té-

nyezőjével összefüggésben, minimális mértékben vettem figye-

lembe. 

Az értékorientáció felméréséhez a Kolos szakközép-

iskola 134 szakmunkásképzési célú szakközépiskolai osztály-

ba járó tanuló válaszát is felhasználtam kontrollként. Ér-

téknormáik segítségével kívántam a hipotézisekben megjelölt 

kutatási csomópontok. kérdéseit megválaszolni. 
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A VIZSGÁLAT MÓDSZERE 

Elemzésemben alaphelyzetet rögzítő eredményt adok 

közre. Feladatlapos módszerrel tanulmányoztam a fiatalok 

értékorientációját, az ezt kialakító hatásmechanizmusok 

néhány összetevőjét. A feladatlap 7 nyiltvégű, 5 válasz-

tásos, állásfoglalásra késztető kérdést és 5 osztályozási 

skálájú kérdést tartalmazott. A kérdések átdolgozottak, vagy 

saját összeállításúak voltak. (1.számú melléklet) 

1./ A tantárgyi értékek és az általuk normaként be-

épült: jellem, életmód, munka és külső feltétel 

értékek mérésére az 1-3.m  kérdés szolgált. A tan-

tárgyi értékek kontroll vizsgálata a 4.kérdésre 

adott válaszok segítségével volt elvégezhető. 

2./ Az erkölcsi fogalomismeret, norma és itéletalko-
tás, az erkölcsi összefüggések felismerése és tu-

datossági szintvizsgálatához az 5-8. m  kérdést hasz-

náltam. 

3./ A munkára neveltség mérésére a 10-12. m  kérdéseket 

használtam. A munkával kapcsolatos szociális kí-

vánalmaknak való megfelelést a 9. m  kérdésre adott 

válaszok mutatják. 

4./ A közösségi értékek mérésére a 13-17.kérdéseket 

használtam. 

A kérdőív próbáját elvégeztem. A tanulók mind az 

öt évfolyamot képviselték és részt vettek benne kontroll 

osztályos tanulók is. A módosítás során kérdéseket dolgoz-

tam össze, így a próbában szereplő 20 kérdéses feladatlap 

kérdéseinek száma 17-re csökkent. A 14-17.kérdések helyei 

x A kérdéseket a 29, 13, 2, 54. munkák nyomán állítottam 
össze. 



- 15 - 

- mivel a kérdőív utolsó kérdései voltak - és jellegük - egy-

részt mert közösséginek ítélt szituációk, másrészt intim ba-

rátválasztási motívumra vonatkoztak - nagyban befolyásolták 

a válaszadási hajlandóságot. Az előbb említett okok miatt 

nőtt a válaszmegtagadás aránya /fáradtság és unalom miatt/, 

de nőtt a nem értékelhető, például komolytalan válaszok szá-

ma is. Mindez nehezebben értékelhetővé és kevésbé pontossá 

tette a válaszok feldolgozását, de kiegészítő és ellenőrző 

adatként használhatók. 

Az adatok feldolgozásánál a minta nagysága miatt az 

egységes alapú osztályok tanulóinak értékitéletében az évfo-

lyamonkénti változásokat tendenciaként objektíve elfogadha-

tónak véltem, gyakorlati tapasztalataim is ezt bizonyítják. 

A kontroll csoport viszonylag kis létszáma miatt évfolyamon-

kénti értéktendenciák megállapítására minimális mértékben 

törekedtem. 

Mivel valamennyi vizsgálati személyt azonos válasz-

tási és rangsorolási helyzet elé állítottam, értékmotívumaik 

összehasonlíthatók, mennyiségileg és minőségileg elemezhető 

adatot mutatnak. Ezért lehetett bennük tendenciákat megfo-

galmazni. A meghatározott pontértékek kvantifikált rangsort 

adnak, a rangsor változását, az egyes motívumok közötti tá-

volságokat szemléltetik, számértéküknek önmagukban nincs je-

lentőségük. 

Az értékek feldolgozása során feltételeztem, hogy 

a gyakoriságból - általában - az azonosság fokára, a vele 

kapcsolatos attitűd szilárdságára is következtethetek. Nem 

egy-egy motívum elkülönített elemzése, hanem azok együttesé- 
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nek belső szerkezete és értékrendje utal az összesített vá-

laszok tendenciájára. Nyitott kérdéseknél a válaszokat ti-

pusba soroltam és előfordulásukkor idézem az egyes típusok 

tartalmát. 

Az értékek feldolgozása során az átlag meghatáro-

zásával éltem leggyakrabban, valamint a relatív gyakorisá-

got használtam /mennyiségi sorból megoszlási viszonyszámok 

számításával/. Feldolgozásomban viszonyszámok és mutatószá-

mok kialakításával vizsgáltam az értéket. Az összehasonlí-

tó viszonyszámokkal a statisztikai sorok belső szerkezeté-

nek feltárására törekedtem. Az értékelhetőség és az össze-

hasonlíthatóság érdekében megoszlási viszonyszámot számí-

tottam. A csoportosítás eredményeként statisztikai sorokat 

kaptam. Minőségi sort úgy képeztem, hogy a szövegesen meg-

nevezett ismérvváltozatok mellé a hozzájuk tartozó elemek 

számát rendeltem. /Az osztályközösség által csoportosított 

mennyiségi sorból gyakorisági sort képeztem./ 

Az idősorok fontos elemző eszköze a grafikus áb-

rázolás. A láncviszonyszám azt mutatja, hogy az egyes idő-

szakokban mekkora volt a változás az előző időszakhoz vi-

szonyítva. Trendszámítással az időszak változásának alap-

irányára következtettem. Két jelenség közötti összefüggés 

egyenletesen növekvő vagy csökkenő változását líneáris reg-

resszióval fejeztem ki. 
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AZ ÉRTÉK MARXI ÉRTELMEZÉSE 

Mielőtt rátérnék az érték és értékrendszer marxi 

értelmezésére, szükségesnek tartom néhány - saját érték-

rendszeremet is meghatározó - klasszikus fogalom felidézé-

sét. Továbbá a teljesség igénye nélkül kívánok összegezni 

a szakirodalomban eddig feltárt néhány tudományos eredményt. 

A marxi értékrendszer magában foglal minden olyan 

emberi törekvést és eredményt, amely a társadalmi haladást, 

az emberi nem gazdagítását jelenti anyagi és eszmei síkon 

egyaránt. Értékrendszerének része minden olyan emberi tu-

lajdonság, ami az embert társadalmi tevékenységre teszi al-

kalmassá. Az egyén érték-elsajátítása több tényező függvé-

nye és időben hosszú folyamat, amely csak a szocializáció 

/az egyén társadalomba való beilleszkedésének/ gyakorlata 

közben valósítható meg. 

Az értékhordozók tulajdonságainak tudati vissza-

tükröződései az értékkategóriák. Ezeknek tartalma koronként 

változik. Sőt egy társadalmi rendszeren belül is állandó 

változásban van a gazdasági élet és az emberek tevékenysé-

gét meghatározó társadalmi viszonyrendszer. Igy a társada-

lomban uralkodó értékkategóriák is folytonos átértékelődés  

alá esnek. Az értékkategóriák állandó változásuk közben 

azonban viszonylagos állandóságot is mutatnak. A minden-

kori társadalom feladata és felelőssége, hogy ezen kategó-

riákat és eredményeket átadja a jövő nemzedékének. 

A mindenkori érték az, ami iránt az adott társada-

lom kitűntetett érdeklődést tanúsít. Érdeklődés alatt azt 

a megismerésre irányuló motívumot értem, amely viszonylag 
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tartósabb irányulást, vonzódást fejez ki, meghatározott te-

vékenységi formák iránt. Az érdeklődés sokfajta tényezőtől 

függhet, így az egyén képességeitől, a családi környezettől, 

az iskolai oktatás minőségétől, a pedagógusok "személyes va-

rázsától". De az érték elsajátítás alapja minden, az egyén 

által korábban átélt csoporttagság is, vagyis a szociálizá-

ciós képesség. Az érdeklődést, mint tartósabb megismerési 

motivumot, a beállítódás részének nevezhetjük. Véleményem 

szerint érdeklődés alatt minden olyan, viszonylag tartós meg-

ismerési készséget és tevékenységet érthetünk, amelyek a ta-

nulókat elvezetik a pályaválasztáshoz, mint tartósabb orien-

tációhoz. A szakirodalom a beállítódásnak, mint személyiség 

sajátosságnak a jelentőségét elsősorban a pályaválasztásban 

látja. 

Beállítódás alatt tehát egy meghatározott irányú 

cselekvési készenlétet érthetünk, melynek része a pályavá-

lasztásra való készenlét is. A beállítódás, mint tágabb fo-

galom tartalmát a személyiség szükségleteinek tendenciája 

és aktivitása rajzolja ki. A szükségletek kialakításának 

irányítása szervezett és spontán nevelés útján történhet. 

A beállítódás a nevelés tartalmának, eszközeinek, folyama-

tának, módszereinek és hatásrendszerének együttes produk-

tuma. A szükségletek irányítását az önnevelés is segíti, 

amelyet az egyén már meglévő értékkategóriái alapján fej-

leszt ki. Az egyén fejlődésének különböző szakaszaiban /élet-

kori sajátosságoktól függően/ más-más komplex tényezők befo-

lyásolják a tanulók beállítódását. A tanulók számára mindég 

azok a legfontosabb értékkategóriák, amelyek személyes ké- 
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pességük, hajlamaik, tehetségük szempontjából a legmegfele-

lőbbek életvitelük kialakításához. Az egyéni értékképzet ki-

alakítása nemcsak a személyiségnek, de a társadalomnak is 

érdeke. 

Az egyén a számára követendőnek itélt cselekvések-

ből alakítja ki értékmotívumait. Kiválasztásközben a sze-

mélyt megismerési és érzelmi tényezők motíválják, hiszen a 

tárgyakat és jelenségeket az egyén értékelés közben választ-

ja ki attitűdrendszere segítségével. Úgy vélem, hogy az 

attitűd specifikusan tárgyra irányuló magatartás, az érték 

pedig magasabb fokú szerveződés, mert csak a megkülönbözte-

tett érdeklődésű jelenségekre vonatkozik. Ezért sokkal több 

attidűdünk van, mint értékünk. 

Az érték kiválasztásban életkortól függően döntő, 

vagy mérsékelt szerepet játszik az érzelem /az emóció/. 

Ez a lelki folyamat a környezet és a saját belső állapot 

átélése által meghatározott és jellegzetes viselkedésben 

nyilvánul meg. Az érzelmek hatással vannak a kapcsolatszer-

zés folyamatára, fontos a szerepük a tanulás motíválásában, 

de az érzelmek rögzítik a tanulás eredményeit is. Az érzel-

mek elsajátítása fejlett értékitélet rendszer meglétét fel-

tételezi, ugyanakkor döntő szerepet játszanak az értékrend-

szer további gazdagodásában. Bár az érzelmi nevelés terüle-

te sokrétű, a családtól az iskolában kialakított érzelmi 

légkörön át tart, legszilárdabb alapja mégis a tanulók ön-

tevékenysége és cselekvése. Az értékek beállítódásában az 

érzelmek teljes tartalmi köre részt vesz, az intellektuális, 

a morális /szociális/ és az esztétikai érzelmek egyaránt. 
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Az értékattitűd szerepe a nevelésben  

Az attitűd "... komplex viszonyulásmód /benne ösz-

szeszövődik az értékitélet, érzelmi reagálás és viselkedési 

minta./" (51) Mások szerint:"Egy  attitűd elutasító, vagy 

igenlő jellegű orientációt jelent valamilyen tárgy, fogalom 

vagy szituáció irányába és egyben meghatározott reagálási 

készséget is jelent" ezekkel kapcsolatban (12) 

Az attitűdnek, mint értékelésnek és reagálásnak, 

/vagyis magatartásnak/ számtalan motivációs összetevője van. 

A motivációk változásának hatására változik az attitűd és ál-

tala új értéket nyer az egyén. Az attitűd, mint reakció már 

"értékelő jellegű viselkedés". Hiszen minden viselkedés mo-

rális mentalitást tükröz és korábbi értékrend alapján funk-

cionáló viszonyulást fejez ki. Tehát közvetlenül azt a mö-

göttes személyiség területet fogja át, amely irányítja a 

cselekvést. "... mert tudom mi a jó, nem mindíg azt teszem, 

de ha nem tudom mi a helyes, hogyan tudnék helyesen csele-

kedni?" (52) 

Növendékeinket tehát a motivációtól az attitűdön 

át a döntés vállalásáig, az egyéni cselekvéshez szükséges 

tulajdonságok kialakításán át a beállítódásig, a társadalmi 

értékek alapján történő cselekvési készenlétig kell eljut-

tatni. "A beállítódás tehát tapasztalat révén szerveződött 

mentális és idegi készenléti állapt, amely irányító, vagy 

dinamikus hatást gyakorol az egyén reagálására mindazon tár-

gyak és helyzetek irányában, amelyekre az attitűd vonatko-

zik." (32) 	. 

Szocialista társadalmunk alapbeállítódása  a közös-

ségi tudat és magatartás kialakítása. Ehhez az attitűdök, 
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mint értékhordozók kialakítása egyénben és tanulócsoportban 

csak komplex módon: az értelmi, érzelmi és akarati célirá-

nyos ráhatás felhasználásával valósítható meg. A nevelés ez-

irányú tevékenységét értékorientációnak nevezzük. 

Az értékorientáció tartalma és gyakorlata  

Az értékorientáció a helyes értékek kiválasztása 

érdekében kifejtett társadalmi tevékenység. Az értékorien-

táció határozza meg "... ahogyan az ember lehetőségein be-

lül válogat, ahogyan dönt, tervez és arányosít; ahogyan je-

lenlegi helyzetén változtatni akar; ahogyan igényeit módo-

sítja; ahogyan helyzeteinek, képességeinek realitását fel-

ismeri; ahogyan az előbbieknek jelentést ad és fontosságot 

tulajdonít." (48) 

Az értékorientációt egyidejüleg egyéni és társadal-

mi produktumnak is tekinthetjük. Társadalmi jellegét az is-

kola közvetíti. A közoktatás orientációs tevékenysége "...az 

a tudatos nevelői törekvés, amely fokozni igyekszik a tanuló 

tájékozódási törekvéseinek hatékonyságát. Irányt, célt állít 

az orientálódási törekvés elé. A motiválás magasabb rendű 

formája." (51) Az értékorientációk intézményes és spontán 

nevelés hatására, de mindenkor tapasztalati úton, szociális  

tanulás útján rögződnek attól függően, hogy a környezet mi-

lyen jelentést hordoz az egyén számára. 

Az értékorientáció eredményességét  meghatározó té- 

nye z ők: 

- a családi környezet és a kortárs csoport hatása; 

- a gyermek személyisége /vérmérsékletének tipusa, 

akarati tulajdonságai, hajlama és rátermettsége/; 



- 22 - 

- a műveltségi anyag tartalma; 

- a pedagógus, mint nevelő értékrendszere és szociá-

lis élettapasztalata, érdeklődése és didaktikai 

jártassága; 

- a tanulócsoport sajátosságai, a diákönkormányzat, 

/ami visszatükrözi a domináns értékorientációt, va-

lamint erősíti és továbbfejleszti az egyénieket./ 

A tanulók értékorientálásának főbb tartalma:  

- a tudás, mint érték segíti az egyén gazdagodását, 

a személyiség fejlődését, az önmegvalósítást és a 

képesség kialakítását; 

- az aktivitás, mint érték akkor alakúl ki, ha az 

egyén ismereteit tevékenységbe ágyazva gyakorolja; 

- az élmény, mint érték önfeledt azonosulást jelent, 

s mint ilyen, további értékattitűdök beépülését és 
az erkölcsi arculat fejlődését eredményezi. 

A mai iskola legnagyobb értékorientációs gondja,  

hogy más a tanterv értékkövetelménye és más a tényleges ér-

tékorientáció. Napjaink társadalmi értékkövetelménye a jö-

vő felé fordulás, a tájékozottság fokozása és a célt elérő 

nevelési gyakorlat megvalósítása. Ezzel szemben a tényleges 

értékorientáció hiányait többek között a formális önkormány-

zat, a konzervatív tanítási stílus maradványai, a tanári pá-

lya elhagyását eredményező tanári magatartás jelzi. De az 

iskola értékelési dimenziói is szűkösek, s újabban a kívá-

natosnál mérsékeltebben hat több "objektív" és "kollektív" 

társadalmi érték is. A tanulóknak kevés lehetőségük van  az 

érték realizálását szolgáló valóságos akciókra. 
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Az értékorientáció megvalósításának legfőbb felté- 

- a tanulókban kialakítani az érdekazonosság tudatát 

demokratikus vezetéssel; 

- fejleszteni a tanulók felelősségérzetét és felelős-

ségvállalási készségét; 

- kialakítani a tanulócsoport helyes értékitéletét; 

- összhangba hozni a pedagógus magatartását az álta-

la képviselt értékorientáló hatásokkal. 

 

Az értékorientáció egyik legfőbb feladata, felké-

szíteni a tanulókat a pályaválasztásra. Az életpálya életünk 

munkával eltöltött része, amely meghatározott személyiség-

vonásokat kíván. Egyben a személyiség megvalósulásának, al-

kotó képességének gyakorló területe. Az életpályán az ember 

alkalmazkodik a társadalom értékrendszeréhez, hiszen munka-

teljesítménye annak arányában nő, vagy csökken, ahogyan a 

szakmai munka társadalmi értékét saját értékrendszerébe be-

építi. 

Az érték alapvető funkciója, hogy szabályozza a vi-

selkedést, mint meghatározott társadalmi körülmények között 

zajló tudatosult cselekvést. Ennek feltétele, hogy a tanu-

lók minél több értékmintával ismerkedjenek meg. Az egyén fej-

lődése során elvben sokféle lehetséges módon sajátítja el az 

értékeket, pld. céltudatos pedagógiai befolyásolás révén, 

azonosulási mechanizmusok, modellkövetés útján és szociális 

tanulás során. A motiváció, a beállítódás és az értékorien-

táció sajátos közegben, mindég a szocializáció folyamatában 

valósul meg és általa nyer kifejezést. 
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A szocializáció viszonyrendszere  

A szocializáció a társadalom életében való haté-

kony részvételhez szükséges szabályok, normák, cselekvési 

modellek, magatartásformák elsajátítása, tehát az egyén be-

illeszkedése a társadalomba. Az ember értéktudata, beillesz-

kedési ismerete és készsége társadalmi /csoport/ gyakorlata 

közben alakul ki. Miközben tevékenysége magatartási mintául 

szolgál környezetének, környezetét ő is mintaként követi. 

A követés pedig már értékorientáció, mert az egyén sok-sok 

mintából választotta a követendőt, létrehozva magában azt a 

képességet, amely szükséges volt a minta követéséhez. 

A szocializáció véleményem szerint az egyén, tár-

sadalmilag együttműködő érett felnőtté válásának folyamata.  

Az első közvetítő tényező az egyén és a társadalom között, 

az anya. Tevékenységének hibái esetén az érzelmi egyensúly 

megbomlik, a társas kapcsolatok torzulnak. Hatásaként a tár-

sadalmi viselkedési mintákkal, a szokásokkal, itéletekkel 

való ismerkedés, azok beépülése, valamint a tilalmakkal va- 

ló belső azonosulás vágya és készsége szenved csorbát. A szo-

cializációnak szerves része a nyelv és a kultúra szokásrend-

szerének elsajátítása is, melyet főleg az iskolai társas kö-

zeg közvetít az egyén felé. Hiányában az intellektuális fej-

lődés visszamarad, de a szociális tapasztalat sem épül be. 

Az egyén és a környezet viszonyából adódó problémák megol-

dásának fontos feltétele az intelligencia, mint összetett 

szerkezetű általános értelmi képesség. Az intelligencia, a 

képesség  és az akarat mellett az egészséges érzelmek és han- 

gulatok is fontosak a társadalmi életbe való beilleszkedéshez.  
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A társas kölcsönhatások talaján fejlődik a tanulók igény-

szintje, önmagukkal szemben támasztott elvárásuk. 

A tanulók a társadalom felnőtt tagjainak értékei , 

döntési alternatívái alapján tanulnak, átvesznek és örököl-

nek olyan  személyiségjegyeket, amelyek attitűdjeik részét 

képezik majd. Ezért sajnálatos, hogy a szocializáció egé-

széről nincs összefüggő adekvát ismeretanyagunk, még akkor 

sem, ha egyes egységeiről, például a kortárs csoportról már 

számos kutatási eredmény született. A gyermeknevelés kezde-

tén döntő a szokás, olykor a kényszertevékenység. Közben ki-

alakul a tanuló magatartásokkal kapcsolatos érzelmi asszociá-

ciója, tehát a szabad akaratból választott követés lesz a do-

mináns. Ezt követi a belsővé válás, majd később tudatos an  ki-

alakul az egyén sajátos értékhierarchiája. 

Az elmúlt évtizedek társadalmi mobilitása kiszéle-

sítette az egyén számára elérhető csoportok számát /érdek-

lődés és képességek alapján/. Mindez hangsúlyossá teszi a 

serdülő és ifjúkori szocializációt, hiszen ekkor ismerkedik 

meg az egyén jövendő élettevékenysége szempontjából a  leg-

fontosabb elvont és konkrét értékekkel. Ekkor szelektál a  

megismert értékekből, s ekkor egy sor fontos problémával ta-

lálkozik, például a választás kényszere és módja, a válasz-

tás tudatossága illetve esetlegessége, a felelősség kérdé-

se, stb. Mivel az egyén az értéket más emberek viselkedése 

közben fedezi fel, re akciója az értékkel szemben attitűdöt 

feltételez. A t anulók az értékrendszerük kialakítása közben 

interperszonális viszonyt alakítanak ki egymással. Olyan 

együttműködő emberek közötti kapcsolat ez, akik - egymást 
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a társadalom által elfogadott értékek függvényében - érté-

kelve viszonyulnak egymáshoz. Interakciójuk /kölcsönös ha-

tásuk/ pszichológiai állapotukban és külső tevékenységükben 

is kifejeződik. 

A serdülő és ifjúkori szocializáció egyik fő szín-

tere az iskolai mikrocsoport. Az iskola a társadalmi érték-

rend egy bizonyos részét, a maga specifikus eszközeivel köz-

vetíti a tanulócsoport felé. A közvetítés mélysége, egyénivé 

válása sok egyéb tényező mellett elsősorban a csoporttudat-

tól függ. A csoporttudatot pedig a bekerülő egyének már meg-

lévő értéktudata és a nevelésükkel foglalkozók nevelési mód-

szerei határozzák meg. Az egyéni viselkedés aktuális szabá-

lyozásában meghatározó az is, hogy az egyén mennyire tud, 

vagy akar azonosulni csoportjával. A társadalmi követelmé-

nyeket a nevelési tényezők közvetítik a fiatalok számára. 

Ezért a nevelési folyamat sikeressége érdekében azt is fon-

tos tudni, hogy az egyes nevelési tényezőknek mi a súlya a 

tanulók szubjektív megitélése szerint. Az egyén ugyanis ko-

rántsem képezi le adekvát módon egyéni, társadalmi létét, 

ennélfogva az objektív csoporthelyzet eltérő értékelési és 

azonosulási mintákat eredményezhet. A sokfajta szocializá- 

ciós tényező igazolja, hogy... "Mércére van szükségünk, amely-

'nek alapján megitélhetjük; mely jelenségeket és folyamato-

kat tekintünk jónak, kívánatosnak, erősítendőnek és melyeket 

rossznak, visszautasítandónak, kiküszöbölendőnek." (35) 

A nevelés akkor hatékony, ha a társadalmi érték, 

az iskolával szembeni elvárás és a tanulói viselkedés köl- 

csönhatásban van . Ezért szükséges, hogy a pedagóiai ráhatás  
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találkozzon a növendékek értékvezérelte személyes szükség-

leteivel. Minden társadalom és így a mienk is akkor szi-

lárd, ha értékrendszere egybeesik azzal, amit az egyes em-

berek magukénak vallanak. Például társadalmunk alapvető ér-

téke az egyéniség szabad kibontakoztatása, valamint a tár-

sadalmi egyenlőség eszméje. A gyakorlat viszont azt bizo-

nyítja, hogy az egyenlőség közepes szinten való nivelláló-

dása akadályozza az egyéni képességek kibontakoztatását. 

Értékrendszerünk egyik legnagyobb ellentmondása az, hogy 

ha az oktatási és nevelési színvonalat a legjobbakhoz iga-

zítjuk, a gyengék lemaradnak, ha az átlaghoz szabjuk a jó-

kat akadályozzuk a fejlődésben. 

A társadalom tagjaiban a szocializáció során be-

állítódások egész rendszere alakul ki. Az egyén szilárd bel-

ső értékrendszerének kialakulása az egyik alapja az integ-

rált, autonóm személyiség kifejlődésének. Olyan  értékrend-

szer ez, amelyben egy szituációval kapcsolatos értékattitűd 

nem kerül ellentmondásba másokkal, amikor az értékattitűdök 

között harmónikus kölcsönhatás alakul ki. Az ilyen belső ér-

tékrendszer kialakítása a pedagógia legfőbb feladatának egyike. 

A ma még meglévő társadalmi ellentmondások ellenére 

sem engedhetünk abból a megitélésből, hogy "... kialakultnak  

egy értékrendszert akkor tekinthetünk, ha az értékek az em-

bert eligazító, egyértelmű, egységes, összefüggő, nem ellent-

mondásos, s a társadalomban alapvető viszonyaival összhangban  

lévő rendszert alkotnak." (35) 
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AZ ÉRTÉK MAI PEDAGÓGIAI ÉRTELMEZÉSE 

A változást folytonosan és állandóan átélő gazda-

sági társadalmi rendszerünkben az objektív körülmények dik-

tálta értékek dinamikusan változnak. Fő célunk a gazdasági 

társadalmi élet továbbfejlesztése, értékrendszerünknek a 

változó gazdasági társadalmi helyzethez való igazítása. 

Feladatunk, hogy olyan értékek váljanak elfogadottá az egyé-

nek és a társadalom számára, amelyek gazdaságunk, társadal-

munk továbbfejlődésének fő mozgatói, s ne olyanok, amelyek 

a fejlődést bénítják. Ne csak a valóság diktálta értékekhez 

legyünk kénytelenek igazodni, az értékek leértékelésével, 

esetleg elvi elfogadásával - de gyakorlati elvetésével, ha-

nem az értékek perspektívikusak, a fejlődést előbbre vivők  

legyenek.  

Az oktatáspolitika tantervei iskolatipusonként ha-

tározzák meg az egyes oktatási formák célját és feladatait. 

Azt, hogy: 

- milyen értékek elfogadtatásában és megerősítésé-

ben várja el az egyes iskolatípusok alapvető te-
vékenységét; 

- melyek azok az értékek, amelyeknél leginkább meg-
bomlott a társadalom célját megfogalmazó érték és 

a gyakorlat összhangja; hol, miben távolodik el a 
társadalmi és az egyéni érték; 

- milyen tartalmú és módszerbeli nevelési tényező, 

mennyire képes értékközvetítő feladatát ellátni? 

A mai középiskolákkal szembeni legfőbb társadalmi 

követelmények, mint társadalmi értékek a következők: 
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Objektív értékek: 

Önértékek /a munka 
értékei/: 

Az erkölcs értékei : m  

Kollektív értékek: 

- sokoldalú műveltség, 

- továbbtanulási képesség , m  

- értelmes szabadidő felhasz-
nálás, 

- permanens önképzés, 

- szakmai tudás elsajátításai 

- becsületes munkavégzés, 

- a munka örömének átélése, 

- gondatlanság, felelőtlenség 
elleni fellépés, 

- takarékosság, 

- gyors alkalmazkodás , m  

- probléma meglátó és megoldó 
magatartás. 

- politikai érdeklődés, 
- felelősség a döntésben, maga-

tartásban, segítőkészség, 

- gondban, örömben osztozó maga-
tartás, 

- kölcsönös bizalom, megértés, 

- idősek szokásainak tisztelet-
ben tartása, 

- óvja népe értékeit, érezze ma- 
gáénak hazája erőfeszítéseit, 

- képes legyen tenni a békéért, 
az emberi jogokért, 

- kreativitás, kritikai, önkri-
tikai képesség. 

- az egyéni és a közösségi érdek 
összhangja, 

- az egyéni életcél közösségben 
valósítható meg, 

- tudatos fegyelem és lelkiisme-
retes munka,m 

- az értékek és mások megbecsülése; 

- szabadság és a képesség kibonta-
koztatása a közösségben.m 

R Az egységes alapú képzés főbb értéknormái. 



- 31 - 

Az egyes iskolatipusok cél- és feladatrendszerét 

természetesen egyik oldalról a társadalom igényei, másik 

oldalról az adott életkori lehetőségek határozzák meg. Az 

iskola számára adott célok és feladatok megvalósításához 

ezt az összefüggést a mindennapi gyakorlatban is világosan 

kell látni. A nevelő munka gyakorlatában az értékorientá-

ció széles skálán mozoghat,a közvetítő mechanizmusok szá-

ma is nagyon sok, hatásuk eltérő nagyságú, illetve térben 

és időben változó. A személyiség fejlődését elősegítő neve-  

lési tényezők koordinálására, hatásuk integrálására az is-

kola hívatott. A szaktanári munkaközösségek tevékenységi 

körébe tartozik a tantervi követelmények egységes értelme-

zése, az oktatói-nevelői munka hatékonyságának elbírálása, 

az érték és az értékelés kimunkálása, az új szakirodalmi 

értékek, publikációk közkinccsé tétele. 

Az osztályfőnöki munkaközösségek állásfoglalása 

irányítja közvetlenül a nevelőtestület pedagógiai szemlé-

letét, azt, hogy mit, milyen mélységben tekintenek érték-

nek és követelnek az iskola tanulóifjúságától. A tanulói 

közösségek azután egymás tevékenységét mintául követve 

egyes értékeket képesek felerősíteni, másokat elhanyagol-

ni, kialakítva így az iskola saját értékhierarchiáját és . 

egyéni arculatát. A tanulók egyéni értékattitűdjei megis-

merésének legfőbb feltétele a tanuló személyiségének és  

családi hátterének megismerése. Megismerés nélkül nem le- 

het feltárni, diagnosztizálni azt a módszert, amellyel az 

egyének és kis közösségük értékbeállítódásához, értékre 

orientálódásához a pedagógusok közössége a leghatékonyab-

ban hozzákezdhet. 
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A KISZ szervezet kezdeményező, motiváló, szervező 

és közvéleményformáló ereje a legfőbb segítőtárs a fiata-

lok érték elsajátításában, az élményekben gazdag diákélet 

kialakításában. A KISZ munkájának eredményeként az iskolai 

közösségi rendszerek /osztály, alapszervezet, ODB, IDB, 

munkabrigádok/ jó gyakorló terei a munkahelyi, társadal-

mi, közösségi értékrendszerek elsajátításának. Lehetővé te-

szik több fontos érték, pld. a demokrácia, az aktivitás, az 

érdekviszonyok összeegyeztetésének gyakorlását. 

A fiatalok személyiségének alakulására maradandó-

an hat a közvetlen munkahelyi /termelő üzemi/ tapasztalat,  

a munkatársak példamutatása, magatartása. A pozitív példák 

mellett ható negatív élmények, tapsztalatok tudatos mérle-

gelésére, elemzésére módot és lehetőséget kell biztosít ani 

az iskolában. Ellenkező esetben erősödik a tanulókban a ta-

nult érték és társadalom gyakorlata közötti ellentmondás, 

tehát elmarad az értékbeállítódás. 
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I. A TANTÁRGYI ÉRTÉKEK HELYZETE A KÖZÖS ALAPÚ KÖZÉPISKOLAI 

KISÉRLETBEN 

1./ A tantárgyi értékek motivációs bázisa  

A pszichológiai irodalom a munkára való beállító-

dás fogalmát eltérő módon értelmezi és alkalmazza. Vélemé-

nyem szerint a munkára való beállítódás, mint "munkára va-

ló készenlét" bonyolult érzelmi és akarati struktúrában mu-

tatkozik meg. Kifejezi a képességet, a szakma szeretetét, 

a munka mindenkori társadalmi értékelését és ebből adódóan 

annak személyes jelentőségét. Az egyéni értékhierarchiában 

a munka helyét, szerepét, a munkával kapcsolatos attitűdö-

ket az egyén munkájának kollektivitása és munkafegyelme 

juttatja kifejezésre. Az a tanuló, aki úgy tanul és dol-

gozik, hogy belső indíttatást érez arra, hogy társait se-

gítse, környezetéért kötelességén túl is dolgozzon, kollek-

tív munka attitűdök birtokosa. 

A 14-19 éves korosztály fő feladata a tanulás, s 

így a munkára való beállítódás társadalmi formái csak rész-

ben tükröződnek benne vissza. Ahhoz, hogy a személyiség 

változása a tanulás hatására pozitív irányú legyen, szük-

séges az egyén belülről való odafigyelése az adott művelő-

dési anyagra. Mi készteti az egyént az odafigyelésre? Min-

denképpen a motiváció, az egyén szükségletei, a viselke-

dés megerősítésének foka, az egyén beállítódása, akarat-

ereje, tehát egész személyisége. "Motiváción - legegysze-

rűbben szólva - azokat a belső késztetéseket, szükséglete-

ket, törekvéseket értük, amelyek az egyént tevékenységre  

késztetik." (52) A motiváció minden cselekvésre, viselke- 
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désre késztető belső tényező. Tőle, mint értékitélettől 

függően változik az egyén aktivitása, viselkedési szerve-

zettsége, célirányultsága és hatékonysága adott tárgy is-

meretanyaga iránt. 

Megkülönböztethető belsőleg és külsőleg motivált 

tanulás. Belső motiváció pld. a kiváncsiság, a felfedezési 

vágy és az érdeklődés. Külsőleg motivált annak az egyénnek 

a tanulása, aki azért fejt ki valamilyen tevékenységet, 

hogy érte jutalmat kapjon', vagy ezáltal akar elkerülni va-

lamilyen kellemetlen következményt, például rossz érdem-

jegyet, vagy büntetést. Viszont a két motiváció nem mindég, 

sőt általában nem különböztethető meg ilyen élesen. A peda-

gógia, de már korábban a család feladata a tanulás - lehe-

tőleg belső - motivációs bázisának kialakítása, a tanulás 

értéknormáinak fejlesztése. Ehhez azonban  közvetett módon 

a szülőknek és a pedagógusoknak is meg kell ismerniük a ta-

nulókat  úgy, ahogy azt Kulcsár Tibor (46) sematikus ábrája 

is mutatja. 

Ismert külső 	Ismeretlen belső 
változók 	változók 

A külső és belső 
változók ismeret 

ötvözetei 

következtetés a belső változók 
pszichológiai természetére 

Az emberi szükségletek egy része elsődleges, más 

része másodlagos szükséglet. Az elsődleges szükségletek az 

emberi élet alapvető létfeltételeit megteremtő ösztönös 

szükségletek. A másodlagosak a tanult motívumok, amelyek 

szelektív módon mozgósítják erőforrásainkat "szervezik" 
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tevékenységünket. "Míg az éhes ember számára az étel példá-

ul pozitív valenciával bír, addig ugyanez az inger /külső 

tényező/ jóllakottság esetében akár közömbös is lehet."(46) 

A tudás indítékának kielégítése tehát attól függ, hogy az 

egyén a motivációitól függően hogyan értékeli tudása értékét. 

A tanulók viszonya az egyes tantárgyakhoz különböző. Ugyanis 

az érzelmi mozzanatokhoz az adott tantárgyakra vonatkozó /má-

soktól hallott, vagy korábban tapasztalt/ értékitéletek is 

társulnak. Ez az értékeléssel átszőtt érzelmi-tudati viszo-

nyulás /vagyis a tantárgy iránti attitűd/ befolyásolja a ta-

nulási kedvet és eredményességet. Az iskolai tanulás megkö-

veteli a tanulótól értelmi tevékenységének irányítását, ön-

szabályozását, röviden az akaraterőt. Az egyén rendszerint 

azt tanulja meg, aminek a megtanulására beállítódik. A be-

állítódás nem más, mint az ember spontán és viszonylag ál-

landó irányvétele bizonyos anyagok befogadására, vagyis meg-

határozott irányú cselekvési készenlét egy adott ismeretanyag 

elsajátítására.  

A beállítódásnak iránya van és az érzelmek erőssé-

gétől függően intenzitása, cselekvésre késztető, motiváló 

szerepe változhat. A tanulás, de minden más iskolai tevé-

kenység iránti beállítódás és az általa meghatározott attitűd  

kibontakozásában fontos szerepet játszik az érzelmileg szi-

nezett tanár-diák kapcsolat is, amelybe nem egyszer jó adag 

indulat-áttétel is vegyül. A t anár és a pedagógusközösség 

motiváló ereje személyes reakción - mint példán - keresztül 

minden pillanatban értékválasztásra és reagálásra készteti 

a tanulót. Az iskolai gyakorlatban és társadalmi tevékenység 
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közben gyakoroltatja a tanulóval a beépült munka attitűdöket 

s ezzel orientálja őket a helyes érték irányába. 

A megerősítés kulcsszerepet játszik minden visel-

kedés, így a tanulás elsajátításában és fenntartásában. A 

megerősítés valószínűbbé, gyakoribbá teszi a tanulást. A ta-

nulás megerősítése elsősorban attól függ, hogy az adott is-

kola követelményszintje mennyire képes a tanuló erőfeszíté-

sét értékelni. A túlzottan magas követelmény elkedvetlenít, 

a túlzottan alacsony indokolatlanul magabiztossá tesz és 

így a tudás aláértékelését eredményezi. A reális követel-

ményt támasztó, de feltételeket is biztosító iskola pozi-

tív érzelmei növelik az intellektuális teljesítményt és in-

tenzíven visszahatnak az egyén motivációs készségére. A ta-

nulás megerősítésének másik igen fontos tényezője, hogy az 

adott társadalom értékhierarchiájában milyen helyet - erköl-

csi és anyagi megbecsülést - foglal el a jó munka és a na-

gyobb tudás. Amikor a társadalmi érték, mint húzóerő nem 

működik, akkor az iskola még helyes megerősítő tevékenysé-

ge mellett sem éri el a kívánt eredményt. 

A jellem értékei, mint tanulást motíváló tényezők  

Konkrét tantárgyi értékvizsgálatomban először ar-

ra kerestem választ, hogy: 

- melyek azok a motivációs tényezők, amelyek a ta-

nulásra való beállítódást kialakítják; 

- melyik tényező, milyen értékhordozó erővel bír, 

mi a különbség a közös alapú és a kontroll osz-

tályokba járók motivációs bázisa és értéke kö-

zött? 
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A tanulóknak 1-5-ig terjedő skálán kellett érté-

kelni az életükben szükséges motívumokat /a motívumokat 

lást az 1.sz. melléklet 1.kérdésében./ 

1.tábla 

A képzett motívum csoportok 

Motívum csoportok 

Az érték 
helyezési 
sorrendje  
egységes 
csoportban 

Átlagérték 
egyle- 
ges 

csoport 

kontroll 
csoport 

A jellem motívumai 

belső késztetés a fontos 11 3,62 3,66 
akarati erőfeszítések 7 4,09 4,11 
külső ösztönzés kívánatos 13 3,08 2,94 
önismeret szükséges 2 4,49 4,47 

Az életmód motívumai 

ünnepek családi, baráti 
körben 10 3,47 3,67 

társas közösségi érték 6 4,22 4,13 
azonosulás a szülői elkép- 14 zeléssel 2,57 2,41 

A munka motívumai 

az emberi kultúra megismerése 	9 3,94 3,90 
siker a választott szakmában 	3 4,35 4,47 
változatlanság a munkában 	15 1,72 1,72 
esztétikus munkakörnyezet 	4 4,04 4,18 
teljes munkaidőt kitöltő munka 	12 3,48 3,46 
a munka társadalmi hasznossága 	8 3,98 4,08 

A külső motívumok 

önállóság 	 1 4,57 4,53 
iskolában szerezhető tudás 	5 4,05 4,16 
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A tanulóévek során a jellem, mint motivációs ér-

ték mindkét iskolatipus tanulóinak körében nő. A közös ala-

pú középiskolában a tanulók többségének értéknövekedése ál-

talában lassúbb, mint a kontroll osztályos tanulóké. Úgy 

tűnik, hogy a jellemértékek gazdagodására a közösség önfej-

lesztő ereje hat elsősorban, de harmadik osztálytól szere-

pet játszik az érték felerősödésében a pszichológiai és a 

személyiségfejlődési sajátosság is. 17 éves kortól a már 

komolyabb értékitélettel rendelkező egyéniségekből, egy kö-

zösség újraszerveződése csak a tagok jellem és viselkedés-

beli értékösszhangja alapján lehetséges. Az új közösségek 

újabb erőpróba elé állítják a tanulókat. Ezért a tanulók 

egymással szemben kritikusak, a társakkal szemben támasz-

tott követelmények rendkívül magasak. Viselkedés közben mé-

rik meg társaik jellemgazdagságát. 

A csoport egyéneinek motivációs értékei az átlag-

tól eltérőek és a sokfajta nevelési hatótényező eredménye- 

ként még mindig nem stabilak. Sőt a vizsgált jellembeli ér-

tékek helyét az ifjúkor számtalan más komoly értéke foglal-

ja el: például a világ dolgai, a szerelem, a társválasztás, 

a kortárscsoporttal kialakuló kapcsolat, stb. A kontroll 

csoportban jó néhány tanuló jellembeli normaértéke gyorsan 

fejlődik, de a tanulók nagy részének értéke az átlag alatt 

marad. 

Érdekes, hogy mindkét iskolatipusban a tanulást mo- 

tiváló értékek közül az önállóság igen fontos a t anulók szá-  

mára, mint ahogy az önismeretet is igen nagyra értékelik. 

Valószínűleg életkori sajátosságokkal összefüggő kérdés ez. 
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A serdülőkor végefelé az egyéniség kialakítása legfőbb fel-

tételének tartják a tanulók a szabad értékválasztást és az 

önálló döntés lehetőségét. Ezt még akkor is és azok is igény-

lik, akiknél az önálló döntés meghozatalához szükséges ér-

tékfeltételek nem adottak. (3.ábra.) 

A legtöbb tanuló értékrendszerében fontos helyet 

foglal el az önismeret által kialakítható akarati erőfeszí-

tés, s az évek során egyre magasabbra értékelik a tanulók  

az akarat szükségét. Az akaratedzést az önálló személyiség 

kialakításának döntő feltételeként tartják számon. Hogy az 

akarat, mint tanulási motívum átlagértéke a kontroll tanu- 

lóknál nagyobb, az azzal magyarázható, hogy belőlük ez a tu-

lajdonság jobban hiányzik, mint egységes osztálybeli tár-

saikból. A közös alapú kísérletben résztvevő tanulóknál 

ugyanis a tantervi követelmény teljesítése olyan folyama-

tos erőfeszítést igényel, amit azok annyira megszoktak, hogy 

természetessé válik számukra,.s beépül értékrendjükbe. 

Az évek során egyre biztosabban ismerik fel a ta-

nulók, hogy az eredmény, a siker, áldozatvállalásuktól, 

szorgalmuktól, akaratuktól függ elsősorban, s a külső ösz-

tönzés hatása csak mérsékelt. A külső tényezőket az egysé-

ges alapú osztályok valamivel magasabbra értékelik. Való-

színű úgy érzik, hogy őket az egységes tanterv követel-

ményei nagyobb erőfeszítésre késztetik, mint a kontroll ta-

nulókat a "normális" szakközépiskolai tanterv. Ezt a nagyobb 

követelményt szükségesnek, de mégis külső értéktényezőnek 

fogják fel. Azt, hogy ezzel általános műveltségük, szakmai 

tudásuk is gyarapodik, nehezen látják be. Értékelés közben 
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nem veszik figyelembe, bár tudják, hogy ők ezt szabad aka-

ratból és elhatározásból 16 éves korban, önálló döntés alap-

ján /tehát belső késztetésből/ választották. 

A vizsgált életmód értékek motíváló ereje  

Az életmód értékmotívumainak vizsgálatával arra ke-

restem a választ, hogy a tanulás korábbi gyakorlata során 

szerzett érzelmi-tudati viszonyulás mennyire befolyásolja 

a tanulási kedvet és eredményességet. 

A tanulók munkáját befolyásoló életmód tényezők kö-

zül a szülői elképzeléssel való azonosulás értékei csökken-

nek. (4.ábra) A t anulók komolyodnak, a lényeg oldaláról, 

egyéni érték alapján közelítik meg a dolgokat, tehát nem 

formai képek - és főleg nem családi értékek - alapján itél-

nek és értékelnek. A szülői házzal kapcsolatos értékrend 

valós helyzetet takar, összefüggésben a korosztály önálló-

sodási törekvéseivel. A kontroll csoportban értéke kisebb 

és gyorsabban csökken az évek során. Ennek oka az lehet, 

hogy az egységes képzés során a tanulók később és kisebb 

mértékben tudnak önállósulni a szülői háztól. 16 éves kor-

ban a pályaválasztásnak a szülők is aktív részesei, még ha 

szavuk nem is döntően meghatározó. Később, az érettségi-ké-

pesítő vizsga után az ötödik év vállalásában a szülők pálya-

választással kapcsolatos véleménye szintén döntően meghatá-

rozó. Jóllehet a szülők nagy része szívesen vállal további 

áldozatokat is a továbbtanulás érdekében, ugyanakkor a füg-

gőségi viszonyt továbbra is fenntartja, s ez mégis kötöt- 

tebb forma, mint ahogy azt a munkavállalás első évében tennék. 

A tanulást meghatározó életmód értékek közül domináns 

a társas közösségi élet. Az érték növekedését magyarázza, 
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hogy az egységes osztálybeli tanulók egymásra utaltsága 

erősebb, egyéni poziciójuk a képzés során bizonytal anabb  

és változó. Sőt előmenetelük is nagymértékben függ környe-

zetüktől, a társak hozzájuk való viszonyától. A kontroll 

tanulók jobban igénylik a társas életformát és nekik több 

idejük van erre. Érdekes, hogy már kezdetben az osztályok 

egyéni összetétele miatt kisebb a lehetőség a jó közösség 

kialakítására, mert az iskolába lépéskor - pályaválasztás 

után - jobbára az egyéni érvényesülésük érdekében tevé-

kenykednek a kontroll csoport tanulói. 

A tanulást motíváló munka értékek  

A munka, mint motívum értékének elemzésével arra 

kerestem választ, hogy a közös alapú kisérleti képzésben 

résztvevők munkához való viszonya jobb-e, magukénak vall-

'ják-e a társadalmilag kívánatos munkaértékeket. 

A vizsgált értékek közül legnagyobb csökkenés a 

munkával kapcsolatos értékeknél figyelhető meg. (5.ábra) 

Évek során az elméleti és gyakorlati feladatok nehezednek, 

a felelősség nő, de a nagyobb követelménynek kevesebb ta-

nuló tud eleget tenni. Tehát a munkaértékek relatív csök-

kenéséről van szó, illetve a munkával kapcsolatos értékek 

növekedése nem tart lépést a munkával kapcsolatos felada-

tok növekedési ütemével. A kapott értékek nem tartalmazzák 

a tanulás - mint munka - közvetlen értékeit, mivel a tanu-

lók tudatában a tanulás nem munka. Viszont a szakmánál, a 

gyakorlati munkánál vallott értékek döntően meghatározzák 

a tanulók közismereti és szakmai elméleti tárgyakhoz való 

viszonyát, a bennük kialakuló tantárgyi értékeket. 
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Természetesen érthető, hogy a tanulók a szakmai gyakorlati 

tevékenységet miért takintik inkább munkának. Hiszen folya- 

mata, eredménye kézzel fogható, alkotó jellege rövid idő 

alatt gyakorlati eredményt hoz. A tanulók azzal tisztában 

vannak, hogy a tanulás is folyamatos erőfeszítést igényel, 

de mert gyors, látványos eredménye nincs, ezért a tanulás  

számukra "nem munka".  

Az egységes képzés tantervileg időben és térben 

szélesebb lehetőséget nyújt ahhoz, hogy mélyebb és gazda-

gabb munkaértékek épüljenek be a tanulókba. A gyakorlat-

ban azonban  az érték beállítódásának ideje megnyúlik, a 

képzés ellentmondásosságából adódóan irreális továbbtanu-

lási szándékok is kialakulhatnak. Az értékek csökkenésének 

viszont az a magyarázata, hogy sokan  nincsenek tisztában 

választott szakmájukkal, sőt harmadikban sokan csalódnak 

is a hirtelen rájuk zúdult szakmai elméleti tárgyak mennyi-

ségétől. Mivel a tanulók kellően nem ismerik szakmájuk va-

lóságos körülményeit, reális értékeit, egyedi esetekből 

esetleg helytelenül következtetnek. Ezzel szemben a kont-

roll csoport tanulói rövidebb idő alatt és véglegesen rá 

vannak kényszerítve arra, hogy jövendő életükkel kapcso-

latban döntsenek. Igy a munkával kapcsolatos értékítéle-

tük biztonságérzetet árul el. 

A szülők foglalkozásának motíváló ereje  

A tanulást motíváló tényezők hosszú sorából fon-

tosnak tartottam kiemelni a szülők foglalkozását. (2.tábla) 
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2.tábla 

A tanulói értékcsoportok gyakorisága a szülők 

foglalkozása szerint 

Magas értékűek Alacsony értékűek 
A szülők 

foglalkozása az egy- 
séges 

csoport- 

a 
kontroll 
csoport- 

az egy- 
séges 

csoport- 

a 
kontroll 
csoport- 

ban ban ban ban 

Értelmiségi 21 27 13 12 

Vezető 19 12 18 15 

Egyéb szellemi 23 15 23 15 
Szakmunkás 29 34 43 52 

Betanított munkás 2 3 
Segédmunkás 1 10 3 
Egyéb foglalkozású 7 WOO 1.10 3 

Ez a tényező, az előbbiekben röviden elemzett ér-

tékekkel összefüggésben, alapvetően meghatározza a tanulók 

tanuláshoz és tantárgyi értékekhez való viszonyát, a tanu-

lás sikerét, a középiskolában elért eredményeket. A szülők 

foglalkozás szerinti beosztását Ferge Zsuzsa kategóriái 

alapján képeztem, /eltérés, hogy a 7.kategóriában mezőgaz-

dasági fizikai helyett "egyéb" megnevezést használtam és 

ide soroltam a néhány nyugdíjast is/. (26) 

Az értelmiségi szülők gyermekei közül nagyobb va-

lószínűséggel.kerülnek ki a magas értékitéletű tanulók, bár 

az ő értékigényük is csökken. Úgy tűnik, hogy számukra pél-

dául az egyéni eredmény, a továbbtanulás a legnagyobb érték. 

Elsőben a magas értékű értelmiségi szülők gyermekeinek ér-

tékelőnye a többi tanulóval szemben még igen nagy. Átmeneti 

értékcsökkenés után negyedikre előnyük a nagyobb lehetőségek 
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miatt ismét megerősödik. Évek során az a viszonylag kevés, 

alacsony értékű értelmiségi szülők gyermekeinek aránya is 

mérséklődik és értékítéletükben ők is megközelítik az át-

lagot. (6.ábra) 

A vezető beosztású szülők gyermekeinek többségénél 

a kezdeti magas értékitéletben csak minimális csökkenés fi-

gyelhető meg. /Szüleik feltehetően gyermekük erkölcsi, szel-

lemi fejlődésével sokat és folyamatosan foglalkoznak/. Saj-

nos a vezető beosztású szülők gyermekeinek egy jelentős há-

nyada igen alacsony értékrendszer birtokában kerül az isko-

latípusba. Ők általános iskolában valószínűleg megszokták a 

szülők után kialakult kiváltságos helyzetet, vagy valük na-

gyon keveset foglalkoznak "elfoglalt" szüleik. A középisko-

lás évek alatt azonban az iskolatipus normarendszere, a tár-

sak igénye, a közösség normái, jelentős hányaduk értékrend-

jét megemeli, s reális értékhatárokhoz közelíti ezeket a 

tanulókat is. 

Az iskolatipus értékdifferenciáló hatása legjobban 

az egyéb szellemi foglalkozású szülők gyermekeit érinti. 

Körükből mindíg az értékben végletes /legtöbbjük jó, né-

hány gyenge/ tanulók csoportja kerül ki attól függően, hogy 

milyen a közösségük összetétele, milyen az egyén közösség-

ben elfoglalt helye, elért tanulmányi .eredménye, de a min-

denkori követelményszint is befolyásolja a kialakított po-

ziciót. Ez a foglalkozási kör a maga - szereteten alapuló, 

a gyermekkel foglalkozó, mérsékelt feltételeket nyújtó, de 

teljesítményt elváró - családi értékrendjével a leginkább 

képes mozgósítani gyermekét az iskolatípus normáira. 
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A szakmunkás származású szülők gyermekei az egyéb 

szellemi foglalkozásúakhoz képest jóval magasabb értékrend-

del lépnek be az iskola kapuján. Igaz, érték szerint ők a 

legjobban  differenciáltak, vannak közöttük egészen magas, 

de igen alacsony értékrenddel rendelkezők is. Az egységes 

képzés viszont tovább differenciálja a köztük lévő különb-

séget. Úgy tűnik, hogy a szakközépiskolainál magasabb kö-

vetelményével a közös alapú képzés az alacsony értéknormá-

val rendelkezőket "hagyja" elveszni, de a magas értékrend-

szerrel bírók erejét sem aknázza ki minden esetben, a szak-

középiskolákban működő és az átlaghoz igazított iskolai kö-

vetelmény. 

A tanulást motíváló értékközösségek jellemzői  

A ,tantárgyi ismeretanyag befogadását alapvetően 

meghatározza, hogy a tanulók értékrendszerébe mely normák, 

milyen szinten épülnek be. Illetve az adott közösségekben 

milyen a tantárgyi értékitéletek befogadására hívatott, 

tanulókba beépült értékösszetétel. Véleményem, hogy az ál-

talam vizsgált jellem, életmód, és munkamotívumok minél 

magasabb színvonala lenne szükséges ahhoz, hogy a tantár-

gyi értékek egyre magasabb értékkel történő befogadására 

képessé váljanak egy közösség tanulói. 

A vizsgált értékekhez való viszony alapján az aláb-

bi tanulócsoportokat képeztem: 

- alacsony értékűek a 70 % alatti értékpontot elért 
tanulók, 

- elfogadható értékű, aki a maximális értékponthoz 
képest 71-80 % közötti pontértéket ért el, 

- magas értékű tanulók, akik 81 % feletti érték-
pontot adtak. 
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A magas  értéknormával rendelkező tanulók aránya 

mindkét csoportban csökken. Harmadikban jó néhány korán 

érő, határozott normával rendelkező tanuló értékrendsze-

rét még a pályaválasztás és az új közösség kialakulásának 

problémája sem zavarhatja meg. Az általános értékcsökkenés 

nem jelent visszafejlődést, csupán azt, hogy a felmérés 

egységes normarendszerrel méri az elsős és az ötödikes ta-

nulókat. Márpedig életkori pszichés tulajdonságaik, a be-

épült értékrendjük, a velük szembeni elvárások állandóan 

változnak. A csökkenés általában azzal magyarázható, hogy 

elsőben az értékitéletek egy  része - ilyen felmérés során - 

tanult normák alapján születik.  Később őszintébben, már nem-

csak tanult normák, de beépült értéktartalom alapján nyilat-

koznak a tanulók. Tehát reális értékviszony feltárást /be- 

épülés alapján/ magasabb évfolyamoknál célszerű végezni. 

Ez nem jelenti azt, hogy elsőben a tanulók nem őszinték, 

inkább őszintén hisznek abban az optimális normában, amit 

addig megtanultak. A társadalmi gyakorlat azonban /az ösz- 

szes nevelésre ható tényező problémája miatt/ sokszor eltér 

az optimális céltól. 

Az elfogadható  értékrendszerrel rendelkező tanulók 

aránya mindkét iskolatipusban nő. Valószínű, hogy az egysé-

ges osztálybeli tanulók a rájuk jellemző bizonytalanság 

miatt leértékelték a vizsgált értékeket. Az egységes tipus 

sokfajta tantárgyi információ-halmaza nem biztos, hogy gyor-

sabban épül be és válik értékké. Ez a tény pedig felhívja a 

figyelmet az egységes képzés metodikai, didaktikai és neve-

lési bizonytalanságaira! A kontroll csoport ugyanakkor ma-

gabiztosságból adódóan felértékelte az általános értéknormákat. 
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Az alacsony értéknormával rendelkező tanulók ará-

nya is nő mindkét iskolatipusban az évek során. Ennek ma-

gyarázata egyrészt az, hogy már az érték alapján történő 

tanulói csoportképzés is egy optimális pedagógiai igény-

hez /a tentervi előíráshoz/ képest nyújtott tanulói érték-

teljesítményre utal. Másrészt kifejezi azt, hogy a nevelés 

oktatás gyakorlata ma nem képes a hozzáfűzött reményeknek 

/még a tantervinek sem!/ megfelelni a társadalmi ellenhatá-

sok sorozatával szemben. A megváltozott társadalmi körül-

mények új nevelési cél- és feladatrendszer kidolgozását 

teszik szükségessé, valamint felvetik a társadalmi környe- 

zet hatásának mielőbbi javítását, azt, hogy a fiatalok előtt 

zajló társadalmi gyakorlat jobban igazodjék társadalmi-gaz-

dasági céljainkhoz. A jó példa nyomán a tanulók értékorien-

tációja javulna. 

2./ A tantárgyi értékek általános tendenciája 

A tantárgyi értékek méréséhez a kérdőív 2. és 3. 

kérdését használtam /lásd l.sz.melléklet/. A tanulók 1-től 

5-ig terjedő skálán értékelték az egyes tantárgyi ismeret-

anyagok fontosságát, majd kontrollként értékitéleteket vá-

lasztottak fontosság alapján. A vizsgált tantárgyi értéke-

ket az alábbi értékcsoportok szerint elemeztem: 

- humán, társadalmi, 

- klasszikus műveltségi, 

- természettudományos, 

- a gyakorlati élet értékei. 
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3.tábla 

A választott tantárgyi értékátlagok 

/1-5-ig terjedő skálán/ 

 

Egységes 
csoportban 

 

Tantárgyi értékek Kontroll 
csoportban 

  

Az irodalomból megismert 
hazaszeretet 	2,89 	3,00 

József Attila költészetének 
ismerete 	 2,91 	3,09 

A helyesírás iránti igény 	4,72 	4,73 
A regények történelmi hát- 

terének ismerete 	3,80 	3,54 
A tartalom és a forma iránti 

érdeklődés 	 3,40 	3,45 
A népdalok és a zeneértés 	2,45 	2,49 
Az angol ember mentalitásá- 

nak ismerete 	2,21 	2,16 

Az élő szervezet ismerete 	3,56 	3,73 
A folyadékok vegyítése iránti 

érdeklődés 	 2,99 	2,60 

A Föld felszínének megismerése 	3,37 	3,42 
A TV javítás iránti készség 	3,56 	4,33 
A sport iránti igény 	4,39 	4,46 

A vizsgált tantárgyi értékekben a két iskolatipus 

között lényeges különbség nincs. (3.tábla) Ennek magyará-

zata, hogy a mért értékek a kérdőív megfogalmazása alapján 

inkább vágyak értéknagyságát fejezik ki és nem az érték be-

épülési fokát mérik. Ha abból indulunk ki, hogy a vágy 

- valaminek a hiánya - értékesebb az embernek, akkor a 

kontroll csoport valamivel magasabb tantárgyi ismeret ér-

téke a csoport mérsékelt műveltségi .hiányait engedi meg-

látni. A magas kontroll értékeket magyarázza az a tény is, 
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hogy.. mivel a vizsgált tantárgyi értékek alapvető műveltségi 

anyagra utalnak, a válaszok az elváráshoz való pontos iga-

zodást, tehát felértékelést is jelentenek. Ha a választások 

a kontroll tanulókban meglévő értékeket jelentenék, akkor a 

kisérleti tanterv erőfeszítései a tantárgyi értékek "elsze-

gényedését" jelentenék. Mivel a közös alapú kisérleti kép-

zés első két évének tanterve a gimnáziumi tantervvel majd-

nem teljesen azonos, így ez az "értéktelenedés" kétségte-

lenül lehetetlen. 

Ezért elképzelhető /objektív tantárgyi értékmérési 

lehetőség hiányában!, hogy az egységes csoportban az adott 

érték valódi tartalma a megitéltnél jóval magasabb. Ennek 

valószínűségét látszik igazolni az a tény, hogy a sokkal ne-

hezebb, gimnáziumi tanterveken alapuló tantárgyi értékköve-

telmény kielégítése nagyobb erőfeszítést igényel a tanulók-

tól. Ugyanakkor a tanulók értékitéletébe beépül a tantervi 

célkitűzés és a valódi teljesítmény közötti különbség, mint 

értékhiány. A felmérés során a tanulók azt az állapottudatot  

vetítették ki a megadott 5 fokozatú skálán, hogy képességük  

milyen messze van a tantervi és az igényes szaktanári elvá-

rástól. Az egységes osztálybeli tanulók valószínűleg azért 

is értékelik le a vizsgált értéknormákat, mivel ezek nekik 

tantárgyakat és kötelező követelményeket testesítenek meg. 

A kötelezettségek pedig eleve bizonyos fokú elutasítást vál-

tanak ki az ilyen kord tanulókból. 

Lehetetlen, hogy a kontroll csoport átlagértékei 

valós értékeket tükrözzenek. Hiszen az egységes tanterv 

tematikus irodalomtanítása, az ének-zene, a biológia, a 
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földrajzi ismeretek tantárgyi értékeket csak az egységes 

képzésben résztvevők számára adnak. A TV javítás készségé-

nek értéke viszont reális lehet, mivel a kontroll csoport 

tanulói két, de minimum egy évvel tovább tanulják a szak-

mát, s a hosszabb idő valószínűleg nagyobb érdeklődés fel-

keltésére alkalmas. 

A humán-társadalmi értékek alakulása  

A vizsgált tantárgyi értékek közül a legtöbbre ér-

tékelt ismeret a helyesírási készség. Mindkét tipusban az 

érték hiánya, a készség hiányossága eredményezi ezt a magas 

értéket. A helyesírási készség a négy év során alig válto-

zik, s még ötödikben is fontos értéket képvisel. A problé-

ma pedig az általános iskolai magyar-nyelv oktatás elégte-

lenségeiből, a gyakorlásra fordítható idő hiányából szárma-

zik. A helyesírási készségszint emelésére nincs tantervi  

időkeret a közös alapú kisérleti oktatásban sem, így a he-

lyesírást a készség szintjén ez az iskolatipus sem tudja 

kifejleszteni. (7.ábra) 

A költészetben fellelhető hazaszeretet és József 

Attila költészetének értékelésével a  két iskolatipus ma-

gyar-irodalom tanításában meglévő különbség értékhatását 

kívántam felmérni. Az egységes tanulók mindkét tantárgyi 

normára azonos értéket adtak, bizonyítva, hogy az egységes 

képzés tanterve képes az irodalom újfajta tematikus és ré-

gebbi, alkotóhoz kötött értékeinek elsajátítására is. Úgy 

tűnik, hogy a széles körű ismeret iránti vágy a kontroll 

tipusban is megvan, de a tanulók igényének kielégítési mér-

téke, a tájékozottság, az önképzés érdekében tett erőfeszí- 

tések mérsékeltek. 
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A regények történelmi hátterének ismeret-értéke  

mindkét tipusban magasabb az irodalmi ismeretek értékénél. 

Évek során csak fokozódik a történelmi tárgyú regények 

iránti érdeklődés. A közös alapú képzésben résztvevő ta-

nulók ezirányú igénye sokkal erősebb, mint kontroll tár-

saiké. Ez bizonyítja, hogy a tanulók humán érdeklődése ma-

gas, az irodalmi művek iránti igénye fokozódik és a törté-

nelem is visszanyerte korábbi társadalmi rangját és szere- 

pét. Mindez igazolja, hogy ebben az iskolatipusban a tár-

sadalmi kérdések iránti érdeklődés magasabb, mint a hagyo-

mányos szakközépiskolákban, s hogy az iskolatipus a képzés 

tartalmában és értékorientáltságában közelít a gimnáziumi 

oktatás és képzés szintjéhez. Évfolyamonként a két tipus 

értékei nem hasonlíthatók össze, mert a kontroll csoport 

- mint minta elég kicsi, így - magán viseli egy-egy osz-

tály és a benne tanító tanárok értékrendjét. 

A klasszikus műveltségi értékek alakulása  

Mindkét iskolatípus tanterve feladatul adja, hogy 

a t anulóknak alapvető képzőművészeti ismeretekkel kell ren-

delkezniük. A közös alapú képzés kezdetben főleg humán ér-

tékeket képviselő tanterve képes felkelteni a tanulókban 

a tartalom és a forma iránti érdelődést, de idő hiányában 

nem képes azt kielégíteni. A csak érdeklődés felkeltésére 

vállalkozó tanórák után /főleg harmadikban , negyedikben/ 

önképzés keretében tudják a tanulók ezirányú érdeklődésüket 

kielégíteni. Azzal, hogy az érdeklődés kialakul a tanulók 

egy részében, az érték iránt fogékonyabbá válnak a képzés- 

ben résztvevők. (8.ábra) A kontroll csoport magyar és 
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történelem tantárgyainak időkerete sem mennyiségében, sem 

minőségében nem képes kielégíteni a t anulók nagy részének 

igényét. Érzelmi beállítottságuk pedig nem tudja azt a han-

gulatot megteremteni, hogy azonos idő alatt mélyebb képző-

művészeti ismeretek befogadására képessé váljanak a t anulók. 

A nyelv és a zene iránti érdeklődés az évek során 

csökken, más értékeknek is helyet szorítva az egyén érték-

rendszerében. Mindkét vizsgált téma magasabb értéket. képvi-

sel a közös alapú kisérleti képzésben résztvevők értékíté-

letében, mint kontroll társaikéban. Hogy a tanulók által 

adott értékek inkább az érdeklődést, semmint a ténylegesen 

birtokolt értéket mutatják, azt az angol ember mentalitá-

sának megismerésére adott értékek igazolják legjobban. Neve-

zetesen ,  a kontroll csoport tanulói elsőben és másodikban 

jóval magasabbra értékelték a más nyelvű emberek megisme-

rését, mint az akkor az angol nyelvet még intenzíven és ko- 

molyan tanuló egységes tanulók. Hogy ők esetleg leértékel-

ték a nyelvismeretet, azt magyarázhatjuk azzal, hogy szá-

mukra elsősorban tantárgy az, amit nehézségek árán is kö-

telező megtanulniuk. 

A népdal és zeneértés értéke azért is magasabb a 

nyelvismeret értékénél, mert a korosztály majd minden tag-

ja rajong, elsősorban a könnyűzenéért. A nagy értéket vi-

szont valószínűleg a kérdés félreértésével magyarázhatjuk. 

Hiszen az értékként használt itélet a népzenére és a zene-

elméleti ismeretek értékére irányult, de a tanulók felüle-

tesen a zene egy másik műfajára vonatkozó értékitéletüket 

fejezték ki. 
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A természettudományok értékének alakulása  

A vizsgált természettudományos ismeretek közel azo-

nos értékátlaggal szerepelnek a vizsgálatban. Évfolyamonként 

azonban eltérnek egymástól, a társadalmi érés, a pszichikus 

fejlődés periodusától, a tantárgy tanulmányi idejétől füg-

gően. (9.ábra) 

A 14-19 éves tanulók körében legnagyobb értéke az 

élőszervezettel kapcsolatos ismereteknek van. Iránta az ér-

deklődés fokozatosan nő. A biológiai akcelleráció az élet-

kortól függően felgyorsul annak ellenére, hogy a közös alapú 

kisérleti képzésben résztvevők társadalmi érése lelassul, 

elsősorban a későbbi pályaválasztás miatt. A téma iránti ér-

deklődés tovább fokozódik, amikor az egységes tanterv kere-

tében a biológia tanítása megkezdődik. 

Az egységes tipusban a kémia és a földrajz iránti  

érdeklődés fokozatosan csökken, hiszen a két tárgy tantervi 

ismeretanyaga az első két évben befejeződik. A tanulók ér-

deklődését később valószínűleg más, a szakma alapjainak el-

sajátításához fontosabbnak itélt reál tantárgyak kötik le 

A kontroll csoport tanulói tanultak kémiát, de talán töb-

bek érdeklődését nem elégítette ki az egy éves tanulmányi 

idő ismeretanyaga, ezért növekszik iránta az igény. A föld-

rajz iránti érdeklődésük csökkenését viszont az magyarázza, 

hogy a tantárgyat csak általános iskolában tanulták a tanu-

lók. Aki ott szerette, annak most is hiányzik és értékként 

ők említik. Aki viszont általános iskolában nem szerette a 

tárgyat, az hiányát most sem tudja kifejezni. 
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A vizsgált gyakorlati értékek változása  

Az elméleti tantárgyi értékekkel szemben két gya-

korlati tevékenység értékét vizsgáltam. Az egyik egy szak-

mai gyakorlati, a másik egy általános, az egészségvédelem 

érdekében végzett sporttevékenység. 

A TV javítás képességének értéke, bár növekvő mér-

tékű, de elmarad a kontroll csoport értéknormájától. Ez az-

zal magyarázható, hogy a vegyiparban mint szakmai gyakorla-

ti munkalehetőség, ez az érték kis jelentőségű /fiúk érté- 

kelték/. Értéke nagyobb azokban az iskolákban, ahol az ilyen 

gyakorlati munka "profilba vágó". Kontroll csoportban azért 

jóval magasabb a TV javítás értéke, mert ezeknek a tanulók-

nak a szakmájukhoz közel áll a tevékenység, sőt ők a szak-

mai gyakorlaton végeznek ilyen jellegű munkát. Továbbá a 

csoport tanulói az elektronikai munkát /elmélet és gyakor-

lat/ három évig csinálják, amíg a közös alapú kisérleti kép-

zésben résztvevő tanulók általánosabb elméleti és gyakorla-

ti képzést kapnak. A sport iránti érdeklődés mindkét tipus-

ban közel azonos értékű, ami a korosztály mozgásigényéből 

adódik. 

3./ A vizsgált tantárgyi értékek beállítódása  

Megerősített /bevésett/ értéknek tekinthetjük azt, 

ha a tanuló ugyanazt az értéket hasonló szituációban több-

ször újra említi, mintegy a tantárgyhoz tartozó fogalmi je-

gyeket újra és újra felsorakoztatja. Az elemzés során meg-

állapítható, hogy a megerősített tantárgyi értékátlagok majd 

minden esetben nagyobbak, mint a populáció egészének átlag- 
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értéke. Tehát a nagyobb érték egyben bevésett, következetes  

választási készséget mutat.  (10.ábra) 

Az értéksorrend a beállítódás foka /átlagértéke/ alapján a 

következő: 

1./ helyesírás ismerete 

2./ sport segítségével egészséges embernek lenni 

3./ a regények történelmi hátterének ismerete 

4./ a TV javítás készsége 

5./ az élő szervezet működésének ismerete 

12./ egy angol ember mentalitásának megismerése. 

A tanulók értéktudatába legjobban bevésődtek a nyelv-

helyességgel kapcsolatos értékek és általában a mindennapi 

életben való eligazodáshoz szükséges gyakorlati értékek. Az 

értékek magas fokon történő bevésődése mutatja az egységes 

csoport magas általános műveltségi értékrendszerét. Bizonyít-

ja továbbá a magas fokú szakmai értékek elsajátításának le-

hetőségét, azaz a nagyobb általános műveltséggel rendelkező 

szakember képzés esélyeit. Az általános műveltség értékgaz-

dagodását mutatja, hogy jelentős megerősítést  nyertek a  bioló-

giával, kémiával kapcsolatos, de a világegyetem egészének fej- 

lődésére vonatkozó értékitéletek is. Bizonyítja ez azt, hogy 

az egységes iskolatipus tantervileg és bevésett értéknormái-

val közelít a gimnáziumi képzés tartalmi értékeihez, miköz-

ben nem kívánja kétségbe vonni annak eltérő népgazdasági és 

oktatáspolitikai funkcióját. 

A vizsgált értékek közül a zeneoktatás megerősíté-

se  a képzési formában kismértékű. A beállítódás fokát figye- 
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lembe véve a tantárgy oktatása nem elégíti ki a tantervben 

előírt célkitűzéseket. Szakközépiskolában, mint alapozó 

tárgy általános ismeretenyagát, egészen más szemlélettel 

kellene t anítani. A tantárgynak a művészet általános em-

beri érvényű értékeinek megismertetése, megszerettetése 

után kellene alapfokú, főleg zeneelméleti ismereteket köz-

vetíteni.  

További két tárgynak a képzésben elfoglalt helye, 

értéke nem megnyugtató. Mind a nyelv, mind a képzőművésze-

ti ismeretek értékei csökkennek, bevésődésük elmarad. 

/A képzőművészeti ismeretek értéke gyorsabban mérséklő-

dik, mint a nyelvé/. Mindkét tárgy csak első, vagy az első 

két évben szerepel önálló tárgyként a képzés tantervében. 

Mindkét ismeretkör tanulása egy minimális érdeklődés fel-

keltése után befejeződik, a bevésődés lehetősége a későb-

biekben is kizárt. Ugyanis harmadiktól a nyelvtanulás nem  

kötelező, a fakultatív oktatásnak pedig nincsenek hagyomá-

nyai a szakközépiskolákban. Igy a "szabad sávban" a válasz-

tás lehetősége inkább a kötelezettségek lazításának kihasz-

nálását jelenti. Következetlen a tanterv a nyelvtanulással 

kapcsolatban akkor is, amikor a fakultatív lehetőség után, 

a képzés során ötödikben ismét kötelezővé teszi az idegen 

nyelv - az angol - tanulását. 

A képzőművészeti ismeretek oktatásának problémái 

közé tartozik, hogy az irodalom és a történelem tan anyag 

zsúfoltsága miatt nem teszi lehetővé ezeknek az értékek-

nek a bevésését. Igy a közös alapú középiskolai tanterv 

egy igen fontos, nagy érdeklődésre számottartó ismeret- 
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élménytől és erkölcsi értéktanulási lehetőségtől fosztja 

meg tanulóit. Ezért célszerűnek látszik egy új, például 

"művészeti ismeretek" cimű tantárgy bevezetése a közös 

alapú középiskolákban. Ez a tantárgy tartalmában, okta-

tási módszerében is új lenne, s az új ismeretanyagot egy 

összefoglaló tankönyv szerkesztésével lehetne kiegészíte-

ni. Az új művészeti tárgy a zene és a képzőművészet álta-

lános értékeivel volna hivatott megismertetni a tanulókat. 

4./ A t anulók összetétele a választott tantárgyi értékek  

alapján  

Értékitéletük nagysága alapján a következő tanuló cso-

portokat képeztem: 

- széles látókörűek az 51-55, 
- érdeklődőek 	a 46-50, 

- elfogadóak 	a 41-45, 
- felületesek 	a 36-40, 
- közömbösek 	a 31-35 értékpontú tanulók. 

4.tábla 

A tanulók összetétele a választott értékek alapján 

/százalékban/ 

Tanuló- 
csoportok 

I. II. III. IV. V . 

Közös  
alapú 

 Kontroll 
 csoport 

évfolyam átlaga 

Széles látó-
körű 	9 6 5 2 3 	5 2 

Érdeklődő 	24 19 19 16 11 	18 20 

Elfogadó 	34 39 37 34 32 	35 35. 

Felületes 	23 19 27 33 19 	24 23 

Közömbös 	9 13 11 9 21 	13 18 
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A tanulók zöme mindkét iskolatipusban elfogadó. 

Egységesben az értéket elfogadók aránya csökken, az érték-

kel kapcsolatban felületesek irányába. (4.tábla) Második 

után a pályaválasztásból adódó zavarok, a közösség felbom-

lása, a megszűnt közismereti tárgyak miatt bekövetkező ér-

tékcsökkenés nem kívánatos, ugyanakkor nem jelent feltét-

len beavatkozásra számottartó problémát. 

Bizonyos fokig érthető, hogy a tanulók értékrend-

szerében az újszerű, választott szakma tantárgyai iránti 

értékek felerősödnek és elfoglalják a korábbi humán érté-

kek helyét. Természetesen az igazsághoz hozzátartozik, hogy 

mióta a közös alapú kisérleti képzés beindult, társadalmilag  

elfogadottá  vált  ez a kisérleti iskolatipus.  A társadalom 

oktatásügyi értékhierarchiájában az érdeklődés által kisért 

egységes képzés igen magas színvonalat foglal el. Igy az ide 

jelentkező tanulók átlagos tudása, társadalmi értékhierarchiá-

ja magasabb, mint az öt évvel ezelőtt az iskolatipusba je-

lentkezetteké volt. Tehát a vizsgálatban a már eleve maga-

sabb értékű, elsős tanulókat lehetett hasonlítani az öt év 

alatt a képzésben résztvevők értékfejlődéséhez. Valószínű öt 

év múlva ez a kezdetben magas érték még magasabb lesz. Har-

madik és negyedik osztályban a vizsgált értékeket már alá-

értékelik a tanulók. A kontroll csoport tanulói középisko- 

lai tanulmányaik második felében alig találkoznak a vizsgált 

értékekkel, s akkor megnő az ismeretek iránti igényük. 

A tantárgyi értékcsökkenést egyébként az is okoz-

hatja, hogy az egységes tipusban a tantárgyak nagy számuk 

miatt, csak érdeklődést tudnak felkelteni, de mélyebb, az 
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érdeklődés befolyásolására nem képesek. Legfeljebb az ön- 

képzés formájának az intelligencia igényszintjének, az ér- 

deklődés irányának meghatározására vannak hatással. A közös 

alapú középiskolai tanulók értékbeállítódásának vizsgálata-

kor nem szabad elfelejtkezni arról sem, hogy értékitéletük 

csak a vizsgált tantárgyakhoz való értékviszonyra vonatko-

zik, de nem mutatja a tanulók értéktudatát, a teljes érték-

rendszerhez való viszonyát. 

5.tábla 

Az ismeret értékek választási gyakorisága évfolyamonként 

Ismeret értékek 
I II III IV V 

évfolyam 

Nyelvhelyesség 60 36 29 29 14 

Kórus éneklés 2 3 1 3 1 

Sejtek osztódása 4 2 5 1 2 

A Föld forgása 5 8 1 6 5 

Kondenzátor 8 4 4 5 3 

Barokk stílus 1 2 1 3 1 

Integrált áramkör 33 17 10 13 10 

A szív működése 34 14 17 22 14 

Tájékozottság 100 98 81 90 60 

A tantárgyi értékek kontroll vizsgálatához felhasz-

náltam a 3.kérdés néhány ismeretértékének választási gyako-

riságát. (1.számú melléklet) Érdekes volt megfigyelni, hogy 

elsős tanulók igen magas tantárgyi ismeret elvárással, igény-

nyel jönnek a középiskolába. (5. tábla) Már másodikra nagy- 
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mértékben csökken ugyanazon ismeretek értéke. Az eltérést 

magyarázhatjuk életkori sajátosságokkal, hogy 15 éves kor-

ban a tanulók az iskolai ismereten kívül, attól jóval na-

gyobb mértékben gazdasági, társadalmi, politikai kérdések 

iránt is érdeklődni kezdenek. Ezek az új ismeretek új érték- 

rendet alakítanak ki bennük, de átcsoportosítják a korábbi 

értékhierarchiát is. A tantárgyi értékek csökkenését a ma-

gasabb követelménnyel fellépő középiskolában átélt siker, 

vagy sikertelenség is okozhatja. Igy előtérbe kerülnek az 

erkölcsi társadalmi értékek, a tanulás és a tudás értékei 

pedig háttérbe szorulnak. 

A tantárgyi értékek motivációs bázisának és érték-

vizsgálatának elvégzése után a következők összegezhetők.  

A közös alapú kisérleti iskolatipusban sem vált 

belső késztetéssé a tanulás, aminek számos oktatástartalmi 

és metodikai oka is lehet. De kifejeződhet benne a széle-

sebb körű műveltség és a nagyobb tudás iránti "társadalmi 

szintű aláértékelés" is. A tanulási kedvet és eredményes-

séget elsősorban a társas közösségi viszonyok, mint köz-

vetlen körülmények - formai keret és társas viszonyokon 

alapuló tartalmi keret - befolyásolják. A társadalmi nor-

mák közül a szülőktől származó érzelmi-tudati motívumok 

értékképző ereje középiskolás korban csökken. Az egységes 

alapú kisérleti középiskola valamit visszahoz ebből az ér-

tékből, ahol a szülők pályaválasztást érzelmileg meghatá-

rozó szerepe, a későbbi pályaválasztás ellenére is erős. 

A középiskolás tanulók munkával kapcsolatos ér- 

tékattitűdje egyoldalú, csak a közvetlen kenyérkeresetet 
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tekintik munkának. A tanulásra nem vonatkoznak a munkával 

kapcsolatos pozitív értékek, például társadalmi hasznos-

sága, vagy a tanulással kapcsolatos siker igénye. Sajná-

latos, hogy sokan  leendő munkájukkal kapcsolatban is igény-

lik a változatlanságot, mert ez kisebb szellemi erőfeszí-

tést igényel. Tehát a tanulók értékitélete leképezi a szel-

lemi munka össztársadalmi rangját. 

A kialakult tanulói értékrendszerben a közös alapú 

kisérleti középiskolában is meghatározó a szülők foglalko-

zása. Az értelmiségi szülők gyermekei általában mindvégig 

a legnagyobb értékkel rendelkezők sorába tartoznak. A veze-

tő beosztású szülők gyermekei érték szempontjából a  kezdeti 

két nagy csoport után, nivellálódnak. Az egyéb szellemi fog-

lalkozású szülők gyermekeinek értékgazdagodása a középisko-

lás évek alatt a legszembetűnőbb. A szakmunkás szülők gyer-

mekeit érték szempontjából a legjobban differenciálja a kö-

zös alapú középiskola tanterve és gyakorlata. A tanulást mo-

tiváló közösségek értékattitűdje mérsékelten nő. Lényegés 

értékgazdagodás azért nem állapítható meg, mert a tanulók 

kezdetben a t anult és nem a beépült normák alapján érté-

kelnek, később pedig nagyon sok oly an  érték is beépül már 

értékrendszerükbe, amire a felmérés nem tudott kitérni. 

A vizsgált tantárgyi átlagértékek elsősorban a 

tantárgyak értékhiányaira utalnak, semmint a beállítódás 

fokára. A humán-társadalmi értékek gazdagodást mutatnak, 

s bizonyítják az iskolatipus magasabb általános műveltség 

tartalmát. A klasszikus műveltségi értékek a tantervi cél-

kitűzések ellenére hiányosak, szükségessé téve a tanterv 



-62- 

és atananyag átdolgozását. A természettudományos értékek 

kezdeti magas szintjét a tantárgyak megszűnése, a műszaki 

értékek megjelenése mérsékli. Megállapítható, hogy bevésett 

értékeknek általában azok tekinthetők, amelyekkel a közös 

alapú kisérleti képzés közelít a gimnáziumok értékrendsze-

réhez. 
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II. ÁZ ERKÖLCSI ÉRTÉKEK ALAKULÁSA A KÖZÖS ALAPtí KÖZÉP- 

ISKOLAI KISÉRLETBEN 

Az erkölcs történelmi jelenség, a társadalmi gaz-

dasági alakulatok változásaival együtt változik. A marxis-

ta etika szerint az erkölcsi alapelvek a társadalmi gyakor-

latban formálódnak ki és sok nemzedék élettapasztalata tük-

röződik benne. Ugyanakkor gyakorlatával hosszú távon megha-

tározza a társadalmi-gazdasági továbbfejlődés lehetőségét. 

Az erkölcs  fő  oldalai az erkölcsi tudat, az erkölcsi viszo-

nyok és az erkölcsi tevékenység. A marxizmus szerint erköl-

csi érték "... az egyénnek és cselekedetének erkölcsi érde-

me, illetve a társadalmi intézmények erkölcsi jellemzői és 

az erkölcsi tudat szférájába tartozó kategóriák, fogalmak"(25) 

Az erkölcsi tudat azonban véleményem szerint nem-

csak képzetek, fogalmak, nézetek ismeretét jelenti, hanem 

meghatározott érzelmek, meggyőződésekés törekvések rend-

szerét is. Tehát az erkölcsi tudat része a normák ismere-

te és a velük való műveletvégzés képességé is. Minden tu-

datos cselekvés legfőbb motívuma az egyén erkölcsi meggyő-

ződése, amely tettekben erkölcsi értékké válik. Az erkölcsi 

normák mindég előírnak valamilyen tevékenységet, viszonyt 

és értéket, s utasítást adnak arra, hogy az embernek tipi-

kus esetben hogyan kellene eljárnia. 

Az erkölcsiség kialakítása hosszú és bonyolult 

folyamat. A motívum az ember szubjektív viszonyát fejezi 

ki tetteihez, amelyeket meg akar valósítani. Tehát azt 

mutatja, miért hajtja végre a cselekedeteket az ember. 
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A magatartást pedig már normák vezérlik. Ez a norma a köz-

szokás, az a kötelező erkölcsi törvény, amely számtalan em-

ber azonos tipusú tetteiben ismétlődik meg. Az erkölcsi 

norma a magatartással szemben követelményt képvisel, cse-

lekvést irányít. Aszerint, hogy milyen a magatartás viszo-

nya a normákkal kapcsolatban, a magatartás lehet: passzív 

alkalmazkodás, norma szerinti viselkedés, de vele szemben 

kritikátlanság,,Talamint részvétel a normák kialakításában. 

Az erkölcs által kialakított magatartás tehát személyi és 

kollektív dominanciájú. "A társadalom éppen azért, mert az 

emberek cselekedeteinek társadalmi jelentősége van, az er-

kölcsi viszonyok révén szabályozza az emberek magatartását, 

erkölcsi követelményeket támaszt velük szemben." (25) Az er-

kölcsi követelmény tehát, mint motiváció elindítja a cse-

lekvést. 

Az oktatás eredményessége attól függ, hogy a tanu-

lók mennyire tartják az adott társadalom normáit fontosnak. 

Értékelő magatartásuk attitűdben jut kifejezésre. Az erköl-

csi attitűd is különböző fejlődési utat tesz meg. Ezek: a 

normához való külsődleges igazodás, a norma szokásszinten 

való elsajátítása, majd konfliktus során az érték felisme-

rése. Tehát az attitűd megszabja a cselekvés irányát. Az 

erkölcs, mint objektív viszony az emberi cselekvésnek min-

dég azon oldalát tükrözi, amelyben az embernek más emberek-

hez és önmagukhoz való viszonya valósul meg. 

A társadalom az uralkodó erkölcsi normáit, szabá-

lyait a felnőttek közvetítésével, intézményes oktatás és 

nevelés által igyekszik a felnövekvő nemzedékkel megismer- 
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tetni, elfogadtatni és a közvélemény kényszerítő erejével 

betartatni. A sokfajta nevelési tényező legfőbb feladata  

abban  áll, hogy biztosítsa az objektív társadalmi hatások  

személyiség jegyekké szilárdulását. Az erkölcsi nevelés 

lényege pedig a társadalom igényeinek megfelelő egyéni ma-

gatartás kialakítása. Az értékek elsajátításának olyan for-

mája a cél, amikor az erkölcsi tartalom beépül a gondolko-

dásba, érzelmekbe, cselekedetekbe. Ha az egyén képes az er-

kölcsileg értékes tulajdonságok fejlesztésére, majd mérle-

gelés után az értékes cselekvés megvalósítására, erkölcsi 

értékorientálásról beszélhetünk. 

Az orientáció tehát a múlékony és szituatív óha-

jokkal ellentétben, olyan képződmény, amely az ember maga-

tartását tartósan szabályozza, s amely szubjektíve nagyra 

értékelt társadalmi célokat fejez ki. Az értékorientációk 

fejlesztésének szerves része az értékattitűdök formálása, 

amelyet az értelmi, az érzelmi és az akarati tevékenység 

összességeként valósíthat meg a nevelés. Az értékorientá-

cióban a személyiség pszichikus összetevőinek egész rend-

szere részt vesz. 

Az orientáció tehát "... a beállítottságok egész 

rendszere, amelyek alapján az egyén /a csoport/ a helyze- 

tét felfogja és megválasztja a megfelelő cselekvési mó-

dot." (45) A marxista filozófia gondolatrendszerében az 

érték olyan társadalmi objektiváció, amelyben kifejeződik 

az embernek a természeti és társadalmi jelenségekhez és 

önmagukhoz való viszonya. Az orientációs rendszerben tár-

sadalmi és egyéni mozzanatok kapcsolódnak egybe. Társadal- 



- 66 - 

miak azért, mert a társadalmi tudat,a kulturális szabályok,a 

társadalmi rétegek értékeit fejezik ki. Ugy anakkor egyé-

niek is, mivel benne összpontosul az adott személy érde- 

kei és szükségletei. Az ember életében az érték együttjár 

az értékeléssel. "Az értékek az életben, a munkában, az 

emberi kapcsolatokban orientáló preferenciák, igények, 

törekvések, életcélok, erkölcsi nézetek, a különböző vá-

lasztások és döntések formájában válnak a személyiség vi-

selkedésének szabályozó tényezőivé." (21) 

Az egyén értéktudatának, igényeinek, érdeklődésé-

nek, egész orientációs mechanizmusának állapota határozza 

meg az egyén életmódját. Ez a tényező okozza, hogy ugyan-

azon bázison eltérő életmódok "eminens és lélekben távol-

lévő tanulók" (27) alakulnak ki. Az eredményes erkölcsi ne- 

velési módszer kiválasztásához ismerni kell a közösség adott 

erkölcsi fejlettségi szintjét, az egyes tanulók hajlamát, 

érdeklődését és értékorientáltságát. 

1./ Az erkölcsi értékek gyakorisága  

Az erkölcsi értékek konkrét vizsgálatához a kérdő-

ív 8.kérdését használtam, amely az egyén számára helyesnek 

és helytelennek vált erkölcsi tulajdonságok felsorolását 

adta feladatul. /l.számú melléklet/ Az elemzéssel arra 

kerestem a választ, hogy mennyire v annak tisztában a ta-

nulók az erkölcsi normákkal, mennyire elfogadottak ezek kö-

rükben. A választás gyakoriságát értékként fogtam fel. Vizs-

gáltam, hogy milyen a felsorolt erkölcsi tulajdonságok ösz-

szetétele, keresve a választ az erkölcs fő motívumaira. Az 

erkölcsi tudat fejlettségét a magatartást meghatározó er-

kölcsi tulajdonságok választása alapján elemeztem. 
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- Kiváncsi voltam arra, hogy a közös alapú kisér-

leti középiskolába járók gimnáziumi tanterve, 

humán-társadalmi beállítottsága jelent-e gazda-
gabb érzelemvilágot? 

- Az esetleges érzelmi gazdagság mennyire beépült, 

magatartást meghatározó érték? 

- A közös alapú kisérleti középiskolába járók er-

kölcsi beállítódása közelebb áll-e a társadalmi 

jellegű erkölcsi normákhoz? Melyek a társadalom-

ban fellelhető új erkölcsi értékek? 

A helyes és helytelen erkölcsi tulajdonságok vá-

lasztási gyakorisága mutatja, hogy a tanulók nagy része, a 

korosztály pszichés fejlődéséből adódóan, mennyire érzékeny 

az erkölcsi tulajdonságok iránt. (ll.ábra) Másrészt a vá-

lasztási gyakoriság arra is utal, hogy a tanulók egy részé-

nek érdeklődését egy adott évfolyamon sok egyéb, jelenleg 

fontosabb kérdés foglalkoztatja. Ugyanis 18 éves korra mind-

két vizsgált csoportban csökken az erkölcsi tulajdonságok 

választási gyakorisága. Úgy tűnik, hogy a tanulók egy ré- 

szét érettségi előtt közvetlenül inkább szakmai kérdések 

és az ismeret megszerzés leghatékonyabb módjai foglalkoz- 

tatják, s nem a társadalmi kapcsolatrendszer értékei. Néhá-

nyan azt írták le válaszként, ami hirtelen eszükbe jutott, 

de több erkölcsi tulajdonságon nem gondolkodtak. Mások 

őszinte válasz esetén egyéniségük feladásától tartottak. 

Néhány tanuló választásánál elképzelhető, hogy nekik az er-

kölcsi norma ismeretük nem gazdagodott, a társadalmilag el-

itélhető normákat pedig nem akarták feltárni. Néhányuknál 

a normák elsekélyesedése még akkor is elképzelhető, ha ezt 

a korosztályt általában nagy mértékben jellemzi az erkölcsi 
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kérdések iránti probléma-érzékenység. Úgy tűnik, hogy ezek 

a feltételezett befolyásoló tényezők a kontroll csoportot 

sokkal inkább jellemzik, míg egységes osztálybeli társaik 

őszintébbek és a válaszadásra készségesebbnek bizonyultak. 

A vizsgálat azt bizonyítja, hogy a közös alapú 

középiskolai kisérletben résztvevő tanulók a képzés ered-

ményeként több elfogadható és több helytelen erkölcsi tu-

lajdonságot ismernek. A vizsgálat tanév végén készült, te-

hát az első évesek adatai már tartalmazzák az iskolatipus 

adta értéktényezőket. A tulajdonságok eltérő tartalmi ösz-

szetételéből kimutatható, hogy a tanulók gazdagabb érték-

itélete az eltérő tantervi anyagból adódik. Nevezetesen, 

az egységes csoport több humán, társadalmi, erkölcsi nor-

mát ismer. Az ismeretgazdagság következtében a közös alapú 

kisérleti középiskola képes arra, hogy példákon keresztül 

erkölcsi tulajdonságok és normák széles körét és sokaságát 

közvetítse. A kontroll csoportban a szakmai elméleti tár-

gyak nagy aránya nem kínál annyi lehetőséget. 

A tanulók által erkölcsi normaként felsorakozta-

tott helyes és helytelen erkölcsi tulajdonságok aránya el-

fogadható. Az egységes tipusban 10 %-kal több pozitív tu-

lajdonságot említettek a tanulók, mint negatívat, megha-

tározott mennyiség keretein belül. /A feladat 5- 5 tulaj-

donság felsorolását kérte./ Az arányok bizonyítják, hogy 

a tanulók ismerik a helyes tulajdonságok negatív megfele- 

lőit is, tehát erkölcsi értékrendszerükről is beszélhetünk.  

Az erkölcsi kérdések megitélésében évfolyamon-

ként eltérések mutatkoznak. A helyes tulajdonságok aránya 
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mérsékelten csökken, majd ötödévben ismét megnövekszik az 

érték gyakorisága. A technikus jelöltek a tulajdonságokat 

gyakorolják is, tehát értékként él bennük. A negatív er- 

kölcsi tulajdonságok ismerete harmadikban felerősödik. 

Úgy tűnik, hogy az egyéniség kialakítása idején nem kí-

vánatos tulajdonságok is motíválják a tanulók egy részé-

nek értékrendszerét és ebből adódó gyakorlati tevékenysé-

gét. A kontroll csoportban a helyes tulajdonságok arányá- 

nak nagyfokú csökkenése után a képzés végére érik el a ta-

nulók azt a neveltségi szintet, ahol az erkölcsi tulajdon-

ságok értékrendszert alkotnak, amikor tudják a tanulók, mi 

a jó, mi a rossz és miért? 

A helyes erkölcsi tulajdonságok választási sorrendje  

Közös alapú csoportban 	Kontroll csoportban 

1./ őszinteség 

2./ igazságosság 

3./ becsületesség 

4./ segítség 

5./ szeretet 

6./ szorgalom 

7./ szerénység, engedelmesség 

8./ megértés, mások tisztele 

1./ igazságosság 

2./ segítség 

3./ önzetlenség 

4./ őszinteség 

5./ becsületesség 

6./ szeretet 

Mindkét tipusban körülbelül ugyanazok a tanulók 

számára legfontosabb értékek, csak sorrendjük változik né-

mileg. A megközelítő egyenlőség okai valódi, társadalmi és 

közoktatásügyi problémákra vezethetők vissza. Az eltérések 

magyarázata a közös alapú képzés lényegéből fakad. 

Az egységes csoport tanulói egymáshoz talán nem 

olyan  őszinték, mert ez a leggyakrabban igényelt és válasz-

tott erkölcsi normájuk. A körükben fellelhető pozicióharc,  
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a pályaválasztás gazdag lehetőségei, a képzés bizonytalan-

sági tényezői egyaránt okozhatják a problémát. Valószínű-

leg ezért mérsékeltebb körükben a barátság értéke. Viszont 

nagy valószínűséggel felismerték, hogy társadalmunkban az 

őszinteség néhány esetben csorbát szenved, s ez elég ahhoz, 

hogy a tanulók értékitéletükben azonnal leképezzék a vál-

tozó társadalmi értékeket. Az a hiba, hogy a tanulók álta-

lában egy-egy példa /szituáció/ nyomán alakítják ki érték-

itéletüket. Ha ez a hibás norma beépül személyiségükbe, ká-

rosodott egyének neveléséről beszélhetünk. Harmadiktól is-

mét elfoglalja mindenki a helyét az osztály új hierarchiá-

jában, s ez megnyugvást, s ebből adódóan nagyobb őszintesé-

get eredményez. 

A kisérleti képzésben résztvevők hamar rájönnek, 

hogy szorgalom nélkül nagy feladatuknak nem tudnak eleget 

tenni, így a szorgalom sokaknak beépült normája. Ugyancsak  

beépült értéknek tűnik a segítségnyújtás. Az iskolatipus 

fokozottabb számonkérési és felmérési gyakorlata lehetővé 

teszi az igazságosság gyakorlását és felveti a segítség-

nyújtás mindennapi szükségét. A mind nagyobb,de egyenet-

len leterhelés és az újabb döntés elé állítás is okozhat-

ja a segítség iránti igény növekedését. Mert érdekes, hogy 

nagyobb megterhelések és pozicióharcok idején - harmadik 

és ötödik évben - még erősödik a segítség értéke. 

Az igazság iránti igény az őszinteség értékének 

növekedésével függ össze. Ugyanis ahol az őszinteség hiá-

nyos, ott az igazságtalanság is nehezen alakul ki. Viszont 

a képzés idején a zsúfolt tantervi anyag miatt a gyakorlat-

ban  lesz hiányzó érték az igazságosság. Hiszen a nagy lét- 
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számú osztályokban a t anulók körében egymás megismerése is 

hiányos, tehát az egyéniséget is figyelembe vevő igazságos-

ság még nem alakulhatott ki. Arányában kisebb az értéke, de 

az évek során legnagyobb növekedésű a szeretet igénye. Ez 

összefüggésben van a tanulók érzelmi gazdagságával, fogé-

konyságával. Másrészt úgy tűnik, hogy az egységes tipusban 

még hiányzó érték a szeretet, a többszöri közösség kiala-

kítás akadályozza beépülését. A kontroll csoportb an  egye-

nes, gyors ütemű beépülést jelent az érték az egyenes vo-

nalú közösségi és személyiségfejlődés következtében. 

A közös alapú kisérleti képzésben csökken az ön-

zetlenség értéke. Mintha harmadiktól, a szakmaválasztás 

után, a növekvő feladatokkal önző módon egyedül birkózná-

nak meg a tanulók, miközben természetesen társuktól el-

várják a segítséget. Az erkölcsi normák értékének alaku-

lása arra utal, hogy az egységes osztálybeli tanulók köré-

ben nemkívánatos, önző, egyéni küzdésre alapozott magatar-

tásforma kezd kialakulni. Ennek eredményeként a képzés so-

rán felvetődött tantervi és nevelési problémákat csak igen 

következetes metodikai és nevelési eljárások kidolgozása 

és következetes alkalmazása révén lehet megoldani. A kont-

roll csoport erkölcsi érték elemzése szinte minden vizs-

gált tulajdonság értékének csökkenését állapította meg. 

Mindössze az őszinteség és az igazságosság értéke mutat 

növekedést, tehát ezek változatlanul hiányzó értékek. 
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A helytelen erkölcsi tulajdonságok választási sorrendje  

Közös alapú csoport  

l./ hanyagság 
2./ önzőség 
3./ önteltség, nagyképűség 

4./ képmutató aljasság 

5•/ igazságtalanság 
6./ durva erőszakosság 

Kontroll csoport  

1./ önzőség 

2./ öntelt nagyképűség 

3./ hanyagság 
4./ szemtelen gátlástalanság 

5./ durva erőszakosság 	. 

6./ igazságtalanság 

7./ megbízhatatlanság 

Mindkét iskolatipusban körülbelül ugyanazok a leg-

jobban elitélt, helytelen erkölcsi normák. Egységesben a 

hanyagság, a képmutatás és az ebből adódó igazságtalanság 

választásai a leggyakoribbak. Valószínű, hogy a tanulók kör-

nyezetében gyakrabban  fordulnak elő ezek a tulajdonságok. 

Mindhárom tulajdonság azonban apróbb részlete egy magatar-

tássorozatnak. Ha a tanulók képesek ennek elitélésére, ez 

azt bizonyítja, hogy motivált értékítéletekre is képesek. 

Az elsajátítandó tudásanyag mennyisége és bonyo-

lultsági foka miatt kevesebb a tanulók sikerélménye, így 

önteltség és durvaság sincs bennük. Ebben a magasabb hu-

mán műveltség és a továbbjutás igénye miatt kialakuló al-

kalmazkodó viselkedés-készségük játszik döntő szerepet. 

A kontroll tanulók erősebben önzőek, ők ugyanis négy évre 

alakítanak ki poziciót közösségükben. Gyakoribb az öntelt-

ség, természetesen csak a jó poziciójúak körében, de jelen-

tősebb a szemtelen, gátlástalan, durva erőszakosság is az 

alacsony poziciójúak részéről. 
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2./ Az erkölcsi értékek összetétele  

6.tábla 

Az erkölcsi tulajdonságok tartalmi összetétele 

a közös alapú középiskolában 

Tulajdonságcsoportok 
Helyes 	Helytelen 

tulajdonságok aránya 

Érzelmi 49 53 

Értelmi 9 12 

Akarati 42 35 

Intelligencia 23 27 

Kreativitás 34 25 

Szociabilitás 43 48 

A választott erkölcsi tulajdonságok közül leggyako-

ribbak az érzelmi állapotot mutató és kifejező tulajdonsá-

gok. Ezek választási aránya a képzés során fokozódik, az 

igény iránta nő, tehát a legfontosabb, s mint ilyen, a leg-

értékesebb tulajdonság forma. (6.tábla) Harmadikig a tan-

terv és a tananyag lehetővé teszi az erkölcsi normák példá-

kon keresztül történő megtanítását a zömében közismereti 

tárgyakon keresztül. A későbbiekben már csak az osztály-

főnöki nevelő tevékenység tesz lehetővé ilyen irányú ne-

velést, vagy szakórákon, gondos pedagógiai nevelőmunka ered-

ményeként nyílik rá lehetőség. Természetesen az iskolán kí-

vüli közösségi megmozdulásoknak is van erkölcsi nevelő ere-

je. (12.ábra) 

Az érzelmi tényezők még harmadikban a pályaválasz-

tás után is nagy értéket képviselnek az egységes osztályok-

ban. Nem annyira a tanulók pályaválasztását hatotta át az 
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érzelem, inkább egész egyéniségük kialakulásának folyama-

tát. Az egységes csoport érzelmi dominanciája negyedikre 

átmenetileg veszít erejéből. Helyébe a pályaválasztás előtt 

ismét az akarati tényezők kerülnek, hogy  azután ötödikben 

ismét az érzelmi dominancia kerüljön előtérbe. Kontroll cso-

portban a kezdeti érzelmi tényezők veszítenek erejükből, el-

sősorban a határozott pályaválasztás következtében. 

Az akarati erkölcsi tulajdonságok aránya az összes 

domináns, beépült tulajdonság közül a kisebbik és mérsékelt 

csökkenést is mutat egységes és kontroll csoportban is. 

/Egységesben közel háromszoros a csökkenés aránya/. Mind-

két tipusban azt jelenti ez, hogy évek során a nevelőmunka 

eredményeként a személyiség-fejlődés következtében a tanulók 

mind nagyobb arányban sajátítják el az akaratedzés készségét. 

Mind többen lesznek képesek arra, hogy cselekedetüket ne csak 

a pillanatnyi akarati tényezők, hanem a hosszú távra is ér-

vényes és meghatározó társadalmilag elfogadott értelmi és 

érzelmi tényezők hassák át. 

A kora ifjúkor erkölcsi fejlődésében legkisebb 

arányban az értelmi-erkölcsi tulajdonságok vesznek részt. 

Értékük az egységes tipusban stagnál. Ennek oka, hogy a pá-

lyaválasztás 16 éves korra való kitolódása nagy nevelési 

gondokat, instabilitást jelent. Ugyanakkor a kontroll cso-

portban az értelmi-erkölcsi tulajdonságok gyakorisága mér-

sékelten emelkedik a stabil, problémamentes, egyes vonalú 

középiskolai fejlődés eredményeként. 

A helytelen erkölcsi tulajdonságok gyakoriságát 

vizsgálva megállapítható, hogy arányaiban az érzelmi ere-

detű tulajdonságok játszák a főszerepet a tanulók tudatában. 
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Az érzelmi normák kiemelkedő szerepe és egyre növekvő mér-

téke á helyes és helytelen normák esetében is szerepel, bi-

zonyítva a kisérleti csoportba járó tanulók érzelmi élet 

iránti érzékenységét.(12.ábra) Az akarati és az értelmi tu- 

lajdonságok aránya a helytelen tulajdonságoknál is ugyanúgy 

az érzelmi alatt maradnak, mint ahogy az a helyes erkölcsi 

tulajdonságok gyakoriságánál volt tapasztalható. A helytelen 

akarati tulajdonságok gyakorisága mindkét tipusban elég nagy, 

s nem is mérséklődik. Mindez azt mutatja, hogy a tanulók 

legnagyobb problémája 16-18 éves korban az akaratgyengeség-

gel összefüggő erkölcsi magatartási kérdések: például a szor-

galom hiánya, a fegyelmezetlenség,stb. Évek során a helyte-

len akarati tulajdonságok választási gyakorisága megnő /pél-

dául lop, csal, rabol, erőszakos stb./ az érzelmiek rovására. 

A kontroll csoportban a helytelen érzelmi tulajdonságok csök-

kenése minimális, de ennél gyorsabb a helyes érzelmi tulaj-

donságok csökkenése. Bizonyítja ez azt, hogy a kontroll cso-

port érzelmileg szegényebb és több helytelen tulajdonság 

épült be a tanulók személyiségébe. 

3./ A magatartást meghatározó erkölcsi értékek helyzete  

A vizsgált erkölcsi értékek csoportosításával az 

alábbi kérdésekre vártam választ: 

- a társadalmi viszonyokba aktívan beilleszkedők 
/szociabilisek/ milyen tulajdonságokkal rendel-
keznek, mennyire képesek a közös alapú képzésben 
résztvevő tanulók a társadalmi beilleszkedésre; 

- hogyan változnak az intelligencia erkölcsi értékei; 

- a kreativitás, mint az új befogadására való képes-
ség /értelmi és motivációs tényezők, autonóm szemé-
lyiségjegyek/ mennyire beépült értékek a közös alapú 
középiskolai kisérletben. 	. 
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7.tábla 

Az erkölcsi tulajdonságok választási gyakorisága 

Erkölcsi 
tulajdonságok 

Helyes 
tulajdonságok 

Helytelen 
tulajdonságok 

egysé- 
gesben 

kontroll- 
ban 

egysé- , 

gesben 
kontroll- 

ban 

Értelmi 	2 4 	4 2 

Érzelmi 	77 75 	55 56 
Akarati 	21 21 	41 42 

Intelligencia 	35 30 	23 34 

Kreativitás 	21 19 	19 16 

Szociabilitás 	44 51 	58 50 

A közös alapú középiskolai kisérletben leggyakrab-

ban előforduló  erkölcsi tulajdonságok azok, amelyek képessé 

teszik az embert arra, hogy a társadalmi viszonyokba aktívan 

beilleszkedjék,  s embertársaival kapcsolatokat teremtsen. 

(7.tábla) Ennek ellenére a szociabilitás helyes vonásainak 

választási gyakorisága az évek során csökken. Az egységes 

osztályok a pályaválasztás után, az új közösségek létreho-

zásakor koncentrálnak a szociabilitásra, mert ezen nyugszik 

az elfogadható szintű együttélés is és az új közösség kiala-

kítása is. A tanulók többsége a társadalmi viszonyokba való 

beilleszkedést hamar megszokja, léte szinte fel sem tűnik, 

tehát "nem érték". (13.ábra) 

Mégis néhány, a szociabilitásra vonatkozó tulaj-

donság értéke a közös alapú középiskolai kisérletben igen 

magas. Például az általánosan uralkodó szeretet idéz elő eb-

ben az iskolatipusban kellemesebb nevelési oktatási környe- 
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zetet. Ilyen magas értékű a megértés és mások tiszteletben 

tartása, ami a tágabb társadalmi környezetre és a felnőttek 

iránti tiszteletre egyaránt vonatkozik. A helytelen szociabi-

lis értékek - például önző, igazságtalan, hazug, képmutató, 

a lopás, csalás - olyan  alapvető emberi tulajdonságok, ame-

lyek elitélésének megtanítása nem elsősorban az iskola, ha-

nem a család feladata. Az iskola a helyes értékek keresésé-

ben, illetve megerősítésében segíthet. 

A társadalmi viszonyokba való beilleszkedés érté-

kének egy része a közvetlen környezetben, a közösségben át-

élt és elitélt norma. Miért gyakoribb az önző, képmutató, 

esetleg hanyag jellemvonás? Valószínű, hogy az egyéni érde-

kek gyakoribb előfordulása okozza ezt. Az elutasított nor-

mák másik része társadalmi magatartásformák általánosításá-

ból alakult ki. Ezzel szemben a kontroll csoportb an  a helyes 

és a helytelen erkölcsi tulajdonságok gyakorisága is nő. 

A folyamatos csoportfejlődés hatására a közösség építés 

alapját képező szociabilitásnak - de a jó és a rossz meg-

nyilvánulásainak is - nagy jelentőséget tulajdonítanak a 

tanulók. 

A választott erkölcsi tulajdonságok másik nagy cso-

portja az intelligenciára, műveltségre vonatkozó erkölcsi  

értékek. A műveletlenséget mindkét csoportban elítélik a 

tanulók. Mindez a közös alapú középiskolai kisérletben ar-

ra utal, hogy még ebben a tipusban is - a magasabb szintű 

erkölcsi neveltség mellett is - akadnak olyan tanulók, akik-

nek az intelligencia szintje nem megfelelő. 
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Jóllehet az erkölcsi itéletek iskolán kívüli maga-

tartásformára is vonatkozhattak, a tanulók példáikat első-

sorban közvetlen környezetükből vették, bizonyítva közössé- 

gük értékmeghatározó szerepét. A második évfolyamon növekvő 

intelligencia érték az egységes tipus új humán-társadalmi 

tantervének köszönhető. Negyedikre a pozitív értékek és a 

negatív normák azonos arányba jutnak. Az "egyensúlyt" okoz-

hatja például a kortárs csoport hatása, a kisérleti tanterv 

harmadikban bekövetkező szakmai elméleti zsúfoltsága. Eset-

leg korábban nem sikerült eléggé bevésni olyan intelligen-

cia értékeket, mint az őszinteség, a becsület, a megfontolt-

ság, az önuralom, a húség, a felelősség stb. értékeit. Kont-

roll csoportban a helytelen intelligencia vonások sokkal gya-

koribbak, mint a helyesek. A két tipus közötti intelligencia 

különbség a tanulók gyakorlati tevékenységében is érzékel-

hető. 

Az erkölcsi itéletek harmadik csoportja a kreativi-

tásra vonatkozó értékek. A közös alapú kisérleti képzésben 

ezek aránya az évek során mérsékelten nő a kontroll csoport- 

tal szemben. Bizonyítva ezzel, hogy mind a társakhoz való 

viszonyban, mind a közösségi munkában, mind a tananyag fel-

dolgozásában az egységes osztálybeli tanulók alkotóbb módon 

tudnak részt venni, mint kontroll társaik. Viszont a társa- 

dalmunkban általánosan jelentkező problémák; az egoizmus, a 

nemtörődömség, a felelőtlenség hat a tanulók értékitéletére. 

Mind az egységes, mind a kontroll csoportban az évek során 

igen nagy mértékben éreztetik hatásukat ezek a negatív maga-

tartásformák, s visszafogják az ifjúkor érdeklődéséből adódó 

lendületet. 
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A közös alapú kisérleti középiskolában a kreativi-

tás értékei elsőben a legalacsonyabbak, amikor még csak is-

merkednek a tanulók az iskola adta lehetőségekkel. Harma-

dikban ismét alacsony az érték, mert a pályaválasztás után 

saját feladataik nehézségeinek leküzdésével vannak elfog-

lalva. Ötödikben pedig már a társadalmi nyitottság, a jövő 

érdekli a fiatalokat. Azt, hogy még mindíg sokat tanulhat-

nának az iskolai közéletben való részvételből, már nem ve-

szik figyelembe. Az iskoláknak pedig még nincs elég tapasz-

talatuk ahhoz, hogy ezzel a nevelési problémával rövid idő 

alatt megbirkózzanak. 

Az  erkölcsi értékek összegzéseként  megállapítható, 

hogy a közös alapú kisérleti középiskolába járó tanulók gaz-

dagabb érzelemvilággal rendelkeznek, mint kontroll társaik. 

Több humán-társadalmi értéket tartanak fontosnak. 17 éves 

korra az egyéniség kialakulásának folyamatában a kortárs 

csoport értékmotívumai iránt is nagy érdeklődést mutatnak 

a tanulók. A leggyakrabban átvett, de elitélhető normák a 

szabadidő eltöltésének túlhangsúlyozása, az egyes konkrét 

példák nyomán általánosító értékitélet kialakítása. Problé-

mák vannak a KISZ-munkával, a munkastílussal, a felnőttek 

iránti tisztelettel. Mindezek a negatív értéktényezők visz-

szavetik a tanulók nevelését és a kívánatosnál nagyobb ener-

giát igényelnek a szülőktől, pedagógusoktól, a demokratikus 

tanulói fórumoktól. Természetesen ezek az értékproblémák 

nemcsak az egységes képzésben hatnak, hanem jellemzik a kont-

roll osztályok tanulóit is. A vizsgálatban résztvevő erköl-

csi tulajdonságok beépültek, hiszen a maguk választotta 
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tulajdonságokat, normákat említették a tanulók. A válasz-

tott erkölcsi tulajdonságok társadalmi hátterére és ere-

detére utal, hogy az erkölcsi értékek tendenciája mindkét 

iskolatipus tanulóit jellemzi. 

A közös alapú kisérleti középiskola tanulóinak 

erkölcsi gazdagságára a szabadon választott erkölcsi tu-

lajdonságok gyakoriságából következtettem. A leggyakrab-

ban választott erkölcsi értékek: 

- az őszinteség, mint érték még hiányokkal küzd; 

- a szorgalom szükségét látják, csak nem mindég gya-

korolják a tanulók; 

- a segítség értéke évről-évre nő; 

- az igazságot is szükségesnek tartják a fiatalok 

/abszolút igazságot várnak el, mert egymást nem 

biztos hogy  ismerik,  így az egyéniséget is figye-

lembe vevő értékitéleteknek nem tulajdonítanak 

jelentőséget/; 

- a tanulók szeretet iránti igénye nő, mert az új 

közösség kialakításának nehézségét akarják ezzel 

kompenzálni; 

- az önzetlenség értékének csökkenését elsősorban 

az iskolatipus sajátosságaiból adódó bizonytalan-

sági tényezők, a tanterv sokszinűsége és nehézsé-

ge okozza (14.ábra) 

Az erkölcsi értékek közül az érzelmi tényezők sze-

repe az életkori sajátosságok miatt dominánsak, az értelmi 

tényezők szerepe viszont csökken. Úgy tűnik, hogy az akara-

ti tulajdonságok értékének rovására nem az értelmi, hanem 

az érzelmi értékek szerepe nő meg. Érdekes, hogy a 16 éves 

korra kitolt pályaválasztás nem az értelmi, erkölcsi tulaj-

donságok fokozódását vonja maga után, hanem mrgnyújtja az 
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érzelmi értékek domináns hatóidejét. A magatartást meghatá-

rozó erkölcsi értékek közül az iskolatipus sajátosságai a 

kreativitás értékeit növelik meg, a szociabilitási érté- 

kek rovására. Addig nem képes a középiskola annak a fela-

datának megfelelni, hogy a társadalmi viszonyba aktívan 

bekapcsolódni tudó fiatalokat neveljen, amíg nem jön lét-

re változás társadalmi értékrendszerünkben. 
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III. A MUNKÁVAL KAPCSOLATOS ÉRTÉKEK ALAKULÁSA 

A munka az emberek olyan célszerű tevékenysége,  

amely a természeti és társadalmi erők meghódítására törek-

szik, hogy az ember történelmileg kialakult szükségleteit 

kielégítse. "... mindenekelőtt olyan folyamat, amely ember 

és természet között megy végbe, amelyben az ember saját 

tettével közvetíti, szabályozza és ellenőrzi a természet-

tel való anyagcseréjét." (50) 

A megismerés, mint a tudat része, alapfeltétele a  

munkának. Ez a megismerés, mint cél és a munka mint célsze-

rű tevékenység vitte előbbre a történelmet. A munkafolyamat-

ban  az emberek termelési viszonyba kerülnek egymással, hi-

szen a munka emberi együttműködésen alapszik. A történelem 

során változott a munka jellege, ösztönzői, társadalmi fel-

tételei, a munkához való viszony. A munkamegosztás és a spe-

cializálódás nemcsak a munkához való viszonyt változtatja, 

de elősegíti a különféle képességek kialakulását, vagyis 

minden ember személyiségének totális fejlődését. A munka 

ugyanis nemcsak létfenntartási eszköz, de az ember tudatos 

és szabad szolgálata, tehát a személyiségfejlődés szférája. 

Hogy a munka erkölcsünk alapja legyen, szükséges az ember 

tudatossága és az azt kialakító nevelés. 

A munka a munkaerkölcs legfontosabb érvényesülési 

szférája, mert felöleli az emberi tevékenység minden terü-

letét. A munkaerkölcs tartalmazza a munkához való viszonyt, 

vagyis a dolgozó és a társadalom viszonyát, s mint ilyen, 

történelmi jellegű kategória. De magába foglalja a részt- 
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vevők egymáshoz való viszonyát szabályozó normákat is. A 

munka végzéséhez szükséges erkölcsi tulajdonságok:  

- a munkaszeretet, 

- állhatatosság és 

- kezdeményező készség. 

Az egyik legfontosabb erkölcsi tulajdonság a munka-

szeretet. Alapja az egyénnek a társadalom érdekéhez való tu-

datos viszonya. Ezzel a munkaszeretet erkölcsi értéket nyer, 

azaz a munkatevékenységhez való szubjektív viszonyt kifeje-

ző erkölcsi tulajdonságot. Pszichológiai feltétele, hogy a 

munka szükséglet  és megszokás legyen, a munkafolyamat lekös-

se a tanulót és élvezze azt, a fiatal érdekelt legyen a mun- 

ka hasznosságában és eredményében. A nevelés elsőrendű felada-

ta pedig az, hogy a munkaszeretetet kialakítsa a társadalom 

minden egyes tagjában. 

A munkára nevelés célja "a munkához és a társadal-

mi termeléshez, a szocialista tulajdonhoz való kommunista 

viszony kifejlesztése." (25) A munkára nevelés egységes fo-

lyamatot képez, magában foglalja a: 

- készségeket, szokásokat, a munkaszeretetet, 
- eredmények iránti megbecsülést, 

- közösség ügyeiért való felelősséget, 

- kollektivizmust, 

- kötelességtudatot, 

- munkafegyelemre való nevelést. 	. 

A munkaértékek vizsgálatát részben az l.kérdésre, 

1-től 5-ig terjedő skálán adott értékek alapján, valamint 

a 10.kérdés elsó része és a 11., 12., 13.kérdésre adott vá-

laszok alapján végeztem. A 10.kérdés szituáció-reakció vizs-

gálata értékskála segítségével történt. A ll.kérdés munka- 
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erkölcs normák és itéletek mérésére szolgált, az egyetértés, 

vagy az égyet nem értés szintjén. A 12.kérdés a jövő felada-

taival kapcsolatos motívumok feltárására volt használható, 

itéletek kiválasztása segítségével. A 13.feladat nyiltvégú 

kérdéssel a szakmában maradást, a pályaválasztás értékét 

mérte. (l.számú melléklet) 

A munkával kapcsolatos értékek elemzése során a kö-

vetkezőkre kerestem választ. 

- Mennyire jellemzik a munkát meghatározó társadalmi 

értékek a két iskolatipusba járó tanulók értékité-

letét? 

- A 16 éves korban  pályát választó közös alapú ki-

sérleti képzésben résztvevő tanulók munkához való 

viszonya általában értékesebb-e, mint kontroll 

társaiké? A munkához való viszony és a munkakö-

rülményekkel kapcsolatos értékek mennyiben tér-

nek el egymástól a két iskolatipusban? 

- A munkával kapcsolatos értékitéletek alapján kép-

zett tanulói típusok /a munkában magabiztos, reális, 

illetve félénk tipusok/ milyen arányban fordulnak 

elő és milyen kapcsolatban vannak az iskolatipus 

lényegével? 

- Van-e lényeges eltérés a két iskolatipusba járók 

munkavállalási motivumainak gyakoriságában? 

- Akik a szakmában kivánnak majd maradni, azok mun-
kával kapcsolatos itélete értékesebb-e, mint a 

képzésben résztvevőké? 

- Milyen új munkamotívumok élnek a középiskolások 

tudatában? 

- Az új munkaértékek jelentenek-e társadalmi szintű 

nevelési problémát? 
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1./ A munka főbb értékei  

8.tábla 

A munka értékek átlaga /1-5-ig terjedő skálán/ 

Értékek Egységes 
csoportban  

Kontroll 
csoportban 

Teljes munkaidőt kitöltő munka 3,48 3,46 
A munka társadalmi hasznossága 3,98 4,08 

Siker a választott szakmában 4,35 4,47 
A munka változatlansága 1,72 1,71 

Esztétikus munkakörnyezet 4,04 4,18 

A teljes munkaidőt kitöltő munkát az egységes ti-

pus tanulói nagyobbra értékelik, mint kontroll társaik. 

A munkaidő számukra az iskolai tanműhely tanórája, a maga 

következetes tantervével, erős munkaintenzitásával és fe-

gyelmével, ami elviselhetetlen lenne munka nélkül. Elméle-

ti órákon az optimális munkáshétköznapokról hallanak a ta-

nulók. Ezért a közös alapú kisérleti képzésben résztvevő 

tanulók nem érzik át annak értéktelenségét és értelmetlen-

ségét, mikor a feladat nem tölti ki a munkaidő egészét. 

Igy tehát a munka társadalmi gyakorlatáról nekik csak el- 

képzeléseik vannak. (8.tábla) Ezzel szemben a kontroll cso-

port tanulóinak van gyári tapasztalata év közben is és fő-

leg a nyári gyakorlat alapján, így az ő véleményük a való-

sághoz közelebb áll. Igy már az iskola kezdetén átveszik 

azt az értékrendet, amivel az egységes tipus tanulói csak 

negyedik után, vagy technikusként találkoznak. 

A munkatársadalmi hasznosságának átlagértéke vi-

szonylag magas, ami azt mutatja - főleg kontroll csoport-

ban  -, hogy a tanulók az elvárásnak megfelelően válaszoltak. 
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A munka társadalmi hasznosságának értéke azért nő jobban a 

kontroll tanulóknál, mert ők a gyári képzésben látják, ta- 

pasztalják munkájuk termelési értékét. Az egységes tanulók 

viszont inkább elméleti felkészültségükből adódóan értik, 

fogadják el a munka társadalmi szerepét és értékét. Az el- 

mélet viszont soha - és ebben az esetben - sem tud olyan 

meggyőző lenni, mint a gyakorlat, a tapasztalat. (15.ábra) 

A két tipusban közel azonos a munka társadalmi hasznossá-

gának, mint értéknek a beépülési foka. Valamivel jobb a 

kontroll csoportban , a már sokszor említett gyakorlati ta-

pasztalat miatt. Ezzel szemben a közös alapú képzésben ré- 

szesülő tanulók munkaképe egysíkúbb, elméleti és így 

irreálisabb. 

Általában minél magasabbra értékelték a tanulók 

a munka társadalmi hasznosságát, annál nagyobb valószínű- 

séggel használták azt munkavállalásuk motívumaként is. Saj-

nos az értéket megerősítő /tehát az értéket más helyen is 

választó/ t anulók aránya az egységes osztályokban csak 

27 %, a kontrollban 28 %. Az értéket megerősítők érték-

átlaga magasabb. A kontroll osztályokban tehát valamivel 

többen és nagyobb értékben erősítették meg a normát. Ez 

igazolja azt, hogy az egységes képzés egyik problémája az 

iskolában való hermetikus bezártság, ami a munkával való 

találkozás élményét leszűkíti. A tanulók ugyan elfogadják 

és szeretik az iskolai tanműhely foglalkozásait, a nagyobb 

fegyelmet, a következetesen megtervezett anyag elvégzését, 

de a reális valósággal, egy gyár légkörével, a társadalmi 

problémákkal kevésbé találkoznak. A munka társadalmi hasz- 
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nosságát értékként megitélő tanulók aránya az éves során 

csökken. Míg a munkavállalás nincs reális közelségben, 

addig a megtanult normák alapján itélnek és értékelnek a 

tanulók. Mikor saját életüket kell kialakít ani, az egyéni 

érdek már fontosabbnak látszik. 

A munkával kapcsolatos értékek közül a szakmában  

kialakult siker magas értékét mindkét tipusban az iskolá-

ban  egyre jellemzőbb sikertelenség magyarázza. Ez bizonyít-

ja azt, hogy gyakrabban  választott értékek azok, amelyek 

hiányoznak a tanulóknak. (16.ábra) 

A vizsgált munkaértékek közül a változatlan munka 

elitélése, elutasítása mindkét csoportban egyformán jellem-

ző. Sokan  félnek a monotóniától az egyén alkotó készségének 

kialakulása idején. Természetesen mindíg vannak oly anok, 

akik az alkotó, egyedi, egyéni munkára nem tartanak igényt, 

mert az biztos elméleti tudást, nagyobb felelősséget igé-

nyelne, ami újabb nehézséget, erőfeszítést jelentene szá-

mukra. Ez viszont nem jelenti azt, hogy ezen tanulók között 

nincsenek olyanok, akik később ilyen munkára alkalmasak 

lesznek és vállalják is azt. Hiszen majd környezetük hatá-

saként, a példát látva, az anyagi és erkölcsi elismerés ér- 

dekében nemhogy sokan megteszik, de igényelni is fogják - ak-

kor már belső késztetésből - a mind nagyobb erőfeszítést je-

lentő munkát. 

Az esztétikus munkakörnyezet iránti igény - ugyan 

más okból, de - mindkét tipusban nagy értéket képvisel. Egy-

séges tanulók körében a környezet formai megjelenésének ér- 

tékét emeli az is, hogy a tanulók "elit szakmában", "elittebb" 
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munkakörnyezetet várnak el. Az egységes képzés tanulói a 

gyakorlati munkában egy kiegyensúlyozott munkatempó során, 

jó munkakörülmények között dolgoznak, zömében iskolai t an-

műhelyekben. Ezért tudatukban a munkával kapcsolatban ked-

vezőbb kép alakul ki, a munka szükségességét gyakrabban 

hangsúlyozzák. A kontroll csoportb an  az üzemi tapasztalat 

veti fel az igényt az esztétikus munkakörnyezet iránt. 

Az esztétikus munkakörnyezet, mint érték, a közös 

alapú tanulóknál alacsonyabb (4,04) a kontroll csoporttal 

szemben (4,18). Az egységes tanulók értékitélete viszony-

lag azért gyengébb, mert csak hallomásból, a szülőktől hal-

lattak alapján, a tömegkommunikáció információin keresztül, 

vagy a kortárs csoport szemszögéből látják a tényeket, ala- 

kítják ki képüket az uralkodó munkakörülményekről. Az érté- 

ket többször megerősítő tanulók aránya 22 % (kontroll cso-

portban 20 %). A megerősítők átlagértéke arra utal, hogy a 

kontroll tanulók a megerősítést kevesebben, de magasabb ér-

tékben végzik. A közös alapú kísérleti képzésben a megerő-

sítők aránya és a megerősítés foka évfolyamonként eltérő. 

Elsőben a norma még nem épült be, ötödikben a megerősítők 

aránya igen magas, azaz a norma elfogadott értékrend. 

Kontroll csoportban a munkakörülményekkel kapcso-

latos értékitéletek kétszer olyan  erősek lesznek, mint az 

egységes csoportban. Egy felmérés alkalmával a szakmájuk 

jövőjével kapcsolatban a legjobb körülményeket tartják fon-

tosnak a tanulók. Természetesen a tényleges választáskor a 

tanulók esetleg más szempontot is képesek és hajlandók fi-

gyelembe venni. Ezeknek a tanulóknak a zöme üzemekben gya- 
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korol és végzi nyári termelési gyakorlatát is, így a munka 

valós körülményeit, problémáit ismerik. S mert könyezetük 

a legtöbb esetben nem a legjobb, igényként a tanulók maga- 

sabbra értékelik a munkakörnyezet szerepét. Ez a korosztály 

igen érzékeny a külvilágra, azonban a konkrét munkahelyi 

viszonyokat létrehozó okokat nem ismerik. A hibák kijaví-

tását sürgetve sokan közülük nem a körülményeket előidéző 

okok, hanem a munka ellen "lázadnak" fel. Ez a probléma 

egyfajta kiábrándulást okoz a munkából. Mivel a változta-

tás reális lehetőségét nem ismerik, így a változás lehető-

ségéből is kiábrándulnak. 

2./ A munkával kapcsolatos tanulói tipusok értékitélete  

A tanulók munkához való viszonyát a 10.kérdésre 

adott válaszok alapján vizsgáltam. Értékként fogadtam el 

az 1., 3. kijelentéseket., nem tekintettem értéknek a 2.ál-

lítást. (l.számú mélléklet). Elemzésemmel választ vártam 

arra, hogy a közös alapú kisérleti képzésben résztvevők 

munkához való viszonya társadalmi szempontból értékesebb-e, 

mint a kontroll tanulóké? 

A közös alapú kisérleti képzésben résztvevő tanu-

lóknál a munkához való viszony vizsgált tényezői kétszer 

olyan értékesek, mint a kontroll csoportban. (17. ábra) 

Magyarázható ez azzal, hogy az egységes tipus tanterve sok-

rétű és megterhelő. A tanterv aránytalanságaival sok vo-

natkozásban egyenetlen leterhelést is jelent, s csak egy 

állandóan feszített munkatempóval valósítható meg. Továb-

bá az egységes tanulók 16 évesen reálisabban, többségében 

szabad akaratból, saját elhatározás nyomán választják, vagy 
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választották szakmájukat, tehát feltehető, hogy ezáltal in-

tenzívebb munkára is képesek. Ez a magyarázata, hogy szá-

mukra a munkához való viszony sorsdöntő kérdés. 

A munkával kapcsolatos értékitéletek minősége alap-

ján három fő tanulói tipust képeztem: a munkában magabiztos, 

a munkában reális, illetve a munkában félénk tipus. A tipusok 

kialakításához a 9.kérdés első szituációra adott reakció-

választ használtam fel. (l.számú melléklet) 

Az "a" és "e" reakciók dominanciája a munkában magabiztos, 

a "b" és "d" reakciók dominanciája a munkában reális, 

a "c" és "f" reakciók dominanciája a munkában félénk 

magatartásra utalnak. 

A közös alapú kisérleti cso ortban a tanulók dif-

ferenciáltabbak, a munkával kapcsolatos realitás értékük nő.  

Tudják, hogy a nehézségeket le kell küzdeni, kitartással még 

a sikerélmény hiányában is dolgozni kell, hogy az áldozatos 

munka sikereket hoz, stb. A munkával kapcsolatos magabiz-

tosságuk és félénkségük értéke viszont csökken. Ennek ma-

gyarázata, hogy a kisérleti tipus tanterve hosszú távon  ma-

gabiztosságra nem igen ad lehetőséget, hiszen a tanterv vál-

tozatos és időnként nehéz feladatok elé állítja a diákokat 

is, a tanárokat is. A félénkség, ami jó néhány tanuló alap-

természete, egy idő után oldódhat. Mivel a félénk tipus ál-

talában lelkiismeretesebben dolgozik, munkája eredménye - ha 

nem is a befektetett energiával arányban, de - sikerélményt 

jelent az egyénnek is és a közösségnek is. Tehát a munkával 

kapcsolatban a tanulók nagyrésze középszinten, a realitás 

körül tömörül, de értéknormájuk széles /a legszélesebb/ ská-

lán mozog. 
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A kontroll csoportban a munkával kapcsolatban a 

reális tipusjeggyel közel azonos az aránya, a magabiztos 

és a félénk tanulóknak. Az iskolatipus nem tudja vissza- 

fogni a magabiztosságot, de a félénkséget sem. Sőt a típus-

jegyek értéke nő. Tehát a magabiztosat abban, a félénket 

pedig a félénkségben erősíti meg, így a bizonytalan egyé-

nek kibontakozását - a félénkségtől való megszabadulásu-

kat - nem teszi lehetővé. 

3./ A munkavállalás motívumainak érték gyakorisága  

A munkavállalással kapcsolatos motívumok gyakori-

ságát a kérdőív ll.kérdése alapján vizsgáltam. (l.számú mel-

léklet). Az volt a célom, hogy felmérjem: 

- milyen különbségek vannak a két iskolatipus munka-

vállalási motívumai között, illetve; 

- melyek a napjainkban erősödő "új" értékek? 

A munkával kapcsolatos motívumok gyakorisági sorrendje a kö-

zös alapú kisérleti tipusban: 

- változatosság, 
- jó fizetés, 

- társadalmi hasznosság, 
- munkaszeretet. 

A változatos munka iránti igényértéke az évek so-

rán mérsékelten nő. Ugyanis a tanterv nem ad teljes szabad-

ságot a szakmai munka tartalmának meghatározásához, így ter-

mészetesen nem teszi lehetővé az egyéni "fusi" munkát, nem 

tanítja azt, ami iránt hobbyként néhány tanulónak nagy az 

érdeklődése. (18.ábra). A változatos munka iránti igény az 

egységes tanulóknál mintegy ötször olyan erős, mint kont-

roll társaiknál. Az érdeklődést a harmadikban induló nagy 
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mennyiségű elméleti szakmai anyag kelti fel. Továbbá az a 

korábban kialakított alkotó gondolkodói készség, ami ennek 

befogadását lehetővé teszi. De az értéket erősíti az a tény 

is, hogy az egész képzés alatt a tanulókba belenevelik, hogy 

cél a technikusi képesítés megszerzése. Annak lényege pedig 

a középszintű, alkotni is képes szakember képzése. Tehát már 

harmadiktól, az önálló műszaki gondolkodásra építő metodikai 

eljárások alkalmazásával, a tanulók többségébe beépül a vál-

tozatos alkotó munka iránti igény. 

A jó fizetés iránti vágy, tehát az anyagiasság is 

fokozódik a tanulók körében. Ezt az általános társadalmi 

hangulat, a szülők magatartása és sok kiegészítő mellék-

tevékenysége, valamint az a tény okozza, hogy az egységes 

képzés tágabb elhelyezkedési lehetőséget nyújt. Ez a lehe-

tőség a tanulók tudatában összekapcsolódik az egyetlen 

- most divatos - választási szemponttal, a jó fizetés igé-

nyével. Az ötödév, mint nagyobb tudás lehetősége, arra a 

következtetésre juttatja a tanulókat, hogy keresetük is 

jobb lesz. Ez az igény fogalmazódik meg mérsékelten emel-

kedő értékitéletükben. 

A társadalmi hasznosság, mint érték stagnál, s 

mint külső tényező viszonylag alacsony értéket foglal el 

a munkával kapcsolatos tanulói értékrendszerben. Harmadik-

ban pedig a pályaválasztás után az egyén boldogsága jóval 

fontosabbnak látszik, s csak ötödikben lesz valamivel ma-

gasabb az értéke a társadalom igényeit is figyelembe vevő 

értéknek. A munkaszeretet értéke viszont jelentős mérték-

ben csökken. A közös alapú kisérleti tipusba járó tanulók 
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munkája a tanulás, ami nehéz és áldozatokat kívánó tevékeny-

ség, s így nem népszerű és nem szeretetre méltó. A szakma 

iránti szeretet kialakításához pedig kevés a heti 1 napos 

szakmai gyakorlat. Ezért úgy tűnik, hogy sok tanuló mint- 

ha csalódott volna abb an  a szakmában, amire elkötelezte ma-

gát. 

A vizsgált munkamotívumok mindegyikének értéke a 

kontroll csoport tanulóinak körében csökken. Legkisebb az 

értékcsökkenése a társadalmi hasznosságnak. A tipus tanu-

lóinak körében jelentős szerepet játszó önző magatartást, 

egoista, szűklátókörű gondolkodást ez sem tudja kompenzál-

ni. Tehát sokan közülük egyéni érdeküket a társadalmi ér-

dekek elé helyezik. Kontroll csoportban kis mértékű érték-

csökkenést mutat a jó fizetés iránti igény. Negyedikben a 

munkával reális közelségbekerülő tanulók egy jó része fel-

ismeri, hogy néhány munkafajtát, vagy némely munkahelyi kö-

rülményt a jó fizetés sem tud népszerűbbé tenni. A gyakor-

lat pedig  azt mutatja, hogy negyedikre néhány más érték en-

nél sokkal fontosabb lesz, például készség, képesség a mun-

kához, jó kollektíva, ésszerű munkaszervezés, változatos 

munka, stb. 

A kontroll csoportban a tanulók munkaszeretetének 

értéke rohamosan csökken, s mintegy kétszer kisebb az ér-

téke, 'mint az egységes osztálybeli tanulóké. A tanulást a 

korábban már említett okok miatt nem értékelik a csoport 

tagjai. A szakmát a gyakorlatban látott problémák miatt 

néhányan elutasítják. Ugy anakkor a társadalmi köztudatban 

eluralkodni látszó munkával szembeni ellenállás is hat a 

tanulókra a szülőkön, a barátokon keresztül. 
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4./ A szakmában maradás és a munkavállalás motívumainak ösz- 

szefüggése  

A szakmában maradókat a kérdőív 12.nyiltvégű kér-

désre adott - zömében igennel és nemmel nyilatkozó - vála-

szok alapján határoztam meg. (9.tábla) Arra voltam az elem-

zés során kiváncsi, hogy: 

- a közös alapú kisérleti képzésben résztvevő tanu-

lók közül azok, akik a szakmában maradnak, mely 

munkavállalási motívumokat választják, illetve; 

- mi lehet a motívumok választásának magyarázata? 

9.tábla 

A munkavállalás motívumainak gyakorisága 

Motívumok Egységes 
csoportban 

Kontroll 
csoportban 

Szakmában marad 61 79 

Nem marad a szakmájában 13 6 

Még nem döntött 13 6 

Nem válaszolt 6 5 

Kezdetben a szakmában dolgozik 2 - 

Kezdetben nem marad a szakmában 1 -  
A szakma mellé mást is szeretne 4 4 

A munka motívumai közül a populáció egészében nő 

a könnyű munka iránti igény, a jó fizetés iránti vágy, mint 

érték. A többi általam vizsgált munkamotívum értéke csökken. 

A szakmában maradó tanulók körében érték alapján a leggyen-

gébb (0-20 %-os) válaszgyakoriságú: 

- a könnyű munka, - a pár órai munka, 

- a vezetővé válás, - a képesség lemérésének, és 

- a mellékkereset lehetőségének igénye. 
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A szakmában maradó tanulók a munka nehézségi foká-

nak nem tulajdonítanak akkora jelentőséget, mint az összes 

tanuló. Tehát akik elhagyják szakmájukat, azok indítéka, 

hogy ezeket a munkafajtákat /elektronika, finommechanika, 

vegyészet, irányítástechnika, stb./ túl nehéznek tartják, 

mert elmélet-igényesek.Természetesen azt sem lehet figyel-

men kívül hagyni, hogy a munkák jó része ma még manuális. 

A munka ülőjellegű, kevés mozgást igényel, s ezért 16 éves 

korban nem népszerű. (19.ábra) 

A jó fizetés, mint munkát motíváló érték viszont 

a szakmában maradóknál valamivel magasabb. Tehát akik el-

hagyják választott szakmájukat, nem annyira a rossz kere-

seti lehetőség miatt teszik azt, hanem mert készségük, ké-

pességük alapján pályatévesztettnek tekinthetők. Még akkor 

is azok, ha az iskolatipus reálisabb, a képességeket job-

ban figyelembe vevő pályaválasztást tesz lehetővé. Tehát 

minden pályatévesztőt még 16 éves korban sem lehet felis-

merni. Sokaknál a képesség kibontakozása csak később je-

lentkezik, de mindez nem kisebbítheti az iskolatipus ered-

ményét és jelentőségét. 

A változatos munka iránti igény értékét a populá-

ció egésze növeli az évek során, de a szakmában maradni kí-

vánóknál ez az érték négyszer mérsékeltebben hat. Vagyis, 

mintha változatlansága miatt kedvelnék jobban a tanulók 

ezeket a munkaköröket. Az igaz, hogy viszonylag kevés azok-

nak a tanulóknak a száma, akik olyan kombinatív készséggel, 

tervezői vénával és alkotói vággyal rendelkeznek, hogy a 

gyakran változó szakmai kérdésekhez igazodni tudj anak. 
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Mivel az egységes képzés szakmai gyakorlata nem elég széles 

körű, a tanulók többségében nem alakult ki az a készség, 

hogy merjenek változatos munkára gondolni. 

Elszomorító az a tény, hogy a tanulók egy jó há-

nyada.nem rendelkezik azokkal a személyiségjegyekkel, szak-

mai tudással, emberi kapcsolatokra vonatkozó tapasztalatok-

kal és gyakorlattal /még ötödik év végén sem!/, hogy reáli-

san gondolhassanak arra, hogy leendő munkahelyükön majdan 

vezetők legyenek. Illetve az alapkészség biztos sokakban 

kialakul az ilyen irányú feladat megoldásához, de a veze-

tők társadalmi felelősségétől, plusz munkájától, példamu-

tató magatartásától, munkatársakkal való viszonyának gond-

jaitól félnek. Sőt még akkor is inkább a könnyebb végrehaj-

tói feladatot tűzik ki célul, amikor életkori sajátosságaik-

ból adódóan a jobbító szándék, az új iránti fogékonyság, a 

megreformálás igénye nagyon él bennük. 

A társadalmi gyakorlatban élő és terjedő rövid  

munkaidő iránti igény már a középiskolások körében is fi-

gyelemre méltó probléma. Örvendetes viszont, hogy a kezdet-

ben oly meghatározó érték évek során mérséklődik, de saj-

nos a szakmában maradni kívánók háromszor fontosabb érték-

nek tartják a pár órás munkát, mint a minta egésze. 

Úgy tűnik, hogy a szakmában maradni kívánók anya- 

giasabbak is. Míg a mellékkereset lehetőségének értéke az 

évek során mérsékelten csökken, addig a leendő szakmunká-

soknál az érték nő. Sok an  közülük valószínűleg azért sze-

retnének csak pár órás munkaidőben dolgozni, hogy a fenn-

maradó szabadidőben mellékkereset céljából, de ugyanazt 
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a szakmai munkát csinálják. A szakmát elhagyók egyik fontos 

indítéka az is, hogy nem szeretik a szakmájukat, azaz ki-

ábrándulnak belőle. Esetleg kényszerválasztás után sem si-

került azt megszeretni, vagy a más hivatás iránti készség 

és vágy nagyobb bennük. A problémát inkább abban látom, 

hogy a szakmaszeretet mellett a szakmában maradásnál egy-

re meghatározóbbak lesznek az anyagi lehetőségek. 

A közös alapú kisérleti képzésben résztvevő tanu-

lók körében a szakmaválasztáskor nem meghatározó érték, hogy 

szakmájuk alkalmas legyen képességeik lemérésére is, vagy 

hogy munkájuknak milyen a társadalmi haszna. Problémának azt 

tartom, hogy a vizsgált "elit szakmában" maradni kívánóknál 

a két tényező még kevésbé érték. 

A munka értékeivel kapcsolatos elemzés összefogla-

lásaként elmondható,  hogy napjaink társadalmi gyakorlatához 

közelebb álló munkaképpel a kontroll osztály tanulói ren-

delkeznek. Munkával kapcsolatos értékeik élőek, a munka tár-

sadalmi hasznosságát és a munkakörnyezet szerepét erősebben, 

tisztábban, egy adott gyár értéknormáit átvéve itélik meg a 

tanulók. Az egységes tanulók illúzórikus munkaképét és érték-

rendszerét igazolja az a tény, hogy az előbbi tényezők ér-

tékei náluk kisebbek, viszont a teljes munkaidőt kitöltő mun-

kát mint értékitéletet - elméleti oldalról megközelítve - ha-

marabb elfogadják. Ők inkább az "elméleti szocializmus" kép-

pel találkoznak, figyelmük a változó társadalmi értékrend-

szerünk hatásaira, a munkával kapcsolatos helytelen értékek- 

re kevésbé terjednek ki. 
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Megváltozott társadalmi értékként említhetjük meg, 

hogy nő a változatlan munka értéke, tehát a munka képesség-

feltáró, erőpróba, embernemesítő szerepe gyengül. A tanulók 

a kívánatos értékeket és normákat csak részben és csak el-

méletben sajátítják el. A társadalmi gyakorlatot nem isme-

rik eléggé, de az iskola sem tud meggyőző érveket felvonul-

tatni az érték kialakításához. 

Az iskolatipus az általános műveltség kialakításáról 

nem mondhat le, de harmadikban és negyedikben konkrét élet-

és munkatapasztalatokkal is szükséges felvértezni a tanuló-

kat. Kontroll osztályokban pedig osztályfőnöki órákon, a 

munka- és társadalmi kérdésekre jobban odafigyelve, az ér-

deklődés felkeltésével kellene a negatív és optimális érté-

kek egyensúlyba hozatalára koncentrálni. Az elemzés arra az 

általános megállapításra mutat rá, mely szerint a tanulók 

munkához való viszonya nagyobb terheléssel, nagyobb köve-

telménnyel javítható és hatékonyabbá tehető. Ebben valószí-

nűleg fontos szerepet játszik a saját akaratból 16 évesen 

történő pályaválasztás is. 

A közös alapú kisérletben résztvett tanulókból ke-

vesebben, 13 % akarnak a szakmában maradni, (kontroll 9 %), 

viszont rájuk több elhelyezkedési lehetőség vár. Az érdek-

lődés felkeltésével, munkahelyi továbbképzés segítségével 

végtelen sok szakma elsajátítására képesek a tanulók. 

A. 16 éves korban történő pályaválasztás arra is jó volt, 

hogy pályakorrekcióra is bátrabban vállalkozzanak a kép-

zésben résztvevők. Tehát az iskolatipus megteremti a lehe-

tőséget a népgazdaság igényeihez jobban igazodó szakmai kép-

zés megvalósításához. 
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A közös alapú képzésben résztvevő tanulók többsé-

ge érték alapján a munkával kapcsolatban reális magatartású, 

míg a kontroll osztályok tanulói zömében magabiztosak. Az 

egységes tipus tanterve, gyakorlati pedagógiai nehézségei, 

a kisérlet stádiumában jelenlévő problémák, az iskolatipus 

lényege - a nagyobb lehetősége és kihasználásuk - mind a 

realitás értéket növelik. 

Általános össztársadalmi eredetű probléma mindkét 

iskolatipusban, hogy csökken a munkaszeretet értéke és nő 

a jó fizetés iránti igény értékgyakorisága. Okai fejlődő 

gazdaságunk problémáira vezethetők vissza, mely szerint a 

70-es évek gyors ütemű gazdasági és életszínvonal növekedé-

sének igényével lép fel a társadalom, amely többek között 

csak több fizetéssel biztosítható. A tanulók leképezik a 

társadalmi problémákat, s a munkavállalás motívumai közül 

a jó fizetést tartják igen fontosnak /csak nehogy az egyet-

len motívumnak takintsék azt!/. Sajnos a jó fizetés iránti 

igénnyel az ifjúság akkor lép fel, amikor munkaszeretetük 

értéke csökkenő tendenciát mutat. Össztársadalmi nevelési 

célfeladat előtt áll a magyar pedagógia, hogy megértesse 

a tanulókkal, hogy a jobb és hatékonyabb munka, a szellemi 

erőfeszítés eredményezhet gazdasági javulást. Az értékrend-

szer alakulásából viszont  a  társadalomnak is le kell vonni 

azt a következtetést, hogy meg kell keresni a hatékonyabb 

nevelési-oktatási eszközöket és módszereket, változtatni 

kell a társadalmi gyakorlaton ahhoz, hogy az értékrendszer 

normalizálódjon. 
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A közös alapú kisérleti képzésben résztvevők érték-

itélete tovább igazolja az iskolatipus létjogosultságát az-

zal, hogy tanulói a változatos munkát sokkal fontosabb ér-

téknek tekintik, mint amennyit az a kontroll csoport által 

reprezentált társadalmi értékrendszerben ér. Az egységes 

képzésben résztvevő tanulók köre széles, elsőtől-ötödikig 

terjed. Van közöttük olyan /a kisebbségi, akiknél a szak-

mában maradás eldöntése reális értékitéleten alapszik /pél-

dául negyedikben/. Viszont a tanulók többsége még csak a ké-

pességek, készségek nélkül "álmodik" a pályaválasztásról. 

Ők valószínűleg első és második osztályosok, akik társadal-

mi ismeretek hiányában, egyéni szelektív értékitéletek híján, 

az iskolatipus követelményrendszerét nem ismerve, a legerő-

teljesebben utánozzák a társadalom értékrendszerét repre-

zentáló közvetlen környezetük értékitéletét /amely vélet-

lenszerű, egyedi és helytelen is lehet/. 
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IV. A KÖZÖS ALAPÚ KISÉRLETI KÉPZÉSBEN RÉSZTVEVŐ ISKOLÁK 

ORIENTÁCIÓS TEVÉKENYSÉGE 

A magyar gazdaság fejlődésére, a társadalom jövő-

jére, a tanulók egész életére kiható értékrendszerben meg-

határozó a tanulók pályaorientációjának és pályaválasztá-

sának kérdése. A téma a közoktatáspolitika igenfontos ré-

sze, amely objektív és szubjektív tényezők egész sorozatán 

keresztül alakul ki. A közös alapú kisérleti képzés célját 

figyelembe véve, az iskolatípus kiemelt lényegi tényezője 

volt a népgazdaság igényeihez jobban igazodó, a tömeges 

pályaelhagyást kizáró, 16 éves korban lehetséges pálya-

választás. 

A téma kapcsán fontos kérdés annak vizsgálata, 

hogy a pályaválasztás és az.azt megelőző orientáció mi-

lyen eredményeket hozott, milyen buktatói vannak, ezek-

ből melyek azok, amelyek a  jövőben,  rövid idő alatt ki-

küszöbölhetők? Ezért indokoltnak láttam a témát kiemel-

ten kezelni, s külön vizsgálat után részletesen elemez-

ni, majd összefoglalni a tapasztalatokat. A tanulókban 

élő pályaválasztási értékrendszer feltárását a kérdőív 

ll.kérdésének 9., 10., 11., 12., 13. és 14. értékitéle-

teinek segítségével végeztem. (l.számú melléklet) A pá-

lyaorientációra vonatkozó információkat külön kérdőíven 

mértem. (2., 3., 4. melléklet) 
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A téma kapcsán részletesen kívánom elemezni: 

- az orientáció lényegét, szerepét a pedagógiában; 

- az orientáció célkitűzései mennyiben valósultak 

meg a gyakorlatban; 

- az iskolák milyen tevékenységet folytattak a ta-

nulók megismerése, a szakmák megismertetése, a 

képességek feltárása érdekében; 

- mely szempontok irányították a tanulók pálya-

választását; 

- az orientáció és a pályaválasztás után hogyan 

alakultak az osztályközösségek; 

- melyek az orientációval kapcsolatos tapasztalatok. 

1./ A pályaválasztással kapcsolatos értékek alakulása 

A kérdőív adatainak elemzéséből megállapítható, 

hogy a tanulók pályaválasztási értékitéletének értéke az 

évek során mindkét iskolatipusban csökken. Az egységes cso-

portban a megkérdezettek egy része már túl van a pályavá-

lasztáson, a kontroll csoport tanulóiban pedig az idő vég-

képp túlhaladta ezt a kérdést. 

A vizsgálatban résztvevők értékitéletében viszony-

lag sok a tévedés. Egységes tipusban bármelyik évfolyamon 

annyi a tanulókban feszülő bizonytalansági tényező, figye-

lembe vehető, vagy vélt érdekviszony, hogy az árnyalt ér-

tékitéletek közül csak az igazán bevésett - gyakorolni is 

képes - értékeket tudják a tanulók kiválasztani. Az érték-

csökkenés főleg harmadikban következik be, amikor a tanulók 

már kiválasztották szakmájukat. A negyedik év ismét vára-

kozással telibb, de az ötödikesek már nagyon behatároltnak 

érzik lehetőségeiket, s már csak a választott szakmára kon- 
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centrálnak. A kontroll tanulók pályaválasztási értékité-

lete azért jobb, mert a kérdés az ő számukra csak elvi és 

nem élő gyakorlati probléma. Ebből az aspektusból könnyebb 

a helyes normákat kiválasztani. 

A vizsgált pályaválasztási értékeket két csoport-

ra osztottam: pszichikus és szociális eredetű értékekre. 

Az egységes képzésben résztvevők személyiségjegyeik és a 

képzés adta nevelési lehetőségek hatására bizonytalanab-

bak ugyan,de egységesnek tűnnek abban, hogy a pszichikus  

eredetű pályaválasztási motívumokat egyre nagyobbra érté-

kelik. Ők háromszor kerülnek a pályaválasztás adta nehéz- 

ségek elé, míg a kontroll csoport tanulói jó esetben is leg-

feljebb kétszer választanak pályát, így aztán itéletük érté-

ke csökkenő. (20.ábra) 

A szociális eredetű pályaválasztási értékek nagyon 

erősek. Ez azt bizonyítja, hogy főleg a kontroll tanulók 

14 éves korban sokkal inkább felnőtt hatása alatt válasz-

tanak szakmát, és nem saját elhatározásból, vagy meggyőző-

désből. A szociális eredetű pályaválasztási értékek harma-

dikban a legalacsonyabbak, mert ez az egyéniség kialakulá-

sának és az egyéni boldogulásnak az időszaka. Az egységes 

csoport tanulóinak döntését közel egyenlő mértékben befo-

lyásolja mindkét tényező. 

Mindkét iskolatípusban a pályaválasztást egyre 

inkább az értelmi tényezők motiválják, az érzelmi, de fő- 

leg a magatartási tényezők rovására. A közös alapú kísér-

leti képzésben résztvevők körében az értelmi tényezők erő-

södését a tudati gyarapodás és az információ gazdagodás 
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magyarázza. A gyakori pályaválasztás az érzelmi tényezők  

értékét magas szinten tartja, s mindíg akkor erősödik az 

érték, amikor a tanulók a döntés reális közelségébe kerül-

nek. A pályaválasztást motíváló magatartás-minták  hatása, 

szerepe csökken. Például harmadikban a tanulók viszonylag 

szabadon döntenek pályájukról, de ugyanebben az időben, 

17 éves korban az ifjúság értékítéletének egészét erősen 

befolyásolják a környezeti, gyári, divathatások. A maga-

tartási tényezők szerepét a kontroll csoport tanulói sem 

tekintik értéknek, hiszen ők már nagy valószínűséggel nem 

kerülnek a pályaválasztás dillemmája elé. (21.ábra) 

Az adatok elemzése azt bizonyítja, hogy a pálya-

választási alternatívák helyes ismerete elsősorban a tár-

sadalmi környezet, a'külső világ ismeretétől, a vele való 

kapcsolat mértékétől függ. A pályaválasztásban tehát első-

sorban a lehetőségek, a környezeti tényezők a meghatározók, 

az önismeret mint közvetetten ható tényező kisebb mérték-

ben befolyásol. Bár a legtisztább pályaválasztási képpel 

azok rendelkeznek, akiknél az önismeret értéke a legnagyobb. 

A közös alapú kisérleti képzésben a két tényező összefüggé-

se lazább, hiszen az önismeret mellett számtalan külső té-

nyező is befolyásolja a pályaválasztással kapcsolatos ér-

tékitéleteket. Kontroll csoportban minél nagyobb az ön-

ismeret értéke, annál biztosabb a pályaválasztással kap-

csolatos ismeretek értéke és gyakorisága /közepes önisme-

retnél a pályaválasztási értékitéletek növekedése lelassul/. 

A kontroll csoport tagjai reálisabb pályaválasztási érték- 
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itélettel rendelkeznek, hiszen a társadalom felé nyi-

tottabbak, több a külső környezeti információjuk /lásd: 

gyárban töltött nyári, esetleg évközi szakmai gyakor- 

lati. 

2./ Az orientáció lényege, szerepe a pedagógiában 

A társadalmi munkamegosztásba való beilleszke-

dés tervszerű, tudatos előkészítésének elengedhetetlen 

feltétele a pályaválasztás, melyben a személyiség önmeg-

valósításra törekszik. A pályaválasztás társadalmilag de-

terminált,de egyéni elhatározás eredményeként jön létre. 

Az életpályára való felkészítés sokféle körül-

mény együttes hatására alakul ki, s nem mindég biztos, 

hogy sikerül a helyes pályát megtalálni. "A fiataloknak 

mintegy fele nem az elképzelt pályára készült, s például 

ennek tükrében mindjárt másképpen értelmezhető a soraik-

ban gyakran  tapasztalt munkahelyváltoztatás, ami miatt a 

közvélemény oly gyorsan  elitéli őket: így ezt nem negatív 

előjelű fluktuációnak, hanem ... pályakeresésként lehet 

értelmezni." (31) 

A pályaválasztás feltétele a pályaérettség.  

Alatta a tanuló egész személyiségének olyan  fejlettségi 

állapotát értjük, amely lehetővé teszi a megfelelő pálya 

adekvát választását, másrészt biztosítja a szakmai kép- 

zésnek legalább a minimális sikerét és felébreszti a ta-

nulókban a szakmai beilleszkedésre való fontos törekvést. 

A pályaválasztási érettség során a pályaválasztás - pálya-

azonosulás - önmegvalósítás folyamata elválaszthatatlanul 
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egymásba fonódik. Közben meglepő, hogy az új nemzedék kö-

rében hamar kialakul a "kettős könyveléses" mechanizmus, 

amely révén a magánéletben és a közéletben való mozgásuk 

igazodik az érzékelt, vagy elképzelt különböző elvárások-

hoz. Tehát az értékek azok a sarkallatos motívumok, ame-

lyekben közvetlenül összefonódnak a pályaválasztás sze-

mélyiségi és szociális tényezői.  

A pályaválasztási érettség kialakulása része an-

nak a racializációs folyamatnak, amelyben a tanulók elsa-

játítják az ismereteket, tapasztalatokat, értékeket. A sze-

mélyiség a szocializációs hatásokat prizmáján átszűri, sze-

lektálja, beépíti a választandó pálya ismereteit, tapaszta-

latait, értékelési mintákat és modelleket. A 14-18 éves kor 

kedvező a pályaérettség kialakulására, mert egybeesik a 

fiatalok lendületével, ismeretszerzési és önállósulási vá-

gyával. A pályaválasztás motívumai tehát szubjektív és szo-

ciológiai tényezőkre oszthatók. A szubjektív képződmények-

hez tartoznak például az életpálya és életmód kérdései, a 

szociális értéktudat elemei, a beállítódások, igények, tra-

dicionális szokások és normák, az iskolai hangulat stb. 

A személyiség munkára való beállítódása összefügg azokkal 

a hatásmechanizmusokkal, amelyek közvetítésével a társada-

lom nevelő hatása érvényesül a személyiség fejlődésében.  

Ez, az orientációs értékjelzők által kialakult értékmodell 

tükrözi a tanulók szociális értéktudatának állapotát, az 

egyes szociális rétegekre jellemző sajátos eltérések mér-

tékét és irányát. 
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Az életpálya kiválasztásában a család anyagi-

műveltségi viszonyai döntő szerepűek lehetnek, de a csa-

ládban végbement funkció- és szerepváltozás is meghatá-

rozó tényező. Az életpálya kiválasztásánál azonban az a 

lényeg, hogy felismeri-e a fiatal, hogy milyen erőfeszí-

téseket, munkát, energiát kell kifejtenie ahhoz, hogy 

egy adott életpályán boldoguljon. A pálya kiválasztását 

befolyásoló motívumok: 

- a pályaismeret megszerzése, 

- az önismeret kialakulása, 

- a munka szeretete, 

- a helyes világnézet alakulása, 

- a konfliktusos helyzetek átélése és benne 

- a helyes viselkedés megtalálása. 

A pályaválasztási orientációnak nélkülözhetetlen 

szerepe van a társadalmi mobilitás elősegítésében, a pálya-

választási és továbbtanulási esély-egyenlőség javításában 

is, hiszen az embereket képességeik általában nem egyetlen  

munkakör betöltésére teszik alkalmassá. A népgazdaság mun- 

kaerő-szükségletét figyelembe véve nem is lehetséges, hogy 

mindenki egyetlen életpályához ragaszkodjék, még akkor sem, 

ha képessége arra kétségtelenül megvan. A pályaválasztás-

hoz  az orientációnak több olyan lehetőségre kell rámutatni,  

amely megfelel a tanuló személyi képességeinek. Az a he-

lyes - és ezt a célt szolgálta a közös alapú kísérleti kép-

zés is -, ha az iskolai orientáció sokféle pályairányról 

tájékoztat. Ily módon több rokon pálya, szakma, munkakör 

és ezek különböző képzettségi szintjei jelenthetnek válasz-

tási alternatívát. Bármilyen gondosan végezzük is az orientá-

ciót, nem kizárt a téves prognózis lehetősége. Ezért is és a 
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népgazdaság fejlesztését célzó iparpolitika és munkaerő-

gazdálkodás problémái miatt biztosítani kell a korrekció  

lehetőségét.  Szükséges, hogy az egyénnek legyen lehetősé-

ge arra, hogy a más életpályához tartozó szakma, foglal-

kozás, tanulás alapját is elsajátíthassa. 

A pályaválasztási munka összetett tevékenység, 

amely csak tudatos, tervezett és ellenőrzött feladatok 

elvégzésével valósulhat meg. A személyiség egészére irá-

nyuló pályairányítás olyan nevelői feladat, amely sajátos 

ismereteket kíván, s egy jól szervezett iskolaközösség  

együttes munkájával valósítható meg. A választott pályán 

való beilleszkedés feltételeinek kialakításában szintén 

fontos szerepet játszik a középiskola. Ezek a feltételek 

az érzelmi kötődés, a szakma perspektívájának megrajzolá-

sa, az iskolai hagyományokba való bekapcsolódás, a munka 

emberformáló szerepének megértetése. 

3./ A vizsgált iskolák orientációs tevékenysége  

l0.tábla 

Mozgási adatok az egységes osztályokban 

Iskola 

Másik 
Ösz- 
szes 

Mozgás 
az 

összes osz- isko- osz- isko- 
tályba lába tályból lából moz- tanuló 
ment ment jött jött gás %-ában 

1. Petrik 	8 	24 	4 	1 	37 	21 

2. Kolos 	39 	33 	49 	3 	124 	73 
3. Egressy 	14 	11 	30 	9 	64 	17 

A három iskola orientációs tevékenysége abban ha-

sonlít, hogy az iskolák közötti tanuló mozgás minimális.  
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Talán a tanulók ragaszkodtak túlzottan iskolájukhoz, vagy 

valamilyen ok miatt a többi iskola szakmája iránt nem mu-

tattak érdeklődést. (10.tábla) Viszont eltérő az iskolák  

házon belüli tanuló-mozgása. A Petrikben az egyetlen vá-

lasztható szakma miatt lehetetlen az orientáció, ott te-

hát az osztályközösségek szinte nem is változnak. A Kolos 

két szakmája /elektronika és finommechanika/ közel 50 %-os 

osztályok közötti mozgást idéz elő. Az Egressyben, ahol 

három szakma és a gimnázium választására volt lehetőség, 

minimális a mozgás. Ennek oka az osztályközösséghez való 

ragaszkodáson túl elsősorban a kezdeti "öntudatos" pálya-

választásban kereshető. Igy az egyes osztályok tanulói 

döntően azonos szakmát választanak és csak azok mennek 

más osztályba, akiknek a tanulmányi eredménye nem meg-

felelő, vagy esetleg mégis más szakma iránt érdeklődnek. 

A legfontosabb orientációs szempontok voltak az 

elmúlt években: az érdeklődés, a tanulmányi eredmény, a 

képesség és az általános szakmai tájékoztatók. Az orientá-

cióval kapcsolatban  a képesség döntő fontosságát nem lehet 

eléggé hangsúlyozni, viszont a tanulmányi eredmény auto-

matikus figyelembe vétele nem helyes. A jegy elsősorban 

a tárgyi tudást és gyakran a tanuló munkához való viszo-

nyát tükrözi, míg a képesség nemcsak az elméleti felké-

szültséget, de a gyakorlati képességet, a munkához szük-

séges általános emberi tulajdonságokat és magatartásfor-

mákat is magában foglalja. Igy mindenképpen fontosabb 

szempontja kellene, hogy legyen az orientációnak, mint 

a tanulmányi eredmény. 
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Az Egressyben gyakori szakmákról való beszélgetés 

/osztályfőnök, igazgató, vagy szaktanárok irányításával/ 

úgy látszik kevésbé meggyőző és élethű, mint pld. egy gyár-

látogatás, vásár, vagy kiállítás megtekintése stb., ahol a 

tanulók életközelben a munkakörülményekről ugyanúgy tájé-

kozódnak, mint a szakma tartalmáról. Ezek a gyakorlati 

orientációs formák el tudják oszlatni a helytelen, rosz-

szul beidegződött eszméket, mint pld. az "elit", fehér-

köpenyes munkák és a rossz körülmények között dolgozó 

"piszkos" szakmák közötti ellentétet. Gyakoriság alapján 

az egyes iskolákban a következők voltak az orientáció fő 

szempontjai: 

a Petrikben: - a vegyipar iránti szeretet, majd érdek-

lődés, 
- az osztályközösséghez való ragaszkodás és 

- a szakma dinamikus fejlődési lehetősége. 

a Kolosban: 	- elsősorban az érdeklődés, 

- a szakma iránti szeretet és 
- a szakma jövője volt a fő meghatározó, de 

- erősen hatott a hobby és 

- a családi példa, mint motíváció. 

az Egressyben: - a szakma iránti érdeklődés és szeretet 

volt a legerősebb, 

- meghatározó a család példája, 

- a szakma jövője és a szakma kereseti lehe- 

tősége. 

A tanulók megoszlása a választott, illetve elképzelt szakma 

szerint: 37 % elektronika, 
23 % vegyész, 
19 % finommechanika, 
17 % irányítástechnika, 

4 % gimnázium. 



A legtöbb tanuló érdeklődése alapján választotta  

szakmáját s ez az iskolatipus létjogosultságát is igazolja. 

A lányok érdeklődésüket inkább a "tetszik", "szeretem" sza-

vakkal fejezték ki. A vizsgált iskolákban a 16 éves korban 

történő szakmaválasztást legtöbb tanulónál a rátermettség 

felismerése motíválta, kisebb szerepet játszott a külső-

leg - szülő, barát, ismerős, tanár - által befolyásolt vá-

lasztás. Közel azonos arányban domináns a választásban tár-

sadalmunk egyik új "értékrendje" a divat. (11. tábla) Vi-

szonylag sokan megszerették leendő szakmájukat, az első két 

év tapasztalata alapján. A pályairányultságban mérsékelten 

meghatározó a hobby, a kedv, a hozzáértés és a gyakorlati 

készség. 

11.tábla 

A szakmaválasztás néhány indítékának gyakorisága 

Indítékok Petrik Kolos Egressy 

A rátermettség felismerése: 

tetszik, szereti 

érdekli 

27 

25 

14 

32 

15 

30 

hobbyja 3 8 4 

Szűkebb külső hatások: 

iskola, osztály 7 2 2 

család, ismerős 6 8 6 

egészségügyi okok 1 3 2 

Tágabb külső hatások: 

a szakma jövője 6 13 6 

keresett hiányszakma - 5 6 

bármilyen szakmalehet 4 - 3 
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A külső hatások közül - amelyek a szakmaválasz-

tást befolyásolják - legnagyobb mértékben a család és az 

ismerősök hatása a meghatározó. A szűkebb és tágabb külső 

hatások mindhárom iskolában közel azonos mértékben hatnak, 

hiszen mindhárom iskola nagyjából azonos társadalmi kör-

nyezetben dolgozik és ugyanonnan gyüjti tanulóit /munkás-

kerület, a bejárók aránya, a nehézipari profil, stb./. 

A fiatalok körében a Kolosban és a Petrikben gyak-

rabban előfordul a szülőktől, tanároktól hallott, a szakma  

,jövőjét körvonalazó motívum. Ugyanilyen gyakori a szakmá-

jukat értők iránti kereslet és a kereseti lehetőségek em-

legetése. A fiatalság egyre anyagiasabb választása mögött, 

ha nem is vallják be, legtöbbször valószínűleg a szülők 

állnak, az ő értékrendjüket veszik át a tanulók. Magasabb 

évfolyamokon a saját gyakorlat alapján kialakult érdeklő-

dés a meghatározó. Sajnos, egészségügyi okok miatt is vi-

szonylag sokan kényszerülnek kényszerpályára./pl. szín-

tévesztő nem alkalmas elektronikai szakmára/. 

A társadalmi igény, mint szakma-orientáló a két 

"műszakibb" iskolában domináns. Ezért a tanulók úgy fogal-

maznak, hogy szakmájuk iránt olyan a kereslet /elektronika, 

irányítástechnika/, ami jó elhelyezkedési lehetőséget és 

keresetet biztosít. A tanulók egy része azzal érvel szak-

mája mellett, hogy annak van jövője, fejlődni képes. Kér-

dés, hogy ezeknek a tanulóknak a társadalmi-gazdasági prog-

nózisban való gondolkodása mennyire saját értékrendjük, il-

letve mennyire befolyásolja véleményüket a társadalmi kör-

nyezetükben uralkodó vélemény. 
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A szűkebb környezet, vagyis az iskola olyan érték-

rendet adhat át a tanulóknak /pl.az  Egressy finommechanikás 

osztályaiban tapasztalható!, amely egy iskolán belül a szak-

mák hierarchizálásához vezet. Ez nem lehet cél! Ilyen érték-

rendhierarchia: az irányítástechnika, az elektronika és a 

finommechanika szakmák sorrendje. Ezzel a felfogással az 

orientáció egyik fő szempontjává a tanulmányi eredmény válna. 

Igy a gyengébb eredményű tanulók kényszerpályára szorulnak, 

s a kialakult értékrend alapján munkájukat már ők maguk sem 

becsülik kellően, tanulmányi eredményük tovább romlik, majd 

némelyikük nevelési problémát is jelenthet az iskolának. 

Közel sem azonos mértékben, de jó néhány tanulót 

motívált az, hogy kényszerből "választhatta" szakmáját  

/csak adott szakra vették fel, ismét a tanulmányi eredmény 

a meghatározó!.../ Az iskolához, az osztályhoz, de első-

sorban a közösséghez való ragaszkodás, illetve a már álta-

lános iskolás korban kialakult továbbtanulási szándék vol-

tak a további szakmaválasztási indítékok. Az iskolák arcu- 

latától függően az egyes osztályokban tovább differenciálód-

tak a választás szempontjai. Például második osztályban a 

szakma iránti szeretet és az érdeklődés közel azonos mér-

tékben motívál. Harmadikra, de főleg negyedikre az érdek-

lődés válik /főleg a divatos szakmákban/ a korábbi válasz-

tás fő. indokává. 

4./ Az egységes képzés orientációjával kapcsolatos vélemé-  

nyek elemzése  

Az osztályfőnökök többsége előnyösnek tartja a 

16 éves korban lehetséges pályaválasztást, mert a hosszabb 

idő nagyobb valószínűséggel ad módot arra, hogy a tanulók 



eltolja a döntés idejét 	35 	24 	40 
több a tapasztalat 	8 	15 	15 
megfontoltabb döntés 	4 	6 	6 
érett, reális felismerés 	15 	20 . 	12 

Jó, 
mert 
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megismerjék képességeiket, tapasztalatokkal gazdagodjanak. 

16 éves korban  általában reálisabban, komolyabban képesek 

dönteni, tudatosabban itélik meg jövőjüket. A képességek 

tudatos felismerésének szempontjai legerősebben a Kolos-

ban  hatnak, ahol az elmélet-igényesebb elektornika és a 

főleg kézügyességet igénylő finommechanika között köny-

nyebb dönteni, mint az Egressyben, ahol az elektronika és 

az irányítástechnika is inkább elméletigényes /és divatos/, 

a finommechanika "könnyebbsége" miatt a gyengébb tanulók 

számára ad lehetőséget. Jó lenne, ha ez utóbbi szakma meg-

ismert szépségei, rejtelmei vonzanák ide is a tanulókat, 

mert hiszen e szakmában is van munka-alkalom és keresni is 

ugyanúgy lehet, mint az "elit" szakmákban. 

A 16 éves korban lehetséges pályaválasztással kap- 

csolatban az egységes és differenciált oktatásban résztvevő 

tanulók 92 %-a határozottan állástfoglalt, 81 %-uk  pedig 

egyértelműen ,jónak itélte meg a pályaválasztás idejének ki-

tolódását. 
12.tábla 

A 16 éves korban  lehetséges pályaválasztás értékei 

/az összes indíték százalékában/ 

 

Petrik Kolos I  Egressy  
tanulói szerint 

Megnevezés 

 

szűk a választhatóság 	16 	7 	3 
a szakma tanulási ide- 
je rövid 
korai a döntés 	8 	2 	5 

Rossz, 
mert 
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A tanulók a kényszerrel meghosszabbított gondol-

kodási időt azért találják jónak, mert az életkorral pár-

huzamosan a tapasztalattal, élménnyel gazdagodó fiatal  

reálisabban felismerheti kénességeit, felelősségteljeseb-

ben tud dönteni sorsáról, mint 14 éves korban. 

Az időtényező nem minden iskolában egyformán meg-

határozó, az Egressyben jóval többen, ugyanakkor a Kolos-

ban a tanulóknak csak kisebb hányada használja a plusz két 

évet a pályaválasztással kapcsolatos gondolkodásra. Utóbbi 

iskolában a tanulók átlagon felül hangsúlyozzák, hogy 16 éve-

sen reálisan, érettebben képesek dönteni, szakmát választani. 

A differenciált oktatást a sokirányú érdeklődés felkeltésé-

nek lehetőségéért tartják jónak. A másik két iskolában az 

érdeklődést, a döntőképesség kialakulását és szerepét ke-

vésbé tartják fontosnak a tanulók. A pályaválasztásról al-

kotott vélemények eltérése tehát nem elsősorban életkori sa-

játosság, hanem sokkal inkább az iskolák nevelési gyakorla- 

tától és a gyakoroltatásától függ. 

16 éves korra már általában rendelkeznek a tanulók 

a pályaválasztással kapcsolatos megfontoltsággal. A pálya-

választással kapcsolatban legbizonytalanabbnak a műszaki pá-

lyát választó lányok /Petrik/, akiknek a többsége később a 

tanulási nehézség miatt nagy valószínűséggel megkérdőjelezi 

a 16 éves korra kitolódó választás helyességét is. Az isko-

la harmadikos tanulói az orientáció után heterogénebben in-

dokolják választásukat /élményük még friss ebben a témában/. 

A Kolosban a pályaválasztás indokai általában heterogének, 

csak a finommechanikai osztályokban homogénebb. Az Egressy- 
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ben elég homogén minden tanuló pályaválasztással kapcsola-

tos véleménye. 

A megkérdezett szülők 86 %-a egyértelműen jónak  

tart'a a 16 éves korban lehetséges pályaválasztást, s csak 

14 %-a utasította el azt. A Kolosban az elfogadás aránya az 

átlagosnál nagyobb (93 %), a másik két iskolában kisebb mér-

tékű, de megegyező arányú. Miért megnyugtatóbb a későbbi pá-

lyaválasztás? 16 éves korra a tanulók nagy része érettebb 

gondolkodással, reálisabb önismerettel rendelkezik. Ha nem 

is az iskolai tantervekből, de a tanórán kívüli lehetősége-

ket kihasználva 16 éves korukra a tanulók szélesebb ismeret-

tel, több tapasztalattal rendelkeznek ahhoz hogy megnyug-

tatóan tudják szakmájukat kiválasztani. Érdekes, hogy a szü-

lők csak ezután említik pozitívumként azt az időtényezőt 

/haladék a döntésre/, ami a tanulóknál annyira domináns ma-

gyarázat volt.  

A szülők véleménye igazolja a tanulók szakmavá-

lasztásának indítékát. A tanulók is és a szülők is az ér-

deklődést tartják a szakma kiválasztásakor elsőrendű szem-

pontnak. A lányos szülőknél az érdeklődéssel tartalmában 

közel megegyező szakma iránti kedv és szeretet dominál. 

A szülők véleménye szerint a szakma kiválasztásánál fon-

tos tényező a család motíváló ereje, a szakma jövőjére vo-

natkozó társadalmi ismeretek, az elhelyezkedés és a ked-

vező kereset  lehetőségének figyelembe vétele. Tehát nem 

véletlenül szerepeltek ezek a tényezők a tanulók szakma-

választási szempontjai között is! Ugyancsak a tanulók vé-

leményét támasztják alá a szülők akkor, amikor például a 
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Kolosban a szakma kiválasztását befolyásoló tényezők között 

a család mellett motíváló tényező a tanulók hobbyja, ott-

honi gyakorlati tevékenységük. A vegyiparban annak eszköz-

igényessége miatt, az Egressyben pedig az inkább elméleti 

jellegű felkészítés miatt nem domináns ez a tényező. 

Az orientáció hátrányait tekintve az egyes skolák 

véleménye eltér egymástól. A vegyiparban a tanulók szerint 

a kétéves szakmai oktatás elméleti és gyakorlati lemaradást 

és így hátrányt jelent a tanulóknak a többi szakmához képest. 

Többen azt vetik fel az oktatási forma hiányaként, hogy a 

differenciált oktatás ideje /a 2 év/ kevés a szakma megnyug-

tató elsajátításához. Azt hiszem szélesebb körben kellene a 

tanulókban, szüleikben /sokszor a szaktanárokban is!! és a 

társadalomban is tudatosítani, hogy ennek az iskolatipusnak 

fő feladata a szakmai műveltség - a továbbfejlődés képessé-

gének - megalapozása, ugyanakkor az egyes szakmák speciális 

részterületeinek megismertetése a munkahelyi továbbképzés 

elsőrendű érdeke és feladata. A képzés tehát az általános 

szakmai műveltséget kell, hogy biztosítsa a választási le-

hetőség kihasználása közben. 

A Kolosban legfőbb gondot a közösség felbomlása  

jelenti. /Osztályaik kb. 50-50 %-ban keverednek/. Ezen kí-

vül a választási lehetőséget tartják szűkkörűnek a pedagó-

gusok. Az Egressyben is a legfőbb problémának az osztály-

közösségek felbomlását tartják. Aggodalmuk azonban nem 

látszik indokoltnak, hiszen osztályközi mozgásuk nem nagy-

mértékű. Az osztályfőnökök szerint itt vagy a szülők ra-

gaszkodnak erősen egy adott szakmához, vagy az osztály- 
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közösség összetartó ereje bénítja meg az egészséges és 

kívánatos mértékű pályaorientációt, de természetesen nem 

zárható ki egyéb ok sem. 

Több pedagógus fájlalja, hogy az orientáció kö-

vetkeztében a tanulók nem kötődnek kellő mértékben az is-

kolához. Úgy vélem az iskolához kötődés mértéke nem az 

orientáció függvénye, hanem tendenciájában jelenleg az 

egész oktatásügy, főleg az iskolai szabadidős tevékenység 

gondja, nem utolsó sorban össztársadalmi jelenség. 

Azok közül a tanulók közül, akik pozitívan nyilat-

koztak ugyan - reálisan gondolkodva - a lehetőséggel kap-

csolatos aggályukban is hangot adtak. Melyek ezek? Legtöb-

ben szélesítenék a választásban résztvevő szakmák és isko-

lák körét. Viszonylag sokan az egyes szakmákról nyerhető 

ismeretet tartják kevésnek. Az a tény, hogy a jelenlegi 

tantervek mellett a két év műszaki alapismeret és műszaki 

gyakorlat kisebb lehetőséget ad pld. az elektronika meg-

ismerésére, megszerettetésére, mint a finommechanikáéra, 

de ezen apró pedagógiai "trükkökkel" lehet segíteni. Más 

kérdés az, ha ennyi /vegyész, mechanika, elektronika, irá-

nyítástechnika, gimnázium/ választási lehetőséget /szakmát/ 

nem sikerült megnyugtatóan megismerni, mi lenne a szakmák 

számának bővítése során, mennyire lennének a továbbiak meg-

ismerhetők? További gond az, hogy milyen tantervet kellene 

ehhez készíteni és hogyan lehetne azt a rendelkezésre álló 

idő alatt elsajátíttatni. Milyen tanórán kívüli lehetőség 

kinálkozik és használható ahhoz, hogy a tanulók tömege a 

szakmák mind szélesebb körét ismerhessék meg? 



- 119 - 

A vegyipari szakközépiskolában, ahol a leánytanu-

lók aránya a vizsgált iskolák közül a legnagyobb, a tanulók 

többsége a szúk szakmai lehetőséget veti fel problémaként. 

Véleményem szerint ez azzal magyarázható, hogy a szakma el-

sajátítása szorgalmon kívül komoly, reál /matematika, ké-

mia/ felkészültséget is igényel, s így eltér az általában 

hagyományosan jellemző "női" szakmáktól. Az iskola profil-

jának nehézségével hozható összefüggésbe, hogy a lányok 

jelentős hányada a 16 éves korban lehetséges pályaválasz-

tást is túl korainak tartja. A pályaválasztással kapcsolat-

ban a legtöbb aggály abban az iskolában jelentkezik, ame-

lyik iskola — iskolán belül - négy szakra készít fel. 

Az Egressy minden lehetőséget kihasznál az orientáció ér-

dekében. Második év végén a tanulók egy listát kapnak kézbe, 

amelyen szerepel minden olyan iskola és szakma, amely 

az országban a kisérleti képzésben részt vesz. A tájékoztató 

információt ad a kollégiumi elhelyezés lehetőségeiről is. 

A Kolos két szakma közti választási lehetőségét optimális-

nak lehet tekinteni. A Petrik - egy szakos lévén - aggályai 

inkább indokoltak. 

Nem megnyugtató viszont az, hogy nagyon sok szülő 

véleménye szerint a pályaválasztás még 16 éves korban is 

korai. Az igaz, hogy ez a vélemény tendenciaként a 14-16 

éves korosztályban - a tanulók körében is él. Ezen a fel-

fogáson sürgősen változtatni kell, mivel a társadalom szá-

mára eddig is problémát, gondot és megterhelést okozott a  

tanulás korhatárának kitolódása /a termelésből való kiesés, 

az iskolák kapacitásának elégtelenségei, stb. miatt/. 
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A társadalom most további plusz terhet vállal magára, ami-

kor nagyobb anyagi eszközöket fordít a középszintű szak-

emberek képzésére /V.évfolyam-technikus képzés/. 

Sajnos a tanulók egyre nagyobb hányada évek múl-

tán sem tud megnyugtató an  pályát és hivatást választani. 

/A jól fizető munkahelyek és munkafajták vonzzák őket/. 

A pályaválasztás gondjait növeli, hogy a szülők egyre ki-

sebb hányada képes gyermekét olyan sokoldalúságra nevelni, 

hogy közben érdeklődését irányítva és kontrollálva a fiatal 

pályát tudjon választani. Véleményem szerint egyetlen iskola-

tipus sem képes a szülők pályaválasztással kapcsolatos neve-

lési feladatát magára vállalni. Egyetlen tanterv sem képes 

a kialakulatlan érdeklődést 14-16 éves korban felkelteni va-

lamelyik szakma iránt, még ha a szakmák egész köréből is ad 

ízelítőt. Ezt a szép felelősséget nem engedhetik át a szü-

lők az iskolának! 

5./ Az osztályközösségek alakulása és problémáik 

A három iskola már orientált tanulóinak 44 %-a vál-

tozatlannak itéli osztályközösségét, 34 %-a most jobb kö-

zösségben él mint korábban, s a t anulók 24 %-a jelenlegi 

közösségét rosszabbnak itéli, mint amelyben az orientáció 

előtt volt. (13•tábla) 

16, már orientáló osztályfőnök közül csak kettő-

nek okozott nagyobb problémát az osztályközösség felbom-

lása. A többiek pozitívan nyilatkoztak, nem titkolva ter-

mészetesen nehézségeiket sem. Azt ugyanis nem lehet vi-

tatni, hogy a differenciált képzésű osztályok közösségi 

nevelésében mindvégig folyamatosan és néha fokozottabban 
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is kell tevékenykedni. Ez természetesen több időt igényel, 

nagyobb megterhelést jelent szaktanárnak, tanulónak és 

osztályfőnöknek egyaránt. 

13.tábla 

Az osztályközösség megitélése az orientáció után 
(%) 

Iskolák Jobb 
lett 

Nem 
változott 

Rosszabb 
lett 

Petrik 43 54 3 

Kolos 56 14 30 
Egressy 22 48 30 

A gyakorlat azt igazolta, hogy az összetartozás, 

az összeszokás a legnagyobb közösségi erő ebben a korban. 

Ezért azok az osztályok, amelyekben a tanulók összetétele 

nem - vagy alig - változott III-IV. évben osztályközössé-

güket változatlanul jónak minősítik. Ahol az iskolatipus 

lényegének megfelelő orientáció és szakma választás ko-

molyan történt, ott az összetartozás motíváló ereje  ter-

mészetesen kisebb. A korábbihoz képest jobb osztályközös-

séget képes kialakítani a közös érdeklődés /erős ez pld. 

a  Kolosban, ahol  az osztálylétszám két osztály közel 

50-50 %-os keveredéséből jön létre/. A jó osztályközös-

ség kialakításának viszont nem lehet formája a tanulólét- 

szám csökkentése. A közeljövőben pedig a demográfiai hullám 

levonulásáig egyre több tanuló lesz a középiskolában. 

Az Egressyben a tanulók kissé szkeptikusak az 

orientáció közösségre ható erejével kapcsolatban. Az át-

lagnál és az indokoltnál jóval kevesebben tartják válto 
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zatlannak, vagy jobbnak közösségüket az Egressyben, ahol 

pedig az osztályok közötti tanulói mozgás viszonylag kicsi. 

Úgy vélem ez az iskola nevelési tevékenységében az iskolai 

közösség kialakítását elsőrendűen fontosnak tartja. Kérdés, 

hogy nem keresztezi-e ez a tanulók egyéni érdekét, pálya-

irányultságát? A kísérlet stádiumában ellentmondás látszik 

az iskola nevelő munkáját és eredményét meghatározó szem-

pontok és a tanulók egyéni boldogulását jelentő szempontok 

között. Az orientáció ugyanis kétségkívül plusz osztályfő-

nöki és szaktanári energiát köt le és átmeneti eredményte-

lenséget is okozhat /más iskolatipustól eltérő módon/. 

Viszont az iskolák feladata most is az és később egyre in-

kább az lesz, hogy a társadalmi munkamegosztás kielégíté-

sére - valamint az egyéni boldogulását szakmájában megta-

lálni - képes fiatalt neveljenek és képezzenek. 

Úgy tűnik, az orientáció utáni osztályközösség ki-

alakítása legjobban a Kolosban sikerült. Valószínűleg ennek 

az a magyarázata, hogy mivel csak két egységes képzésű osz-

tály van az iskolában, azok tanulói intenzívebb kapcsolatot 

tudnak egymással kialakítani, mint abban az iskolában, ahol 

négy párhuzamos osztály esetleges keveredése fog új közös- 

séget alkotni. A tanulók zöme változatlannak minősítette 

osztályközösségét, s ennek magyarázatául a létszám válto-

zatlanságát hozták fel. Mivel az iskolán belül a legkisebb 

szakmaválasztási lehetőség a Petrikben van /vegyész/, ezért 

itt a leggyakoribb az osztályközösség változatlanságával 

kapcsolatos vélemény. 
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A közösség szempontjából mi a pályaorientáció leg-

nagyobb problémája? Leggyakoribb nehézség, hogy  az új osz-

tályok megosztottak. Főleg a harmadikosok vannak néhány hó-

napos közösségi együttlét után ezen a véleményen. A legtöbb 

tanuló viszont ezekben az osztályokban is lehetségesnek 

tartja az új közösség kialakulását /csak idő kérdése/. 

Azokban az V. osztályokban, ahol a tanulók több osztály-

ból kerülnek össze, egy év alatt- a már kialakult egyéni-

ségekből álló, különböző közösségi normához szokott csopor-

tokból - képtelenség közösséget kialakítani, tanárainak pe-

dig speciális nevelési nehézségekre kell felkészülni. 

6./ Az osztályközösségek kialakításával kapcsolatos feladatok 

A gyakorlat azt igazolja, hogy ahol az egységes osz-

tályok közösséget /képzési közösséget/ alkotnak, ahol az osz-

tályfőnökeik együttműködnek, ott annyira össze lehet szok-

tatni a tanulókat, hogy később az orientáció után lényeges 

problémát a közösség kialakítása nem jelent. Már csak azért 

sem, mert korábban vagy egy osztályba jártak, de legalábbis 

ismerték egymást, vagy KISZ alapszervezetben együtt tevé-

kenykedtek. Ezért feltétlenül a vertikális KISZ alapszer-

vezetek létrehozása a legcélszerűbb ott, ahol egységes osz-

tályok vannak. Mégpedig úgy, hogy a majdan keveredő osztá-

lyok KISZ tanulói lehetőleg egy alapszervezethez kerüljenek. 

Az orientáció nagyon jó közösségeket megbonthat, 

ilyenkor az áldozatkész osztályfőnök fáradozásának eredmé-

nyeként a megmaradt tanulókból is tud kialakítani jó közös-

séget. Akkor jelent nagyobb problémát az orientáció, ha az 

újonnan jött tanulók erős egyéniségek és korábban lényegesen 
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eltérő nevelési normák gyakoroltatásában volt részük. Az 

osztályfőnökök számára az orientáció talán legtöbb munkát 

igénylő problémája az új tanulók megismerése, illetve a ki-

alakult klikkek felszámolása, esetleg kialakulásának meg-

előzése. Ha egy osztálynak kétharmada együttmarad, az ő 

normáik az újonnan jövők követelményrendszerébe - optimá-

lis körülmények között - rövid idő alatt is beépülhetnek. 

A rövid idő alatt jó, de új osztályközösség kialakításá-

hoz az osztályfőnöknek pontos információval kell rendel-

kezniük az új tanulók személyiségéről, magatartásáról és 

tanulási gyakorlatáról. A megismerés formái lehetnek pl.: 

- az osztályfőnöki munka-közösség összehangolt 

tudatos tevékenysége, 

- feljegyzések a tanulókról, 

- több felmérés és orientációs beszélgetés a gyere-

kekkel, amelyekről feljegyzés készül, 

- esetleg a második év közepétől közös 0DB irányí-

tás és közös szülői értekezlet, 

- ajánlást tenni az új osztály tisztségviselőire, 

- az orientációs órákra meghívni a leendő osztály-

főnököt is, 

- a majdan orientáló osztályok közös rendezvényeket 

tartsanak. 

A gyakorlat azt bizonyítja, hogy sok közös program-

mal, a korábban már tárgyalt, de alapvető viselkedési nor-

mákkal foglalkozó osztályfőnöki témák ismétlésével, csak más 

feldolgozási módszerrel, az új csoportokból is lehet jó kö-

zösséget kialakítani. 
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Kívánatos, hogy egységes követelményrendszer, ne-

velői eljárás és elbírálás uralkodjon a párhuzamos osztá-

lyokban. Elengedhetetlenül szükséges, hogy hasonló "pedagó-

giai vénájú" osztályfőnök kerüljön a párhuzamos egységes és 

differenciált osztályok élére. Azonos normarendszer esetén 

az új osztályba kerülő tanulók beilleszkedése zökkenőmen-

tesebb lesz, s a közösség kialakulása is hamarabb közelít 

az optimálishoz. Az egységes normarendszer érdekében kívá-

natos lenne, hogy lehetőleg ugyanazok a szaktanárok tanít-

sanak /szaktárgyuktól, a tantárgy felosztástól, az órarend 

összeállíthatóságától függően/ a párhuzamos egységes, majd 

differenciált képzésű osztályokban. Keveredő osztályokban 

ezzel minimálisra csökken a tanár-diák egymás megismerésé-

hez szükséges idő. 

Főleg iskolán kívüli közös programokkal lehetsé-

ges az új közösség kialakítását elősegíteni. Célszerű el-

sőben és harmadikban is azt a gyakorlatot követni, hogy a 

közös programokat előkészítjük, majd megbeszéljük, hogy a 

közösség értékrendje közeledjen, hogy véleménykülönbség 

esetén a használható hangnemet is megszokják a tanulók. 

A régi és az új tanulók arányosan kapj anak lehe-

tőséget az osztály vezetésében. Ez segít a klikkek felszá-

molásában, heterogénebbé teszi az osztály arculatát. A ta-

nulói egyenrangúság és demokrácia viszont csak jól szerve-

zett és irányított eszköz lehet az osztályfőnök kezében, 

hogy segítségével közösség alakuljon ki az osztályban. 
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V. A KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKEK ELEMZÉSE 

A kollektivizmus, mint erkölcsi érték meghatároz-

za az egyén viselkedését, az embernek egymáshoz és a társa-

dalomhoz való viszonyát. A közösségek jellemzőinek feltárá-

sához a t anulók személyiségének megismerésére van szükség,  

de figyelembe kell venni a személyiség fejlődését meghatá- 

rozó társadalmi tényezőket is. Ugyanis a személyiség szo-

cializálódási folyamata nem más, mint az egyén és a közös-

ség egymásra ható viszonya. Nem értek egyet a túlzottan kö-

zösségire beállítódott nevelés véleményével, ami úgy tekinti 

a közösséget, mint ami egyesíti az egyéneket. Társadalmilag 

pozitívnak akkor tekinthető egy közösség, ha tagjaik egy-

másról tartalmas, mély ismerettel rendelkeznek és ha a kö-

zösség, tagjaival szemben követelményt is támaszt. 

Egy jól szervezett és fejlett közösségben az ob-

jektív kapcsolatok erősek és tagjaikat társadalmi érték alap-

ján itélik meg. Igy "... az egymásról alkotott vélemény az 

objektív nevelési helyzet visszatükröződése: éppen ezért a 

megitélés módja, különösképpen pedig a személyes eszmény- 

kép tartalma a kollektíva fejlődésének fokmérőjeként ér-

tékelhető." (19) Hogy a csoport milyen szerepet játszik 

az egyén életében, az az egyén társadalmi poziciójától, 

műveltségi színvonalától, temperamentum sajátosságaitól, 

orientációs és értékelési mutatóitól függ. A közösség bel-

ső viszonyai és külső környezeti feltételei együtt alkot-

ják a tagok összeforrottságát, azt az erőt, amivel a külső  

hatásoknak a közösség ellent tud állni.  
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A tanulócsoport tagjainak egymáshoz való viszonya 

szerint heterogén. Benne szerepet játszik a spontán csopor-

tosulás, ami alkalomszerű társas kapcsolat. A kollektívá-

ban pedig viszonylag állandóbb,tartósabb és szervezettebb 

közösségi kapcsolatok alakulnak ki. A kezdeti csoportosulá-

sok feladatra orientáltak, majd a közösség fejlődésében egy 

konfliktusos szakasz következik, amikor tagjai egymás meg-

ismerésén, a kapcsolatok kialakításán fáradoznak. Ezután 

egymás érdekének figyelembe vételével kezdenek dönteni és 

tevékenykedni a közösség tagjai. Az egyén egyidőben több 

társadalmi csoport tagja lehet, amelyek különböző érték-

képzeteket és normákat követelnek. A csoportonként eltérő 

értéknormákat az egyén egyik csoportból a másikba viszi, 

segítve ezzel más csoportok értékképzetének kikristályo-

sodását is. A csoport tehát egyre több tevékenységre ki-

terjedő értéknorma szabályozásában vesz részt, miközben 

gazdagodik és közösségként funkcionál.  

A közösségi élethez szükséges alkalmazkodás alap-

ja az értelem és intelligencia. Az intelligens viselkedés  

az előzetes tapasztalatok újszerű felhasználásával bizto-

sítja az akadályok legyőzését, a feladatok teljesítését. 

Az intelligencia ugyanakkor visszahat a tanulásra, annak 

sikerességére, az információk általánosítási készségére is. 

Az együttérzés, az önzetlenség, a felelősség stb, mint 

"társas készségek" tanulása szükséglet. Az intellektuális 

és a társas viselkedés attitűdjein és értékein keresztül 

megy végbe az iskola szocializációs funkciója. Az iskola 
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szocializációs hatása az iskola szervezetétől, a társas 

légkörtől, a tanárok és diákok egymásról alkotott képéből 

származik. 

A tanulók általában hosszabb ideig élnek pedagó-

giai szituációban azáltal, hogy kitolódott az intézményes 

oktatás és szocializáció korhatára. Ebből adódóan az isko-

la értékelési mintái a társas tájékozódásban veszítenek 

súlyukból. Jóval több spontán társas együttes hatására ki- 

alakult értékrend jut szerephez, s ezzel együtt a tanulók-

nak a tanárokhoz és normáikhoz fűződő kapcsolata is lazul. 

A közösség vizsgálatához a 13., 14., és 17. kér-

dést használtam. A témán belül fontos kérdés a fegyelem, 

mint közösségi érték, amelyet az 5. kérdés 1-5-ig terjedő 

értékskálája és a 6. és 7. kérdésre adott válaszok alapján 

mértem. Hogy milyen összefüggés van a közösség és a barát-

választás gyakorisága, valamint a közösségkép és a barát-

választási normák között, azt a 15. és 16. kérdésre adott 

válaszok alapján elemeztem. (1.számú melléklet) 

1./ A közösségi normák gyakorisága  

Az elemzésből kitűnik, hogy mindkét iskolatipus-

ban a választott értéksorrend: 

- aktivitás, 

- társas kapcsolatok, 

- személyiségjegyek és 

- magatartás vonások. 

A közösségi vonások értéke mindkét tipusban csök-

kenő tendenciát mutat, elsősorban életkori sajátosságok 

miatt. Például a 16 éves korban történő pályaválasztás után 
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az önállósodási törekvés erősödik. Egységes tipusban a kö-

zösség újraszerveződése, egyes tanulók félénksége és a kép-

zés bizonytalansága miatt is csökkennek a közösség értékei. 

Ebben a tipusban a tanulók egoistábbak. A képzés fokozott 

humán értékei miatt a tanulók magatartása hasonlít a gim-

náziumi tanulókéhoz. A szakmában való elmélyedés ugyanis 

olyan  fokozott egyéni tanulást igényel, mint a gimnáziumok-

ban  a tanulók továbbtanulásra való felkészülése. Továbbá a 

tanulók szüleinek körében magas az értelmiségiek aránya, 

akik gyermekük egyéni érvényesülését támogatják elsősorban . 

Ötödikben a közösségi értékek emelkednek, mind többen fel-

ismerik a közösség és a közösségi vonások egyéni és társa-

dalmi szükségét. (22.ábra) 

Minden közösségi vonás értéke a kontroll csoport-

ban  magasabb. Közösségük töretlenebbül fejlődik, s ez ak-

kor is erősebb közösséget eredményez, ha tagjainak szemé-

lyiségvonásai, a mások iránt érzett felelőssége egyébként 

kisebb értékű. Természetesen azért, mert a tanulók egyen-

ként ismerik és értékelik a közösségi vonásokat, ez még 

nem jelenti azt, hogy a gyakorlatban jobb an  funkcionáló, 

egészségesebb közösségek lesznek. 

Az aktivitás jegyei, mint fontos közösségi vonás 

értékei mérsékelten növekednek. Magyarázható ez a közép-

iskolában gyakorlattá tett érdekképviseleti, érdekvédelmi 

munka lehetőségeivel, az egymásnak nyújtott segítséggel, 

mindazokkal a közösségi megmozdulásokkal, amelyekre lehe-

tőség és szükség van középiskolás korban. A vizsgált ak-

tivitást kifejező tevékenységek közül legnagyobb értékű 

a véleménynyilvánítás. Értéke mindkét tipusban gyorsan 
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növekvő tendenciájú. A véleménynyilvánításnak két formája le-

het. A "csak azért is megmondom" és a reális helyzetfeltárá-

son alapuló felelősségteljes véleménynyilvánítás, majd döntés. 

Az előbbi népszerűségét igazolja, hogy a munkával kapcsolatos 

felelősség  kérdését jónéhányan elutasították, ugyanakkor a 

felelősségteljes véleménynyilvánítást jóval magasabbra érté-

kelik a tanulók. (14•tábla) 
14.tábla 

A közösségi normák tartalma és gyakorisága 

A választás aránya 

I . II. 	III. IV. V . 

egy- 

séges 
kont- 

roll 
évfolyam csoportban 

96 96 96 91 95 95 96 
62 57 53 54 56 56 61 
66 79 73 71 81 74 83 

91 89 76 81 88 85 88 

68 68 61 62 68 65 69 

45 39 36 23 36 36 48 

88 82 66 67 67 74 80 

39 31 24 24 40 32 39 

49 43 28 23 19 32 33 

62 57 42 51 50 52 62 

53 57 72 58 61 60 57 

Normák 

Aktivitás jegyek 
szivesen magyaráz 
társainak 
vetélkedőt szervez 
véleményt mond 

Társas kapcsolat normái 
kritika hatására vál-
tozik 
alkalmazkodik társaihoz 
sokat olvas, képzelete 
élénk 

Személyiség vonások 
fegyelmezett 
szerény 

Magatartás vonások 
tiszteli tanárait és 
tájékoztat 
nem tűri a munkát 
hanyagolókat 
tekintélye van tár-
sai előtt 
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A tanulók többsége a véleménynyilvánítás elégte-

lensége miatt értékelte nagyra ezt a normát. A tanulók kez-

detben még nem tudnak véleményt mondani, az új közösségben 

pedig nem ismerik a többiek és a tanárok követelményét. 

A kontroll csoport t anulói közül viszont sokan nem akarnak 

véleményt mondani, mert négy év alatt annyira megismerték 

egymást, hogy egy döntés már "belenyugvásra" készteti a ta-

nulókat.Társaiktól természetesen elvárják azt 'a véleményt,amit 

6k esetleg nem mondanak ki. A vetélkedő-szervezésnek, mint 

egy konkrét és népszerű iskolai közösségi tevékenységnek az 

értéke azért csökken mindkét tipusban, mert ez elsősorban 

játékos közösségépítő forma, s mint ilyen, főleg harmadik- 

tól a tanulók tudatában a felnőtté válás útját keresztezi. 

A kritika hatására történő önalakítás értéke stag-

nál. Az egységes csoport tanulóiba jobban beépült ez a nor-

ma, hiszen 16 éves korban a pályaválasztás egy kritika és 

önkritika sorozat után következett be. Az őszinte kritikát 

főleg elsőben igénylik a tanulók, ötödikben elsősorban a 

javítószándék felismerése készteti a tanulókat az érték el-

fogadására. A direkten megfogalmazott normát azért nem ér-

tékelik nagyra a tanulók, mert a korosztály az egyéniséggé 

válás folyamatában visszautasít minden olyan tevékenységet, 

ami befolyásolásának látszatát keltheti. Az indirekten meg-

fogalmazott alkalmazkodási készség megitélésével kapcsolat-

ban már bátrabbak a közös alapú kisérletben résztvevő ta-

nulók és magasabbra értékelik azt. A kontroll csoportban a 

hamarabb kialakuló egyéniség - biztos közegben - a többiek-

hez való alkalmazkodást kevésbé értékeli. Tudatukban a fogalom 
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a partner érdekének figyelembe vételét fejezi ki inkább, 

s nem a saját akaratból történő megváltozást. 

Az élénk képzelet és az önképzés, mint a tanulók 

egymáshoz való viszonyának meghatározói, azért alacsonyab-

bak és csökkenő értékűek, mert a tantervi anyag mindezzel 

az értékkel felvértezi tanulóit. A szerénység, mint közös-

ségi személyiségvonás értékei stagnálnak. Valószínű azért, 

mert a típus tanulóit elsősorban a bizonytalanság jellemzi. 

Domináns személyiségjegyük ellen ugyan tiltakoznak, de ér-

tékrendszerükben kénytelenek beismerni a norma létét. A 

kontroll osztályok az évek során egyre magasabbra értéke-

lik a szerénységet, valószínűleg annak hiánya miatt. Az 

önállósodási törekvés, a biztosabb élethivatás a kontroll 

tanulókat magabiztosabbá teszi, s körükben a "szemben állni 

tudók" inkább népszerűek. 

A vizsgált közösségi magatartásvonások közül a tár-

sak körében élvezett tekintély értéke magas. A tanulók te-

kintély igénye főleg harmadikban lesz igen nagy. Annak van 

a tanulók körében tekintélye, aki segítséget nyújt, véle-

ményt nyilvánít, aki képes a kritikát elfogadni és aki fe-

gyelmezett. Azonban átmenetileg a közösség fejlettségétől 

függően a fegyelmezetlen tanulók is lehetnek népszerűek és 

szórakoztatóak. Kontroll csoportban a tekintély elvének 

értéke az előzőeknél magasabb. Az általában önzőbb egyének 

csoportjában a többiek véleményétől függ az egyén közös-

ségben elfoglalt helye, ami aztán az egyén önző vonásait 

erősíti, vagy mérsékli majd. 
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Mindkét tipusban viszonylag magas az értéke a 

munkájukat elhanyagolókkal szembeni elutasító magatartás-

nak. A tanár tájékoztatását mindkét csoport erőteljesen 

elutasítja. A tanulók tudatában ez a magatartás egyet je-

lent az árulkodással, a stréberséggel. Ugyanakkor a közös-

ség fejlődése érdekében szükséges kölcsönös információ-

csere értékét nem ismerik fel a tanulók. /14.tábla/ Fon-

tos közösségi magatartás lenne a demokrácia helyes értel-

mezése és gyakorlata. Az elemzés azt mutatja, hogy a ta-

nulók főleg a demokrácia gyakorlatát nem ismerik /különö-

sen a kontroll csoportban!/. A tanulók viszonylag nagyra 

értékelték azt a normát, hogy a közösségi embernek min-

denki javaslatát figyelembe kell vennie. Tehát sokan nem 

értik, hogy a demokrácia lényege a többség érdekének és 

véleményének figyelembe vétele, de nem jelentheti minden-

ki érdekének érvényesítését. (23.ábra) 

A mások szórakoztatását célzó magatartás /például 

a társak megneveltetésének/ értéke az egységes csoportb an  

alacsonyabb, s igen mérsékelt csökkenést mutat. A kontroll 

osztályokban jóval beépültebb ez a norma. Tehát a kontroll 

osztályok inkább haveri kis csoportok együttese. 

A fegyelem értéke az évek során mindkét tipusban 

csökkenő tendenciát mutat, ami igazolja, hogy a korosztály 

általános személyiség fejlődésével együttjáró önállósodása 

önfegyelemmel, következetes magatartással is párosul. Az 

egységes iskolatipus egy következetes nevelőtevékenységet 

igényel az iskolától és a tanároktól, így a fegyelem igé-

nye és gyakorlata észrevétlenül beépül a tanulókba. 
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Kérdés, hogy a fegyelem fogalmi és normajegyeit 

mennyire sajátítják el a képzés tanulói? A kérdés megvá-

laszolásához részletesen kitérek a fegyelemmel kapcsola-

tos fogalmi és normajegyek értékeinek elemzésére, a fe-

gyelmezetlenséggel szembeni reakciókra és az iskolai fe-

gyelem érdekviszonyainak feltárására. 

A fegyelem helyes fogalmi és norma jegyeinek értéke  

15.tábla 

A fegyelem fogalmi és norma értékeinek átlaga 
/1-5-ig terjedő skálán/ 

Megnevezés Egységes 
csoportban 

Kontroll 
csoportban 

Önzetlenség 3,63 3,58 
Megfontoltság 4,21 4,22 
Szabadság 3,61 3,43 
Engedelmesség 3,57 3,57 
Szorgalom 4,29 4,30 
Aktivitás 4,09 4,24 
Közösség szolgálata 3,78 3,42 
Önuralom 4,50 4,47 
Szervezettség 3,78 3,86 

R A fegyelem elfogadott fogalmi és norma jegyei 

Mindkét csoport tanulói a megfontoltságot, mint 

a fegyelem egyik alapvető személyiségjegyét nagyra értéke-

lik, de az évek során ennek ereje csökken (15.tábla). A ké-

ső serdülőkor önállósodási "lázadó" korszakában a megfon-

toltság nélkülözött tulajdonság. A tanulók az általuk is 

szükségesnek itélt fegyelmet tehát feladják. Egységes cso- 
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portban a megfontoltság hamarabb beépülő fogalom, mert élet-

körülményük, döntési képességük fejlődése ezt igényli tőlük. 

Kontroll csoportban a kezdeti magabiztosság után a kölcsönös 

egymás mellett élés gyakorlata tanítja meg a tanulókat, hogy 

higgadt megfontoltság nélkül az együttélés sem, de az együtt-

dolgozás sem valósítható meg. (24.ábra) 

A rend, mint normális munkafeltétel, bizonyos fokú 

engedelmességet kíván a csoport tagjaitól. Az engedelmesség 

ennek a korosztálynak a tudatában az önállóságról, az egyé-

niségről való lemondást "megalkuvást" jelenti, s mint ilyen: 

elítélendő magatartásforma. Ez a magyarázata, hogy az egy-

séges csoport t anulói oly nagy mértékben elutasítják ezt. 

Sajnálatos, hogy a fegyelmezett magatartásvonásokat, mint 

a behódolás, az egyéniség feladásának sajátosságát fogják 

fel a tanulók, s ezért alacsonyan  is értékelik azt. A kont-

roll csoport tanulói az engedelmességet az évek során egy-

re magasabbra értékelik. Az eltérésnek az az oka, hogy az 

egységes képzésben résztvevők társadalmi érése - éppen a 

képzés lényegéből adódóan - időben kitolódik. Később jut- 

nak el az önállósodás, a végső döntés - a pályaválasztás 

időszakába -, amikor még igen nagy szerepe van abban a szü-

lőknek is. Csak az ifjukor küszöbére érve ismerik el a ta-

nulók azt, hogy minden társadalmi együttélés /család-, ba-

rát-, osztály és munkaközösség is/ elvár az egyéntől egy 

bizonyos fokú engedelmességet, a "csak egyéni" érdekről 

való bizonyos fokú lemondást. 

Az alapvető személyiségjegyekből adódó normarend-

szer határozza meg egy kialakult szituációban a tanulók 
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mindennapi munkáját. Az egységes tanulók az önuralmat, mint 

viselkedési formát igen nagyra értékelik, de értéke a kép-

zés során alig nő. (25.ábra) A társadalmi érettségig az 

egységes képzés lényegéből adódóan olyan döntéssorozatot 

élnek át a tanulók, hogy ez nagyfokú önuralmat alakít ki 

bennük. 

A szervezettség és a közösség szolgálata, mint 

magatartási normák értékei azért nem nőhetnek, mert azok 

a képzés kezdetén, a nagy feladatok és döntések időszaká- 

ban már kialakultak. A közösségi tevékenységet az egységes 

csoportban magasabbra értékelik, hiszen a tanulók erkölcsi 

sokszínűsége miatt ott jobb a légkör, segítik egymást. Ez-

zel szemben a kontroll csoport erkölcsi tulajdonságai kö- 

zött első helyen szerepel az önző magatartás, ami széthú-

zást, tehát szervezetlenséget jelent, nézet- és tevékeny-

ségkülönbséget eredményez. Ez a tendencia megerősíti azt a 

korábbi állítást, hogy az egységes képzésben résztvevő ta-

nulók egymáshoz való viszonya emberibb, segítő szándékú. 

Ezzel szemben a kontroll csoport tanulói rendelkeznek nem-

kívánatos /magabiztos, önző/ jellemvonásokkal is. 

A szorgalom azért része a tanulók fegyelem képé-

nek, mert ez láncreakciókon keresztül vezet a fegyelmezet-

lenséghez. Szorgalom nélkül a követelményeknek nem lehet 

eleget tenni. Ilyenkor a tanár viszonylag többet követel, 

ami tanórán szigorúbb légkört hoz. Mivel a korábbi követel-

ménynek sem tettek eleget a tanulók, védekezésül ellenáll-

nak, fegyelmezetlenek, ami újabb tiltó norma kialakítását 
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vonja maga után. Az ilyen dac a tanulókban vagy az oktatás, 

vagy a közösségi tevékenység feladataival szemben alakul ki. 

A nagyobb aktivitás viszont nagyobb feladatok elvégzésére 

ad lehetőséget, ami természetesen kizárja a fegyelmezetlen-

séget. 

A fegyelem személyiségjegyeként viszonylag magasan 

értékelik a tanulók az aktivitás, az önzetlenség és a sza-

badság tulajdonságokat. Valószínű azért, mert - mint alap-

vető erkölcsi normák - feltételként befolyásolják a fegye-

lem gyakorlatát. 

Az egységes képzés tanulói közül néhányan a képzés 

első két évében a pályaválasztásra készülve elfáradnak, bi-

zonyos értékekkel szemben elfásulnak. Egyéni érvénye sülést 
célzó magatartásformáik a későbbiek során a magasabb szintű 

közösségi nevelés értékeivel szemben hatnak. Viszont beépült 

fegyelem normájuk miatt a munkalégkör az egységes osztá-

lyokban jobb, a domináns pozitív erkölcsi tulajdonságok és 

a többségükbe korán bevésett erkölcsi fogalmi és normaje-

gyek gyakorisága miatt. 

A fegyelmezetlenséggel szembeni reakció gyakorisága  

Arra a kérdésre, hogy mit mondanál társadnak, h a . 
az  fegyelmezetlen lenne, a tanulók reakcióit csoportosítva 

az alábbi értéksorrend állapítható meg: 

1./ csak rászólna, de nem érvelne; 

2./ az egyén saját érdekére hivatkozna; 

3./ a közösség érdekét hangsúlyozná; 

4./ nem szólna semmit; 

5./ a figyelmeztető érdekére hivatkozna; 

6./ csak egyszer szólna rá, utána semmit sem tenne. 
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Legtöbben tehát csak rászólnának társukra, de nem 

érvelnének a fegyelem szükségessége mellett. Ha mégis, ak-

kor a fegyelmezetlen egyén érdekére hivatkoznának, azt 

magyaráznák, miért rossz, /kellemetlen/ az egyén számá- 

ra a fegyelmezetlenség. Válaszukat azzal indokolták, hogy 

mindenkinek saját érdeke a fegyelem, mert csak így lehet 

dolgozni, tanulni. (26.ábra) 

Az egységes iskolatipusban az egyén érdekét fon-

tos érvnek tartják a tanulók. Ezt főleg elsőben hangoz-

tatják, amikor még nem alakul ki a felelősség egymás iránt, 

illetve ötödikben, amikor a közösség végképp felbomlik. Az 

iskolatipus problémáin kívül ennek természetesen életkori, 

pszichológiai okai is vannak. Ez a korszak a tanulók éle-

tében a társaságra vágyó, de mégis magányosságra törekvő 

önértékelő korszak. Harmadiktól már ismét az egyén érdeke 

lesz a legdominánsabb tényező. 

Általában a kontroll csoportban is hasonló módon 

reagálnak a tanulók társaik fegyelmezetlenségére. Ott már 

a tanulmányi idő kezdetén kisebb mértékű a közösség érde-

kének figyelembe vétele. Sőt a figyelmeztető egyén érde- 

kei is fontosabb reakció szempontok ekkor, mint az egysé-

ges képzés kezdetén. Általában a tanulók fegyelmezetlen 

társsal szembeni reakciója emberi kapcsolatok iránti ér-

zékenységük, önzetlen magatartásuk, egymást segítő közös-

ségi viszonyrendszerük sajátosságainak függvénye. 

Az iskolai fegyelem érdekviszonyai  

A "kinek érdeke az iskolában a fegyelem" kérdésre 
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adott válaszokat az alábbi szempontok szerint csoportosí- 

tottam: 

- a tanár és diák közös érdeke, 

- csak a diák, 

- mindenki, 

- csak a tanár érdeke. 

Az érdekeket a megkérdezettek mindkét tipusban 

azonos sorrendben értékelték, legfeljebb a választás ten-

denciájában figyelhető meg eltérés. (27.ábra) Az egységes 

tipusban "a tanár és a diák közös érdeke" a domináns vá-

lasz. Az elemzés azt mutatja, hogy akinél az értékitélet 

már a középiskola előtt kialakul, azoknál az évek során, 

dacára a személyiségfejlődésben bekövetkező változásnak 

és a közösségi viszonyok módosulásának, az értékitélet 

alig változik. 

A fegyelemmel kapcsolatban csak a diák érdekét 

felismerők aránya a középiskola során nagymértékben csök-

ken. Helyébe - arányait tekintve - a tanár érdekét hangoz-

tatók lépnek. Ezek azok a tanulók, akik a nagyobb tanári 

követelménnyel szemben sikerélmény híjján ellenállással 

reagálnak és sikertelenségük okozójának a tanárt tekintik. 

Úgy vélik, hogy az a tanár, aki a fegyelmet munkafeltétel-

ként megköveteli, az "csak" azért teszi, hogy tudjon ta-

nítani. 

A fegyelemmel kapcsolatban a mindenki érdekét fel-

vető tanulók aránya az évek során változatlan. Ők "mindenki" 

alatt a tanárt, a diákot, az iskolát és a technikai sze-

mélyzetet értik. Sőt az iskola falain kívül is alkalmaz- 

zák a fogalmat, amikor,mindenki felelősségét hangsúlyozzák. 
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Helyesen ismerik fel, hogy a társadalom munkafeltételeinek 

nélkülözhetetlen része a fegyelem, hogy az eredményesség 

a fegyelem függvénye, s hogyha a fegyelmet mindenki ön-

kontrollnak tekinti, a fegyelem nemcsak engedelmesség, 

hanem mások érdekét is figyelembe vevő szabadság lesz. 

2./ A közösségi élet értékei és a közösségi kép közötti  

összefüggés  

A kérdőív 13.kérdésében szereplő értékitéletek 

közül kellett a tanulóknak kiválasztani a közösségi embert 

jellemző vonásokat. Elemzésemben arra voltam kiváncsi, hogy 

a magasabb közösségi érték együtt jár-e gazdagabb közösségi  

képpel? Ha a két tényező között egyenes összefüggés van, 

úgy a nagyobb közösségi érték beépült értéket jelent. (28. 

ábra) 

A nagyobb közösségi értéket megfogalmazó tanulók 

aránya nő, tehát egyre több fiatal ismeri a közösségi élet-

forma teljes fogalomkörét. Ez azt bizonyítja, hogy az is-

kolatipus képes közösségi értékeket közvetíteni és meg-

erősíteni. Azonban a közösségi élet általános értékcsökke-

nésével egyenes arányban nő a közösséget kevésbé értékelő 

tanulók aránya. Csak az igen alacsony közösségi értékűek 

aránya marad - egyéniségtől függően - viszonylag változat-

lan. Rajtuk az sem segített, hogy mindég valamilyen közös-

ségben éltek és élnek most is, sőt a későbbi pályaválasz-

tás szintén akadályozza a magányos egyéniségek közösségivé 

válását (29.ábra) 

Általában nem fogalmi jegyek alapján sekélyesedik 

a tanulók közösségi képe, hanem a közösségi emberre jellemző 
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gyakorlati tevékenység felismerése lesz egyre kevesebb. Úgy 

tűnik, hogy a mindennapok gyakorlatában eltörpül a közössé-

;i ember. Hogy tevékenységét hogyan értékelik a tanulók, az 

mindég a közösség fejlettségétől, tevékenységétől, az isko-

lai nevelő munkától, az osztály, a KISZ és az 0DB tevékeny-

ségétől függ. A közösségi emberre jellemző tulajdonságok 

kiválasztása attól is függ, hogy a közösségi jellemvonáso-

kat mennyire akarják felismerni a tanulók, illetve véle-

ményt mennyire tudnak és akarnak nyilvánítani. A vizsgált 

tanulók "közösségi embere" átlagban négy fő jellemvonással 

rendelkezik, tehát viszonylag kevesen tudják, hogy mit je-

lent ma közösséginek lenni. . 

A tudatos közösségi életre való felkészülés azért 

csak mérsékelten fontos, mert a közös alapú középiskolák-

ba járóknak a tantervi ismeretanyagot olyan körülmények 

között kell elsajátítaniuk, hogy közben kétszer, de lehet 

hogy háromszor élik át közösségi viszonyaik változását. 

Ez  a pozició-váltás plusz energiát köt le akkor, amikor 

a legnagyobb tantárgyi értékkoncentrációra lenne szükségük. 

3./ A közösségi cselekedet indítékai  

Nyiltvégű "írj egy rövid történetet, melyben kö-

zösséginek itélt ember cselekedett" kérdésre adott válasz 

alapján a következő módon csoportosítottam az indítékokat: 

- segítséget nyújt, 

- szervező munkát végez, 
- becsületet ment meg, 

- igazságot tár fel, 
- egyéb közösségi munkát végez. 
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16.tábla 

A közösségi cselekedet indítékainak gyakorisága 

Indítékok 
I. II . III. 	IV. V . Egy- 	Kont- 

séges roll 

évfolyamon csoportban 

Segítséget nyújt 	18 11 8 10 11 	12 14 

Szervező munkát végez 	15 20 15 7 9 	13 13 

Többlet munkát végez 	8 7 4 5 2 	5 4 

Becsületet ment 	5 8 2 4 - 	4 4 

Igazságot tár fel 	5 2 2 2 5 	3 3 

Egyéb közösségi 	3  
munkát végez 

6 3 6 5 	5 4 

A közösségi cselekedet indítékainak gyakoriságában a 

két iskolatipus között nincs lényeges eltérés. A megkérdezett 

tanulók kb. 55 %-a nem válaszolt, tehát olyan embert, aki kö-

zösségi, ők nem ismernek. A probléma általános pedagógiai, 

nevelési jelenség, s nem csak a közös alapú kisérleti képzés 

problémája. (16.tábla) A szervezői munka, mint közösségi te-

vékenység fontosabb, tehát értékesebb tevékenység. A segít-

séget főleg harmadikban a tanulás, a szakmai elméleti tár-

gyak elsajátítása érdekében igénylik a tanulók egymástól és 

a pedagógusoktól. Egyre kevesebb tanuló igényel a közösségi 

embertől /társától/ plusz munkát és olyan tevékenységet, 

amely az igazság felderítését szolgálja. A többlet munka-

végzésre az aránytalan munkamegosztás, a kényelem és a má-

sok kihasználása miatt kerülhet sor. Ezeket a magatartás-

vonásokat a tanulók alapvetően elutasítják. Az igazság-

feltáró közösségi munkát valószínű azért nem értékelik ma-

gasabbra a tanulók, mert egyre többen maguk is képesek az 
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igazságfeltárásra, tehát nincs szükségük képviselőre a kö-

zösségi társ személyében. 

Úgy tűnik, hogy a vizsgált középiskolás tanulók  

zöme ismeri a közösség fogalmát, elvileg a közösségi te-

vékenység értelmét is, de nem fogadják el saját normájuk-

ként, nem aktív részesei ennek az életformának. Kérdés, 

hogy: 

- a közösségi normák által meghatározott barát-

választási értékrendszerben megfigyelhető-e az 

általános társadalmi értékcsökkenés; 

- illetve a közösségi és a barátválasztási motí-

vumok összefüggésben vannak-e egymással? 

A barátválasztás értékei  

Mindkét iskolatipusban ugyanazok a szempontok mo- 

tíválják a barátválasztást. Feltűnő viszont, hogy a motí-

vumok értéke az egységes tipusban jóval erősebb. A segitség-

nyújtás igénye, az egymásra utaltság az egységes csoportban 

fontosabb, tehát a tanulók az emberi kapcsolatokra érzéke-

nyebbek, mint kontroll társaik. A barátválasztással kap-

csolatban is bizonyítást nyert, hogy a tantervek tartalmi 

sajátosságaiból és a megkülönböztetett figyelemmel végzett 

nevelési tevékenység eredményeiből, a kisérleti képzésben 

az emberi kapcsolatokra érzékenyebb fiatalokat lehet ne-

velni. Ugyanezt az állítást már korábban az általános er-

kölcsi kapcsolatok vizsgálata is bizonyítja. (30.ábra) 

Úgy tűnik, hogy a 14-18 éves tanulók kevesebbet  

beszélgetnek. Igaz,ez a bezárkózás korszaka, amikor csak 

rabszódikusan igénylik a beszélgetést társsal és baráttal. 
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Mivel a beszélgetési igény szükség esetén sem mindég nyer 

kielégítést, a tanulók leszoknak a kapcsolattartás ilyen 

formájáról. Valójában keveset is segítenek egymásnak, pe-

dig barátjuktól elvárják ezt a nemes emberi tulajdonságot. 

A közös alapú kisérleti képzésben a tanterv zsúfoltsága 

időben megakadályozza, hogy a tanulók több időt töltsenek 

egymással és ápolják kapcsolataikat. 

Valószínű azokat a tulajdonságokat, magatartás-

formákat várják el a tanulók barátjuktól, ami osztálykö-

zösségük tagjaiból hiányzik. Például napjainkban a szak-

középiskolákban a közösség erősödésével szemben egy bizo-

nyos fokú egoizmus ütötte fel fejét. Sajnos a magába for-

duló életforma ma nálunk össztársadalmi jelenség, s ezért 

a kívánatos mértékben nem gyorsul a társadalmi demokrácia 

gyakorlata sem. Problémát jelent az is, hogy társadalmi 

tevékenységünk során mennyiségi mutatókra, eredményekre 

törekszünk, szemben a minőségi, érzelmi alapokra helyezett, 

egymással többet törődő magatartással. 

A tanulók kapcsolata egyre formálisabbá válik.  

A klubbdélután kiment a divatból, mint olyan forma, ahol 

a szórakozáson kívül kapcsolatteremtésre is mód nyílott. 

A disco viszont nem partner és "szellemi társkereső fórum", 

sőt hangos zenéje távol tartja egymástól az érdeklődőket. 

A hétvégi telek is a kapcsolatnélküliséget igazoja. A csa-

lád nem él együtt, vagy megélhetési gondok, vagy a nagyobb 

elfoglaltsággal együtt járó hivatás miatt. De a TV és a mo-

zi is elválasztja az embereket egymástól. Igy a tanulók zö-

me a kortárs csoporthoz vonzódik. A tanulók, hogy védekez-

zenek az egyéni kapcsolatrendszer buktatóival szemben, 
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- mert nem tanítjuk erre meg őket - laza csoportkapcsolatot 

tartanak fenn, /pl. "több, vagy sok jó barátja van"/. Közü-

lük viszont csak kevesen vannak oly anok, akik ettől a kap-

csolattól gazdagodnak. 

A barátválasztáskor ható tipusjegyek ereje  

A barátválasztással kapcsolatos tipusértékek erő-

sebbek, mint az a munkával kapcsolatos itéleteknél megfi-

gyelhető volt. Valószínű a baráttal kapcsolatos itéletek-

ben a tanulók őszintébbek és a megitélő egyéniségétől füg-

gően sokszínűek. Sőt a barátválasztást átélt, beépült ér-

zelmi, erkölcsi normák motíválják, míg a munkával kapcso-

latos itéletük erőteljesen a társadalmi normarendszer ha-

tását viseli magán, s a megtanult normák szerint itélkeznek. 

A közös alapú kisérleti képzésben a félénkséget 

megtestesítő barátválasztási motívumok gyakorisága nő. 

Ugyanakkor a realitás és a magabiztosság értékei csökken-

nek. Úgy tűnik, hogy az egységes tanulók mind a barátvá-

lasztásban, mind a munkában bizonytalanabbak, mint kont-

roll társaik. (31.ábra) 

A kérdésekre adott válaszok arra utalnak, hogy a 

tanulók a barát fogalmi jegyeivel nincsenek tisztában. 

A barát és a haver között sokan nem tudnak különbséget 

tenni. Természetesen a választott motívumok attól is függ-

.nek, hogy a megkérdezés pillanatában milyen barátja volt 

az adott tanulónak. Ugyanis a tanulók többsége általában 

az adott barát tipusjegyeit írja le, s nem azét, aki igaz 

barátja lenne. Az utóbbiból lehetne igazán következtetést 
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levonni arra vonatkozóan, hogy az adott tanulóba milyen ba-

rátválasztási értékrendszer épült be. A kontroll csoport 

tanulói a barátválasztásnál a domináns tipusértékek alap-

ján karakterisztikusabbak és differenciáltabbak, mint egy-

séges társaik. 

Kérdés, hogy a segítségnyújtás igénye, mint barát-

választási motívum milyen összefüggésben van a szülők fog-

lalkozásával? (32.ábra) Az értelmiségi szülők gyermekei ál-

talában azért igénylik a barát támogatását, mert a szülők 

keveset foglalkoznak velük. A középiskola vége felé már 

nincs szükségük segítségre, mert beérik a jobb társadalmi 

környezetük segítő hatása. Néhány  tanuló igényszintje 

lecsökk4nhet, a többség azonban tudja, hogy sikerük első-

sorban saját erőfeszítésüktől függ, s csak ezután vehető 

igénybe a barát segítsége. 

A vezető szülők gyermekeinek magabiztos kapcsolat-

teremtő képessége csökkenőben van, mert egyre biztosabban 

felismerik, hogy sikerük saját erőfeszítésüktől függ. 

A szakmunkás szülők gyermekei a baráttól közepes segítsé-

get igényelnek. Másodikban származásuk és a megszervezett 

. iskolai gondoskodás miatt magabiztosság lesz orrá rajtuk. 

Harmadiktól már ismét igénylika nehezedő szakmai anyagban 

való lemaradás miatt a barát segítségét. 

Az elemzés  eredményeként a tanulókban élő közös-

ségi értékrendszer tapasztalatai az alábbiakban foglalha- 

tók össze. A közös alapú kisérleti képzésben résztvevő ta- 

nulók körében az önuralom és az önfegyelem jobban elfogadott 

norma, mint a kontroll társaknál. Az érték irányába lobban 

alakítható tanulókat a szerénység és a következetesebb maga- 
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tartás jellemzi. Bár a tanulók engedelmességre készek, de 

sokan a gyakorlatban az engedelmességet nem erénynek, ha-

nem az ember gyengeségét kifejező normának tekintik, s 

mint ilyet, elítélik. 

A közösségi értékbeállítódás ellen számtalan té-

nyező hat napjainkban. A 14-18 éves kor a tanulók önálló-

sodásának korszaka, de a társadalmi értékrendszer devalvá-

lódása, az iskolai demokrácia elégtelen gyakorlata miatt 

a tanulók egy része mindenbe "érték nélkül" kíván bele-

szólni, mások inkább az érdektelenséget választják. A kö-

zösségi értékrendszer ellen hat, hogy bár a tanulók nagy-

része ismeri a közösségi normákat, de a gyakorlatban /sem 

az iskolában, sem a társadalomban/ nem elég példát látnak 

rá. Az értékes közösségi magatartásnak, mint példának tár-

sadalmi szinten nagyobb propagandát kell adni. 

A fegyelem, mint a közösségi élet feltétele szin-

tén nem kap kellő hangsúlyt a 14-18 évesek normarendsze-

rében. De mert ismerik a fogalmakat, ez a későbbiekben biz-

tató jele lehet annak, hogy a norma társadalmi gyakorlás 

után beépülhet értékrendszerünkbe. Hogy beépült normává 

válik-e a fegyelem,abban óriási szerepe van a gyáraknak, 

üzemeknek, mint leendő munkahelyeknek. Vajon a fiatal mun-

kábaállókkal eleget foglalkoznak-e az üzemekben? Ott tar-

tózkodásuk önmagában nem elegendő ahhoz, hogy kapcsolat-

teremtési készségük továbbfejlődjön és szakmai tudásukat 

kihasználják és gyarapítsák. Úgy tűnik, hogy az emberi 

viszonyrendszer elsajátítása érdekében kevés gyakorlati 

lépésre van lehetőségük a fiataloknak, az iskola nevelő 

szerepe pedig ebben egyedül kevés. 
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Az őszinte kapcsolatot feltételező barátválasz-

tás, érzelmi és társadalmi normarendszer alapján történik, 

s benne megvan a családnak is és az iskolának is a saját 

különálló, de mégis egymásra épülő és kölcsönös feladata. 

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a barátválasztás motí-

vumai inkább érzelmi /tehát főleg családi/ eredetű normák 

alapján determinálódnak. A tanulók munkavállalási norma-

rendszere pedig inkább társadalmi /elsősorban iskolai/ 

normák által meghatározott. Mindez kirajzolja a feladato-

kat, azt, hogy a szocializáció érdekében az iskolának na-

gyobb részt kell vállalni az őszinteségen és mély emberi 

kapcsolatokon alapuló barátválasztási motívumok nevelésé-

ben. Viszont a munka értékeinek elsajátítása érdekében a 

család nevelő, értékmeghatározó szerepét és feladatát kell 

fokozni.  
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KÖVETKEZTETÉSEK A TÁVLATI FEJLESZTÉSI TERV FÜGGVÉNYÉBEN 

Az MSzMP KB 1982.áprilisában határozatot hozott 

a közoktatás fejlesztéséről. A közoktatási rendszer to-

vábbfejlesztésére vonatkozó részletes javaslat szerint: 

"Az oktatási rendszer fejlesztési programját a szocialis-

ta társadalmi viszonyokban kibontakozó változásokkal ösz-

szefüggésben kell szemlélni és meghatározni. Kiemelkedően 

fontosak a társadalmi-gazdasági fejlődés várható tendenciái,  

a társadalmi szerkezetben kibontakozó változások, a demog-

ráfiai és a települési viszonyok módosulása, az ifjuság 

szocializációjában megfigyelhető új vonások. Mindezek a 

korábbiaktól sokban  különböző követelményeket támasztanak  

az iskolarendszerrel szemben." (43) 

A távlati fejlesztési program elsődleges feladat-

nak tekinti az ifjuság társadalomba való beilleszkedésének 

megoldását. Változó gazdasági körülmények között, gazdasá-

gi együttműködés keretében akkor lesz képes az ifjuság a 

feladatoknak megfelelni, ha néhány olyan tulajdonsággal 

felvértezzük őket, amelyek jelenlegi társadalmunkban a 

gyakran változó értékek közé tartoznak. Elemzésem azt bi-

zonyítja, hogy az ifjuságból leginkább hiányzó és körük-

ben hiányolt értékek az őszinte segítségnyújtás, az igaz-

ság és a szorgalom. Ezek azok az értékattitűdök, melyek-

nek beépülését a jövő iskolatipusának, a közös alapú ki-

sérleti képzésnek is meg kell oldani. 

Az új nemzedék nevelésében a jövőben elsőrendű 

feladat a családra hárul. Ideje lenne a gazdaságban, a 
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társadalmi értékrendszerünkben olyan változásokat elindí-

tani, a család felnőtt tagjaiban tudatosítani, hogy a csa-

lád alapvető funkciójának eleget kell hogy tegyen. Igy a 

család a gyermek szoktatásától a tudatos nevelésen át be-

épült értéknormaként alakítja ki: a rendszerességet. Az-

által, hogy a gyermek kicsi korától fogva bekapcsolódik 

a családi munkamegosztásba, olyan felelősség és kötelesség-

tudat, alakul ki benne, ami a felnőttekhez, a társaikhoz 

való viszonyát alapvetően meghatározza. Ma ezek a normák 

azok, amelyek nincsenek helyén értékrendszerünkben. A szü-

lői ház által megkövetelt kötelesség és felelősségtudat-

tal a családszocializációs feladatát kell hogy ellássa, 

miközben felkészíti gyermekét a munkára és az életre. Ha 

a család társadalmi feladatát ellátná, ha fokozódna a gyer-

mekben a tudati eredetű értékek motívációs bázisa, akkor 

korábban és viszonylag zökkenőmentesen képes lenne beil-

leszkedni a társadalomba. A család érzelmi-tudati érték-

képző erejéből a közös alapú kisérleti képzés képes volt 

néhány értéket visszahozni azáltal, hogy 16 éves korra 

tolta ki a pályaválasztás idejét. Természetesen újabb 

problémát jelent az, hogy így a társadalmi érés ideje 

tovább tolódik. 

A középtávú fejlesztési program feladatul hatá-

rozta meg, hogy a közoktatási rendszer széles kapcsolatot  

alakítson ki a tanulókkal. A közös alapú kisérleti képzés 

a tanuló alkalmazkodási készségét is javította, hiszen az 

elemzés bizonyította, hogy a benne résztvevők érzelmileg 

gazdagabbak a tanterv ismeretanyaga és a metodikai el- 
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járások sokszínűsége miatt. Mivel a tanterv ismeretanyaga 

képes az érzelmi neveléshez szükséges tartalmat biztosí-

tani, szükséges továbbfejleszteni azt a pedagógiai neve-

lői metodikai eljárás sorozatot, amivel a tanulókban az 

attitűdök és a beállítódás kialakítható. A kisérlet stá-

diumában nevelő pedagógusok lelkesedését, szakmai tudá-

sát, az iskolák kezdeményező készségét a jövőben is ka-

matoztatni kell. Érdekeltté kell tenni az oktatásügyben 

dolgozókat, hogy a tanulókban a legváltozatosabb eljárá-

sokkal, mind gazdagabb érzelmvilágot alakíts anak ki. 

Használják az új iskolatipus orientációs tevékenységében 

a gyakorlatban  már bevált nevelői eljárásokat, hogy az 

erkölcsi normákat tudatosan előkészítő szituáció után az 

értékelő és önértékelő tevékenység következzen. 

Társadalmunk célja, hogy az ifjuság alkalmazkodó, 

kreatív, kezdeményező, felelős választ adjon az életre.  

Ahhoz, hogy ennek a célkitűzésnek az ifjúság megfeleljen, 

meg kell változtatni azt a társadalmi értéket és gyakor-

latot, amelyik kisebb szellemi erőfeszítéssel is megelég-

szik. Mindaddig, amíg az anyagi és az erkölcsi elismerés 

csak annyira becsüli meg a tudást, mint napjainkban, ad-

dig a nagyobb erőfeszítések irányába semmi sem motíválja 

a tanulókat. 

A közös alapú kisérleti képzésben résztvevők 

szociabilis készsége,/a társadalmi viszonyokba való be-

kapcsolódási/ mértéke és lehetősége nem megfelelő. A tan- 

anyag csökkentésével párhuzamosan a szocializáció gyakor- 
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lati lehetőségeit kell keresni. A szakmai képzésen keresz-

tül például közelíteni kell a társadalmi valóság megisme-

réséhez annak ellenére, hogy az üzemek nagy része ennek a 

feladatának nem tud eleget tenni. A képzés magas általános 

erkölcsi normarendszere ma még kompenzálni tudja mindazo-

kat a valós, de mégis negatív társadalmi példákat, amit a 

tanuló az üzemben lát. A tapasztalatok nyomán a tanuló 

az életbe kikerülve, nem áll a problémák előtt magatehe-

tetlenül. Esetleg kialakulhat azaz értékelési szempont 

is, amely szerint a tanuló kreatív, kezdeményező módon, a 

fennálló hibák kijavításán fog munkálkodni. 

Erre annál is inkább szükség van, mert az iskola-

tipus tanterve képes a kreativitás képességének növelésére, 

de a szociabilitás lehetőségét és értékét egymaga a tanterv 

sem képes kialakítani. Fontos értékrendszeri hiányossága, 

hogy az engedelmességet /ami bizonyos fokig a közös alapú 

képzésben résztvevő tanulóknak is létkérdése/ nem tekinti 

közösségalakító készségnek. Annak megértésére kell töre-

kedni, hogy az engedelmesség  nem az egyéniségről való le-

mondás, hanem a legalapvetőbb alkalmazkodási készség.  

A motívum kialakításában a család nevelői gyakorlata na-

gyon fontos. 

Társadalmi-gazdasági továbbfejlődésünk nélkülöz-

hetetlen feltétele: az értelmes, jól motívált terhelés az 

oktatásban, valamint a tanulási kedv érdekeltségi alapon 

történő kialakítása. A vizsgált iskolatipus sem tud en-

nek az elvárásnak mindaddig megfélelni, amíg a tanulás és 

a többtanulás, az őt megillető helyet nem kapja meg érték- 
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rendszerünkben. Mindaddig a pedagógustól sem várható el, 

hogy a meggyőzés érdekében meggyőződéssel a tanulás moti-

vációs eszköztárának minden darabját felvonultassa. A tár-

sadalmi és az iskolai értékrend változása, a tanulási kedv 

kialakulása nélkül, a tanulás nem válhat belső késztetéssé. 

Ezt az eredményt az egységes képzési célú kisérleti okta-

tástól sem lehet elvárni. 

A közoktatás távlati fejlesztési programja rugal-

mas alap- és továbbképzést körvonalazott, ahol a társadal-

mi mobilitásra tesz képessé az iskola azáltal, hogy ki-

választó és szelekciós feladatát ellátja. A közös alapú 

kisérleti iskolatipus tantervi követelményrendszerével ké-

pes megfelelni a kor követelményeinek. Kiegészítésre,. il-

letve korrekcióra a szakmai elméleti anyag szorul. Cél-

szerű lenne a lehető legkorszerűbb szakmai ismeretanyagot  

tartalmazó jegyzetek, esetleg jegyzetválaszték kialakí-

tása. A problémát nem oldja meg, hogy tanárok, esetleg 

szakmai munkaközösségek öntevékenyen készítik el a tan-

anyagot. Az egységes tananyag az orientáció, az iskolák 

közötti átlépés lehetőségétől, a  több szakterületre orien-

tált szakmai képzettségtől foszthatja meg a tanulókat. 

A kisérleti képzés a maga szakmai, elméleti tan-

tervével a kisérlet stádiumában is képes arra, hogy a szak-

mák széles skálájára készítse fel a t anulókat. A pályavá-

lasztás idejének kitolódása a pályakorrekcióra bátran vál-

lalkozóvá teszi tanulóit. Igaz, ennek ellentmondani lát-

szik az a tény, hogy a változatos munka iránti igény, mint 

érték nem a legmagasabb a tanulók körében. Ennek viszont 
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nem tartalmi okai vannak, hanem társadalmi értékrendsze-

rünk elégtelenségeiben kell keresni a probléma gyökerét. 

A kisérleti képzés első két éve elegendő idő az 

orientáció feltételeként, a tanulók megismerésére. Az osz-

tályfőnöki munkaközösségeknek viszont a gyakorlatban is 

használniuk kellene a tanulók megismerésére vonatkozó 

újabb kutatások eredményeit, hogy ne csak a hagyományos, 

már rutinszerűen begyakorolt - de valójában szűk skálájú - 

megismerési lehetőséget használják a pedagógusok. 

Az elemzés bebizonyította, hogy a közös alapú 

kisérleti tanterv magasabb általános műveltség kialakítá-

sára képes. Követelményrendszerében pedig közelít a szak-

középiskolainál magasabb szintű gimnáziumi követelmény-

rendszerhez. Viszont az általános műveltség részét képe-

ző klasszikus művészeti ismeretek tekintetében tanterve 

kiegészítésre szorul. 

A közoktatás távlati fejlesztési programja fog-

lalkozik azzal, hogy a tanulók életközelből ismerjék a 

társadalmi intézményeket, így gyárakat, üzemeket, leendő 

munkájuk színtereit. A tervezet célkitűzéseivel egyet-

értve, célszerű lenne a közös alapú kisérleti képzésben 

résztvevők szakmai gyakorlati képzését úgy megoldani, 

hogy például 3 hetes elméleti oktatás után 1 hetes szak-

mai gyakorlaton vehessenek részt a tanulók egy gyárban. 

Ezt indokolják a következők: 

- egy hosszabb idő alatt a munkafolyamatokat egé- 

szében látná a tanuló /munkaszervezési és techno-

lógiai ismeretekre is szert tenne/; 
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- ez idő alatt emberi, munkatársi kapcsolatot kel-

lene és tudna kiépíteni tapasztalt munkatársai-

val /konfliktusok átélésével, alkalmazkodási 

készségre tenne szert a tanulói; 

- munkájának szerepét a termelési folyamat egészé-

ben látná, így felelősség alakulna ki a tanulók-

ban saját munkájuk és kollektívájuk iránt /je-

lenleg ennek ellenkezője történik az üzemekben/. 

A szakmai képzés ilyen irányú átalakítása azt a 

veszélyt rejtené magában, hogy nem kívánatos értékren-

det vennének át a tanulók. Ennek veszélyét vállalva, az 

osztályfőnöki tanterv rugalmas átdolgozásával olyan lehe-

tőséget kellene biztosítani, hogy a pedagógusnak alkalma 

nyíljon több munkaerkölcsi kérdés előkészítésére és meg-

vitatására. Igy a tanuló elsajátítaná az iskola által köz-

vetített társadalmi optimális értékrendszert is és a ta-

nuló is tapasztalná a társadalmi valóságot.  

A távlati fejlesztési program nem a követelmények 

növelésével, hanem a meggyőzéssel kívánja a hatékonyabb  

tudást és képességet elérni. Az elemzés azonban azt mu-

tatja, hogy komoly és következetes, az élet minden terü-

letére kiterjedő követelmény nélkül a meggyőzés eredmé-

nyessége kétségessé válik. Az össztársadalmi követelmé-

nyek nagyobb szükségét igazolja, hogy a munka képesség-

feltáró, embereket gazdagító szerepe gyengül, a munka-

szeretet kezdi elveszíteni létjogosultságát a társada-

lomban. Ezzel párhuzamosan egy új értékrend erősödik, 

az pedig az anyagiasság, a mind nagyobb fizetés. Ahhoz, 

hogy ez változzon,a pénz társadalmi értékmeghatározó 
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szerepét is meg kellene szűntetni. Az értékes, valób an kö-

zösségi magatartásnak is sokkal nagyobb propagandát kelle-

ne adni. Főleg a tömegkommunikációnak és a szórakoztató 

iparnak kellene ebben nagyobb szerepet vállalnia. Nem 

mindegy hogy mit, milyen arányban kap a fiatalság. A tár-

sadalom visszásságára rámutató, a valóságot feltáró, a di-

vatot követő tartalomra és formára is szükség v an , megfe-

lelő határig. A társadalomnak feladata az is, hogy a kriti-

ka mellett az optimálisat és a társadalmi-gazdasági életben 

példát mutató tartalmat és formát is  megmutassa.  Abból a 

célból, hogy a hibák elutasítása után legyen a fiatal előtt 

példa arra, hogy mit választhat, mit követhet. 

Az iskola távlati feladatai közé tartozik a taní-

tás, a társadalmilag hasznos munkára, a közéletiségre neve-

lés és a szabadidő hasznos eltöltésének szervezése. Ahhoz, 

hogy ennek a feladatnak a középiskola meg tudjon felelni, 

néhány mai érték meghatározó szerepét mérsékelni kell. Egy-

egy példából, általánosító társadalmi itéletet mondani hely-

telen normák kialakításához vezethet. A véleménynyilvání-

táshoz ugyanis konkrét és sokoldalú információra van szük-

ség. Tehát az iskolai demokrácia sem jelentheti a mindenbe 

való beleszólást. Ennek gyakorlattá tételében nagy szere-

pet vállalhatna a KISZ, amelynek a társadalmi funkciója 

nem az, ami jelenlegi gyakorlata. Nevezetesen nem csak szó-

rakoztató szervezet, hanem politikai, politizáló, utánpót-

lást jelentő, példát mutató ifjusági szervezet. 
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Az iskolák társadalmi feladatának ellátása ér-

dekében a gyakorlati pedagógiának, tantestületi közössé-

gének sokkal intenzívebben és eredményesebben kell alap-

vető erkölcsi tulajdonságokra példát adva, őszintén, dif-

ferenciáltan, emberségesen, az egyént is figyelembe véve  

nevelni.  
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. AZ ANYAG TOVÁBBFEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGE 

A tanulást motíváló értékattitűdök mérésére stan-

dardizált kérdőívek kidolgozása látszik indokoltnak, ame-

lyek a pályaválasztás céljából szélesebb körben, már az 

általános iskola 8.osztályában is használhatók lennének. 

Dirrekt és indirrekt eszközökkel a szakmai értékek és a 

szakmai gyakorlati tevékenység mérésére is gondolni le-

hetne. 

A gyakorlati pedagógiának sokkal több, részletek-

be is belemenő értékfelmérést kellene szorgalmaznia. A fo-

lyamatos méréssel az értékrendszer változásainak okai is 

feltárhatók és a vizsgálat a változtatás céljából, pedagó-

giai módszerjavaslatokat tehet. 

A közös alapú kísérletben tanulmányaikat befejező 

tanulók értékbeállítódását minden évben vizsgálni lehet.  

A válaszok és értékitéletek folyamatos feldolgozásával 

egyénenként nyomon lehet követni az értékek változását. 

Az elsőtől negyedikig bekövetkező értékváltozástól, a 

pszichológiai fejlődéstől, a mindenkori társadalmi kör-

nyezet által befolyásolt szocializációtól eltekintve, az 

iskolatipus értékváltoztató hatását lehet feltárni. De a 

felmérés a tanulók jobb megismerését is célozva például 

az orientációhoz, az új osztályközösségek kialakításához 

nyújthatna gyakorlati segítséget. 

Jelen tanulmány a beállítódás fokát a középisko-

lák egyes évfolyamain mérte fel, így nem adhat választ az 

értékek folyamatos változására. Néhány éven át megismételt 
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vizsgálat során a feldolgozott anyagból viszont megfigyel-

hető az iskolatipus lényegéből adódó értékváltozás inten-

zitása és az értékek beállítódási foka. A felmérés 1987-re 

befejeződhetne, majd sor kerülhet a tanterv értékorientá-

ciós módosítására. Azonban a "feltáró szakaszban" sem le-

het azt figyelmen kívül hagyni, hogy közben 3 év alatt a 

társadalmi-gazdasági környezet is változik, tehát a ta-

nulói értékrendszer is változik. Természetesen ez idő 

alatt az értékek objektív valósághoz igazítását már fo-

lyamatosan kell elvégezni. 

A képzés ideje alatt az értékbeállítódás válto-

zásának feltárása céljából, a vizsgálatot a következő évek-

ben tovább kívánom folytatni. Az értékbeállítódás mérése 

céljából indokoltnak látszik az értékorientáció részletei-

re is kiterjedő, értékfeltáró, oktató-csomag kidolgozása. 

A folyamatos diagnosztizálással, az objektív körülmények-

hez jobban igazodó, rugalmas nevelési feladat-meghatározó 

és módszer-felhasználó munkát lehetne megvalósít ani. 

A folyamatos értékbeállítódás mérése révén isko-

lánként feltárhatók lennének azok a speciális problémák, 

illetve elért eredmények, amelyek a továbbfejlesztés alap-

ját képezik. 
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AZ ANYAG HASZNOSITHATÓSÁGA 

A helyzetfeltárás diagnózist állapít meg. De vál-

tozó világunk és változó értékrendszerünk szervezett, meg-

előző pedagógiai munkát igényel. Az OPI és az FPI szerve-

zésében, a továbbképzés részeként, egy-egy érték feltárá-

sa céljából - pedagógiai műhelymunka keretében - tanári  

tapasztalatcserét kellene szervezni. Esetleg az értékbeál-

lítódás pedagógiai módszertani gyűjteményét lehetne elké-

szíteni. 

Elemzésem anyagát két részre bontva, az FPI Ve-

zetőképző Tanfolyamának segédanyagaként kívántam tovább 

hasznosítani. A tanfolyam hallgatóinak figyelmét fel kí-

vánom hívni a közös alapú kisérleti képzésben résztvevő 

tanulók értékbeállítódására. A tényeket feltáró kérdőíves 

módszerrel - más gyakorlati módszerek mellett- a felmé-

rés pozitív és negatív eredményeire kívánom felhívni a 

figyelmet. Értékfeltáró módszeremet egy lehetőségként 

kívánom továbbadni, témánként kiegészítve továbbfejlesz-

tési javaslataimmal. 

Az oktatási rendszer továbbfejlesztése céljából  

ajánlom figyelembe venni a tanterv tartalmának módosítá- 

sánál: 

- a szakmai elméleti anyag korszerűsítésére vonat-

kozó igényeket /a tankönyvi segédlet, mint fel-
tétel megteremtését/; 

- a klasszikus műveltség koncentrált ismeretanyagá-

nak szükségességét; 

- az objektív valósághoz közelített szakmai gyakor- 
lati oktatás tartalmi és szervezeti módosítását. 
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A gyakorlati pedagógia számára néhány fontos 

oktatásmetodikai probléma megoldását javaslom. Ezek: 

- az osztályfőnöki órák tantervében új konkrét 

értékrendszer kidolgozását; 

- a kultúrált életmód tartalmi elsajátíttatását 

célzó ifjusági csoportok megszervezését; 

- a KISZ szervezet tartalmi és szervezeti kereté-
nek átdolgozását. 

Elemzésemet befejezve bízom benne, hogy sikerült 

rávilágítani az értékvizsgálat nehézségeire, de hasznosít-

hatóságára, s ezáltal bizonyítani a közös alapú kisérleti 

képzés eredményeit, értékeit. 

Végül, de nem utolsó sorban őszinte hálámat és 

köszönetemet szeretném kifejezni mindazoknak a kollektí-

váknak, amelyek munkámat segítették. Elsősorban a József 

Attila Tudományegyetem Pedagógiai Tanszéke Vezetőjének, 

Dr.Ágoston György professzor úrnak és konzulensemnek, 

Jazimiczkyné, dr. Tanács Erzsébetnek, akik szakmai irá-

nyításukkal, építő kritikájukkal nagymértékben lehetővé 

tették, hogy a két felmérés tartalmas anyagának summázá-

sát, aktív pedagógiai munkám mellett elvégezhettem. 

Köszönöm továbbá a kisérletben résztvevő három budapesti 

iskola igazgatójának és az osztályfőnök kollégáknak a 

fáradozásait, akik nagy segítséget nyújtottak a szüksé-

ges felmérések elkészíttetésében. 
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1.sz. melléklet 

József Attila Tudományegyetem 

Pedagógiai Tanszék 

Név: 

Osztály: 	 

K É R D Ó I V  

Kérünk segítsd felmérésünket és figyelmesen válaszolj a 

következő kérdésekre! 

1./ Melyik állítást mennyire tartod szükségesnek életedben? 

Osztályozd mindegyiket 5-1-ig terjedő skálán! 

/ha nagyon szükséges = 5, ha nem, akkor = 1/ 

1./ önállóság 

2./ az iskolában szerezhető tudás 

3•/ az emberi kultúra megismerése 

4./ ünnepek családi, baráti körben 

5./ siker a választott szakmában 

6./ társas, közösségi élet 

7./ változatlanság a munkában 

8./ az élethez a belső késztetés a fontos 
9./ akarati erőfeszítések 

10./ azonosulás a szülői elképzeléssel 

11./ esztétikus munkakörnyezet 

12./ a teljes munkaidőt kitöltő munka 

13./ a munka társadalmi hasznossága 

14./ külső ösztönzés kívánatos 
15./ önismeretre van szükség 



2./ Az alább felsorolt állítások mennyire fontosak számodra? 

Osztályozd mindegyiket 5-1-ig terjedő skálán! 

/ha nagyon fontos = 5, ha nem, akkor = 1/ 

1./ tudjam, hogy a hazaszeretet melyik költő-
nek mikor, mit jelentett 

2./ képet kapjak a tartalom és a forma szép-
ségéről 

3./ hogy ismerjem József Attila költészetét 

4./ fogalmam legyen az élő szervezet működé-
si mechanizmusáról 

5./ tudjak helyesen írni és beszélni 

6./ tudjam, hogy ha folyadékokat összevegyí-
tek, mi lesz belőle 

7./ megismerjem az angol ember mentalitását 

8./ a népdalok ismerete alapján zenét értő 
ember legyek 

9./ megértsem a regények történelmi hátterét 

10./ el tudjam képzelni a Föld felszínének ki-
alakulását 

11./ ha elromlik a TV, legyen fogalmam róla, 
mi  a hiba,. oka 

12./ a sport segítségével egészséges ember 
legyek 

3./ Melyik 8 fogalom a legfontosabb számodra? 

/húzd alá őket!/ 

1./ hazaszeretet 

2./ szabadidő 
3./ nyelvhelyesség 

4./ magánélet 

5./ szabadság 

6./ kórus éneklés 

7./ sejtek osztódása 

8./ béke 

9./ a Föld forgása 

10./ kondenzátor  

11./ barokk stílus 

12./ segítségnyújtás 

13./ integrált áramkör 

14./ egy angol megértése 

15./ a szív működése 

16./ igazságosság 
17./ feszültség 

18./ őszinteség 

19./ más népek megismerése 

20./ tájékozottság 
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4./ Milyen ember vagy te? 

Irj tulajdonságaidról 3 soros tömör jellemzést! 

5./ Melyik tulajdonság, mennyire kell, hogy jellemezze a fe-

gyelmezett tanulót? 

Osztályozd mindegyiket 5-1-ig terjedő skálán 

/ha nagyon fontos = 5, ha nem = 1/ 

1./ szorgalom 

2./ aktivitás 

3./ önzetlenség 

4./ megfontoltság 

5./ takarékosság 

6./ közösség szolgálata 

7./ szabadság 

8./ önuralom 

9./ szervezettség 
10./ engedelmesség 

6./ Ha társad sokszor fegyelmezetlen lenne, mit monda-

nál neki? 

7./ Kinek, miért érdeke a fegyelem az iskolában? 

8./ Irj a lap bal felére öt helyesnek vélt, jobb felére 

öt helytelennek vélt erkölcsi tulajdonságot! 
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9./ Hogyan éled át az új helyzeteket? 

Két szituációt közlünk, és várható reakciókat. 

Kérünk, hogy mindkét szituációban az összes reak- 
ciót értékeld! 

/A legerősebb reakció = 5, a leggyengébb = 1/ 

Szituációk 

1./ Egy teljesen új, általad még nem végzett munkára 

kértek fel, amelyben nincs tapasztalatod 

2./ Először vagy együtt egy új társasággal 

Reakciók  

a./ Úgy érzed, képességed révén döntő módon meg-

határozod a helyzet alakulását 

b./ Erőfeszítésedtől függ a helyzet sikere 

c./ A mások esélyét nagyobbnak érzed, mint a 

magadét 

d./ Megpróbálod mások segítségét, támogatását 

igénybe venni 

e./ Élvezed az ilyen szituációkat 

f./ Bizonytalannak érzed magad 

abcdef 

1.szituáció 

a b c d e f 

2.szituáció 

i 	 
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10./ Itéld meg a következő állításokat 

egyetértesz = 2 

nem értesz egyet = 1 

1./ Az iskolások azért vesznek részt az őszi 
közhasznú munkában, mert Magyarországon 
kevés a munkaerő 

2./ Társadalmi munkát azért végzünk, hogy 
segítsük a gyengébben dolgozókat 

3./ A társadalmi munka nem lehet mindenkinek 
kötelező 

4./ Az ember csak akkor tud jó munkát végezni, 
ha kellemes körülmények között dolgozik 

5./ Nem tartozom felelősséggel azért a munká-
ért, amit kötelező elvégeznem 

6./ A munkásnak azért kell állandóan tanulni, 
hogy előbb-utóbb vezető legyen 

7./ Nem az a fontos, hogy a munka könnyű-e, 
vagy nehéz, hanem az, hogy hasznos legyen 

8./ Aki egyszer megtanulja szakmáját, annak is 
tovább kell képeznie magát 

9./ János képtelen volt megtanulni a szakmájá-
hoz szükséges tudnivalókat, ezért más fog-
lalkozást választott 

10./ Éva azért megy egészségügyi szakközépisko- 
lába, mert édesanyja ott tanít és minden 
szempontból tud neki segíteni 

11./ Béla nem szerette szakmáját, ezért más 
foglalkozást választott, pedig új helyén 
kevesebbet keresett 

12./ Mónika nem tudott szépen rajzolni és éne-
kelni, ezért szülei tanácsa ellenére gép-
és gyorsirónő lett, nem pedig ovónő 

13./ Gergely sokszor hallotta, hogy bátyja 
szidja a munkáját, ezért letett arról, 
hogy ő is ezt a foglalkozást válassza, 
pedig eredetileg ehhez lett volna kedve 

14./ Erika ügyes eladó volt, de elment pincér-
nek, mert ott sokkal többet tudott ke-
resni 



11./ A munkával kapcsolatban az alábbi motívumok közül 

válaszd ki a számodra három legfontosabbat és sor-

rendben írd le betűjelét a számok után 

a./ napi pár óra munka elég lenne 

b./ szeressem munkámat 

c./ szeretnék egyszer vezető lenni 

d./ könnyű munkának jobban örülnék 

e./ lemérhessem általa, hogy mire 

vagyok képes 

f./ használják a társadalomnak 

g./ jó fizetésem legyen 

h./ érdekes, változatos feladatom 
legyen 

i./ nagy felelősséget nem szeretnék 

j./ mellékkeresetre is adjon lehe-

tőséget 

12./ A szakmádban kívánsz-e majd dolgozni? 

/Ha nem, milyen munkát vállalsz?/ 



13./ Egy osztály néhány tanulójának legjellemzőbb tulaj-

donságát soroljuk fel. 

Karikázd be azok számát, amelyek segítik az eredmé-

nyes közösségi munkát 

1./ szívesen megmagyarázza társainak, amit azok 

nem értenek 

2./ tiszteli társait, s tájékoztatja azokat a kö-

zösség minden lépéséről 

3./ megsértődik, ha társa a füzetét nem adja oda 

neki másolásra 

4./ ha kritikát: kap, igyekszik változtatni maga-

tartásán 

5./ fegyelmezett 

6./ a bírálattal szemben mindég kimagyarázza magát 

7./ alkalmazkodik társai normáihoz 

8./ társait minden körülmények között megnevetteti 

9./ szívesen vállalkozik, hogy vetélkedőt szervez-

zen társainak 

10./ mindenki javaslatát figyelembe veszi 

11./ nem túri azokat, akik munkájukat elhanyagolják 

12./ ő akar irányítani, hogy rend legyen 

13./ véleményt mond társai előtt, még ha az kel-
lemetlen is 

14./ tekintélye van társai előtt 

15•/ a tanuláson kívül az atlétikának él 

16./ sokat olvas, élénk a képzelete 

17./ szerény 
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14./ Irj egy rövid 4- 5 soros történetet, amelyben közös-
séginek itélt ember cselekedett! 

15./ Ki a legjobb barátod? Neve: 	 

16./ Húzd alá azt az 5 legfontosabb szempontot, aminek 
alapján őt választottad barátodnak! 

/a fel nem sorolt szempontokon túl többet is írj!/ 

1./ őszinte 

2./ hibáimat megmondja 
3./ segít 

4./ jó tanuló 
5./ együtt szórakozunk 

6./ jókat beszélgetünk 

7./ szorgalmas 

8./ felvidít 

9./ rábízhatom titkaimat 

10./ igazságos 

11./ megnyugtat 

12./ kezdeményező 

13./ amit megigér, azt 
meg is teszi 

14./ mindég igazat ad nekem 

15./ meghallgatja elbeszé-
léseimet 

16./ érdeklődik munkám iránt 

17./ szeretnék olyan lenni, 
mint ő 

18./ vigasztal, ha szüksé-
gem van rá 

17./ Mi a véleményed a 15.sz. kérdésben leírt közösségi ember 
cselekedetéről? Te mit tettél volna másképp? 

Közreműködésedet köszönjük 

JATE Pedagógiai Tanszék 



2.sz. melléklet 

Név: 

Osztály: 	  

1./ Mi a véleményed a 16 éves korban lehetséges pályavá-
lasztásról? 

2./ Miért választottad a 	 szakmát? 

3./ Mi a véleményed osztályközösséged alakulásáról a pálya-

választás előtt és után? /II.osztályban nem kell rá vá-
laszolni/ 

3.sz. melléklet 

A tanuló neve:  . T 	 

Osztálya: 	  

Kedves Szülők! 

Kérem, hogy a JATE számára készítendő felméréshez az alábbi 

kérdésekre adott válaszukkal szíveskedjenek hozzájárulni. 

1./ Mi a véleménye a 16 éves korban lehetséges pályaválasz-
tásról? 

2./ Gyermeke miért választotta /választja/ a 
szakmát? 



4.sz. melléklet 

osztály 

Orientációs adatok /év elején/ 

/II.évben a várható adatokat és szempontokat kérem/ 

Osztály létszáma 

I. 
s 

II. III.  INT. 

Másik osztályba ment 

Más iskolába ment 

Másik osztályból jött 

Más iskolából jött 

1./ A létszámváltozás okai: 

2./ Milyen előnyöket és hátrányokat lát az orientációban? 
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3./ Milyen szempontok szerint orientálta osztálya ta-

nulóit? 

4•/ Hogyan alakult osztályközössége az orientáció után? 

5./ Milyen feltételrendszert tart szükségesnek az újra-

szerveződő osztályközösségek fejlődéséhez? 



5.sz. melléklet 

ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ 

- Az l.kérdés értékmotívumok mérésére szolgál. 

-- a jellemre a 8., 9., 14. és 15. 

-- az életmódra a 4., 6. és 10. 

-- a munkára a 3., 5., 7., 11., 12. és 13. 
-- a külső feltételre az 1. és 2.állítások vonatkoztak. 

- A 2-3. kérdések a tantárgyi értékek, valamint napjaink 

általános emberi értékeinek mérésére szolgáltak. Isme-

retre a 3., 6., 7., 9., 10., 11., 13., 15., 20. állí-

tások, erkölcsre az 1., 5., 8., 12., 16., 18.motívumok, 

gyakorlati készségre a 2., 4., 14., 19. állítások 
vonatkoztak. 

- Az 5.kérdés az erkölcsi fogalom és normaismeretet méri. 

- A 6-7. kérdések az erkölcsi itélőképesség, az összefüg-
gés-látás mérésére szolgálnak. 

- A 8.kérdés az erkölcsi tudatossági szint vizsgálatára 
alkalmas. 

- A 9.kérdés a munkához és a közösséghez való viszonyt 
méri. 

- A 10.kérdésben az 

-- 1-3. motívumok a. munkához való viszonyra, 

-- 4-8. attitűdök a munkakörülményre és minőségre 
vonatkoznak, 

-- 9-14. állítások a pályaválasztás motívumaira mu- 
tatnak. 
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/Az 1., 3., 7., 8., 9., 11. és 12. motívumok értékek, 
a 10., 13. és 14. motívumok nem értékek/. Szociális ere-
detű a 11., 13. és 14. motívumok, pszichikus eredetűek a 
9.,10 és 13. állítások. Értelmi eredetű a 9., 12., ér-
zelmi a 10., 11. magatartási, a 13. és 14. motívum. 

- A 13.kérdés a szocializáció erkölcsi itéletének és össze-
függéseinek vizsgálatára használható. Értékként fogadtam 
el az 1., 2., 4., 5., 7., 9., 11., 13., 14., 16. és 17. 
motívumokat. Az aktivitást az 1., 9., 13., a társas kap-
csolatot a 4., 7. és 16. motívumok mérik. 

- A 14. és 17. kérdések szocializációs attitűdjei az erköl-
csi fejlettség vizsgálatára alkalmasak. 

- A 15. és a 16.kérdések a közösségi viszony attitűdjeinek 
felmérésére szolgálnak. 



relatív 
gyakoriság, 

3. ábra A jellemértékek alakulása 

1. önismeret, 

2. akarati erőfeszítés, 
3. belső késztetés, 

4. külső ösztönzés 



relatív 
gyakoriság, 

4.ábra Az életmóddal kapcsolatos értékek alakulása 

1. társas közösségi élet, 

2. ünnep családi körben, • 

3. azonosulás a szülői elképzeléssel 

a. egységes tanulók 

b. kontroll tanulók 



50 

30 

20 

10 

relatív 
gyakoriság, % 

5. ábra A munka értékek alakulása 

1. a munka társadalmi hasznossága, 

2. a munkaidőt kitöltő munka, 

a. egységes csoport 

b. kontroll csoport 



relatív 
gyakoriság, % 

5o 

4. 

+1,66 

30 

20 

10 

évfolyam 

6.ábra Az érték alakulása a szülők foglalkozása 
szerint 

1. értelmiségi: 

2. vezető, 

3. egyéb szellemi, 

4. szakmunkás szülők 



so 

ko 

3o 

20 

-!0 

reiativ 
gyakoriság, % 

1 	2 	3 	4 	5 	érték 

7.ábra A humán társadalmi értékek alakulása 

1. helyesírás, 2. a regények történelmi háttere, 
3. József Attila költészete, 4. hazaszeretet 

relatív 
gyakoriság,% 

	INP 

t 	z 	s 	4 	s 	érték 
8.ábra A klasszikus műveltségi értékek alakulása 

1. a tartalom és forma egysége, 2. a népdal és 
zeneértés, 3. az angol ember mentalitásának 
megismerése 



relatív 
gyakoriság,% 

30 

20 

10 

1 

-1,75 
T. 

-2,0 

2. 
+3,75 	 3. 

1 	2 	3 	4 	5 	érték 
9.ábra 

A természettudományos értékek alakulása 

l.az élőszervezet megismerése, 
2.folyadékok vegyítésének ismerete, 

3.a Föld felszínének ismerete 



relatív 
gyakoriság,% 

l0.ábra ! 	
2 	3 	4 	3 	érték 

Néhány érték megerősítésének gyakorisága 

l.nyelvhelyesség és helyesírás, 
2.az integrált áramkör és a TV javítás, 
3.a szív működése és az élőszervezet, 
4.más népek megismerése és az angol ember 
mentalitása közötti összefüggés 



relatív 
gyakoriság, %  

-1,2í  
-6,66  

1. a  

2.42.  
-1,33 	 ~ ~ 1.b  

--------
-------- 2.b  

30  

f0  

! 	 z 	a 	 s 	évfolyam  
11.ábra  

Erkölcsi tulajdonságok választási gyakorisága  

1. helyes, 

2. helytelen 

a. egységes csoport,  

b. kontroll csoport  

80  

To  

60  

.50  



400  

40  

80  

50  

relatív  
gyakoriság, 

~ +6,5 ~ ~ 
.-  

2.  b  

-3,25  

2.a  

-a 2.5 	 3.b  
+0,2  -- — --  — — -- — — - -  3.4  

évfolyam  

Az erkölcsi tulajdonságok összetétele  

1.érzelmi,  

2.akarati  

3.értelmi tulajdonság  

a.helyes,  

b.helytelen normák  

12.ábra  



2.a 
9. a 

2.  

3.  

4.  

relatív 
gyakoriság, % 

50 

40 

30 

20 

—?.b 

-- ------ ----2b 

— 3.b 

3.a 

to 

13 . ábra 1 	2 	3 	4 	S 	évfolyam 
A helyes erkölcsi tulajdonságok tartalma 
l.a szociabilitás, 2.az intelligencia, 
3. a kreativitás értékei; a.egységes, b.kontroll 

relatív 
gyakoriság,% 

60 
1. 

-5,o 50 

20 

40 ; 	+4,5 

-2.25 

+5,5 
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1 	2 	3 	4 ev o yam 
Néhány erkölcsi tulajdonság értekének változása 
l.őszinteség, 2.szeretet és segítség, 3.igazsá-
gosság, 4.önzetlenség 

14.ábra 



50  

40  

30  

20  

Jo  

A társadalmi hasznosság  
választási gyakorisága,%  

1 

So -  

4o -  

30  

20 -  

10 —  

i 
~ 

~ 

t124 i~ 
*11,0  

~  

i 

i 

i 
i 

~ 

.0"  
~ 

i 

A társadalmi hasznosság,mint ér- 
ték és mint munka motívum összefüggése  

1.egységes csoport, 2.kontroll csoport  

relatív 
gyakoriság,% 

15.ábra  

a t  árs adalmi~ias z-  
nosság,mint érték 

2 	3 	4 	s 	érték  
16.ábra Néhány munkaérték változása  

1.siker a választott szakmában, 2.esztétikus  
munkakörnyezet, 3.változatlanság a munkában  



30 

20 

10 

relatív 
gyakoriság,% 

1 	2 	3 	4 
	

5 évfolyam 
17.ábra A munka értékek változása 

l.munkához való viszony, 2.munkakörülmény, 
3. pályaválasztás 

relatív 
gyakoriság,% 

A 

—5,0 

    

41,0 

   

4.  

2.  
3.  

      

40,25 

   

 

0 

   

4. 

     

18. ábra 	2 	3 	4 	s 	évfolyam 
A munkavállalási motívumok változásai 
l.változatos munka, 2.munkaszeretet, 3.jó fizetés, 
4.társadalmi hasznosság 

6o 

	low 



relatív 
gyakoriság, % 

19.ábra 

A szakmában maradók munkavállalási 

motívumai 

1. változatos munka, 
2. jó fizetés, 

3. könnyű munka, 
4. vezetővé lenni. 

a. egységes csoport, 

b. a szakmában maradók csoportja 



90  

80  

CO  

relatív  
gyakoriság,  

—0,66  

+o,r5  

—2,25  

 

--1.b  

 

 

~ 

~ 

2.b  2.a  

!.a 

T 	, 
20 . áb ra  

   

i 	► 	1  
3 	4 	6 évfolyam  2  

A szociális és a pszichikus eredetű pálya-
választási értékek  

1. pszichikus,  
2. szociális értékek .  

a. egységes csoport , . 

b. kontroll csoport  



-3,0 

-1.25 

4. a 

i. a 

80 - 

-2,15 
$0 - 

3.a 

3 	4 	5 évfolyam 2 

21.ábra 

1 

90 - 

relatív 
gyakoriság, % 

Az érzelmi, értelmi és magatartási ténye-
zők értéke a pályaválasztásban 

l.érzelmi, 	. 

2.értelmi, 

3.magatartási 

a. egységes csoport, 

b. kontroll csoport 



2.a  

3.a  

4.a.  

relatív 
gyakoriság, % 
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60  

.4-41,6s — — — — -- 	— — — -
- --9.b  

+0,5 	 

-~66- 1-= 	 — - 2.b  

-3  
- - 3.b  

— 

 

kb  

40  

22.ábra  
1 	2 	3 	4 	s évfolyam  

A közösségi normák alakulása  

1. aktivitás,  

2. önmagához való viszony,  

3. személyiségjegyek,  

4. magatartás vonások értéke  

a. egységes csoport,  
b. kontroll csoport  



relatív 
gyakoriság, %  

-3  

9n 	-033------- — 	----- 4.6  

8o  

To  

6o  

so  

-8,66  
~ 

1.a  

30  

- { 
~ 

2.a.  
10  

-!'- 	------- --3.6  
2 	3 	4 	5 évfolyam  

23.ábra Néhány helytelenül választott 
közösségi vonás előfordulása 

l.mindenki javaslatát figyelembe veszi, 
2.társait megnevetteti, 
3.irányítani akar, hogy rend legyen, 

a.egységes csoport, 
b.kontroll csoport 

3.a 



90 

60 

relatív 
gyakoriság, % 

24.ábra A fegyelem helyes fogalmi jegyeinek értéke 

1.megfontoltság, 
2. engedelmesség, 

a.egységes csoport, 

b.kontroll csoport 



relatív 
gyakoriság, % 

-0,25 
—4.b 

4.a 

  

+1,0 

  

s évfolyam 
25.ábra A fegyelem helyes vonásainak értéke 

1.önuralom, 
2. szervezettség, 
3.a közösség szolgálata 

a. egységes csoport, 
b. kontroll csoport 
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relatív 
gyakoriság, % 

26.ábra A fegyelmezetlenséggel szembeni reakció 
1. csak szól, de nem érvel, 
2. az egyén saját érdekére hivatkozik, 
3. semmit sem szól, 
4. a figyelmeztető érdekét hangoztatja, 
5• a közösség érdekére hivatkozik, 
6. csak egyszer szólna 



relatív 
gyakoriság,. % 

27.ábra Az iskolai fegyelem érdekviszonyainak alakulása 

1. a tanár és diák érdeke, 
2. a diák érdeke, 
3. mindenki érdeke, 
4. a tanár érdeke 

a. egységes csoport, 
b. kontroll csoport 



relatív  
gyakoriság, %  

3,87  

/
/1 

 

~ 	 1  
- 4,65  

1  i  1  
90 — - 0,82 	, 	 1  i __  

to 	t+ 	érték  

28.ábra A közösségi értéknormák alakulása  

l.egységes csoport, 2.kontroll csoport  

1 

20 



+0,3 -- ----  

~ 2 . b 
+7,Z  
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ya 
+O,Z  

+6,3  

2.a  

— ~ 

- - %Mew.  

4,9  

1 ~ 

-- 46  

~ 

4. q 

relatív  
gyakoriság, %  

60  

s 	évfolyam  

29.ábra A közösségi normák szerinti tanulócsoportok  

l.igen magas, 2.érett, 3.fejlődő, 4.kialakuló  
normával rendelkezők,  

a. egységes csoport,  b. kontroll  csoport  



80 

40 

30 

relatív 
gyakoriság, % 

3O.ábra A barátválasztás főbb motívumai 

l.őszinteség, 2.jókat beszélgetünk, 
3.amit megigér meg is teszi, 4.segítség 

a. egységes csoport, b. kontroll csoport 



relatív 
gyakoriság, % 

30 

	Va. 
6 7 8 9 f0 tipusjegyek értékei 

31.ábra A barátválasztáskor ható tipusjegyek ereje 

1. a félénkség, 2. a realitás, 	- 

3. a magabiztosság értéke 

relatív 
gyakoriság,% 

a 
20 - 

—20 — 

32.ábra A segítségnyujtás, mint barátválasztási motívum 
összefüggése a szülők foglalkozásával 
l.értelmiségi, 2.vezető, 3.szakmunkás szülők 
gyermekei 

1 	Z 	3 	4 	5 
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