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B Vil' Zi3 TE6  

Asz tx; icx  1ietWOOMMOR10m ob jektfir f eiWit1ax~,,ye  i  

:íl.tal Z  e  ls zivaro hozott  i-.óí+ilis e  k  Ogyike a aildt41I0 —  
riit,b probltkaakmak a ir36lyiaé ~r Cáye~trlair:► i  ektiv  

te;m. lman.yozása.  

A n,éptümaGek tvrt::na l3mfovmá16 ereje az egpmáct k$ve—  

tő  táreacia lmi te nciezc. re kben Yokoz.a tosmn nvve kQ da tt és raá.n e) -  

sd`3(;i18c megváltozott. aLii.1 imesBabh foku t ,V•ane^ITSi Ataia.  

kulás karült napieeadro , anal.  impspbb foku volt az átela—  

kul.áat kitamoló MOONMISMk tudratos©á4a, an.nál na gyobb erb-  

vel vettek  rúszt be.% annál kcivetke7atormbben„ talje—  

sebben ha j  to i;t:ák vég20 a t410106..; lmi áta lakuláot.  
♦ leoa3a3ista farMait t.eazi a 2arIne:?szebm:n50n  

101100004 a néptamag©k törtimOl.emtozma].6 ozorepát, 6o Ly.zte••  

Waili a t`elleMiekat; a tömeglit tiirténc 	t3re jőnak  

ina je  a iftintakoiiimiles. !Ne ~ s Dv zs ü 1956, 441/  

A prole  tardiktatuia győzelme után a mindjobban  arag-  

dó és ezóia: Ubbkörüvé v616  demokratizmus biztoeitla a vLpr  

tömegek tuvükon,yaégónos: lagtJl.jQSObb kibontakosaildt. A  pro—  

latá.rforruc.ia'lc=:a győzelnótűl az az,.yetemee népi áll.anon  ka—  

r+: s z  tül a kommunista társadalmi öniga aep  tósig o=a tan  
te véks niOW. tsvüla teng  különböző sza rvo za  ti  formákban*  



mitx3inkAbb fokozódó mértékben r~,yilvánul ..e  • inptsr1-160k  
aktiv és MOW  nessollte le a  tr.'meada lü 61.41•114 ea ját  
éle titlark tilia,riti4Aban■  . 

As emberek  t1rC  iv  itáza és tuc3r3 t,os tárenáabü Ibigezese-  
séc,a, mind a fie rme 1Si, gazáaoóGi 	tavékonyo►éeben, mind  

a polititazi és kulturzlio életben nemooa.k 1.9hetón6cOnt,  

banem Qbbsn az öjVzafainklben a azocio li.ott+ éo a keileanlik.  
tr~ tiroadalom rsQgva:ldiaajoiaak c,zM„ü,,,~at LozfV fQ1 	raal  

iae je lentkazit.  
A táreaAiL lan vfa lamo ariyi tads  tüeles 1.741-^ A,, ~.~i te-►  

vókanyabOlaik e L;yra na -yobb s zP r9pq elleteMalkaplA  fa ltéte- 

Uzi  az e wes ember f©  jlóct6aét, a szooipli4ta,  il1a~ k~ 

mtxniata mrilerőzótlia ie vilá<pnei7Q t kt a3r3ktilir-_ it, a a2.xialiss.  

ta-kommuniata mótiosa, ado  #ondolkod.ó argterek lóte$+Saót. Az  

u j eall.bess üaairielkiltét ki3zve tve aliababemaa az aayai,i..  

tectneld Wizit3 	 a rpzdasúzi atelettutlf. A o^ecaélyi•.  

aó13 közvetlen aliititói  azonban az  

~i 

 
melyek kifQ jezódeme, naub j8kt,ivizálCx?!ur a oMor:::lyi-  

üli t!arta}.ma• /Ail nisei'  1%2, 532/ 	 .. 

A eze mál3406 sOkoldalu f  e ;11 ."44,sóne k  16.411144a. *MI  

11.11•00dtlai ersiica`gle  t, arae I.y tjanrsulyovlz tt mall* eigit  
..., 

itivekvő 9ztiX'Qp6t a ozxi.alistn amber 	 lb a  
nzükaéglut tüzte napirendra oktetAoi ranasairaili i♦vábbfe J.  

le szt6aének f a lad«ta.it. /1951.  évi 	1aiiián,y a WOW  

716rpköz társaeág okta tás  i rQ tic?;; zu réről/ L  z íx E,Olarafetea  



antoaabb oélkttliaos a azoe lia tu. 'Urea& lei 1.11140011.111k 

Lie ta 1.10 koraz 	li9"y& 	lakit claa a ok-jallWei 	nta • 

2.60 	 bilitoikoaysileinuk f okosiffts  as iskala (ba 
61e t kapcso1atáxk okoldala 1.-aúlyitiomilik A asoralóaulás 
utitql Wadi)eilezefoazzI 	 magua lax* 
l9t-.41/ az Osman 6ve kbe 11 katiVezb C nJu1atot uredmiely2zet1 a 

ne ve ldnunka baték onzia,:.1a;A fokorusa rúa., melssek 

t 63a többe k közö uz • lioGy z okta Miss éu 	iu léa iiasszamp.- 
ciaolásárta iriakyuló 1itcbxiiai u lv á gy akorlat 

koz oks  a f izikskot inaka • a tareada luilag haa woo te v éke 

0,7; s 	i;e 	1=Sai gyt, korlatak 	 oradi 	L4lk 
okta Laid fokozu L; ban asalisnusodta.k. I 	távol  vaunk  iriée 

a 	.1,0E24141- 	. lje a segvalóaitlistit 61s 	, 
:te lea tinys  -,otz,  a raft* • alLigIL *re 	i U4190111 ta- 

aulatjusécunk köze le bb ke riilt  az  61e tzs  a frikorla ts  a 

tdraada.loi tapasz Woof; valuadt;os pro lheálhess' joult a 

termelői éla thiva tAsok Attealaan aii1ai =aka 

érdeklődőse. 

A mikor a bars:, oriányos " tanulőiskolak" a z oc ialis ta 

munka lakolavii. a .kAkitaisa nap ire .adre kerillt aickor seam* 
a:oról volt az6, tioGy. z iskolat a raunkara itpülő 
triérkya ibis 1.041tau1s:, 	Fa e la C's orbits rról, how a aunka- 
iskola aokka.1 isikább inalsozló tarok la ba t a , zok_sk........liata 

. 1a:uturtis  kielakilieNiebe wimt ahoGy az iutellaktLaila 
iakalák Ira la ha is Isimiteek, AMBELta. József, 1965/ 



A 0,2 oc is lista 11001c11.0rtásnak po c? f{; o  kzr;lk  

von 'Am a aiMAWAilifi .iÍM41010E621 	 aktivj.tiaa  

libban az öo s r.af ilizésbs n Waft Ispwlóí alcair#aii  

problémia ► "t3A4111111.11110 Mattoe alfaMisiibilp$ a szocialista  

ii :111Ub8.n. A tm#►aiak aktfifit4gtinsk alap a lvro teraéaaa to san  

n,; MOO1t#t didakt v ona eski a taili:161aaaig 41.  ~- 

C.rCikon va1L aktiv réaz7ót,4t3411414. 	 11410110014`-  

be n 6s a 	 re ü lisaaike 	wem ly  
n:, lynek a s41.nul8k novQ16s6ban t  tavZ:1-4114:14104aa k  

ir;rrv iVísita31 éznrénye aülnia kv 11. A z~r~ a lyokba rt an.~sk  a 

törl zr ala1óe.n a  al...u:~•~~i  ~.:.::,.., ~ ~  ;;21, ►36'""i b «  

18:; it 	k3 rill ; gt4onlaaw►iés= slit Alto 1:14uoQUa o láx•ondS  

Cé3kiti:zéa• N643 	kell aóni anaak: u yroLlér.ucf:3 lived- 

Wow k, ~,.c; ly ;; z.i 3:Ints "6 taparigii1k o llo iliZ° a '‘;‘.111,. léi ak- 

tivitás 	ilia We no ra kia ligit \NO3.to, 	:..2  

naveló naafi .Po;ji5:1 ,s634nzak at;;y:i.k lütpla ;;yobb akz.aálja."  

,~.: Z OzwO~ ► ,~`~  Ia tv  :íri 1556/  .... 	.~: ._,. . 
A tanulói aktivitás torcin jqloallierŰ LiirijoQlkolt  

ecyik oku tőb'oek Liizőtt ab ien kcrasend;  bow aft aktivitás  
k6rdésv 	 atiia 	

e
ki: ol~ozutfiy~ ~. v cx~ia ui:azik  

mind a  ~1a  #M~~  ~d  ~+. p~c,h3i..~~a  4 aa"9~z ~ W  u i9.x ~„ i.1v Is6~  -  
l.ités figér;y6re .  

"s i Qlndottanól iöÚvJ 	mind @ Wale ti lt  

T,;.Icor]aati v ora tk.ozázt:,Fn id3zzore tuaaizis3yos 	lézar:a::nt  
jalan3;kezik a 	üi  szamdlyie ►~f~  



pszicholő~~i~a~ viz~~álz;tá~rl~z~lb foE,lalkoztís. Témánk  

dolgesioiatil azt a cólkitüz st köve ttiikt  hogy  

1. Feltzi.rjak a szvmdlyiuói;  túrsaci :lrai a~ ,ivit~-  

gands 1141114110.1s e lra6lg ti alap jait; 	 . 

2. *1e srsiNg a tanulók társadalLti aktivttiligimit  
t:4it~~ ~~~ ~~payilr~uw3ó forri_.it;  

3. Vizegá.l.jük a iiiiidalaí aLtivitbs pszichikus  

ssze tev at;  

4. Ösazejauonliiillk 	 lktivit;áora utaló  

ta.nultnányi ós te  rue 1ste vats as*  aot ivies it.  
A vizor:->:ZcA t 	 inak  me  ewalóeitr'i.s dhoz a kö-  

v3tkQzű kutn~.táa 	 4 a ilia 	zt:uks  at a szc;k:i.rodalom  

c.anwlmányozása; b/ aatnarok ős tanulók kiilc3uböző iQr.olai  

ős iskol,:uz kiviili tavókanyof:Liéna k folyar.latoe GP3.gyelóae R  

c/  kórdőiv; c1/ ti o1; , ,:za t:1.rAs /ólményi,a u..ámoláe/y a/  uLzréni  

ős o a oportoa blazólge tits  2/ szom6lyo u zészvlite 1  tanu-

16k tM,ini1liliba  ~iacid~ . 
•  lbw 	 vSlb tek.i.nty tte1 illeiloedtünk  

e t;'c:nyyfe lt_4§ rnóc3szer..ek e 	end.rze rbe  n 	alknl-  

Ina zi3lims. 'o*_ntioor.r.k tar -tottuk ante  how  az egges mód3zpzek  
Altai  gasirti a c3,a tok ténye k 	 iai  
r~xn©1 teljtsabbé totzrokszómu.~a a vizsgiat priibldlitasa  

való tó jókozódíxat. A nnik a lle nd/rs e  hogy a z ugy,tefIlerie  
an:= toclikui e 3  j,i.:°..:.sot:ra kamliouldNialink f 	u lnünka  is  
tncgie UGy vál jük, hogy e zek korab Judo  ió ja to 1~t;a 2ua zta a  



k~lex pszic  hol  ~~ :3m i—~ ~a~ó~►iai kis~r~et  bizonyos lene it.  
áie .t;észitő aezközkOnt fa 	tuk a tname tofaarfe 1v6te3s—  
Ice 'G I  s L. tibláaatoks  Alta* #lkóeZíldella6l alka ztuk a  
ma tematikai statisztikai 	s {;yszezUbA ttlx;r,?or it.  



mindiammOciftimmasu AKTIVITÁSÁNAK Wat3HOI,tX*IA  I  

1. A tAmmiplmi  a 	_  t 	• é t  

A tár©adalai aktivitásnak taint szQraólyiaógtula jdorr-  

s:í(jlak pszichológiai jellemzése asak meghatározott ozeraé--  

lyisóbytruktur&Val való ös:izefligi;éeóben látszik nagoldha-  
rY1. ct G  

tónak. Szért amikor a társadajsi aktivitlie a ezömllyisáF;-  

otrukturúban alfoglalt :lolyóL igyekezwalt aegAli.apitani  

és tartalmi jo gy0 it feltárni, rnindmi he lötl aI!  igttivitóar-  

:3a~iIlti , 	Os e be 	tul.~ donna 1 val.  • t~ ze ~ Ü 

n ó~ 

 

kall  e leae zriÜnk.  

Az embe ri aktivit4s,  a környa za L4:01 való állanc36  

kapcsolat realiz:i7.ísa a azemélyisbg létuz s4•n,ok alapvető  

feltétele, ugy nakkor a o zerii.lyio4g f e jl , ;: :,=sf:na kil  kibonts»  

koz ~~:suna.k forrása is. l pizicholóGíátx~n az 0mbari aktivi-  

tár3 három alapf ormJx jótt kiilönböz te the t jtik moo  az őoz tit1TlÜL ,  

a.ktivit•áAt- ;  a külső tárgyuknak a eziiksó61a i:ek  

kY.e lágitc`:s ére irányuló e l®ra jó ►titzi0r'ban é© a környezet kö-  

votalraőnye iheta való  alkalmazkodásban megnyilvinuló rvtmo-  

dulctiY aktivitást; ős végül az alkotó aktivitást,  melyet  

valami ujnak a létrehozása ás a személyiség önfe jl6léaéra  

irányuló  tudaton  törekvés jellemez. /401/013qv  1965. 7d-79/  

1111  hcromfUe aktivitás kieg:;sziti áe felt6telezi eff$4444  

r  f+,°  

4,11Wrif:  



"  4 , 	 1 

ás a fe jiűiiLsa f olyamis Sus  3rspulLiv ba a reproduktiv 11011Mfi ► -  

vit.uar. épülve  fokosatosari bonimbeift ki a azamóly~ ~la 
kotó aktivitása.  

Lick József  /1967. 129/ a az3 lyita. M  et kürnygzot  
s- játos viszony~t jelant aktiv#till so iietiiiigbeu a azem6-  
lyisabg strukturális e lame ivel való as zefü ,r~ tirj© fel.  
A szeaélyisú{; aktallit:`.s ,:itan alsó fáziskónt órtelmaz i a  

sziikaöz;le t;a k, éz+it~k, ciao*  é].ta 1 de teraiu:i].t be l, 3 to -  
vLke n..ysaágo t, EIfl lyn,a k Q are.1164011mt j a 7A ntiT0114e k a te vól.cs nV.a.  

ség raptly urn 	011114041a 	továbbá a Illiesályiaóg akt-i-  

	

. 	, 

vititsának formai  ú® 	 oldalát, melyba1 a for::k..1,  
oldalt az o. dinamikus, potancis:ii.a állapot, bcr 1a6 i'® «üit- 

ét; k.pe 	az ambert állandó nigh ezitósare, u jabb c:u  
ujabb milks ógle te k, érde k.o k kia ldgl,tóaóro , u  ja úb és ujabb  
célok ulórósóre ösztönzi. A Qzem;':;lyioe.:g aktivitásának  .~.~ 
taliai oldai la a azükaégle te knak, érde ka kxs.ok ós cél knak  
a tev6kgnyaóg folyar,sutában. változó jellegótiil és  ~x talTaa- 

tea  

A hhaz, hogy a  zo~:~~ól~aktivita8~~~ tartalmá  

~ fsrM1t  ki,il©nbtizú ös.,zvi'ü ; ;L;c;;;e I:bQn feltárhassuk ós  
ta>rtaulmán,,yozr3asouk, adosikjtsrt 1ött imetu Miünk kü I3 ► . mamisa a 
azn©élyi.~ .;tulajconaáo4.114 	 1ar~

,
áerüa 

 

{go —  
ke to  melye k u z a izt>a r és a kdsigIStte t kd lo sSnha át re  
rss~►16 folyamat be 16 45 fo itóte lo iként je le ntko 2n,e k.  

A szorraályieóg satrukturáj$t mo4ailat:íroz6 pazicholá- 
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giai dom,in<úsolat lacujabb fila1tirocialom as ambornek  a 

ve► lú3ághoz fü2"ció hauesféle 	 kapeso—  

].a tában real: a/ a ffiuukidlaa, a 	 r© z« 1éshe ^  

val6 visas.  tetvókenysógh b/ s.z ob jok.tiv vfalí~sdchoz va-

16 viszOlfr ibialO  te  1s,/ s  c/ a tdrsa k',l ~ , ihoz való v i3:i onzi  

7.©3:s6lyis-101110111111rai. viQZ onyok/.  

Az oíabeinsik tav6ka nyo&tftan., 130,.p.tnrtásaban, kűrnye—  

zn Léve 1 rut lizálóeló viszonyát 12i.11 .66 gild  G rna L;kia ;:ároz:: ,"eY:, a  

legra<a tpimbb szinten s z.a b:xlyoLZ ík aá1 di.a?cslti;ikus  

köLastinbatűsba.n 	szeme:lyi:;óg  

v'í tti 	 4311~; Jd  ós  :i Q 1.:~a ma  . A személyiség  e strukturális  

e.z.-amri iben a képe sotto  és  a tenpa :La:su _itum vonatkozásában a  

.~a~,§  -~.,~ .c~e~o~zii~ .~lt~á; ;•o~fi ke 11 kiemelnünk, ami ba foiyásol—  

ja a., aktivitás tartalmát ós f ur:Ait. A harmadik strukturá-

lis slaps lam — az 	 össze to tt foollnál)an benn—  ■ i~ rri 

fo,;]altgtik a szükségletek köre az érduk.lűclúe, aü eszmé-

nyek, e► 1011141alozat ós az rkacsi arcula t. Als i.rraL:yult®áE;ot  

a 1N 	 11ittuzm Gru lAóbb szinten 	 as  

ont oge 	s orc.ln  lekésőbb kaalajp11t #lamildt te  ~r ir~t jük~ 

araely az emberi tevékenység 1émegRio$ltes 	psz,ic:h:i.kus  

regulációját valóeitja rae g.  

As irányultságkyll sok esetben szinonin fooalomkbnt  

ese rype 1 az irodalomban a be áll i t; :ny ".s. Uznncizta U.N. a  

személyiség "bizc,nyus áltulános diazpozicicíja~ —kQnt i   

"funkoion6.lis státusaként" órtalne7.i a baá:Llitái st;, .Aly  

a biológ3ai tisztckcuéseken ás tárea,la 	tapasztal; token  



- /  ~ - 

ki pü1ő 

 

szükségletekkel és érdeklödósse1 kölcsönhatásban  

a konkrét tevékenysét,e t vonu ló sajátos inditókrendazert  

alkot.  

Uzn, 	falfogásához hasanlban íabah H. -  

441101110.126 /1967/ ugy értelmezi a be állitód%s t, mint a  

e'aftllyiaóg szilárd r:akoi614,044410t, a szubjektum  

"tGt;ilie állapoú'-át, totWclii teiryulteélyát.  

Ozek a modern pszichológiai szemlélet szempontjából  

figyelmet érdemlő o lnc:le ti magfontolások nem zárják ki  bi- 

zoynyos megkülönböztetés la ta  t cjaégót , aLiennyiben a be á.11itÓ-  

ddst - r.11nt meghatározott irányban. Es aktivitástan rm gnyil-  

vánulb alapvető ó9 kozdati raakciót *  mely adott  pillanafii-  

ban ős adott csö1eVvAben nyilvánul msg - elméletileg  el- 
vonatkoztathatjuk az Altalánosabb óe állandóbb strukturá-

lis komponenstől, az ir.ányu:t;eágtól. Ig:g a bodllii;ód -st  

as irányultsitg  ~orek~t me ~iel~ni form~akL~n.t  érLolmezYLet-  
jük a szamélyis.:g etrukturajubun.  

Az emberi tovékenjelitazvatlo.n ir.:índit:A2At wegvaló-  

site) strukturális tényező a acttiv urao ra.uiszara. ;gotivuaot  

jalont az atuilitmez:iélyi9ég  pozichik.uo t::zrt;almaib6l adó-  

dó minden csalshVóere inditá b<;1.ső kéozt2tés. A motivumok  
a: 241 	a ' eF4t 3 ucso1.: Caaa4  tükxögé/e által ile•.  
az•ik letytfőv'é sot a dialektikus kölcsönhildiek raalisSI  

to v óé02glég pszichikus irányitúsá t.  

Xeaintskt►  A.N. az 1966. dvi IVa t,iZEl ,.kőzi i'azicholb;iai  



Konmosuzqas  tegagel ailiiikiiban /131.40.6 te l e  motivu-  

rnok, tudat; iaisi ~ Ditsz16 19 37. 109/ a meleme  
lyan ob j e ki; iv kbpz ciaaényként ór t 	z i,  

e ay a Zt3r;,yi,asult e  tA,rf7i taa,•talomhan ki:Co jasődci 	
-"t""="

" 

~. 

	

	valg:uaiiyln 1'orx3ixan vigasatükrdzvQ a szub$411111  

iacdra.yit ja aanak tav()kar►eleigét.  

szt a ínzam3.óletet; éritÖnyaniti =lot, 0,2 z.Yt.  

/196% 967/ 	amikor a te  v ato aysóg ps  z  ic bAlóg3a  i .3341=6-  

albs  a not3vailliott "az  lab nil magi tartan  Qbjaktiv moz tó-  

i21.18ek a tudat prizmi ján Löbbie-k<)vÉ:abé adekvát mód on  mcir,-  

törő 	z 5d óee i"-k oe 	zi. 

	

rabi.rzrii; 3 i.ri 1114kii 	/10:~l1100111'1111ka^tr:lmi ja &y'vi kJz;i1.  

Um1.=  - az Lib? ~,^ne k  a gillikstasi Y1lliebilli 	ődtí licper3olé!-  
"NM  seismasó - 00111.61at;ak óa brcica kióCiós aseseét.  

~ jg1en#ftillbsk tartjuk  o21#t3►eir  A lfi. MP!  296/  

e 	1111110101 i•a ~te~ 	#iMRlybe n arra ra  hive ea a ttii-
g:04"  ben  3:%dsmil,a n ceilvkv3111 $0111411t6teléül czr ue0- 

 

tan:tielpozott - ilya va 	-- 	t szolgill. A  
szük.oA...  ;le t  azonban önmagában am  hat'.irozhatja. ma g a tovl)-►  

kenyoág koni-x::  t is?i:agyezt. A imeragto i;  oak a try ékanyséc 
 

t6rr;yeiban 	eleopM,lelgozot:t órt;o 	is azinte itt talál  

örmacAra. t.tivet * 11111Mb36 gle t a t~ ~.rtzrL-tan walt`al ja mQ g ama-  

ne.  na ghatá►ro2ott.? defti" Iiirtviasu 1'° b1 xne/, i.ly°v.ók'on  az ~ 

adott  Visa  az:iltí4~ heir kiváltja a Ytani-.rót tv v6kany®+ége to  
annak taotivu- iává, válik."  



— 4 —  

A z emb© ri tavékonyaóge t irányitó motilVUnstruktUxa  

,íli;alziaos ,~,,i_ier:.z.íit  az alábbiakban joliilhet;jetk mugs  

1. A tudauho2  való ~#tos3 yis4ar-gaz raotivsriok óa  

a twirl  két különböző azi`44.410 alkot ja a "tudat belaő azer-  

ke z4 t;ét." /La ontyav P 	190111.  '  

4. A -t~ c3a1m3. raOti'J l~Il~~~alt:~tt  

	

r■r. ■ 	 .■■■r 	~ 	 rr ■ ~ r rr.r 

aiaja s az
~~
u
~~

r7aMbesr  t~~rsyaci:•.lai le 

	

L
t
e

~ ,,

v
~

ól~:an~~Nin törvényi- 

s} , 
 

: ''s rile n f unl~ 3.e~nall~etk a Esse ls kvéa kdzve tle n o ~:1 j anak ~1A td.  

ra it tullépő tevókwnplig inditékai t  a  Illielladalzai rao4ivunok.  

	

3. A ai•o i —t 	cta 	z 	o dDin utciri ':az  

ciAber te vúkazsys<: ~;~o neiacaz:Rk 'rm tie. bane ra tár.ssa(l. -  l: si aktus ~ 

a szó epaaiá11:Y érte lraéven ve tt "viszony" is. i zért az  

bari cue lekvésaek raot;ivációjában a azlyj)ouL-  a dolt) ci o  tár' 

gyi sarérátidl a zokra a a zttnélyi-tárearalsai visz onyokra to- 

v ~úu#,k 	ulna lye k az e labia  révén valósulnak al ;. 

/tibiliniite in  4z. L. 1964.  ;343/  

A z Ambe ri tevékenysége t de to rmináló t:ényn zők viza-

gála tzt:.x.ui a kiila obie is~t,yi.y fl, l~ k k~iz~ l külö.t2ris 	no cz? je •• 

	

...:.............._.. 	-■._. 
lent;,ú 	a tovc;konységat :t.rá.nyitó ,érclekgk, rends zero . As'.  

(mists k.,en Mint a uzeraélyi$áG ten' :ka ny9évóueSc objaktiv  

nUZatWera jébea -.t s3zubjekt:iv 111111111111111ctok is jelen Iwasaki  

ii4ly1ae► t fl1:36sorbéln a Sziall‘aftbk r(3 pre á.flilt.álislk. A (me-

n 	 katruktur•á:i€s  az ind.i.vi4uali2 6£3 a közösségi  

éametils solitos ütvüzs te  ma ly az o:;  ja ktiv tr':.rBad:.4lmi fq 1-  

télbálit ill .dc duJ lyiaég ántavéko nyrsc':L,éna k függvtnye 
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Az egyóni ó:: kúzösQésX órüetiek ob je::i:iva fe) ►tótóle—  

Ofplacists i;apcsolatbil. 	01111.1011111,  

irinadaudsials. ova won séectiks* és lainősisakit  

illetően easomint 	 EüiörbüzűdCii: alai,*  a 

tAraaci .lmi érdsipakek 00lönböz8 	való tudatosulása,  

malynak káv©tkAStében keerót formában más.omás viszonyokat  

t:arta.ivaznak. !}z Jgyen sa t;:Itoo létfoluóteleíböl fakadó  

individuális érdek közvetlenül,  a köaÜS .>ég ér c1clkét  kije.'  

ző . érd3k pedi.6 közvetetten szabólyc>aója a szeraólyi:  c= ~,  or—

WW1 maf.;,p ► turtága,nak.  

ti Z iYnlív%lyélis és tközösacg;i óx`d+@  k e g,ryseug,óxl$ k l.e z;te l—  

je s4 bb ssipi460M0 4tk or k:övo tike zik be, amikor a szemé-

lyiség  ob jehtiv órdeks acisi..v :t módon tüIsxüz.ic3ik tucúrtc:abaiz.  

< <_, oo+in  1'ulissL.:ri val{sáGoa 1410011044 L.rruószetát, és  

órcle e i:ént f ck,-ja fel. b'bből deselialin • itiizc3s ség;i órúak  

felismeróeo nem kiilsű kónyezeritő ladit6kot jelent,  hanem  

olyan belső motivunknnt; jeleni meg, amely pozitiv irány-

ban befolyásolja a szanúlyiaég; erkölcsi rgaturtriatinnk ala—  

kulas.'1t. .'zórt teljes    ~..6rtúkben a gyst lebst érteni Mal 
 

Sndre /1967, 193/ arra vonatkozó okfa jtóebvv l, hogy a közös-

ségi érdek elaz, j:s vittiea az egyén szempontjából a tényleges  

önneGvalós3itást, a kíbontakozáet jelenti, ugyania a szomé—  

lyisség; Gazdagsága társadalmi viszonyai g,~azdagaág,áDek t't,ig;g—  

vényo .  



Z  
~ 

A személyiség tá,=011/blL aktivitAsával kapcsolatos  

problémák vonatkozásában aa asylig Ilbeaclalomtudanányokban  

teaabs3zatszertileg több érint:kszri felület adódik. A filozó-

fiában ezek  8 problémák nqpillislien az e  lile  r,o  Adilla folyó  

vitákban kerülnek 	44111Mélyleóc  

nok rankivül sok.rótv prob3aatitikijitban Usk*  pzsr.pontjából  

különösen figyelemre nvltó a Qzocializmusban a gW_r~ al:®r;k4z-  

v44  táplálkozó v lide go  ne dbs.  

A szocialista tarsadalomlkzII a szemblyiebg szabad  

kibont$ozc'zsslt gátló tényező a munkamegosztás. A aomblowge.  

osztás szerepének órta lmQ zóQe - mely szert It a kaMMUniamu©-  

i.uan Dcr csz€inik • módosult. A gazda:;ági-társadalmi f© jl8ift  

megváltoztatta a munkamegosztás porepektiváját *  ugyanis a  

murikanagoeztáe fokozódása - országon 	és nunzatközi  

risérutcrkbvri 3s -Ali.:sndfk:n bszlelhet;íí tendvnci.a t  asftt a  
---------~: 

szoci.aliz:aus lényegéhez tiartozó tArse►d,:zlt;si, jelakelipek kell  

#blio~~unk. kp,;F;n azGrt témánk rrzosrspontjából a zxunIMMlMPIMs-  ___,... 
lienak a szen6lyisógre grtkorolt hatása számunkra lag3lkábk  

f iggyv lsf t  érdemlő te rüle te az e lide ge nedósna k.  

A technikai ::.unkamegosztás hozzájárul a taru©li3erák  
f d j lódvbáho a , mai;Seu bb produktivitásához, ugrazip e  mint a  

epaiiiis !~s az automatizálás. azért snig az_404 0MultiMeg-  

oazfi,ám - a eza llani 44k alik:ai - a me6szüsOS 	t,fieryd61,  

a t:acbnilIA MMAl+MOMlwlAR !e jlirdéea társa&liaiá.dtg jelen-  
.~.. 	,_.. 

tős tényea a azoeializr-su$ban is. A techni: ni~~E~z-  
...~ .. 	._.,....~..~.  



COD  

 ._ 	......r...,_.._..~.... 	_ 	_ 
 

t~ adott ezin t;j (~n az be re  I-3 órán át  ~rca~~ 	'  — 

hoz 

 
 .7annak kötya. Ebben a részmunkában bontaicozi a t,mk ki  

Ups  saége ik, tur3sa(3.ti L^ni ha sznos: ' :.iguka t Us" alfiva, 6tl jöve—  

da lraük e losztá3a, a tárRMadnloo, java iból 	Seaza se  dósük 

in ozQa €lz alapon történik. :záltal a teciinikai munkarde Gen z— 

tás társadalmi raunkarA gonztást eredmányoz, lyben az  enb©— 

re  társadalmilag kötődnek, rögzitőd.nek bizonyon murLmfor—  

111616111ij almkata410,1002.' Ilyen körülmányek között  nines  rav G  

ninas*  totheiga a ~tűe ~:;°,e arra, hogy képe c3óo inak  bs  

s  züksóyle te  look mast.:  le 1ően válassza ki h® lyót a >Msiome-  
oaz táe adott readazeróben. vol©  szüle L-l ttiégt.  a  vdtlo tie n  ,,._.~►: 
m► is  nagy szo reps t játszik az o raber© knak a t3d1111111li111.  . 
munka  különböző tarüle te in való e 1h® lye zke désófie n. A muelle.  

me g,osz tan különböző :47tinak hie ramhikus olrandezödóse — tbs.  

sad; ILai,  anyai órtZkaláQ ilk,  alkotó raunkáru la hetGo cígadáauk,  

pre sztizoük ozcrmpontjából — dzintón ra®gköttoaka t jelent. 

Minds z olyan körülménye kA t id ézho t a 15, ma lye kba n a :aunlm  

nem a 9zamélyisóÉ:, képessól,re inak  harmonikus  kibontakozását,  

az  ember  önmeGmalóaul:.isdt er+ecixzLnyezi, hanem © lido gene dónt 

szül. 

Ilogyi:n leY;oteágee annak az e lids genitü tra teisna.k a 

:.s®I;azünt 3 tésA?  

A raegoldáshoz alaősorban a t:iread.° lmilag ezüksóg;a© 

mu/11m ide jónak jelentős o,aü?.::t3nóse vezetne, ugyz.nio az 

igy ~elsz.abaduló rau , kaidáőQn val;,y ase~dic3őben az emberek  

képaeeógei r*,ásfajta, te :.szós szerint válasz tott munka tevé- 



k.enyséGben eokolc3aluan llboniailliablilnak. A túrsad.. Lmi1ag  

szüksó;;^QS a:zunkaid.S ela3soxbialt gasibar11gi tényezők által  

de terminate  e zórt számunkra ü 7, a dott he lyze t t3ftsystol.  
kiindulási alai). A megrövidült köt:t le z(3 munkaidő. 11.110101  

a me giöve Ice de tt szabadidő v is z ont f e lve  ti  a k,i.411.114 ho- 

sya$lnek majd 	araberek a tá sra ~l~a
9
g 

 

 adott lehetősé--  

006140 	 AWN*  iitSikt lnt1111ssiti1eiailbe l  
, 

~~arl~c ~ st~late iknek aerGfe le l aen iránoritspi  

0101111016  
Sonia lists 	 fu jlőaZ:eünk adott ezakaz,azún.  

~ 

 
as  imbarak önkitontakozáa:, lénye gi g ►a 

 lceu 	fa 16 tdroi- 

viso 

 

 a táraar.kaani aktivitásban  valósulhat mo g. ~ aa:s~  lYia ó r~;  

 dlrra lii a ri~ 	;4ga~l~  i laL 	 -te r  
'la = in sokolclal ka  •  ;solal.ok  _ • 	 ~ 	f  ~ n ős  uz 8  ~.  •  :  

való _~  ~; ~~~Y._£~:~ zYé~$lilasa ii3tily;inul ~er~. A tQ rr.aa :L6aso  le  

a tudoa ~rzryokkal f  a r,tüvésaűetekkal., a pol.iti:_áVal lótru jőtt  
trapc ayolat4: i révúri  — melyek tulajdollikdun ei4t ?;a ra.:Le 1 való  

kaiüsol.aztok — az ember gazdag t,-aps.sz'txa.tatokra tmaz azert, 6ta  

e  géni adottsádaits  képe  a:Jégo  it niad.enolc3aluan kibontakoz-

tathatja a aaáotba lspegtelalűbb konkrét tevékQnys4;i kö-

rökben. rs'bban a nmikseklaftis cnkibontokoaásEaan" a bzersb-

lyi3óg befogael eis es ►be ritsc:G által lotre hozo tt tart. .:ne lral  

Cis trzreadalmi értékeket —  illetve azokból a képe sséga inak  

la  Oazkább ms lela 1  t —  és 411116pakknr tew ékenfO+éGéve 1  rá-
nyomja  tea At e ;zrénillíl;e b clogle ak takepadalmi !is tUliAt lmi  • 



fejlődősre . Az önmagtalésitás tónjs -WO* a,tla jdonkér;aon  

eQto t je 1© nt a társad,..: 3AL =rift ós ,::rtókok, a táraaclLtlrai  

ievike no/  o  ls401110iikm  1.  

1iptiirt`yu tdrlimagegbe n néhány Wipe 6eög into n- 
Y 	 . 

z iv fe jlődása #~1tal - kűl$niNn r~ azokbFu► sat:  ~i Agotá  

;ja11a dor:iinál - részemberré torzul a a za a6lyiség, uszan-  

akl:or a kliefivabinailk. Ida lrxk:itott uokaldplu via zono;~ba 

akti~cau ~anvkedy4 e~ sokold:lubbá v,ól~~  e k a  

illebilitásnuk a se c)-itr3égzivci 1 	% ~`-
~ ~~  k,GCt ló~ritar.i önmagát. 	 ~  

~ ntóhb,ny e lraélo ti mu Gfanto'lc:as fa lhiv  jet a f  if~~Ciürr 

ka t arm, hogy a azemúlyzség társadalmi aktivi ,a:cnának  

pszicholk:iai problem tiká3át az általánoo sza rapontokon  

_, u:1.axrnaan e szarac;l3séctula jdonság fontosabb pEK,ichil~uo  

,1qeyeia,e  falváz  olírsával is t:a lie sebbó kall terult:nk.  íá 

problér.afe lve tbaünk abból indu 1 ki, iioGyha az  ember  tárea-  

dalni lény - a o minőségében az  objektiv tziraadalrai tar-  

tal3:lak hordozója ós alakitója i  az aktivan alaajátitot,t tar-  

~=1sai vi8zonyok irdi.viduália deszeaeói,~t - *kor iiplibiny►  
adieben  kAyilv:ínuló aktivitása .14pacla ~ii  aktiv~ként  

$rts lcaa z2xe tő.  

Rem fa ladatunk u[gan o témánk szempontjából f oritos  

ka te  gör:in tudományos igányü me gha t:ároZása. - e t:i1e z ma 4 .01é-  

stink s.Arint e dial) zertáció ke rate it sasbaladó komplex  

vi:.sgálúdáezu luLne pzükné6 - de pszicn.o16g1ai szeccpontból*  



F:ipotétikusan uGy érte 	a táreadi:lmi aktivitást, mint  

a személyiség általános uktivit :+s ában roeggyilvánul4 B no-  

rá.1610 ísinyu3.11040m1 	 ozilárű sza aélytilietula j— 

d on$4450k a 42111. Pontosabb tartalmi jecyei közül 	nek`  
előtt a köve t;kűzőkvt ameljük kilt  

1. A társad Lali aktivi L3snak mint szeraélyisé btula j— 

d.onsápaak ;;különbözte tő sajátosszirp a köz ősAge  a társa-

dalom érdak.ó}1Qn kifejtett 	tsvékonvskm vs.l6 tőrek—  

yós i  n~.~d c hol:; 1,.~i1..,1013é~ és os~ la kv:iképe sN ét;.  ,A z aktivitás  

táread..L ir:ínyultsát-Ii erkoiasileg ilélcil8abbrendii Ct3e 19ktlás- 

re kc: ^ zt a t. Ugysr>a kk.or 	 kill látni a.. t is, hoar a  

tavékenysógben 	gnyilvánulAl tlttivitás nntiszoaiáli;  it•~~.. 

rayultsám, nem mind ig jut kife jezésrti e fvéri:e 	határozot.t—  

sán;{7)1. :AM omit: 1, hogy kiilsőloc ncraitis ase lake d.et egoiata  

raot;ivum.okbÓl táplAlkozik. Raskor 	 lelkeaodé8bó1  

ere V) j6szándóku törekvés — riagfelelíí szokások, kés wiz; égek  

ön erzéb 8zo8161y1abgtulajdon$ágok hiányába. —k.öziiss6galle—  

no u c se le Wide  te t e re dodge z. li z.ért e lváleuaathate►  tl€an e6; ,.aáz— 
tól a pszicholójril€r  mtgra.lapozott törekvés, a t+ksuadalr.;i—  

lag hasznos cse le kvés vágre ha jtáaiához p$iiksé6va ké:azo8g és  

képe svág.  

2. A t'ár3adal=A sktivitá$ lénye gas meghatározája az •  

hogy n ozané],yisGg Lay nységónek irán.yitasában a t:áysadal-  
szük:z le 	ga a 	•lrni = , klődéfl válik 	1  t;o  

$s uralkodó motiyur.1t  . z pedig, elsősorban azt jelenti,  
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hogy ha a abi 	tudatosul 111101040 attól, amire szük- 

646M van, tail szdksZJuletikto -41100014110lesti9 akkur ez a 

tudatosulils e6;‚bari a uabmirimliAlissma való  ir:tnytilAsdt 

GredménYozi. 	 004. 29649  962/ A személyiség 

irányulallina 1611016 a 01011644 aktivitás klbontakozása 

apatón ditiObau a 10010611$41imott  tev4em;Vó;19 

flak otiió 1.)iaa a 300013,18.6 intellektuais, 

nézeti9  erkölcsi szféráját alkotó tulajdonsagok 9  jelleas. 

vasások integrációjaként jelenik magi. 

3. A társaaalka aktivitás szükségszerü felt&Gale a 

kibont_tkozása 9  a közösuégi o  

letve a társadalmi talelkiLség tudatos vállalása. 

A társadA 	oti zifelelségtudat tulajdonképpen a köalu-

g ci4 kialakulAsával Papcsolatos 9  melAek lényagét 

24pinstai4  z.I. /1964,1iw akövetkazökben foglalta ösz-

szes "iliaden dinamii.us tesdencia, amely az ember irányul6- 

wit fejszi ki9  mindignsithan foglalja az elrón többé-ke-

vésbé tudatosult kapcsolatit valami majta kivUl létezővel, 

a buis6 6s LUls kölcsönös kapcsolatát. ,.;z a véGs6 soron 

kótolaalu fil66és vagy izposolat Lazdetben kivülr3l beldlre 

irányul9  majd az egyén magetévd teszi a jQlent6s célokat 

es ftaadatokat e  amiet 	ársa6•1 ii llit 	és azok 

személyes jeleht3séGüv6 válaak szAmára. A társadLamllag 

jalen43s e  a kötalez8 amaly a tárowarAmi életet szabályo• 

z6 jogi és arkZlosi assisikbew via aebbzitve - ha személyikeg 

- • 	t 



is j 4 	 nem  e asza! sag  hatáe re jü dinamikus  

t  J ride  .t3c iáka  t ke 1 t a z emberben..  a kilt  II le s s érte ncl ono id1al t."  

4. A tam 	aktivitás  lón  i38  alkotóele me az  

e : véx énkÖZÜ© ~: óe~~ érde kske  az egyén közva tlen 68 kőzve to tt ..~......_~,.....~.~_  ..-.~......_  
órciekei d3,a7sktiicus 	 . ;éne  tucirztosulá~ 

ww+r r.~rw~~~i~ rir•~r.~ ~+.~.~~~ 

66 tev8ksn.lgíeft aagha tározó szarepo. A azctméiyieég valósá-

gos 	 te  x•rslwwze téne  k i:'ct limo ran Wive  tke Etébe n a  

kvzi3111114111 41.11.kót; saját  távolabbi Grclobilleint, kÖzve tett  

és$ekekial taiga  tel.  
5. A társadalmi aktivitás tudato~a ~n_„a,zocidlis ta~-  

,t•lmq  tvvékenysóc;ben realizálódik.  

A  kiizösait;i öblokn:kk az eE,-yén életében allandló Mew  

rophe t j:_,tAsa f  a társad;. ,  L..:1 fa  lel6:tgcc:,;tudat, az  ember  4ae-  

1Qkec:eteit 9 *iv é:kenyséZLót oélirányos:.:n szociális tartalnuvá  

tü szi. A tst.'riysóg o z oc iá.l.is tartalma annak fe name  résé- 

-b űl és áL'émel4.6b ű l® red,  hoa a társadalom e lőre haladása,  

a te lés állandó növe ke dése az a 7.1bn re k  éle tazinn►agalá-  

nak, kulturális óe müvo ltsé,ri szinvomlárk.=k eme Ikeda* filer  

mértékben tattbl Pü1;ge  milye n tevékenyen, milyen aktivitás-

sal  vesznek xóozt a t$rsadbloi 6letbans a term léabe no, a  

politiketi és kulturális bletbe.l, a társadalom ziQ;yeineL in-

1611614100M.  

1111. ♦ iiamaialai aktivitás a társAc3a lom és az egyón  

©zám:;.na egyarárit hasznos, mindig  t ~~zltaila~ produ ~ctiv_ 

t:avékenyeét;ben ro<_,lizá3.ódik. A személyiség tArsadalJs,i aktivi- 
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1004 mint me ghatározott tartalmu irdirelesig* Amu  440e©  

tsréliasera8ci tarül® teen anergAl.v.=►.nu16 sasato3aác, hanem  

mint a visa 1.101111. 	alativ was  minden klnkrét o®e  le  k-  

vég  t  z:e v  éke nyBés  tortt mA  ghat  tározza, illa tve ilyen tar-  

ttxlmu tev6kan,14011 01110tenti a sz0m<'.1yis ,fitget« lank  v tevé-

kenységi formtik a le gkülönbözt~b területeken, a lecváltozn-  

tu3abb f oztaábetn nyi lvúnu lha tnak mg.  ire  rst4sal#e ea n namc uaak  

a raunkraidün tu inn  69 önkéntllen, a közösaés jrméi+a  

Wise lit Was& lai :aunkit foglalják angaftss  hanem a 	ku  

nani MOP MI *3~o~~  

~é; ~tt;trit  Val .t;_1a1t  a : v:-25ni 6a 41ö:.a~~ ó~'.1. bl°d3'r.eY: e aka  
tudntosu lt rao ivuza. 

A tárurt , ±aL*.aí o.ktivi.tús tartalmi *we i közül Zegirt-  

kább 1 -é ve g's one  tartott komp one :leek ant  laallatii.'éla gin  
kat®G~`iriát jalnnt3nek •  & nsn köl4oll10100.0 16v3 o &MO 1t  

alkMeeks  aaely mtezlmn e 11ontritxdieoe  forma=  Jelenik  

me so" $114NittlJia ár sokircinyu - o n'3ra a;::;ysze r 	ntá ta tear.  
d®ntt6krzt tiallezö - tavóka:iysó„ ób en rae dcrlaZA  táreac:;1lmi  

+~ kt ivit'leúitnY dime  te v őit vizaGálva központi ma 3 jaabnt  

kell órtók©lni 0. Rub in:Jtain .,z.L. / (37, 3.44/ a:,avaival -  

~ ide olcgiáját", vs; is  azokit az eesident. 	l;;ekb11 mint  
alapelvekből kiindulva brt61.eli az ealisg/tnalc é^  

eoknak különböző irxlitókokb6l fakadó cs Wale te it. .:z az  

a ids olóf;ia" áot;la lja raaGábti azoka  a morálSe aozGana toka t,  
ama lye k t. sabják tYz aktivitás t41101.01. 1tán,yulúaát.  



Zv rmésae te eon a trb*sadi:.lrai aktivitás ne valb~ni~ó- 

le 	 személyis 	j dons :i.G, llama a 

kvralesebi# teltételek kntásáza e  a nova lés orecmóurs.yeelint 1,72414-  

1 'őc: r ki  as  e men rben. -•z  azt ja lanti *  how a tial111.1.111  

aktivitás e ea  bibs  angle he tősen. isatimaitta paw io hiku:  

zCsiménnye1 van dole/04  aelyna k á.ltalAno9 j31lvzazósón  ó© 

tar ta.l.tmí je gye i.ne k f e 	tulme nőa n a t'e ° 1'~t6aold. l-ú-ól  

való ;;közo jii;®:scs is e lent-N ate  te tlen fa lacia t  

Ü ncjz4ou -t koi-4134 x módon  eG:/$aiti  zaat;ában a fu 	lSlak-  

tani ée podak;óGi:.i pszicholóE;i:.,► í vowtktnások 	lá•-  

ny:, ~~s  

4 problí:zoa.fe lye .L 6=61 a 1011011a1l* ozemólyisélgc+la-

kit?) batzisknaFs általánoo pszizholóGiai tétol.öt vesoaük ki-  

irúiulási alupul, mo ly szerint a személyiség a tovLkonysér ~.-  

bun riyilviinúl &Lag én a tevÖkenysúG°bvn fe jlvdík,:. i'12üt)i.:,oin.  

Oz.I,./ A feln8vek^ví5 nemzedék oktatását ós ndvalésót olyan  

spa cLilts tav4kesnyslégxrok: tekintjük. amely aólirclrayosan tiiz-  

t'oait;ja a tanulók s3zemólyia4Ge jltíc3ósánek feltbtala it. A  

táro:xt.: 	a.ktivitzis  m yilv:nu lási formri3ra 	 fa jlődésóre 

voOotkozóan in  61J6IIy0oned tartjuk 

 

 b,{d.4i.i  te  in  Vz.  i3. /1964'  255/  

e lvi je len.túsógü r:rogál.lapftásrrt. mely ;szarintt "V664.6 fokon  
a  fa  3  iúdée bs ob.tatáie. a fe jlű6óa ua a  ne ve lóm v0001141  
ozóló tét::le imzicholóG3ai ta.rta.l:aa 	111s, mint az a ki31•-  

C fiÖnÜ13 	 es köla.;ÖUiia feliftailiel:tsiég, amely az  

egyén személyieögtula jckone : i~;,~ i é$ azon beltökanigpée; között  

áll f e  i % a nla lyna k D orán a z aj iL.au re take t o  kóeitlige ke  t  



~ 

és a kálcr?önviral onyok u j f o~►it se►j'iti1lw e i. A Gye rae k  

ezemólyieégtul3. jdons€tae ► i, hipsegigii éi illirukterológi,ai  

ea j átoasNri, amelyek a f a j3ed's folyamin f  orsaál.ódn.ak az  

adottrr_:gokmak, mint a fe jlúttie rlLTeltétu'leinak alapján  ,• 

no moot .1 are  hite  lei, bane  m e re  tli1 t:I1y t' i is a Wallikearadkii  
nek; tijlúclésük a tavékenység közben Ltat.scsak aagnyllvántul e  

kvzne;a v66-be 	:s=' Ev."  

A tanuló  s::.ant'.ayísbgtulajdonaáeai é9 sok.oldz3lu te-

vékenysége közötti külcsönbatás eredményként fejlődik a  
társa 	aktivitás is, are lynek. dinamikus tendunciái az  

emisáJeri.iiJb :aegjclenési foimátál a magasabb, bonziololtabb  

fokozatokig mutatják az átsze rvgz "déa tafidoz<.tait. dina—  

.aikus t,er.c?e*zcialvat i'iorc3lamba vévo f:oezimovs4%cii  A.V. /1964/  

vizsgálatai rslc.p ján a táxoadra]:ai zaktivitfsa fs jlődés3éban a  
köve tke z ö több s t a:ii üm oka t 	 t j ük me gi  

1. A la Di le mibb forma  az, aft:br a tanuló la  

rat©ss n teljeai;.i a paciagéuus tí.rsacLilrai aktivitást felté-

telező k4vct 	i'Sben az  esetben a ayexmek: kész "pél- 

da" alapján cse le ICsz3.kt  sn.inte cz ': uVulo..za" vaa "lemásol-

ja" a falsdatb:án 3zoruplő tevókonyH+itAlamektit. lt tAroadzYl—  

ni aktivitássa.l !7:1paso].atos fekidatok ily n j3lleg,11 tel—  

jaai -Lt:sa ok Qrsatban gyakorlatils 	lik v ilik,  

mert olyan e le  c2i kéozs ógs kka l, jártasságokkal gs zdagit  j ík 

eesi =,aik 6 lence dY>xs tetlenül fontosak  az  Q,u zll 

fola.cir:tok megoldásihoz. 2z nyilvánvalóan nocIocta k a dolog  



—  

!IOC O iia!).i" olctali= ham m a simirchikai tónyezeilms la vo- 
.. 

~ tkozik*  mart a lagcievbb önáZlaidet fokot  gielfilflő  
11611.113.1 aktivitAel,  !el leltiftlezi aL aY.adiArlat '~~a 

boa  lettsstt o ly 5044011 tapr/Staá.atoka t. 	 , 

2, A  akt iv iiir ia jlöiíseme liNl tka z 6 foiseatilo  
tos 'se lle mz3 f  hagy a tai:n.0 16 a kapott  a lada t telje  

1114116e4 	1á13a a me Galati  tkélhe.ny 	e  SG  tie g vala —  

BMW m6400101kt.  

3. A túxsuúaLmi aktivitán legmage;szbb fe j1ŰC3.éQi  

AOMMurát az  ön.:11.,.áaló4{;  .;a2®ntio  Mea17 abban rwi3.vAnul meU4 
 

boy  a  trxnulá ~i,at~ yói~ ►1 	vólastatja ki a :baldiamt,7..3g  

hasznos 	ékallysc"::i formit, 	 kóvg illiMitároz—  

ni a vóGro'ria jtáshoz azükségas fa itóta xakat óa aódoaatokc3t.  

A  fokozatok a tu.rsa.:tvami aktivi#eáa ;Cej1ődóeGnek fo—  

23ettalaiábani :conc:a ::o rint boryolult Uweonó4.10# .!u tatnak.  
A 1ónyQ  so  bb az a t:enzia no ia 	ly n zerint a tatteuló yz er1í3--  
1y ..inó6 t5rdada].mi i,r::.n7ults13gu aktivitaa fokoasttoo alőre—  

kaaact st j : lent az elemi foku öná1161,4061 a lamagasabb  

izinte t kifa jazií Üntvvó} e~ tt , kaftnikatil tibcuó~  

ág alkotó tk v<:isoJxysáGro  t f.at►6;,_.loző aktivitás eűlrit jdig.  

?:zórt pr-oblemufs lve tésüasicb ól adódóan keresnünk k313  

a  tArasic3ri3mi aktivitás aujiiiiiiimiavonatkozásGit e  

különöa tekintettel a kt$zéniskoleCs kollell04011a. Mint  3aw—  

ra t:v  s e x'a jlőddgi paziaietas., a 8eadadior M k9 zda  ti if—  
jukor..~zó su dáúoesiso 	jelentila$ik a fo LEO tt Weft  
Dada loin  óle tóbo való  inter= iv be ‚rape olódás igénye 9 a tiliablit 
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dalunba való b:;1anövóa, s általában a felnktó vál& gyor-

suló tendenciájónak központi Iroblómá ja. Fe  jlndó3161.ekts►—  

nileg jellemző !!t NL116 ligOniség  felfedezésére ivAnyuló  

törokvén, a an  öntovllbiny)bs +éa kazd©:aéxiyrozö képea3óg nö-

vekvő igésyo. 	crgyS.deVleú jelentkezik az öntudat  

f a  j  ládölle* me  1  ys;.o k a re  c3ménye kÁttt fokozatosan  kibontak.ozik  

a  kiizöstftbtZ val6 taxtoaág tudata, e  e,;yr9 irzten.givai7b át—  

óléee. ::: fu jlvd.é3lólaktali sa játa#rkgok arTa enúadnak kö—  

vatke zto tni, hogy a erardiilökorbrrn, és a korai L jukorbarc  

ra nclk .A.vv1 kadva zö pszichológiai fe ltóte lo ke t  találunk a  

timissi;itasi tac.tivitáfl aóltuds.tos forsnAlás:shoz. Különösen  

INIMANO  a MOtko  z ő le  Ie  t5sói_;ek 9ziaik'rebile i  

a/ az orac:;lc3i ismeretek relMzere blevező alapot  

nyujt a tArsadal:ai aktivitáshoz szükséges tuc3ato;  3á,,,G ki—  

alaki_tására;  

Viz életkori aa jdtosságok:kal 34110.0gbrn kia la-

3-~eitr;atók a t5a.~:.~1~i á~~c3aklődit  mor:í3.is Allspor:tból £on—  

v oa i.r ánya i;  

0/  az öu,ái).óságra való fokozott törekvés fig3+alorrr  

be vé;telil►el fejleszthető  az  alkotó, latiftainyazőkéQzsóg;  

d/ s végül az az életkor alkali** a társadalmi élet  

1a;;különbiizőbb :;zféráitk:.1 való aktiv liszvótalt bizt:oai.tó  

gi, a  rvep  ő#.  és  to c  hni.ka  3. 1:gaL(': 9 e  ].sa  j  átit6sz:as .  

A társaclkilgi aktivitás kibontakozási folyar-atwit a  

különböző tovókonyeégi területek now  azonos mértékben be- 
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f oly yaeol ják.. J zért a tanulók.  

t
, 

~  óa ~; ayóka i~ység3i. •iltinte iteiic pazicitabgiai e le:::izó3v  
~ii1~ Sn8©ea natz 	t órde rut l a sz®mt3lyieig aktivitóaa  
INiagseat jdb61. A  Ilauulók 	 kt 	 le sz-  

ilia  a t.FU3uldi t;Qiéltozssig kü113~ #aitatbus  
na GI  a t~~ 1~~+~i~~, a~~ iíaMrR~t, a g ~ 'z--  

.i 
  

IDtr*~jc~,~ŰBII e vva  

Dolguza.tunkban 1aspalbeR kesepikek.ábti tanulók  
tároadalmi to  rna  lamunivAjladt 1411140011111.110au a 1.3 ma  zt'iik a  
®2an3lyi.stits tázsacalm.i. itititrildsizak pazicholóRiai őaA :,a ta-  

vat ós f j18d661. lsltilliesit. 3 tQvókenyséGi to 	k  

kivá.1a zUMW  ez i.nc+ okr,lja 9 ho{;' feltiétala zéaii,nk s r.arint  

a tároadaillt akeivitáQ ,Rukcligaimma tuasig agjvatkazGJ.:  
a tam 16k  ttázoa dRim,i sualpA jiban sajátos Aigjaisit telmilw  t  
mutat. A  kiinlibbz t©v~ 	 tók 	 41116441krak  
v  tzooptlatli► Ilip.r,akkor ezíikcaéklixe n ü:aezefoaódi.k a  tav6-  

kenyaóaboy! 1llrSn,yilvé.nu1ó és alakuló tanulói azvinóly3.sóG  
pezirctíikuo tulo j(_ aux., 	 ~ últa 1 its fa Au  aztha tó-  
aét;óne k 'anu3aaz'avo zzla:lval.  
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2. 4 tanulók iársadi4ni.glAgagAkijaz 

Ik  inempont$4111411 fontoawk tartjuk a la Guja1,b 

peat:1050g 1 pszichológiai iroda lota v Az la tos tte icir  jót ,  

no »ben a kt5ve tke z kroble,mákra ir:tayifjuk fieje ltailnko 

a/ a problóna 	a a a zakirodal omban 

b/ a tanulák thigskisi to sae lEcuilkAj Anal faZil LI 1yi:3 

a lakitó batása 

c/ a tan.ulák táradal aktivit6.aZulak psksiottikAtS 

iisozo to v ai 

A pedak,-6 ziai be a seseslialégial irodialoaiJan a z lakolita-

kortz tanu161-. táraadalai airtivitfisivJak famine le ginkább osz.l.k 

az c ems new last c 641010.1ta.roziaokban sm. spell, frig id C a.be n 

se fslaglann zódik az ifj twigs gimmillAllui aktivitasra Lett iro lúaó-

n._ k igage.= --olas.aVstni a /1962, 13/ a nzocialista ert...ilcsi 

nave lés le lada ta ir6 1 szólva LianGs u» 1: za : "LE.,..r.oc, ia liaall 

szkijc.tglifj j'31ad 4 	1....Las... ..i. - a 1,...j.:4ce e z: n 

et ur.3 .21,111(3,n  tot. 41 zu.rika axial,: 1ilul5 I 

kalakirNiaLasin.aik a  Wax  a zi, G 1,4 rt:Wata  14141.:421taiii 
layfilsarv vonzi;  

[ 

A seinélyisúc tul:Ajdorts . eni, j llemzeii tevékunységita 

keresztill vaV a ulnak zee; én fun'ze ioadilikk, e z Srt OM z a rii 
a tanulák killönbjző tavőkenya&Gi tillelliinak viz aoilattin ke- 
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rusztül allaillielitani i tásilt. A dialaktikuS MOW és ties-

sesfliggte se lie  te  a$onxi vita on,ylagos önt11111.11011, swami 

fe 31614ei v oi4..4 , strui;urvja apaoidlis cisseefftillei 

törvénys za 2.4604 vannak Sevékonya;::tc,ben re 1 iz 16d6 szii-

SAWAWitAwk4 AOSSOfibea a taltielsység oldaláról iisóUtük 
geg a teireadalmi 	 ,,:úrdésé:t, a tevOsonyetot; 

nYeamik deusefiiallign41 111111Snek LLUIGEL31yozoutabbak ado' as IS–
kola, akár tilasedision vonatkozásaL,an. 1:z a kérlasktir azon-

ban  csak  kii421411111g,  kezdeti 5.11omásnak tekinthető, 

ta tovAbbjuttra s  a /3010 ilt3zefil:::,ések 	 véGsd 

corm a taSSINISSailag ..111171.013 1»2 Vf:' 11Q !ység eredetikyes:JeGének 

ivu1w11 segvallbanunk mind a társadales. inind as 

eosin vollikilliiiiábaa• 

A iftival foglalkozó irodulas debotbinn ou k a t3v4.- 

1614.641g knee rialliatttroz inak, a körülménye k z rcr osé-

auk isu 4 tó'' i; kon;r7rét tartaluauak kérdétioit vuti fel• 

Azt-sikolt  114, V. 1955, 104/ A Uinta& Milönböző tevékenységi 

f k3siil a iaa1mj aktiv it vona oz 6.11:3 bee esiwroor. 
ban a — I 	f'Lw* fig.,- Laot• A tárliuual.z.i 

zun.ka áztehiszeise, ant kifejezés nee oaúrtciLtil. Rat a 

blzonyttlasiAgpt néhány szerső kM1 	bs4aii1, ujabb 
ÉS pontosabb terminalóGia bavezetielftel Adlekszik kikauz0– 

bölni•  

1..oldirre  4/. /1956, 36/ a társadalmilag nasznos mun-

kát drta L40 zi .11111 proximuLaként, Lae ly a tanal <AMk  ro juk- 
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ön2c w • u 	t  ► x:  =  dales  

a7 isk4lén be 	vagy valte;3.lyan iskolán kívüli 'u1téeekny  
®s  e rvazí;séban•  A t 	 bilisr.oe Llunka két lbajtá  ja  

/a két fiktifogalom/ a társac!~~ ~rLe  lamunit~t  

r:u~n?a. A  társar:::1;- i tow  tau.n,Irt cliff a re.zloia. spec ifik.ajhs a 

taruadalom anyagi  Java task 	itásdtt gaz6 taveinywtgs  

a t saT:hlrai nur,kn diffe rV xaoitt spedifiké-jm pedig az  anyael  
értE`:k,.ek tezstlésévo 1 Wes so3.a than wiz.  öu:3.11á, kűlönt'ilca táx►  
sada.lmilag bean**  tcviikeitysbge t julantl. Eár  a  ellOsei.nüló6iai  

b  izonyto latntág falszámolásában fa  1  t : tlarsül j e lsu1a lOssigess 
 

e re dinemyt a fenti rapco:lut's• mégis vitatiaté, lliiösori,an.  a  
i; Arcadlami_1a Yes zrios seuzkit def inna iú ja,. As Malmek  r~m 

le her t l6ny- ga 	 Jews a tAxitade3mi2ag ha a zoos  ílunr-  

kának, ki3lönösen akkor* 	például a b.özépiskolákbau szexva—  
za tt kt3t~ ősz i tÉtra3a  :a lai m.unaákrc - goadolunk.  

E  középiskolás ta hut lók őszi 	 munkhjának  
.~...~. 

 tela~ jtllecAi, a ktilUUboz8 easesollti és azervezbsi mag-  

íOntolitcon kivül Zs zl.c)rolÚvi4  $s 	 ténye z ők is  

indokolttá tn: zik. A 	 i,tas 1,ialak3t•~ 

Y ~ :ar ~3 u aclott  a tanu 	és 	s z :u awls .4; wu lat jdouság  

kibonttkoilleib.u2 op ti . ália fa ltóta la kc .t  biz to3it a tárcadtal—  
m2. teem  16.1unkt • Köve tka B5akép,pa9 n a tAreadv 1°nilsag has  .nos  
munk:ikba valb önkéntes  bakapasolót3ás rem 	méz tékbeu  >0.x 
ilyen j ,311.0 tevékanyskben  való  valósatit.ULS részvételk  Mir  

w~.  
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A  tanulok  vornatkozán:í;btui tehát eig rem oél~: erü  A 

t=~~x.~ie~ttlJ-at; ?+aa?.n. 0e tevőkemwség itak_ántsi jailagót követelr•  
m61.4,;k4nt ta3itfini., 	5nk6n:3o vú12m Morc: 	a % t6tu re,,gfetrr  

reudü cr;;ölt=oi. motivumok same  kör~ílnSny köve tat8ben sag 
 

uem boatarosbattak ki a k'izcspiakoláo 60 máglnlcább  

Limon 	wania.hk`,a,na  

aglow  tároadalm,l.3ag oólazerü tevál.rytigeéGnek ;018—  

3441 t400100aiailar; tusinos munlcgt. 'z a assivit~~ér tuls4-»  

goaan ;la m vi~-.at:zató +  rat7 n#Ja nolda tfroadal—  

ra.:i lag  qéleza s 3t tAxsadaimilet3 be.o'.,xxas t2vt,.: 4:13ség •  

,a60i9 tibleriiI a kárdás. rai a kapcoolS.~t *  ri e?cü,tcitakbsór; a  
tan.ul8k td,teaóiakaflag baaznoB t3vákcrnyskv ér. ts=ualaltly:i  

raká  ja között? 	ea bb groblbmafe Iva  tioIA  $'wltáti le z~ t-- 

;Ak e  1 :i36y (163,  t$vt-:a:.4.1* akkor 	larilet tilbeaddtlmildg ha9z—  

non  o  ba kidArdla - Ask motiYAl ja•  ...,..._....._ 	 ~  
Jain okra jt6s a1apjáu ss3.l,apithcztjake  hogy  a  

soL'.:.l~I~.~~ ta:3z,T3oo ui{ji1k$ 000otlp_psk_álitign ~~: E~ 't,~. ki vagy  

valveitja mee a tz..nuldlC 	 aktivJ.t :D.aát, azór.t a  

p t..c:rolfiviai éa a pedagógiai ndie6pont érvónyeuitése f  e 1t3*• 

telezi azt .  hogy a  6psollaaá. OktivitPs alaku1+tión1►k  w~Azul—  
cwfI.ndoz+`►oáhos a for-plrai ja c:ya k ez{mbové*úl6n tuingl►ató rnáe  

zackőzelitóai leh4tSBégeket 3a *Mint blip 11.  

A ella k 9xo c+a 3 oNt aki►ibtkint é Bé r.r9 k 	111411.004111  ~ 

wailLag 	 tá 
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tiligad:Arai 	 eiterep4re as li*all' oktat6- 
asvelő riunk(ijaen soktildalaan eldiszi az iroialcs, itindenek-. 

lőtt  hiva‘kostrttunkTilake. /1955, 234/, &kt  kW:3)04Na 

hangsulyosta a tumult% isknlai 10111111004.3. PAIthimarto* taring' 

18 te v4ke nys 606as k zm•',1yis4m.lakit6 brt • 

neuariban iris killtetkezatett "..sosalas c. ti 2'i folytimat.- 

ban, 	fl'41&tik as emboli.%a terraelá közözitebe tagjtAnak loa- 

si ;le  A.  1 quo os.nk ott tanuljti ralr,iz ibaz ,  ham fa le 1:'ustftue t 

6re en nineen rof3 y. le térts s" 

problá2f.21-nt5shoz 1r amilőan tab:; szerizti olr5sor-

'ken abban bitja atrArr,4) hi to rue 1 jtriurft trnert6lyiutWor.. 

m416 jelent8e6dit, h0. abdo -:.; nyujt az iolcolAnak cz álothez, 

a teireadelmi yrkor1atS vale) köze LAs are u n1ó iuk 

lAban zlseTMC tt tudera6voss alapismereteinek Gyekor/ativ.1 val6 

1317 71f, !MPOCO1ABAZEts11111.VS,A3 Sa I. Sz*  /1954/ a k5z6picko1its 

onsti1z/f5n5/ök esibái' a irt se trAdtanye4rneig a tanwhic 6rtia 
P:ivini 6s tórse.dc•ri munk::'lLizinak ekeetitlervQz6sét'Arevald 

fejezet6ben abból az Plaptőtelből indul kJ.*  haw  a 
folyamat 	 cm,* lerSantotlebb 41/5fG1t6 te 

torpt.e/8 4Sa 	 munkártsk az oktatpdasal 10110 azr- 
VC a irjhempes 

Tyltov T. T. /1949. 66/ a asovja t is%olsis 	rmekek 

muakAjanak Gazezvezésimal 1t'xb e lyezi  az  
e 1: la  +;  Óz a sytik rrrlat 	kapas el AB át , a gyakorla tat kiliz- 

u6gek kialakitdadt• 
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P4lakid V. P. /1955, 99/ a taam14t tarnadabsi munkci-

;jut; 0131111 teviskensift.. Stiminak Lartja, aspsic aegitmiOniel 

az oktattisbaL 6:Jsza 141110411ftposolni etwaissal az *WWI* 

és a cyc,korlatot. 
Guszaxev 	k. /1953/ a abvénytauNIAWINMIMMILI* 

és Fi1ppolf At /ISO/ a bialeommigalt40000 MOso:wtos 

taraadillmi munk4r61 Le, küli5n4iw3n kiemelve as iskolai gwa-

kor1( kertben.v4gosett tanula tevókanysádlt. 

WagY V. /19531  2W// a itaidai tilmov tilreckdaLli 

nunNOSUR1Makat gbrolja fel, miimaigapat. /1953, 131/ 

a fiziF.kti szukkör munkójanak könhoszau beit1ito61 

	 1),D, /1953, CV a fizi/w tantilegyzo. vowillopoóan 

konkretizillja a tiallidalmi masaitiViateuVOlie roads*** A fi-

aikatanitAs folpNWIMWevAlemithutó 14110000WALMMMialehe-
ti5etgQk között felsorolf,a a fiziaai szközök ic61eittts4t 

a közeli 	 az itwola asztblos, lakatus 

Wheat u z  azokban vue;zett Etunkat. 
A tarsalialui munka jellege aiaennyiben az iskoia  és 

az Olet kapesolatzlt Laeaterszati G 6y061.1 bare fix lehe töséest 

hotQf tanuló ifjusii3 tut% town kissigye r‘szAtrt a 

t 	 tigenkájában• Snack leillapiaaban raee;Vaiásit- 

bLit6 foja a tan.016knOs, babotle AO 6 :601/ itaZi)14n 

v;itt 	 teraelikatiraggia.ai1iyl tL czerz4; 

idu roGli.J.Koziy4 AvVullov  n.N. /1949, 39/, vaRziljova, J.V. 

/1951,0 Krilova A.V. /1953/, Glusko L.I. /1954/. Ide sorol.. 



35 - 

iy.tá ,Szl:kat4in  ils1. /1954r/  Wikaaztóo::ban u::t;jelQnt cikk.  

E;yüjtemw44 az isold é® a mai8emOiarig .7apasolatar53.• A ta-  

n:aók MilliftspcitafláL;tan végzett tárOada,lini tars»3.dameigávrtl  

laiwLo3~.tiaa óx-í: ~ ikas 	 fai Wake N.N. 
 

/1949, 56/,  :aui';r401 1040301Api y, ja , 4.'4,7 a tunulú;if j uoág jól  

iMsominak s• tt f  grlfilibényiM tiorsada lrní Launlid jn elasyaórvü szer-

'MS ée nawe 13 MIA ,:;a ?:ezcJZtül pez3 tiv irtinyta befolyásol-

hatja a fwln3t t lakaz ságot €s a daigc■mő .if j uezigot io•  

fizubo:a:Urr,;z441  V.A • /1955, 35/ pedie, rn:zait ja2ontúII6.-  

c:í1; izrtzat;3.wozza r  ickotry L
j
z
. 
 i.al:rol~ t:.:r:s.~►  ~4;lű.i ~runt~zj:zlc rúvón  

Ystl.aob11 i/ V kiJ V  ~i~ ~IY  ►J  zuv h o i3:J  j  V 	lakost/{.ig ÓL 	V\4ifJiA~  

c:ex lati Imo ',yak: 1'vrbbefio tat/346k nac,uk. 3L WWI 411111 tria  tae k 

az ;i.skcoltik raw gitifitetcw .  

i by  losen e r o rva Ant 11.11016414' OM* 1110.önn:r'iti  

az isrkotitt eailbsúrra a ai1ltechni'-aü oktatdp  fo  lactate inak  

i,ati eolo i]ta it U p  

&w,4rilm 	i'I95; e  104-114/ iir.=:;2,ofa6.1.r;1ó  biLlio;;* ,  

rKáfi:íj4:azl töbo uzer.:6 3iauót em:liti, akik a t.a+wlók. tar8at-  

&.liti uullatiját t14 	 pulitnchui7aláaranac lagronto,aabb  

medial 	s urol  ja. stiblSl rw ® sa+tu;.?ontb  ól rimnis1i11t 6xdu ue 1-  
auk  ~ ;14ruv4..ov 	/3.,.)~3, '/! óe ualinzio 	 • /1955, 54  
tanulit:m,ya. Az Sa1;olúbun foly4 yrll.it•eatzaVai i<:rpw ón  poli-  

teChaikai apagqinás értula+A11.040101 t.alálkosonk a s̀a s~i:;~s.iia  

U.N. /1955/ asitlMszteaében 1iejelo r:1,• cikkráyi3 jteüén.yban  
tot'ábt á GuszarQY, 	1?ricicsa 	Irus;.iljsva,,  L.V  .  r  

Uovi4ov  Sz•K• és  Vals14  G•ii• irúsaiúan. A politeo%iksi  



okta. LA* 01400164a it4kea. iortie WANK * 11111131113411 tArsak1Llaal 

jloan uraliod6 forma 1.0 t I: az iskolimak nyuj ;() t kfizIlassztU 

nuaka tweiliguays66. a 	oh víLw.L.u3 kte1441.1001011 

szoleaká 40.LIAilvt iv au,.4saalitaloa. anal/ Aisb 1  3a.. ad a ilasais,  
.Ók Issaliban aei 1:t inuora trine to kőol11011.010k többliihke 

asigaziizireit 	Os uj a 1eiiikii wt16 srampit 
A polit4ohaika k4. Vie kibontakolzáadval párhuzamosan. 

a3.21-zultak Id. a ta.aulők "tárua.dalmilao, 	f3 zoos 	jik uj 

oria tairp 	 4.-46 oaddilLj_k_k_Lismait* 	wmaimmaLi 1.1 jazigall 

ILL:AzJekt_. m]$& 311iyoit p_pPitiy  141440,  /19)6, 45/ abbuu 
bogy a tanu.1.a t.$r tik a tuaslös lliaristut, li irlk  

a h3 iyQf munial3 Z0 rye z6s Jo le nt őségét a WM léabe rks asgszok-
j4k a murIlattegyo ISO t. utiin ú eetk 41sea as 	ie1N k6p- 

141141nt  z iskola a1v&zós u t;:uai hesa.ibb tlataillalat 
ka t joboan fognak dais() zni 4.z 	iizagbinal As On.21116. 
1p4k,444 41,1411444914wua 1 mad.: ikuzi; is kola& 'Mil elu tok 	r- 

V411111110131.11 	IJ. /19Ai  45/ aatet ihaajdonit 
10,1441.41 leer it; aid a ze kbea Wipe tt laka aummialt Okablai 

$04/144 1164141  raridkivia nag"' neVaAltia40 k601.13426 Virsz.a.,1-  
alial 	is. A ifignka ttivÉlipbelikea lizOkséssa :Lur.o- 

tsk 410 pakorlati jArtaasitIsak a fib barnallek 
$1,*4 lidasálesiV:att. I:nay-JAW. 441 aegazilluditraillat 
biztositják* Sus tevottenys6ofosaa iseI1Ú&41 Plent4Pőcét 

ho gy lohatitéget nyuj't a matoillabb, oku tranuat akti-

v it Au t 413 önAllátuárpt te ltut d le z4 	zőers t  ujitásra 
z objektiv alkot6 J,1Ie.1 runktma• Az iskolai texuelő 



MMkbe  n sze rwi 7 e t~ tmnu ldi iNillietyia b11  4w  sIt3n1  iataib 11.  
11985, 231/ taanrl)ulyoz:.a -• beans #ikilitdaZn.i aotivtxrnok, a  

tkilliIlulR:Lai fu 1a l:3s6g 	 ileatthti tik, ha a tanulók  

hogy sr„fkoéz, van a mumk ~.íju...-*+a, 2'►e cps tt8nil".k, al  :Lane r;..k  

ölte t o  e iinb i.l.a lora rm 1 va.zulaI: irintuk. Az ilyen körülmérve  

kiizött tu lie cite tt 	Zadatok sox*" kiboaitahoz±lat a  

tan+.zVikhan az az 	hó.  *► ttáreadalalk 0140áa ttieznoaaII  

tavékanyked jengk.  
Csamala Y.P. /1960, tY)/ be*aZ4moi 	kleérle trül*  

melyben a tan! tJ.hk urFvanazt; a nun17114irrelatet et,yik o3a#,be n 

tanu 	• min ik eeatben titrsadalmi murlsnfe 	tké.nt la.pt~t. 

tanu l.tiai 4a  la& tot c s3k a 'andr e :1. 1e nőM.ztt 4z 01E14 zkti•  

tott munkajtiotaaedgok éo ktlszá}é;vkH 	rip ont jávQ1. A t;t'ti313a..  

daimi fe3lac3a t fov;aá jéba:n a punka termék,e t nocrcoak e. tt?  

a? lenri z  te , ha n= u mun.kri tArelbé e r.Q rxe3 nc3s líSk, ak iL a  

munka teareadal::li , rt:é2:8n+ek tibia  e?erint birµlték a kéezit•  
rnényt. Swink  tuc3t:ta Qeean növelta a tanulryJz feáe7.Oeaégét  

a k$pott, feladatért, emit  az erecinén,yol. ir b:.zon,,.vitottah,  
Még tu tásoaahUrak mutatkozott a  fett k:t.oórletbsn a, tárSa-  

dalmilag hasznos munka kolit'ktiv 	Ü,..i raás ezerzók  

me 01 	1,t'Aatiiva.1 is e 	ző eredmény.  

A tdreac'almi3x+6 'i:B.eLr1o8 tcs nu) 13;:Ílirlke kÜiiabbző f Ol~* 

zaAit.an vr:16 1-6ezv6tnl pozitit• tattAnil 	Imam  MION‘tai:kozik  
a tr.rulák ts►nu2r:11n,yí 	hoz veti‘ II► io:,or,y6nak .,evia 1tozeta.—  

ban is. p®a::atn,  P.R. /1960, 99/ arról ir, howmu i,efolyásol- 
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ja a 361 a zorveúetfi, late iliditiaatill w;'.^ta1ussz.a1 :sstho - :-,-t  
I' 	i mutant wig Anus 	tianqiAg lr:uiti ^z:; ~,*ri tart ázA--tnk ala-  

kulziaat. Ha a  aMthosVialaa kapoeolntksan 611. z Alta 3~uuar_w. 
k‘1405 iaarMretQk ejakorla t i aáka lama tistSval, ha  #+ ts .riallil[   

n1 	zziik.  a  mwiW  fi  1a; o1  3ai`ut a tudozaáuytae  
Ul1Mre trk0 lie akkor a t;,yF~:kcarlatba E7yaadaak ass as Jere re to k  

t:sM► iikral is  bnr,alnéirito Rita 3}.4:1ils brnn.iAk n ttatiarlis,g, az  

érdeklődis 4ke a taxitatis uj iMMirr 	Z'zócdzo •  

A  titaáot..:íAY 	SwMM 	sue  nibs n eczs tau 3.tí ta,n  

111aaSive 	maestartáa eta 6-ró2tozto t6s.3 .:zak  
*Oa issonbM eit111dSsro ra z 	Stag  grakQR,iixti t'g3hr:a ,rAláee►  

pestmaktivilimak Js.l.owk itiu1a Mt eamaftfinia.  
1 	 tre rae 1btrnka kil lönbV xő icórd 4so it ta g-  

2446 irodalom róazlo te se n foeh ikoz i~  (; wóai I:őxkáóteeie~-  

3:a 1e  ,g me a lo 15 WIN to  laaán,yxe WaM)ls! Idaiakit.aa4vul. zárt  
- btir tit** 1M410.1114jábúl peritőriiije bribibis xeivictan  

1Wiit v szae e prdb18mt`ret 1a. A kelro1pamtimak 	-1!(.47aLalasá-  

sibs* manta  ál kaiaMgsak wonR3bCr t:ó 	oelAig mz esfo  itta  iu  

endiel kit•  
T.53•  /19W paziaholóviax nr3nrtk4uuról  

It i in, i ,a Iva 	irwn7o3 tr"roa1fa1m1 Ja fltthaligimlk wa rSieskal&ct  
a kommlók által, a kallektiv Lictn.v ,  a lYiMk btlt:tartilad t;, az  
621e$241WeB/Isvt, v._ 1 2tna►t► oa;.:rkEat do a :vac 	k:óriil:26nya1::  
!Mersletwi 	 la~► i}rov  I. ~~z /i^~:~ ?  ~1,~  ......_. 	. 	;  
ezint6n a 'sunulóls pa..itiv őrza lag krre1 4kmzőtt ::zici2:i. 11:2  

éllapotánmk bizto4$#áarit Ilarigsulvazza a  t;evr;i Is° aye 6g ma Gs zer- 
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vs záeábent  a mu 	lelő körü:ladegyaY öíztoeit:u9rioaa. eőt a  

meaeátló f  e lack: tok kivalas zteiei►ban i ;.  Liras oPo  14  zki41  

16 • aleinen I. / 19,54 11 24 a i10140101wszexva z3r. a re cimnya Q— 

eágéneit diliiitcr le irői jr a iaimul6k t4resdlalatiag basm=  

punkcá;jAval Wait;o3rd tt:►an. gZUtuwl ~zki:l U.b. /1955 s  25/ a  

i;anulók tarasl6titníkAjanak pedag4tai 3.rdqyí.taa:ioan ss gits6—  

03 t nyu j t3 la6ilasirtani tglaautetiiedirat f aG.bal jú ÜsM xcr •  

L:avadovu Will  I.F. /1955/ -ik SWAM  raags«a rve z .adox4)1 Wive to  Yi- 

d :;iiv a te 1.1-4.3T.ye  khe . a IEöw tka z{íL'G t s or•cl 	 iaaia—  

feladAt u3.v;i6s,4110 a tanulók asA=aTfz 	köm#lisgbeüub  

úr.c<inónnye  1 jir  j  on. " :su`Ytka new 1:z ár L. wks annt,.t naGyobb  e  

mi.062 je lent3se bb az e rid:aán,y a $437WWzi l..raMa 62 MCCAsa a  

+aaul.óra nváve. A  tRauld}saa:k a 00.000 kijelölt  feladatot  

mar+ad.atilauul 	4sedluakrialtzx 	TéI,2ehajt-,ntukc. A  iowu—  

ldksu =lc olynn launkát loh#t 	 3410411c 4014* vilApe  

ás a  xalu4'slel0 lcápa+aaégek birtokaba:s el tudja  

v:;k;ezYxi. A  ta.au1óic te/toile  aünk 	á.a►gya dulladóan 
 

ie z ó 	aze rvu ze t t. 	 341 drtsan hozzá.  

s:WayacBkouaz&:i,~rull md,r et140344lubb  jegitözv lí  tóst vtpsex3a].--  

hatunk a ra5,aazvrtan.i M  nave 16114 psazici:lo10;iai Os aZ.lzvvyó$i  

t;5r3;ydzv$ fiuelerNi vitele 83.apjdn k:idol.uozoyt elvetL 1o0i—  
foritocu . ~gi u orrandje, ass zeiCü=.gOsai nun e 	:AMP.  

reu.c  .1  Gait  

110=+r /195Li !  40/ a : V~L'~va 1 va16 rLiv3 i,U!  

,+_,út a
't`a_4n.1u~,e~..á1~♦: 

 vl.j á7 .;i ::a 
@,~)'~~3 

 :: ~ ,jle 
rs~
ztá~-  

~if~vti a.  hozza  ka.lx:E olt~ `iiRS. A S~ieií~rs V !La Rare  ~+A ~~  ~~1F5‚# 103/  
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id6z "ht' 	Vc részt n fAanuló Virtaidalai 

1:n i őle tbe no  eko nuzkJa tiszisizin atntlantit toky*Not reasjj• 
vile17 enalitéle per; ittir Ire drión,* M for, Vtrni•* A van°. 
zn to% oaken! (5rdeklódóst klialikeit nurdmit,  tzik bititá- 

t1 DoAflialur  kifittai 11011111. ktz7e 1fohntÓ e re n6ve 

kit, milyok t411114.1rd reni***101014i*fik4 tareadallni 

f;ér-Anflk folin*Widss nufTy zsevaiblitzlart cynkorol * lemulók 

erköioi tula jdous..'ige Lank slaku1410 -1111vi le le atásftemo k 

t;)rtjuit arra you; ifitozó 411iisf ogla4sidist tatilj (no rint a tanultbk 

101141.4abai latIniczijat BAN seltultital ***k.32•Ziir.,406 AO 	 1 

Sleselispee oiva tart4a ozakilégestriell aillge*Orrezni. tiffr Limbs 
vőva azt o  hof7 a ta 1:4. jIjd1ii4 INIXele ützai 	allak 14n.. 
dg as.] ',Awn az is 	aigliattasi—orimatai fe ladk, tok e re ii, (t:— 

1/011 

 

aibbfild go -14168dt ke 11 1.01seiLaia • 

azukomjAramisli V.A. /1955, 25/ a tAiLtulőknak a tertai-
ld maniabarl vala 10110svael4t tAreadnIni uninka foiallithan 

fontai seven 	 („thcosio hogy az Altalikaos ira- 

nu italgolAkilak $1411111100001$010bb sze re IA t jellittilaleunk a 

ammirdiuta ao00140borno 

tanialók 141111114abill *WW1 bov 6kif131001 aokiximyti 
.113(5,1kyt t  imictsztalatei* bistailito  aout a 104 ontosabb 

altal aamesak 4 isadiretek.  6s késeségtk NOsuzertatoilt 
ti alat  Mae* as avOlosi todatí mr_mitaxitU alaktilAsAt 
in angynOrtetithen bfo1yo1Ja. ifzért 	 indokolt 

kórfi1vetÓ, lloGy ra1.10111. 	14 ha I; 	tArsada Lai 
te 	zaunka a azooialiata 011119141 Onto* saaköze t  a mar 

esentéliiség orkAcal aulat1 	telMbilója 7 "A szo- 
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Olelinta nevelés as oktatás é a :;ertselő mulls 4sosukapos0... 

Ufgaval Irkawasesan kissassitig sualision gra karat 
asorresoirl belikest ki3414, $ sed./eal tudallaa 	itAzvolP- 
18a rithatis aellatt nottusait a. nevendtkele tapasztalati. 

zleát oöveli jelentAany sértékhen. 110.nom :1(.1ctere., :itl a Zelm. 

t04114ket u 	ci1iaaeieleerl asilstal- tasnak a kijeJta_aiA 

tuvukeuysúgkeretibeat:mtéialipasisfdkalitos is." 6,-,tt6 
1/ 

Lzvadkovezkjul  I.F. /1955/ villiaikaya 8241Xint a ealullOk 

yedül a közLaszau kcalektiv munka révén onelkedhetnek fel 

az erköicsi Ludat magas sziavoLalara. 

elimiajia A.A. /1554, 51/ konN01104WMOteleluz enrol 

Lotw a Larmel0 munka aavalti hatésa narzobb, 

a munkaboli kölobnös fa,póai vitcdionyulAaok nescsa 3zlei 

kapcoltooi 1-eresztill realiziliftuak a tellesitmrtaak 

Ct3 L 	tcirmelési folawIt iumiplibas40 banes a mnAka17.0iya. 

mat tbagli beezekflti a munkill,,,, ,;oszthial(pján a résztvevt:kot, 

Colu6i. LainkL:Ali füGCb kerülnek •tasiAseaame 
Kuibi.,tova L.A. /1963. 30/ a ta.aulúknak a folniittaimil 

Sg't' ,166,4; 44;--3.6a4nenik.34uan, 'pikezésekem, vixen. 

Mentlezéltbene uj iaolók ős spuriatasiti4énok ópitélébert 

ktuloWAriz,.Ls, a bzo14.4uxitas 36 ibk,olat ldt344. 

B.01114F4X 	/1!.)0, 34 a tanulék 4,ktiv róczvótalót 
az octsz ;144) Lai.', az arLdlosi nevelesben 

Lborepe saiatt tortijk., a1qweit6 taistooLii6u navelösi ttl-

n,yezőnek. A ttirsadalmilag memos LevúkanSidig fo.kyaratui 



kti3nak a tai ,u3bök 	kéigZi tel. 	 (13 0 	i, kJ.— 
tejladnek a lossimista tosigstartásholi tartoz6 kósza8gstat 4s 
sisoussik, beisposoiötinak a toirsetdalaa 	ébe, a tzlisada 

ba aankitjóloaa slaa3Alatiolik a ozootalista hazdjolt lavAll 
• eso1gA16 t'llektiv mw')* laszsAgnit. Aunkájuk rol;AloAn 

kialakuUtak Oljaa 45rt4koes ericJlosi tulajdonsdipik *  crInli a 

k8z53ség1. *WU *  a bard2s4; 40 asliSsaelartessiles a I:0 

• ttsú 	bslyase..1 Lit3 !rosary* mitt tAlvadahlin lacings sun- 

ka fejlevz.ti c tar.unk akarutorcj6t *  alakit3o. jaalemilltot o  

• tianitja a neliózsógek 1 it ezrőzOsöre t ick 4 °psi teSZ WA:L- 

W:4: 	baaljuY ás népi3Lini aril:gloat Mitt 21:16fItiire t. F 

nev o 	1: a Liltaimi. ujazitti. 	 u 3..tog;ieire. 9 mug ly 

ramicé.juk INA 	tÓlbens a raj uk bleat** tudatoa végrahajtio- 

saban *  fairlairsettsdgiAn (is szozireattisiktben *  nar-lulj Lik 
reams kulturigban nyilvtui31 Des. 

Ne isarN  %Sao  /1965* 91/ v. belső Nee to lialmyre tOtriar 
kiraalculfisAt omit  ki  a tsvákmaeys4gbl.n. A 1luiu1Kril 

ben tá tikas. stott knoll 	 veflawlYgok fo4a- 

mata gradmilayekarilli •irAik a lc,:ovelmaatiarok mint motiVutiok nelp» 

hntározsilit a aaaatilyiség lailisvo I wAt;i:lt *  t;udatossui ttazik 

teir6loi4nécőt• A Igazaaw6c,i, t6readt:liai felelőssOg tudatosu- 

lAsa, a tudz 1;os kiiuösv égi 1:4cqp ';A:111*I.glu 	Itultisa tarr4szem 
staa now suit a Wive to 	iv 1,x1 rútébe n f e z 8dik k1 hi 

no ra abbe* tot  boa a taLuló 1,G6.3,0.1 *silk gyalLorlatt 61101w 

"i4fssit6u:la 	liniatasaa étérs1 Als 401111011 liajdt tavékentr. 



eégét, cselekedeteit. Az e mber másokhoz vale) viszonyáak,  

irantuk való köte lea  . ége inuk tudatositAsu re  adkiviil naGy  

jalar►tősé.gti addí,7, a*a:i..g az emberi e tfyüttélés norraAinak és  

szabályainak tlszto lQtban tartása ugm vált még :AE;;zokássá,  

nem került át a tudattalanul funkcionAlb 	jelen—  

s  óGv  k 	ikfrjt .~  B ,D.  gips  45/  

IMSOM16an a t8Vilferas társadalmi órt6kénak tuda—  

tosuldo .at tprtja alapvető fontolmigux>ak ltó$usfaly ~. Pál  

/19664 mivel a társadalmi .`.rt,ókek teltemerése és saját  

értiftr#d.  z  e rí:be való ba ép ité sa i~,~~1 a továbbiakban a tea..  

eikenyeég álla.nd. an 	motivé0161 tényezője 111sS.  
iti.tar:i44  1f,©r, /1962, 58/ a tanulóknak a : uzak.ára való  

lélektani elűkCszitéeét a társadalmi munka  hasznoeuaát;ának  

megértése alapján kialakult belső inditékok erBAitas:  ben  

1 :tja, mely nélkül az aki;lvitAs és a kazdaménya zö erő, a  

raunkáv4.l szembeni alkotó, öntudatps uaaoatartá9 nwva léséről  

aligha lehatna ::aszélni..  

A harmadik kérdéskörben a I`mi ,a tárpadl:l.mi Lktiv3.- 

tá:aána aszi4hi.kus, á,~„~2e  tavüi  mope issk. 
A társadalmi termelő munka me lie tt a táTsad,:  lnila ~; 

hasznos iwkorlki„_  tevéi90 	köróbe tartozik a t anulók  

anyagi értékek tarmalc`.eétől f::,;';atlen kiilönféla  t:rsac~-~ lmi—  

lag hasznos tevékenys6r~ , 	 i:o.pc3o—  

latban felmerül a lrórdóa, hoor: milyen sz.arepe van a tanulók  



tárea <<lmi xaunkA ának a e z uc ia li.e ta ember neve léaóbea4  

i:' lmóle  ti munkákban — elsősorban  jt saov je t irodalom-

ban  — 	foglalkoznak  a tanul* tátreaIllami sunká j:Anak kér- 

déseivel, mint a1alyek döntő  fontot s-Lelai g tlnövek.vő nQr.-  

zedók tárwtdaűai fe  le lísséi;tudatának f  ormilbalbaa„ a  1:árna—  

dalmi tevókenység é® magatartós elemeinek el®ajátitáeaban.  

A tálsack;tlmti munkát a aziasi.,,,"lAgA_ ~ reaftki  tudat iskolá.ió-  

flak tekintik.  

;soldiror  N.I. /1956, 44, r1rólamónye szerint az rí.l2ami,  

trírsaca].rai e..er^veze teftek óa az inkol{;k*nY munkutevékenyeég—  

ben realizálódó ®ei;ite4g — mely taije® mértbkben iatzoclík  

az oktat4áni-novelL.,®i feladatokhoz — ugy értéke lendő mint a  

tanulók táreradx: lmi w.unká j4nak nevelői  esempontb61 *elk 
 

le  g je l le uzőbb ea jdtosaAgs. Az ears  bonynlultabbfi gláió  

társadalmi, f e la&  tok 68 me gbi.zások vógCe Ya j téSS nélkülözhe-

tetlen pszicholóGiai is pedagógiai feltételi i emben waft  

korló területe a tanulói társadalmi tevékel,yséipek.  

Zoszimovszki3  A.B. /1960. 76/ arról ir,t  hogy a Wabs•-  

nógi tevélaayaég motivimainak ftialaku1bil kkavós`ué ee±:;itik  

csak a taamayaggltl baozefiitző feladatok, lili iMek nem  vál-

tanak Id  a tanulókban tárpadalrai emóciókat.  A tanulás na—  

tzobbrészt indiviciuAlia tevókenysóg e  Melynek gyakorlati je—  

lenti.a40 a tAzsac?r3lora samba  osak k6®8bbe  kazvatve ja lent—  

kttzik, amely a tanulok szélilk sen válik tsinclig tudatoae°a.  

A t..~~raao:lui munkák e se :.-ében. viszont közve t laau btyiil érzékel- 
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be tő a faladat társadalmi jelsntöss ,: e, mely a tarsad lmi ka-

to1e8ségórzetet kiváltva ösztönzi a tanulókat a tevékenys ~...^-

be n.  

a„tarikor  1.V. /1955, 109/ a tdread:lmi munka lénye-

81111 Salétoss .ig;át abban lát ja, Mgi  &  tanulók egje 4dül a köz-  

hasznu koil.Ativ munka révén ala ►kitlaatják ki mEukba ■ a  

társadalmi ölet, a társadalmi magatartás megfelelő  kbsssri-  

ge it és szokásait.  

Tylodzieckl  W. /1965,, 5/ az if jas3g1 szarvelvtek ál-  

tAl irányitott ős szervezett iftsadalAi munkák különböző  

formáiban a tudatos, aktiv 	neve lémpinek #oz>a-  

tos eszközét lAtja. Az if j aá411 4Mirvdzetben végzett társa-  

dalmi munkával kö®zülh©tuo k fel aeinulfik a társadalmi kö- telezettségek 

öntudatos ellát _is ra, a társadalmi felelősség  

váil.alás ra. Az iskolák ., z if juság;i szerve za  te kke  l etyi.itt-  

müköc:tve ve za the t.iF a tanulókat a t:ucaad lmi íle tba, fa lke ltik  

bonz,tük a közéleti tavékenysér, iránti érdeklődést, alakit-

hatják szocialista társad= 7.tsi tudatukat és magatartásukat.  

Sada3e/  B. /1963, 60/ az osztály és az ist ola naVé-  

ben kapott nagbizatások áss a 361 szervezatt iskolai öntsvé-  

kenységen alapuló caükecivelíí munka kibontakoztatásában látja  

biztositva a társadalmilag hasznos munis  készségeink, a  

társa 	8rde kl °cíd  :s, a ke zdeaénye s ő készség és a a ze rva z ű  

köazsség kialakulását, valamint anaak a képességnek a kibon-  

takoz.ásdt, amely lehetővé teszi, hogy a fiatalok életüket  

a sf<= kriai munka határain tul ezéppé, ér, ' u ke sué t: í;yók óa  
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a koirlunista iinig: zgatAua jc3vandő, kezdeményező állampolgb— 

r® i le vaut k. 

Ogriye vA.1.  /195? . 51/ a társadalmi me gb iso táe olcat a 

tanulóknak a közhaeznu tevókenyeben való bevonására szol-

gáló eszközneik tekinti,. A táraadalmi aegbiaatáeokat 8zoniaan 

szorosan az iskola mindennapi azükebblet:elblst st if jusági 

nze3rvezit gyakorlatához köti, és t,angsua.yossa ffiindvégigt 

hogy a társadalmi seóbiza®ok, mint  nevelési  eszközök szer-

vesen ösczeiapoaolandók az  iskola oktató—nuvelíí munkájával. 

Sz a z álláspont;, a társadalmi czegbizáaok körének erős ]s— 

ezükitósa miatt vitatható, éa éppen a végső nevelési cél 

znegvalóaitfn3 szempontjából proble;aatikUSs 

A társadalmi aegbizá4k k,öriask tágabb va gy  ozükebb 

volta az objektiv feltételeken tul elsősorban ¢ lipulók er— 

kö,losi fa;jla ttsóel szint A;ű  függ.  Kezdetben  nelelirrí szem-

pontból feltétlenül oólezerübb az iskolán vagy  osebilyon 

belüli feladatok :20oldlea a  és aeak mugfelelű fokozatosság, 

elűkészii:é;a ut::.n b8vitendő a társadalmi ui®gbizánok  köre oly 

mértbkben, hot;y biztositva le;;yen a tanulás és a tarsadalai 

munka k3zötti meGfu ! a lő arány, ille tőlag kölcsönhatás. A 

tanulók társadalmi tevc:kenyságúnek elsődleges szinture az 

iskola, 	indul és terjed ki fokozatosan más területek- 

re is.  /'i'ulodziacki, 04. 1965, 7/ 
Kedvező leune, ha  eljutnánk odáig, hogy  mincen 

középiskolák tanulót  bQv onha.tnánk az orsság társadalmi, 



polite ;,i.e téba , mert a tanulók koaLuniata me gi,yóz bdése  

c3;_4k a kCmmosimmedit folytatott gyakorlati Yraraban alakul-

hat ki —  ir ja K 	tolta , E.A . / 1963, 38/, a  L-  i  igen e  1 3re—  
nutató javaslatot nesz a társadalmilag aktiv (:berek nave—  

]bére. A megfelelően kidol,;oscott iwnwazer szerint valamanyr-  

nyi tanulótjagyg,~~'a~a t  ú~ad~~~-~o~itika.Ut].e  t kon;4vt 

eseményeibe,  a tanulók  és a lakosság köróben folytatandó  
eez11ai-politikai és kultarália türaeLaunkába, mint tevókony  

rzeztvevőket*  szervezőket vagy iráoryit(ikat. Allemsk a mozga- 

lomnak aó1ja az, hogy  a taaul4k 	/sA"  

titeanak el, malyből az ára ttsógi bizvzyitiftlytl  agyit~~- 

jüleg képesitést szeraznek, például ateista alóadó, könyv-

propagandists, sportbiró, közönaégaaze rve zv társadalmi képe-

pitést é@ 010keát. Sack  a fiatal*  az is ;olá.t elvégezve  

falk6ozült4n indulnak  az atjt,8ai6s tömegmunkára, iiányit-  

ják a technikai, nzpnüvészeti és eportaLai-_r.rvkat. a képzé-
si 1'}3IIC1. F,er nQ;;ymé`:rtckben elűzv landitctnk aLnak a turvala  

megvs.lóeitását, hogy  az állani fuj3keicíleat folcozatMOMM 4,00  
veyék a tárea __1Ji szervezetek.  

A tá.rsa...4:lm:i az4:knic e lea játitáea az állampolgári  

értr;ta6gen tul a szSIONLyieég voxatkoNilibin azt bizonyita-  
nti,  hogy az  

~élyis~ 	 •  

Az akti7 köziieads&  usaktira törekvés oly:.n általános  
ezenélyiségtulajdonaág, mely több erkölcsi tu:lra úcloas3ág ere- 



dője. 	az erkölcsi tula jdoridar.k szarepét sokan  

2mngsulyo®siik abban az ~~aszefiiggésban, hogy ezek kialakulá-

sát legtöbbször civic moghat:árolIOtt tev8kenységforma - a társ  

isdalia s111dCa biztor-iti,atja. A közhaszna kollektiv G.unka a  

11400411 3sii aktivitás fun]aezíunáláatinpak optimáló f oraá ja, de  

bezdetben enable  ebben a tevókenysé ;;ben szerzett élaó,nyek,  

ismeretek hatáaauoa bontí:.:kozYrítzak ki a szar.sélyis::cfisn a  

társadar.ni aktivitás eleili.  

Maly erkölcsi tula jdonaáoik ki ],akqiásában t._ rt  jak  

a lapvs t 3 f onton ApaRk a tfteida1S1 iuuatwemátT  

~gldi„rev,  N. I. /1955, 40/ a fe leliSiíikZe t kibontxiko-  
zAsAt emeli ki, Jiae lyet az önkéntes alapon, a tanulók érdek-  

lüdeletnek megfelQl{ip kiválasztott tavókenység erősit. Fo-

kozza a felelt az a tény, hogy a társadalmi munka ese-

tében nemcsak a társad lmat, de a foxedti a wwtgtalósitás  

módjait is a t:,uulbk bizonyos m:rtékig önállóan választhat-  
j 'ak meg. Az érdeklődés figyelembe  vétele, a társadalmi munka-  

forma szabad megválasztása a gyakorlatban legtöbbször  "tul-  

zott speoializálódást" eredményez, ameunyibun valaki  álian- 

d8an 	s:.%:rkesztFS, vagy iskolai pályafutása alatt  

kizárólag a kult;uraaoport munkájában vesz részt. 	az  ()gym  

oldaluság mim kiv:ánútoa. Már az iskolában - tarot engedvi  

az áná116atisms,k, érdeklődésnek - arra kell felkószitsniink  

az ifju neleeIdéket, hogy a társadalmi élet különböző ágaiban  

tevékenyin részt tudjon venni.  
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Mom A.1.  /1957, 52/ is  hangsulyozza a: cnak hat-  

rinyrít, his  iAnulókzmk a társadalmi munkában valdi részvéte-

lét kizárólag érdeklődésük laoliiissa meg. A kesdembnyazésnek  

nagyobb te1'e1G biztositunk ugyan a tanulók  .:; sirányu  t:ovól~aliy- 

10é0011ti idlest, úe évrúl--évre ugyanaz a táeailibli.  raogLíza-  

* Wohaez"t ja a tanulókban a taraad:,lmi munka iiinti  ér-  

isklííast, és a feladatok formális olvz(2sóre güQktati1 ►  

őket. Béha olyr..rr munkát is el  l:e 11 vóga zníflk, aulef/►  nen 41r~  

dekli őket, ú.7 a kollektiv érdekében s2üka6Gos, ilye&  né—

don  navu l jük a táread€clmi munj.úval a tanulókat a t;Arsac'al-  

mi kötelesség tudatára, és arra a jártaQedgra, hogy fel.ada-  

t,, ,ik elvdgzésónó3, ne a személyes, hanem a társadalmi órdeket  

tartsák szQM alátt, ~~ 1 ló~  ec~~;é~za~iü~ vógozzék a kollekti-  

vától kapott bármely megbisatást.  

A konkrét köldiMMOnu falaciatilig ineeddigg - akar  állrzn•-  

dó, akár  alkalmi jells" 	vagy ko,laktiv , egyéni murk".  

kát ~, Qnk4166agot,  öntavék.anyeégvt, kszdemén,yuzókóazsé ~,wet  

kiván a tanulóktól. A társadalmi feladatok és Qegbizások  

arra azoktet  ják a fiatalokat,  hogy önétllban,p saját  ö tls tük- 

ből találjanak u j utak at azoknak a feladatoknak a me gold3s:ra,  

amelyeket a küz+ia®ég elébük tüzött.  

7,oEi1P,AmovA7•ki.i  n .:i. /1960, V6/ a SWUM  tdr8ac3.Zami  

tevékenység ce nova  léeóben ,a társad<<lui köta  le  za tte8g tuda-  

tosul:wánt tul a koilaktiva érdekében való tevói:enyeég  



- 5Q- 

öxáll4 jJilaGét eAe li ki, a_inAk optilJálie körülmények  kü-  

zött belső köve ielaén.yb, jellemvonásod kell válnia.  

Dia l.trieva ,  Ju, 	/1964, 254/ a tanulók táreacl4ltaiia g  

basilica teMókage+iire való 	 1111.1ana#ak az  

eat,;itsís kiba®1sikoz'éaitask, as amini$ amiglinak ltklttősüg©t  

Soli  #A. A tiellpittlall muxikAbilla llikerab %Mt tudunk bi.zto—  

aitan~, ez aná1.16 munk :S.nak, aid  11.11.#11t biztosit a sz.:a-.  

lyiség önállóságának kialakulásihoz üe fe jlőd68éhez.  
I~aDayikov i.oz. !19600 ill/  •" 	tevékansile jelem-  

töeégét 	 kifejtvén, hogy a kozüs ocl óraskéüe n,  
k i2Öti elY]E11`i:irozísból együ „t vá,za 	tevékenység folyamún  

alakul az ember srkolosi aresula L..: is. Nemuamk a.z eLvaás  

set;itóse, a bajtársiasság, tle a tevékeny hangulatban a mun-

ka iránti érdeklődés, a köaö::s4,613em való tr.rtozds 4rzése,  

ée ezen keresztül a küzös ;$ 	 zé9 is kibontako—  

z i.t-. .  

A felal3:i5ogérzet és 	rinAIlőBág mellett  kie.~nli az 

irodalom  a aink:íboz való tuda t1-o,o óa 	viRp onyt_, wo ly a  

fokozatosan bonyolultabbá váló megbizások, felaci: tok e llátár 

su foly:•n.ín segiti a társadalmi készeC ~,Tok  kial: kulását. 

Aisculükbrau a társa.diAlt+i taunka különböző formáinak  

414 twriileteinek weE;isna^éeével etzridúben kialakul a tápsz;.-  

d~1g .1, óxdekl.üdés, ani szintén lénye gros alkotó e le.::a a tár—  

se►dt+la.i aktivitásnak.  



A fentiekben kia3.qkuit kip  azt mutut ja, hogy a szak-  

irodalailimn a L't.~irsa.d: y lmi]ag hamsnos tanulói  tevékanységek  

Mantas  toim:áinak a l© T:lzósci eorill t a kül6nbőa a irányu ma t,Y-  

közelitésekuan a szerné;lyis<:galakitd hatás ée a tanulók tar~-  

sacialmi aktivitás4Mak psziohikue tényezői  is  gyakran előtér-

be kerülnek. 4$ a tendencia sin  .enkép#fan positivt -:n Crtéka-  

lend3, és sok tauulsó.egal szolg,.í]. :1l,nd a kutatók, :And  z  

gy.:.korló pedagógusok tovélsenwsialihtn4 tigla,g lrkor probl.eraati-  

kusnak tartjuk,  hogy a tanulók tdrstada.2ai alttiv3.t:;t3ának jol-  

á.e:azése azewponyjából fontos psziohikus iis:,z,-tevők alnélati  

általános í tása és inta rpsu tác  ió  ja me  ola  he  tűse  n t3iáAj  os.  .1;z  

bizonyára öuszefügg azzal a körülmén ,~  l is, hocy v zan a  

területen  speoió3.is vizsgálatok nem folytak és a tanulók  

társadalmi aktivitásának pedag3giai-pszioholbgjai problema-

tikája iiltcal:.bau a ti:csai~ r izr±ia.aag hasznos tanulói tuvékanys€g  

része  ként  Ja  lo ut ka ze t t.  

»agitélésünk azerint a  ass lyisóg irányul tsAg:izak  

szempontjából, a tev8kanJ140t ix:nn,yit6 motivucióe bázis  

hatékony alakitdss szempontjából a .41aulu. k.;iyi ~:~., a kell  

központi probli;afként tekintenünk.  

Vizsgálatunkkal abban a voaAt;:ozikikin gNre Anénk  

adalékot szolgáltatni, ho gy a téma kinualr„iliw► dp en a  

®zeraélyisóG yelációban teljesebb  l'4pAsen.  
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U.  A tözkamacoLAZ TANI& VASIRIONINFAME 
aisitaztirmib TheASAIal A KTIVITABOU 

M mu: MA I It MON 

nördelivos módssOrrel/ 

A közópiDlcalai tuna& társaxialmi aktivitásárair e 

stós,"-Aull • is C,s urban a tArLadalmilag bags znoa tev 6kanycác; be 5. 

pszioholőGiai te leibe ine k te lttirda 	tijrc1.ünk. A me lafltew 

iyiség sa341to8 tretturdjit  alkotó  bola8 feltiebelsk klizóből 
tarsadalrai tome 1 tiraunlit tivációcb 

k.41 ,14  tekinte ttiikrae ,Gliatdrozó je le Jane k J  rave I 3i,ben a 

tevékenya6orta-ban Azve t14 ae :Ail co,vilv:;tuulaak  az ok  i  tar.. 
sadalui 41 re dutü  és erkö1oj 'tnLuu visa lke 	r..otivuuok, 

nael,Tek a asexe61,yiaégtejlesztée pazicbo1iaiprob le matik.4- 
jtiban a batxoz6 sze rope t tölta 113 :I :a a 	 Os 1967. 

39V 
itogyz,n 1.31L4 rho tj iik re 1 a a Zd múlyisft 11111141100100.44a4aak. 

arkölcsileG ókas motivunwit t  ezek kialakulawitt  fa SIM'S- 

A z mabur va dfa does utiij alipitartAaának te 11.40 vúao 

rendkivill nehéz e  mivel a aagatarbil ineemetlein tényesektől 

is 1114.4_,  ;hat, éo taikkattők á1t faun tudat 68 cad lekvás 

kasatis /134reer 11.  1958, 195/ A SiiscisiAzta Matsu tartita nor-

m:AM* la& sittwe nem je le nti felt‘tatuill azt ia, how 
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sikorült a normáknak taegal& erkölcsi esigyőwtíddist kirala—  

kita.nunk. A tanulói szesá30/01, orkölc  ,i vomatkoeieu érté—  

kalósétx3z a c:-J1akrést, a m3gat3rtilist eptivál,ó belső ba—  

411.i totts :got kell f ü ida rUeniixils. A40e lu l:v6s Ob40111.1v  

bil%Mt:it tekintve labet Weezd: lmila;e haII::nos, de az abban  

Megny::lvón41ó aricöIcsi magatzrtán óítiikeléfla csak a moti—  

vumol: fal:rir•=s'rvIIl vuló,itható meg.  

A raotivu:.. 0L ttadaLtletitiO a stub jektunvnak a feladatok,-  

ra iráxvuló bela3 tevékenysége révén IuhateéGes, de tudato-

sulásuk nom sr;ükségczcrü és automatikus. Gyakran as áltuos,  

távolabbi cólok tudata mellett a cselekvés effektiv motie  

vutmai dgyíltalán  nem tudatosu l.nak. 

 Tómán: vizwMgál.atót kérdőivos módszerrel végzett  

etnva: - ;ytijtóu:;al kezdtük. E célból az 1966/67—es i;anévbeilt  

öt :L:.0 gedi köz4iskol.a harmadik o azt:il ;°á'aan vége z tüny y u Lnő-  

Amt.  /JAM Gá;,v:'{ri EnOre Gyakorló Giranázivaa, Radnóti  

m i`: lás Általános G9.rznáziuta, Rózsa p re a2Q Ál iaa lánoa G iai3Aw  

zicum, TiAzraparti Áianáziun ée Vizügyi Szakközépiskola,  

Közrp Ldaa .3i Tectb,rai un ós S;t,eikki3zuPiskola Közpmed0640 é$  
 t  

Statisztikai Tagozat./ ~ -'6°-li 	 : 

--i 
 

Az iskolák ada tgyi.i ;0600Mz való kivAIMiOWOMOSI SS  

a sem ant vaza ta i,t ber,nünkSt, hogy a képzös jellegOnek mobs  

falalő ciiffQraiciál.tá.s lehetőség szerint ti:krözödjók.,, vart  

ez faltételeik t.;il;inb $530100 is  js la nta tte, ami a tanulók  

társadalmi aktivitásá,nkit eltá►r8, többféle formában való  

realizálódását aradményeste. Ez a tény kiilöniiaen figyelemre  
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méltó az 1:A.ttalánoaitás aznnpontjából. •  Mart-  ilyen körülmények  

köz:itt az adatok kiegyonlitődc:se job )ax! biztositva volt. A  
f i.trk és 'lez:layok asilNkyüL iakola3tnicánt külán n1i11k bat iroztuk  

seg.  :)ElszebeYi r..;;: 	vett részt a viaagolla tban•  

Sunk  ;a.; 1;í.'elalően a fe jozutosn oliáfordwló statiszti-

kai adatok 100 %—os értéke Lainoon e ad  tbon emu* a populá-  

01ának fa lel meg.  

Koros4t.;.Iy szempontjából azért esett harmadik  

t:ilyouokra a v,:.la::at6s g  elrt a küzbpiskola tipikus 6vfolya—  

m ine* kirr.tlaa t1 Uka, ahp3. a  SlyL► ir4o,yultemkt iar 36z—észt  

kialakult* Srello út ig,y tuft*  sagvalLsilalaie MOW  kamiroil.—  
kónto  agyanerisekb's), as Owtalyokbau az lW/tif.i. IN" 	jón!  
a tziraaduLai, tiallgako ibk 	ha to lawn  ujabb ]áiraóive aa  
♦izs~,::.latot toly'j;aasunks  illeffre 	ze tea kiaárle te t  
a 2rfi rs1© 'zZ111I3k.  

A kérdőivek öosbaál].ittisakor, a kérdések raegE'ogal ►nuz3—  

aában arra  tör3 ke dtüak. liaGy a kilízve i:d tt me  gktize lítc:ae kt{o l,  

problóaafelvotusekkel re 	 azokat a notiv 	t  

melyek a tanta2cíkbnn neat  tuclat4suli:kik, :k: r2 számiékossde  

szint jau  fuukaicxi9►tiltak, airgia intd 	n befolyásolták a  

t€rlulók tár3aduli.,i,1ag Laszuos t©vékouységrot.  

116ztalio4 hiPotéwiaila az ,  volL-, 	 Z a táaceati.  

hElY~~ ~4~~~~  :̀~+~~~~~~  hu,i, :wui:rozo~bban lpa 11 G.r.  

Riúü  or 	~i mot v 	és  úzon 
ldrvef;i, iiauzofiia;,és tudatoei.táazínak, 	u köZ~seégi érdek  

° * 	
- 

 k• `!*  



40 es swin és*~.ake rtzükeágls  te i icGzőtt fennáll. A notivás•  
at  bázis sun felilitdlvzett aa jdtoscr'lgának t411 ide&4 8r-  
dekóban tarvaztük a td♦aíslaWispia és a ils111114111117i tevé-

kenység motivumüinat atylo 3 vetaillit, övvzahaeonlftésát is.  
.A 	1 	;3 	V 	~ 	1 	t 	.i.  falat~ rc ~̀el ax két k rc~ iva ~~.l ito..tu ,,k 	..~ zo. 11  

kérá aye kbun szureplő kérdősek két túr.x-x':'r.iabe taiSoztek. A  

késdéuok többsége mindkét kc'3rüá3.ven a taiml6l: alost ;::az8- 
Ga.zc'asú~, mtaika jzlze vonatkozott. A tSUulásxra ► velit tlioz6  
kórévek  mask az egyik kérd őiva n s gerripe lta k. A iiii1r cx3 ik  
kbrdcivet kt:. acz; évvel a; 33w5 utáa, r(:: ~ zbou az előzű kont.-  
roll, j~.ikdnt töl  ;a  tti#k 2:i s  tangl~q►1. 

Az e leg kErdbsao oportbAn igyE. r.c ztiink t461064dui  oa~ 
rbl, hogy a ma glcEx~c34S#t diákok társadalmi aua6S MP 

-•  -  . 	
..---~-.. 	 - ~ 

ly^en BaexeF,a volt ar, anyabi öszLiSnwéunak, a 16:1;400 *1-  
lama. a l.illiinböali orl.öloai inditékokz?~~, a nunka  

 

rai haszaollx  xa ,Tillieré© bna  k. 
..~.... 	 -.........F:w 

A tovibbial.balk az agyee kGrdóc;ckre adott tanulói Vip  
lastol_ ilyon n.ó2gpoAttl 01en7ósót kiván.j;,k bemutatni.  

Mew az 0105 I.érd: ~;ara adott válassak több vonatkos  
ban fig,yu lEr:a^v aóitóak.  

ma p la~nz ö  sz). 	 mun °  
yarrnél-e bena4" /1. sz.  

t z úbra adataíb6l kfAssMl see  May  a lignul8k 13,5 %-e.  
A  non jd.ilegil 14111010221 11111Takátsan no m óbu:it ,  r<í$zt■i  
venni. A kásCibbi r►álaszokb61, valamint az iráoboli és $zó--  
ban  élm("Inybe szbffio16kb61 k  irc►.  j z a]. 5(16 I14) al, p j  eun e z t a  
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A ö ~r c:ntefd  munkában vale) rón ve)ta  

~  

1. na.  
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i;artózkodetuat ax esetek többs411t,en az váltotta ki, hogy  a  

tanulók jelentős :duvac3<nak ir,ti~ xtegativ tapasztalatai  vo3~• 
tat a koró►bbi t:`readalmi munk~k oze,rvezóuével, 1c,Uonyolit$.  

sktal kaposola ;'.ian. Met a feltételnút eri.:siti a tanulók  
3,2 *Aiwk válasza, akik biao_nytallilikN i:lea tve t'g ltőte l.Qk-•  
hez kötik a társad 2m1 munkában .való 0.1 ►ételi'ike t. .3zol: a  

te ltátelek tx3bbsái7ükben a silixvs zéaseX kapcsolatosak MOYa-  
matos lau.nkn biNtooitászc, d.iékbrig:':c?ok al,skitAsa atfi./. Ter -  

méa ze te so n ta 1álYta turak olyan válaszokat is, me lye kb 51 ka.  

nik, homy a +v_ nu 1ók egy része a M ért bizonyta lunkot3ilc*  mart  
latolgatja, milyen előnyei szirmazhe:tnak a részvételből  

-- pacidul nem ke l l rnás •7pre tanulni - illetve milyen t.Ltri.i-  

nya letiet be37. Ole , értőke 	ét  lile v "~ n. 
Ps: fobológiai és pedagót>,l.ai szempontbál if,y ~ lmat  

érdemel az a tény, hogy a tanulók U3,3 Irma  abban az euet►ben  
is r6mztvenne a mezőgazdasági ti.r.saGalmi aux ~kilbeun, ha nem  

lenne kxitelezcí  

Nézzük meg, milyen notivu sok inc'.it jr;k a tanulókat ar-

m, bogy r5szt ve gye  nak,  illetve a :lzúrYbzzanak az  Uzi we zíSr  

ga$dasá€,i társadt?lni nombit61. Mindenekelőtt felmerül a  

prob"s.ö:aa, pénzért  vo.gy ne pénzért dolF;ozzF.nak a tanulók?  
Pedagógusok, KI3z-isták körében 	Vita Wit  kér-  

déa volt az e lmu l.t években.  helyes-e t.íx•saelc1at 	 DA-  

ve Lni, asiért  pénzt kapnak a tanulók, non ve sz  ti-e  el tartan.  



WM nark  je lle git, érvózlye sül-e #OVOleArt éke ilyen for-

mába  áa? Vi.aront, iza nsm fizetik 	ellellájukat, az ioxola, 

i11e tva a2 osLtily ir.ap ja, nan vAlttanx-e ki. atbnülwká61 

a13=:1CI]:i,qt, iud6c3nkadást a társallfaLui rLivnkAvnl  

A kbrd6s a ldünt4eéhe z érde me 3 n gismornünk a tanulók  

itill%tnyét  

liammuxus ~ is.to,ia?"  /2. ez.  Atom/  

~ 'Oblezn:n,yak érda ka son polarizálódiski 	%AM lyo s3i,  

de  sajdne» ugyiaia;uxyi /3d, 2 a/tialytalcn3ti, 3, 2 °é a Lera;uatt  

pónz etw r61.3v6t 	ke m l.ésbe adna. 16,6 % neat  vá1a3nolt  

uUértte MVO  - ,.zint  Sjillieoltrak - *auk a z raár kialakult.  

lyan Imeigslnt 	 Természetesen nem ocyön'L-vt t.  

Több oszt"4l-yi,an a 1.4,A33 )biakban hivatkozfa.k arra, homf könöa 

Na ~,Teg,yel.ócsal vc.t;;j az F.is.zea pwn,zt k62vssr_. 7 ~17:,1i. , v3a  

zai,nü kiosztják, V.16y e rzy részét  tartják vis:aza közös prow.  

k61111110. inak fedezésre, f5e d fanti }rúrdóas.*e véLuszt 

rum adó tikntal.ők az oezta3.yukbaa kialxkalt erkorlat;ot he -  

lya one k tar tot i:fak. A  köve tke $  ó„ a fe ivei OW  xvo  of.:  n ti. sUP*  

tailnő kéx4.4gli .. "~í~~b~?~ ~~.. ha ~~~ 0~►wn3 ~Cel i _ 	 ~~w ♦rr 	 s,wi.. 

/2. oz.  cibra/ - 50.5 %  
latillias 38 R 2 ‚; naraaeel válasz©it, *bomb= tartotta Yol,yaa--  

Os Sim  vúlasxolt 4,3  

vúlbazaea.Porti',an jsllogáe& az ©r5san eltérő 

véligolek a munkúrt j:.író pénz  PelbasznA2400 e  illetve 



-_ -_  4Z-% 9o/t. _--_~  3,g2% A.e/n  
16c:Y% Aern váCafzoCt  

   

31 % r~,t
l
‘zb e

A
. 

I'.IIIIIIII 

38' 9°a n.¢rn 	 50 .5% igen..  
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Hel,ygalud-e. homy a  LuaairaL gtr6 kinizt a Ka& 
laiDdit?  

kalmebb 113.nwi-e  bit jai ■ 	 a 
nzt?  

2.•  ea. Abut 
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s 1osz Visa t ilis Visn, f y'pen fazantann közös vóla !Alva n vaumak  

a t:anulók, és ezt ms airy 6z•:.;en f.t,on3► itják a kiiltot!ua zö u6rcai:a-  

re adott vs::?/aozor.  
tt
~~

3
..~,~.'~~`t~~1-tC;~$'  ~ iltt a T'4ti '~:t` 	 ` 	, • ~e; 

A tanulók  90, k gv.•a ne cam 1 v.'.la9zolt, osak 9,1 ,tria 14a oe i-

ts  9 0,5 'boa nues2 vzilaazalt a kéadósrn. A fenti i-Ara L-cW8e-  
r6 ado -ut válaszok alanján 101j6kONbd Unk a tanu :ó:t.  bedl:.im  

i►iiiialárő1 a tá~roada2n►i L-emmMl.ti monD;a voraatkoz:;.oAt ,aü., flém4nk  

ssaszpontgaból a za ite t az ;:wokn tajzita avia),  -a~: :  

L:'zut idtrozó motivumokm t ért, t";ke 	t jü.k. Z  ~~-- 
....... 	 .. .~,.,...,.... 

tq~l,$1 ra jzulódó izelyst#tY.éF az"t s« e.:.xt;ja holze anyv.gi s7-  

001.41001 ereda,:nye ben lobietrio a tánialant 	vA1k{it  

0111111.4011sila.g naszuuOs 	mozt;úal.taxai• Wiz*  :lyen  k ~xül~ 

mónsak k5se8 tt erköloeile kisebb órtékil snunkeumot:iváa  Jóval  

ke11 s•r•áno.lnut.k - ±-8bbek között 	le (áeortan. pónzi«t  

cvzrwzk -, wöTis biztató 	Uiáekbr.t kcs71 "r, olc3nta 'tank a  

tovitbblakhoz. A z ily *Mon eanrvv ze tt t>'i3sa ~:c.lrr.i uunka  eck 

ó: •i;6 ke s am  öny  t j o  i  a .at 	•tu. 	• k , 1 rsa lye k t: lap j s:n kib oxi.tai-  

kt►z 4ttnak: e fiatalok arkbiosi 'meta-Jie `~ éut2c~  Ifssl3wt.LoAkc,  

ate ~,t y 	nek bonyolult f  37.6(1é$i f ol.yasal►letaua So  ixuiits-  

®8ub y  tiíYoadz-lailag inasaatb rendf! indit:; „ok•  A  tonal ók t3.^.á-  

mára a nun.kc.bér. kifizetéeóvel ~•i: ,liet vá v 1i21Ls z  

ü ' 	 tarsa 	ova , C~pj t i~ 1 eaN  1~ti it t'  ~~.  

4z+ va 	t t árAda lemért to es e oa j át ra  z:inak is ha s ;~,r~ 

laa4 beíűl.s.  

gzt az ü::azsfiiggéet TMóg közvstlene labia  átölhetik a  
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tanulók abban a* ompiNarna. int a pénzt részben vagy egidaz: -)en a 

KTB 2.-41111crv42411* Mr*. 61 idadon tanuló munkajgialak 

kolisktille. mike rében  élheti  ;it. ilye a fo ltéte k mellett 

!L1 	l73.'1 k4f?...Lrds.9.441ALLM2PlYti6  bkt. 	tiV611/1 Z. 

A.0....SAWilaifill2.11_1411.210.1.2.114t.6  V  

iakingliikj iart6;grAdicent0119..140.4.41MA 40-2...rjagaai 
likalessala tuclitac ért_tyg a j.312.4 aiaint v.alaszaik 

awn" Liatilanak résoben yaw o4;cAlzbon is lomandani 

aunkAluldati; jAa..6 punarikt 	Oastaly, a KIZz alapaznvozat 

javAra. ,aaktiwr i. ,rionban a aagyobb 	 keliene clolt;37". 

niuls o  telikt uia 	s i a Milo am kpri avagl juttat4at 

ellenartékkikit t  e zit; olyax, ijauta 	lit$461:, maUban 
c;t3,,14: a gatjtit "vaeztesi.):,;iikeir ilatarU. 

Juguaaa y4) Oda gel 	 ho r7 erkolosileg kb- 
tük h41 ,4nt  kilteasiba le tidr., zoo 	1041304; ta7tistnurik, o6,„ 
a ;:ai)ul.',k iAsez 	‚elk tároadalat tainkiat v6r,ezni? 

Ha tutimaileal veaszilk. no 	Is It civonatkortat. 

u.1 a alAaalis324.146  felA,Giik.taet berlasigtoló 	teadal. 

.4 Itglt#itelaktra, atiik el a ;In +I. i.etrrak Z. 4%; 	1:611611:•* 

*Wt. A azooiallzrausbaxt teurituiéry jrá bározós ta.3 t.rnzza 
g a javal: a 1 uu AnAit I  13 	170211.11 Li EzUkó1e1ek kio1661",  

téséto  g 
 

igy  az ewes eitatt4041.11111. badogulé.sban is íonto8 

alsoreipet t(ilt be. iiinnek a 111601ePallat telimmarása. a pénznals. 
megelelő tattékelése ezért man elitAilladO, A. MIS ki 
eabelcuilog AaGasabbrendA mankamotivul.ok kibpatakozáadti 
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ill e tv jE1l'rnlótt. As anyagi ösztönzés Agénoét olise 11106* 
joktive modiaildrozott, kmastusa inativunkim$ kellAsselOW; 

Bnietailiben nest je11zi n 73?tlyisög erkeleal tejle tt.- 

eé;.rének lialteilt.t. A ti)bi Ito tiv trahoz val6 viszonya a motivu  

mok kialakult re lid (.2 z a re , rzeftis.7$.7,6se a.T; ttianisk. 
Aáló p.otiv um a rk5lcsi,, trtqa ha tbav zn rao g a esinOlriség 

rki3loui ére ttség6t, tAroad: ltri kt iv winak mitallft4t 
irányti I tsAgitt is. 

A tcrw'tbb I ltérdéeak a osisitséevel ipz.0 a z tea rós P., le 

se übe fa ltioesi a to hti 	 ok. TiX1 bait. 
v 6itt  a primal*, - 	v idetnis • a Arta sapftreds ise- 
t iv omok 62 a aligusibbranAlli art:61(3v i iLotiVtflok összetasig4a6t, 

3 ra dét; a tanulók macatortás ban. támidulnilag has znos tags 

AftWanyeégthe u. _3 közvetatt karrategic Vattr; anink a fa ltti.mla ,- 

ra iriayultak. lio37au örtclke  lika  tanalák 

L. pildanuta3 tá3á t vaa 	Ega kzAt a társadalrai r:á— 

L, Diosera te sae k ')..rtjAk-s.e a kiala:: Ike (18 Az ;a1.Taat 

toljellitiblytt  elit4lik.43 a hanr. ic,ot 6s he ice% ;:iiSrt e  

Ilye indokok 	j An? .6.  tóni i pcoLLolik 	144 

%UáoiE té.aok u bb öf ;:;ősbe ick--141; Llivatke z to tbi 

guelnek társadalmilag baszttos tcvókerkysilgha z vo,16 vita.cally 
dinandiAjárak alalculitagatt. 

"nimeróst  jasigilaireas_z_;4intitti ? 
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1. 2 Usne rés  t &top a  Usk  - 1; :2  %  
2. non áre t! we lne k e lissv ~.*4/t 4,2 %  
3,  u m vAlaszo2t 1.4 %  

ónsme e e n UK)  !i  

1. us. tab láza t  

vt::.laozokbó1 s.incle ne ke lőtt e 	ki s# üke t i  wae-*  

l,yekben nem 	 e Jame résre a 361 clolsowí;kat. Az  

e 
 

liana rést 412 !i aziilnúégte leznne 	rtja. b`63aestslx t ioin  

öut;uila total ,i ink: uktrljakt "Pdimionk.S► ne1: iale11laseilige 361 41-4:14zos—  
i~: 	

÷ ~ `° vGlak3. a kStvf 	 :40041$4  nag órileno1  

dios  ore ta M,,*'/91/  "Mindenki qaSorLAI  caiagasson!" /1 .'36i  

lisakban 	vA.L:3zokban b:~%.;::ta 	 (ix•kü].asi 1:4».  

t;i;ruet~ 11epA6t4it se;j the t,jüK, de eg76rte 	ne ddnthe t jük  

e i.,'r)ot;J n:~öt~lie f ozpl:aa — ass  lyre tiivt, *.koznalt — a tanag-  

lók az+iwáz.k aclott anv twin mit je le nt.  

kát aggtbes tartalma zott a 	..adQ válasz  .. n,~, i.;l,v •3,ac~•• 

1_Ptn rie;;at;.v tap),ssteZ.atok alE.l.•ján 	J41 le ;ü raeelcöze li—  

t, ~:bt: " 3].bi~.~,.;k i:sc,~ tál i7 f~t °J14rI 

Aki'r. az ®IiEmert4st fo::toenak tertják /94,2 %i li;en  

oki..x°únsu no gköze liLts lapján indokolják 	m önyiikef;.  
 

~ 	. "~+~ 
uuFFl~ 	, 

 ~ ) 	 ~ ~J  

+ A zárója lbeu lk;v4; az insai l i. teligibbiakbxn a kérdcSilta  
ors zAmara hiva3.tkozunk.  



eiyzú ~r  
,"oz¢'rda L  
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Sli®ravrést 	kwt 	ó d 1 •~ zbk?  

3. ea. Abra  
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Ám e liana rés sziikí,AÉ:F:e s 

1. az egyén szempontjából 	 239 6 %  
2. a közösség érdekóben 	 51 9 1 "~b  

3. az egyyán ós a közösség 	 4,5  ~a 
érdekében is  

4. indokolós nélkül 	 209 13 %  

összesen 	100 %  

2. ®z.  táblázat  

A válaszadók 20,6 =-liban nem indokolták igenlő vélemé-  

nyüks  t. Akik az e lismerést fontosnak tartják 23,6 % -ban az  

eliamoréa hatását az eE;yOn  szempontjából ért( -)kelik.  ~t diaeé-  

re t, jute lom sikerélményt je lent, mindenkinek 361 a sik, to-

vábbi jobb munkára serkent, növeli  a zaunkake dve t. "Ha valaki  

a 36 munká já~rt non kap e lisme rfast, e lme gy a ke c.va al:.unká- 

t61, mart ugyanolyannak tekintik, mint a rosszul dolgozót"/ 43/  

indokolja e 	tanu ló • Olyan "sz oku tLan" értéke 	lósbe 1 is  

találkozunk mint például: "Sz ad értelmet a zuunkAuaa.k! „45°/  

Azokn. 1, akik ilyen nagy szze repe t tula jdonitanak a 

dicséretnek,  az v liame x.ésne  k, tulajdonképpen az a törekvM  

dominál, boa a környezet, a társaik magbeotiülését, ellarriée.  
eét =gaze rezz6k. I'ontoeaaak tartják, bogy a környJz.at-ükb~ri 

j6 vélemény alakuljon ki róluk. Szt a motivuraot erkölcsi  

szempontból is pozitivan értékelhetjük, bár e léggé at;yolc9a- 

lu, mert kisért benne a közvetlen ös::zefiiezéseken tul nem  

tekintő raegicözelitée. Van olyi.n fiatal, akiben 	tudatosul  
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is ez  aSeniiancia, hogy igényl,,i. az e 4srao  rést.  Van aki  őez-  

t ünz óe nólbill in jell dolgoz  ik,  de van, akimek el kell is-  

ne rni kisebb eredményeit  is ahhoz, hogy kedve le gye u tovább  

jól dolgozni. "141 például kiaru:iottan igérylsml ezt, esk e tz  

egyezesii diosóretrtt, hogy lásaan, nem volt hiábavaló dol-  

gizni. Szerintem az a környe ze tböl is tiszteletet v::.lt ki,  

hogyha valakinek elismerik a munkáját."/286/  

Többen arra hivatkoznak, hogy a be c c Ule ts s munkáért  

jutalm jár, mert a j$1 dolgozók minú.an ere jUket bolsad-  

j ák/  17 S/, a jó v re dménycsrt meg kell küzdlni/ l`¢'/, mart ki-  

emelkednek a többi közül nagyobb ozorgalnukkal, kitartasuk-  

ka1/3• 130  62• ?3, 61'/. Továbbmerne hafg;sulyozLrák, hoGY  

"ner,cauk antyagi+ztkkban kell jutaln3zni a jól dolgozót, hxnem  

e,iöloaiekbdn hie  például  megdiosérni szorgalmáért, jó  

erQdmón~yóértlRilail/  ~Ha pénz nélkül jól dolgoznak, ~,~ ó(y in-

kább tiaat4l..tre és dicséretre méltókt l/22 * 33/ , c:lert "nemoeak  

wart dolgoznak, bogy nekik több  vagy jobb le _;y Q n. "/  35/  

Bask az álláiregrYa.lrnok  tükrözik  a erkölatAi  -3rt ~.~ek  

. A  kitartó,  be- 

csületes munkát, a másokért való fáradozást megfelelően ér-

tékelik, felismerik az : rkölcaí si;klx„árt_,,,, „ kéI is ós e fulls-

morés alapján maguk is törakaduek elérésére.  

A válaszok leoagyobb rószóben /51,1 :';/ a jól dolL,ro-  

zók Jaémárs az 	azért tartják megórdezaeltnek, mert  

a ta,7fiefalst1 munkában 361 dolgozók  töia: =,szö}^ö~e8 $m htaeSnos 



 ~ . i..~. - s. >• 

„ 6 T:. 

taidai a társaiAAlomlell” 1ialtdalal. 	 /alltl.árt nem  
f  iza tno k/ minc  a  rzi>  ina k la lkiidie re .L ~ 110a b  izva, nne nr~git  

, 	 y  

d.olgozik/14, ezért, ha  aregt nA6teeziti, a többiak is  

kedvet kapnakr 	 , a jó murkéra ösztönzi vket/23t 12°/,  a  

többiek is jabMit iparkodnak, 	keznok has onlitani hoz—  

zajuk/3'52/a 	társaik  munkájánakAzinvoralat 1.9 /63/ .  

A krizailléguk tesznek szolgák tot  a:.ral is, hog/  példát  

nut:atnak, jpildakónt áilii;hatók/70 9/ 9  e nem utolsó aorban  

azzal, hou 36 munkájukkal a kollektiva hirnavdt növelik."/17]„/  

A válaszok 4,5 	az tünii%  ki,  boa a fiatalok  

e~ rősze a táreradal::ií munkában, a közösség  jay 	vbt,ze tt  

tevökenyaé0)en az jgrráta _k_ ;  küzo ~ .íe~lraaonoss~ ~~ 

lydatosztessis A tólmeagialmi munkában élenjárók  

a: ére ti:ve  1 a közösség hasznára másokat 	36 munkára mar- 

kentünk, ős nekik is öröme t okozunk./109  47 I/  930  120r 152 '  
176/  

Áz yo lt, aokirun ru ■! fie lithe képe bontakozik ki  

•Bakból a válaszokból, rie1J a köva tkuzö kérdésre adott fe-

leletek alapján még tovább diffe/enciálódik.  



— b8—  

01101§lacival ,sy~ 	ttirsai.dat? mié,xt.l.gen  

wigs  Li14:  t cici úi:  

Válaaz 	 Indait 	 11 	összesen 5  

A .~~pi~~,g érde ke 31~  
68,7  

Sgyeni szempontok 	15,4  
Nia+os 	 2,6  

Kiiiiinböz ö egyéni  rig  A—  
itélése  k  

5 , 3  

Slincs 	 Nincs  

3. az. táblázat  

A diákok tiara  intézik  el sura,nasan a kérdéa  t. A le  gti.—  

uebb száz: 	fordulnak 016 olyan vál€raaalc, nwl;iak`u©n  

3.nclox:o :láE nélLül e litélik a rosszul c3o)400.1.  bM~- 

kat /2,6  1q.  1'.z e litéléet ellnnzc3k /6.. LAWN"  311404, 11,6141114—  

nyéből nagyon frappánsan nyilvánul meg a tgau,lbk aa ré~zé- •;:  . •e$ll ~-e?  _;  a kÜZÜpeé -ért vó z tt tuve  

0101016 indi.táoha.  Azért  aim  tartj,::k  helyek az e  lma—  

raszta l:is t, mart "meg le ho t őket értu ni r, hiszen n0 ra voltak  

érde ke lvQ . IL,  többe t  olGoz 	volna, akkor is oeak  aini~rá— 

1Ls pénzzel koptak voltlat t'iiopci t. Tetuát tidal  itéIem el  

ökd tt" /32/  — ir  ja a gyikük. 	tt a x°ra hivu tkoz yak,  hoa a  

S1ité1i  

~t 1011 el  
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pénzt ugy sea  ők kapják/53/1 vagy e 1h.:urit jbk a döntést,  

nondváat "Dtindenkinek aigbni áolg<I ez.173/ A pénzproblérx.:, a z  

az igóny. hogy a tárBaCSalrrailas Les zno9 t:emN,. 	órté—  

két péntbe n kif o ja ::ze, ismét éza,pn f a 1'eertn, — ba a v::l1a—  

ozok egy részóben is — al támasztván korábban kifejtett 

Qiláspontunkat, mely szerint a tanulók tudatában a 36 nunk:r-  

nak negyobb pénzérték felel  ea  g, és a legkülönbözőbb munr-  

ka  tevéke nyeég c ~ é 	' o ba 	~ , zza 	~ mu 

n~nzt f,iza tn~~ }. to 

erkölcsi inditókokat fedezhetünk fal ::zokbau 

a válaszokban, mQ lye kben a társaik ir anti falelbsság, fa-. 

tása , tapintat 	ztoti a tanulókat as olmaraaztaláe helyte 3s —  
nitésére. "Nem biztos, bogy ők a hibáeak./69.  1371  Let;ör- 

nek. 149 Y , lam/ Akadálya vaz/93/, az ilyen hear~yaC10.g 

g~itt 1elki  konfliktus  s~,~tik."/~~  

Végül  01.Y #Ogiaddat $8 f ;ly J tnek, me lyben nom a  

ittaiyagot ke 11 bünta tni, MISMIi a "lő~ :ást Ice 11 le he t.® tics ;u~ 

te nni."/G2/  Ala  a pre va r,o ió te rmó© ze te se n nem a ma ;;; .;yözée  

a].akitását jelenti, hanem külső, ad:ainisztwai;iv gazközök  

alkaluiaaésát, "a7igoruab ellenéirzést", de igy is — az alő—  
zöhös herson].z,an — fe le 1"ciaségGr•ze tr81 tesz bizonysáaot.  

A válaszadók 6097 "ma  e laöaorian a kcüZÖSsE3g káros o— 

d:i8át látja a hanyag munkibeta• Ide soroljuk a következő 

vélemónyükots „ /t közösség munkáját hátráltatják kéttyelera.  

b ül, non törödöms4,rból" ./174/ gismo aa ls a  saját  aunicit jukat  
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111110 - 1011016 M #1~  de a csoport, brigád, et„yezália a  
kW** e  realliyót, te  1 je sitményé  t  rontja/66' 1771. 

 

törik a lendületet, rontják  a munkafegyelmet/ 530 134/ .  Azt  

is fa lissisrik e  hogy a hanyagok kihasználják ra:loot, bvc:Jüle tee  

muxiká játs/138/ ;? vezik a k:,ziia hasznot, a közösség élóakö—  
dfid0/35'  121' Társaik do1."oznak helyettük./1Q31  V  ic:szahu2ó  
ers jac abban 	érvényesül, hogy "rossz példaít mu tatnak„  

ha at kik 	nekem miért ian?"1144/  

Wgyoet sokan felismerik a hanyag munlss. szélesebb  10ó— 

rü neptiv kövd tk:a 2raányr its és eUle n kill'r3nőQers je le.ateen®k  
tart jók a  	-  rdalmi nézőpont szerepét. lizt a gonriola  tot  

icon  éleson fogalmazzák meg a következő válasűoks "A•itélen  

a 4anzrat;oltaite  sort  mi  its  a társadalom imam  a lc:vét."/24,/  
"Igazi  munkesbOlyülre is a zu1-;kal vihetik a bmiloggAgot •"/7  4 

 

"Ha ninuenkí hanyagul dolgozna, nawaA siadOSO tattank  
lenne. "191/  "A hanyag  emberek  iss401111Ari}eni Aft  ói-  
~a~.r~ ~. ~ to urea..<u  l~ t."/25/ As ilyen j a 3.1e t,ti ál lásf og3.a lá—  

sokban kétségtelenül a táreada3ai aktivitás 	tLnytrző9:  
tükröződnek, ami a ezemélyiségfe jlűdés e korooztályrv jel—  

lamző pozitiv tendenciáit mutatja. Néhány tanuló  e•,*r 

órtékrondszcrre alap jbn tartja  eliibiluslavnvk a hanyag murz—  

káts "irtéktelen e cAFac3r 17/ , nem beosüle te e , nam  t:özösségi  
~ 

®mbe 1~  .  He  osirid.l. valazailio ♦ésliese runueaen. ::1Ot;t©m  

ninon beosülota 	aki nem v 	al a rabi7oLt  Ya~űa•• 

tot/9Cl/."  
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Az utóbbi két kategóriába tartozó válr,szok erkölcsi.-  

mir #*luott azemlólei nl.xpjan Poel ►áiaaódtak neg. ~zek mellett  

találunk olyan indokolásokat is, melyek priffiitiv 1.átdsmódot,  

kezdetleges erkölcsi it:ól4eakoi;iat tükri3znsks "Sérte ne ,  

ho~,~ hM3ie :  te is nekem kell dolgoani"/22/ , mart  anig ón do 1—  

MUM, addig b listslkodik, a végul talán  ugyanannyi jutal-

mat kap f3rte , mint  Ctn." S ze n vögl® t me 11Á állitisa tuak  

e rg pozitiv anemá].iát kópvieel5 vbleménytt "Bar aaórt,, hogy  

valal~i ro;anzul dolgozik, nemcs k Ot terheli a felalisség,  

/persza elnösorban 	haxnm a  barátait, óa u hozzá legkii—  

zalabb A11.6kat ix, mart  talán rá tudnák venni arra •  hogy  

j  o:r.an do1_Gorzon. Kó®Sbb mar is be  látná,  bogy  ugy jobb  

ne ki is, ha jobban  do  lg,ozik."/16` i  

Q túzsadalni mulikáv 1  kapcsolatos fentiekbon taglalt  

két kördés von:3tkozáliMeg ♦ foariulbk igen aokoldalu a pezicho-  

szflmpontból o..... 11Igkö2a l.itófl alelp ján foGlzltak  

állást. A társsad.. .l.mi muniain szerzett  61m6nyhik 8s szemé—  

1yes tapasztalataik elEieegitottók, hoas  

a/ tuclato,jitaák az emberi nu:lka szerepét a társad._1mf  

életbe n,  

b/ fe l ismer.iók az a r:ibe3 rek e í: ymásra gyakorolt alaki—

t6 hatását R impatatevéaissig f o9.yk_uau tábauu,  

0/ fa 1ébreszte tit a 	tt nunla iránti 	s6g-  

órzetet, melynek  kövQ tkeldft*i  nemcsak az a6y6nxe  t, Imam  a  

közQSSbms is kihatás :;al veannk,,  

d/ a jól vógze tt mush'  me$00011401tte a tanulókknl az  
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szk«].c9i 21+ ~  r értúkét,  a köz 0é g,<< társak ® liaraaíéllölleit  

a ra j ét,  

e/ tapaezl:albatták, hoey a 36 eiledményérto  ~ ~I~,~► 

** t, na Dak az isk o.lában, az  tat* aim rülcr tés 	Me  
/W 1 küzda niök,  

f/ fe lx.  , aertek bizonyon ilaaetailigéat 	egyén és a  

közöm érdeka i közöt,t, bár ez a felt/mo rés nalitnem minden  

tareatilla twig  kéizvet lentil a konkrlit 	vapqSticcre►att. A  
társadslrni aktivitás  aotivuzaxként je leaks zett ez a tv lis-  

*W ®, hogpba 	 jobban dc l c;  znak több pénzt . kapaak, 

anyagi, WWlaei e lönyük származik 11eiale/ mania kkor talje-  

sitmigelt a  kisaba vagy nagyobb kóAligh is nagyobb 114010.  

not jelent. Ama y:nyiben közve than anyasti Ilissauk nam. sz~- 

zott a jobb taljasitlénybő]., már 	zabbell 	rték fal azt  
az ci;,;.; zef 	ly oze rint 16 r oro..+~ 44, közv9 te iitap4  min.*  

c:o n ol;yas te vakre nység a rembirlirlity . .• ma ly anyagi vtc,y 	11e mi  

L~ yhka t hos létra - ók 	élvezik, slat a társaait lom .t;=:.;  jai4  

d12, k az általánosabb 	 k a fulistaerését  

k_ re  stük a k.üve tiu: ző kérdésre adott vá1*:i szokbaa  

'~1 un-e érte  lme eza rá.pte d.  hoe~.v ~= üiákak se; ,ite nta k 

az öe~ i ttre a8emsdt$irard 	ftali3e; -i2An 14tod a8  

z  
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14, Mailsofijunk érdeke 	 57,5 %  as  Ir1tq*  a közösség és az 	18,5 %  
egyén szan,pont jából is  

3. fifgit a payavalasztásban 	9,6 ;^6  
4. Kikapaonl4dés 	 1,6  ~ 
5. Pénzszerzési lehetöeéC 	 11$  
6. Nincs érte lae 	 bet  IS  
?. Nem válazzolt 	 5,2  ~ 

Üssze se n 	140,0  ~{ 
4. f31.. t .íblázat  

A 	órde z.e ttek köziil 392 % MID  válaezolt, 8 ;"o nem  

tax totta helye snca k, il le tve 	látta ért  a ] eét, rt "nem  

sok hasznát veszik" /6t 141/ , illetve feliilates megitéléa  a  

lapján azért, rt "vunalks  akike t ezért f'ize tne k. Cask.  
ott kell  aQ e;ite nis  ahol • lbanyagolüéJs u munk.át. " /M7t  

% péuzszeraéeli lehetőséget 2üt ba ,aie oaupaa, ufruyanesak  
196 szaaáse pusztán kikapoaolúdst;t jelent. A válaszoknak  

ezen  kisebb hány€:dáa, tul a tanulók tű :. bséciikben a vártnál  

mélyabben9 ~ü`~~aoiált;r ~aban ele :. azték az  bszi mazűG,zzd.̂ .-  

sági táu.•eac± _. lzi =nka jeleritüsé,;c;t f,:inc: a táre8c?._3mi, min d  
az Qgyéni motivAci3k vonE.+tkozdlIA.:an is.  

A pozitiv vélamények többsége /5795 a  naGy fa  le 1  űs-  

sé~,~érzatat tükröz és a ra.in`nk„~1,,~,_~c~d®;~~tjialeutő ~ ,-et  
mum  k©R'.6I1.PQiltba, .  Pialdakén.t ic.c;ztiiAk néhány irrdoklásto  

a eaas8gazdasági munkaerő, a diákok seLittle tik a  
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mv adesstaldemlsiii/  mart  "i a  nam tudnák időben betrakarita-  

ni, idols as 	• iptmul!'"/ 13'•" ()Blaze 1 van a logzxL gyobb mun- 

ka röszabillglet t masm8Gazdaságban" 	 ~ dWirliegitségíink  
3ziilMti.Is a bd takaritás óriási mualloWbOa."125/  "yaesle wso  
,Arkkal á#  se Gitiinkt xuw ►na t~,y Wok's alaasis•" /35/ *Ai  

Uzi 	e oi,;ának id5ban való a 1v41414.1ban  te~ 
tos s  hoGy ráozt ke 11  vennünk, ha  a zTO  agibmis tmm,e04140.  
",Át id őjária vies zontageá63 ina k kite tt 	ilirit1do Nit  
kolislitca zhQ  tile , azért szi.ikeé ~,reanek ős c ól411MOSNIak tartom az  

~BZi mezögazdaekigi aunkdk segitéaét." /1461 m3lvig.re taínd-

ny°~í junk órüo3ae hogy lei;,yen bit.44.01•0 61eler,í486/ - ália-  

pit  j'ak g, taItlAt "az állnmnak teoStilak, de bntaagurifiimat •  
mart  a nélkül a oe Gitás ue'31kü1  el»gslaftu ln°i renzro tMg yOMUMse 
illetve más t®r536ny •"/311/ pA 	Wok  talán nem tudnák  

id 8ben a lvé~,~a zi:i ezt  a  munkát, éa * lempla a föl ..eken ma- 
ra dna és töoistsallillas ami nemoeak aMf  harm az ogésa  

társadalom iarim •4111/2/  

A szociális tartalmu ind ltókok r:io1 le  tt a tanulók  

9,6 %-a €1 milzoatzda At;t an vc: 12.7, e J t társadalmi aaaallbaa A- 

Ake s t;~ ;~sssat l~  t ok  ~ ze z  U61.16 i:  ~,@ Yae tr Zia c̀;t:ét,  taw* lie  onto-  
bi:nak.A 	munka me Gismo  rése által na ran  sek a na héz  

r  
munk it vö~űka t  fogják ,~obbau a0gbecL ülni a aidk.ok,  

ds a ipay*'~vá.lasztásban is eai00lylii ja  loathe t,/51/  tow  
a  tisalit mks  f  lé isan,yulátaban, vagy  e xl~tkrr zt~ltl ~ 

i140Somxv méltó az a tioN WOWS  2141/rt*dtltli•!  
közc;pilimalásdt ].ís í5 ,o-a több vonatkozásban ilt AL%tóke  1~ 
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a szóbanforgó  társadalmi muaka 4110yeit. "Jó1 esik a diákok-

Lak ea  kis kikapcsolódás, testmozgás a jó levegőn, másrészt  

a munkában is segitenek, igy népgazdasági haszna is van,  

és mindezen felül megismerik az ottani raunk."zte""  

v7:,laazban határozottan 1'elisserhstű a töxbkvós3 arra,  hogy  

a táucsa. d As;ai mUnkFa minden a 1411,0 RilinktnPa ;;yók, sőt voltak,  

akik a "fontossági sorrendet" is megallapitották04Nhárl;y  

r,ai ̀ ot a assibRilrsssn tiiltiink, ez ala tt; az oszt 
f 
 ly sokkal job-  

ban l3eslseferr, e zenkivül 361 is szórakoxstlik, /ez nem  jelen.  

ti azt,  hogy nam dolgozunk renctesean/."/5a1  "1. Sagit,.ink,  

2. pé azt is kiipink, 3. jó 'putt lanai  és  dolgozni a meg  

szokott kózaSN'iggel."" s1 sorrend is ti.iiikuss diákszemlé-

let let tilikrftss utdtcsyars•alás, fizikai k_ r4; ►csolód:ás, a koO! ak-  

tiva dec, za rózódása, közvetett Al l.éant©Q Gités, gyakorlati  

tapau zt;a:7a tsaarzésa. ••/41l  

A vála az olsdan való e lL ik le ge se tá j ékoz c,1áe u t,:4n az  

el.mélyilltebfia elemzés érdekében  forditsuk figyelmünket azok-

ra a vdlaszokra„ melyekben a tanulók  a tÚtroadalsai.  ter4e ~.ú- 

munka h4~szno ~~~:~n_ ~ül közvo tla n kóz~u.,.~`~~  ~r•de„ ~,~.t. i3 ~.a t-- 

va 3_ ~~•1_n,i , e  112.vcs  ka i; 	fe lisalVtók eL'vvu a toy4111•Aiks  -  

formAhan. Ahhoz,  hogy  a fiatalok v<aóban aktivan, >seggyt°í—  

zódór'rsel tavékexs,ykadjenek a túxsact. :loi:; javára, mag bell  

érteaíök, hogy ez egyéni lazcltikeik ► e1 is összhangban van.  

i's Z o ; Z* 69 "z_„ usaqa ó0y k e7041 f„ o,abLA_áa,,,l-Le, li,maré r~  

e  s.Yik fontos  psz3.tsholó ~~;wíai $a 1tá Le 1s1  e► . tAosai:alulluvitk  

kibontakozá:aábak.  Akikben eS az ő;s zetxirtozas tudatosult,  
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1 	~l~~niküs ~i: ~8;t ~?~ D al o  

414AVAIMAIBILAttitcAililizkkip.. A 	 e rétoe,„a  
' ka 	 fti ' le t Ab 	_artást  

truivait. llyen voft&  LkozA8iilftu Wi.<3riit'isba ve  talk  j6r6ozt  

azokat a va]aszoLt la /57 95 	mokekúan kizirblai; a tt3r—  
sa ..3lom, a kloüsals agMgi érúokitt hrugsulyozzak. Wks  ixr-  

k$bb tEtnuskodnak 4r01 faliemerésröl azok a vatiolalrúc,  

11111»vklAn a tanulók szikalleiauzik az 9,..64,41.daklódinkxu+ k~  

winos).*  migi: ti 3.e l Q labe t80é4lka te  cliegiRe  t , a tarAatda 1—  

anal  Witigno+e tovC":keliysét kurateibsni 11110ifiliteiatokat gyüjt—  

btta*. 36 ba1't►ti►ka.t ozorvzhotzwk*  f:  i:as ievei;vn élvezhetik  

a mozgást .r lévéu pudban ülb diákok — ü  j 	 le  he t  

~i 4011114101 intdrpezasoxsi13i1 Iatpouolntrendssaíba kit rill— 

nak a diaLka, oor k%  az embereket s az oestálytárptjiat 	uj  

old., 	iume rhe tik me G  etb, Mive 1 — vélemétkviink szu rint —  
ea  ja..

ar.ri+~yi .r. 

 toss.,,;,  r rr 68  tovét,a.  liya-et  

ezur9.29_,AL ea ,ydn 	 a c~aL~i a~ti;uitáe<üaak l~ 

agicLug cil : szükségesnek tartottuk e;;,► tovaobi kórci6asal  

k:.ag)síáíteni a vize,;-':lt probii:uuk.vrt.  

".til_ve ~z t : 	:au~k•~t t:artaziál la ~=  o.•.~r>ü :,.~~..,.—,.. ........._ 	_-~-~ 

l~ tantallifL atlzéuc+s? ai.brt?  
ken küiz: .yü  fe ladat  a  rondkiv::1 sok te 	te t re  löl© — 

16 elkup?eléoAet áe igézyekot tai;la].n.i. Az ule3 gonáolat,  

t1:1.1i te:l.me rCil -- Logy e :ek a vsla®z ok "az emberi  Gle iic3 ;~Zyil-

vzioeuláa uotolit,sdt igbFayla ©mbes ielpwilatkozásai. /waz%  
a nüv&ozetakkal  kapcsolatban 	14 ./ A lag%ülönbözöbb  
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1001100litósbőle 1céryetből batirozotfi,an kirajzolódik ez a  

törekvés: a tanulók a t:.ereada lssi aunkétbilte 3.s .tee tciedeOt  ice re  e-  

eetn+e k t~zar~::i3rl ~wpik eok o~i1~~lbon 	~! ~ bizo- 

nyos 6 rLe ler.:beu a •traje sIbb  életre  • A megoldást te rmésze te—

can  -  jóróQzt az éle tkor raj*t001á8Billea tRggele 2.Sau -  

különböző utakon ka re a ik.  

Uogarozőan iglzolja szt a H les.jobbno .k" wiawtitett  

r:árAadfibei sr►uskat'e 2.adc..  tok "8z  óxa Warta*  tifibUI010  
adbtai?vik t'anuleiinyoz ~•oa.  

Q'ilYe n tti.gpA d4si mi4kát tar t,f:slál  
1e o.i obynakc7  

1. Itt zt9p#pónmagi munka  
2. aliakalft1it vitgó munks  
3. iiltl.leai raunka  
4. Aneznos időtöltős  
5. Sokolcl&lustgot biztosit8,  

taPa3z•L-alatszarzón  
6. szabadban  jó leveG:n sz&.rakoz-  

tató órdeke e -~ pi'ruo l•:éa óe :~zw 
nos ~.dötöltéo  

; . .H:pitötá'aor  
£i, Pónzt adjaaok 6rte  
9. Gyári munka  
10. Iskola szAmára  

9,0 % 
 

5 ,8  

3,7%  
2,6 96  

5. es. *WOO  

/+ z adatok  *leitsfoiria fleentstílnő az e  bIg ,y a z épitő..  
tábort - mint táurusáa?sai II 1-114111.11111á.1t 41° •Li~ kilim3un 41111li••  
tik. Bnnek oka, mint kés 3bb as oelstaptíínöki órán S.  to~~  
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rült as, hogy az  igények a 11an6re z_ezYOn inés tanuló juthat  

co: k ol ópitütdb rba. :,sok vi.eroat, 	SkjAt é].r.aór2,;-aik  
alapján e.st tart3 "jIc a 	~s, o2á,~ok  le rea tk~U aaz~ca-  ~. ... •~ ^ .~.~... 

fU: r3:ikla,#,  igen le 3kauan itimag róla • 'Janes karlillLk iiiit az 
dlUn,'6'i, - ami u tuhU1 tozElS'`I 	fQrid*  atillitillailar L1  - 

h;ro Lly it 	oVt3u i'_ ~,;,z; . •~.~ ::tbe 1~~~ t k ~letik ~~ri  .~ 	 .~..  ... 	 ....   
800-átAilliffig i4uukk~n  

a au • ADatslok e f;,Sm:uközt 361 órsir r.aa;;ukt, vidárear., egy-  

r2d1,7ca1 veraoza~,̂ v3 dolgoznak, alapof•'sat.:Ziü.i1 mt,3..^,;1:6rik agymáct.  

onto ids  al;.;p ján nagyon e as t 	t 6xteni azzal,  home  

" Itt a  diákok a {;yü tt yannak, ds ma  a  ysi►taliim mia tt. A k:izösa.  

3é0. 	 én j6l érzik 411;011 ► *." /1/ "LaGjobb a  

tdborb**.  ahol aind i'is.ttttlok vannak. J 	. Éselbansk,  
hangosan b e:,z élI:e tne k.  n/W "As ópit;.;t  : ; b orokbliR j obtan le i.o t  

brizáúot; Bzervu s: .i, vs 7s©nyezni abriGtídok köscó vt, az er34.1-  

m ón;ya k re áli.aau mórne t 	a f e ln3tloilkt8,i v í®z onylag Vig;e t- 

lentil, ö-iía1d ljesituáaiye.; alapjAsef2?,/ "An Olt őtáborWry- 
ban cr 	vru2x7r.:k a diókok• Viú.:+m, kq 5.lemes kufi lad i:e t töi-  

tens  cziitt, mely eg;{ten aillaralás, de hasznos a nópgazcia-  
oá72ak is. +./?a 	°Se gismo rim) clhetnek a diákok a munkával  

is*  fls e 	f:t két hét alatt job:ian megismerhetik  egymás3t,  
mint  az i~ fs.oltIbtan két 	e.latt."1941  "A z ópi.tótaborok  
ti•ezósét nae,yon Y:ely3€sle in t  its soraiftea•  hogy ezek ezrima etzass  
j cb)an. növvi•ezik• Az a két hét, mitt a táborban töltünk,  

n3 i:fi'nk Y.ikapoaol 	pífiQaást je At, a.ruallett *  ho,.4v dol-  

~; oz unit."/148/  
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A tanulók ktiziil noYzn ,pana3zkcdtak, 	:ióG  

::;yv L le n  6vb3n 3e112 	 t;pit5t6.borba e3,41.itniuk., rert  

az épitütáboroic nem tudtak min:lsr. jelentkezőt fománi.  

la a fa.zt3. nzásalÓkaráui /9 >g/ z4ura a xeá11s 1.t;önyt tükrö-

zi, WSJ 111.e9 	444oatuk ilyen i:.oiyan, azok 	n61-  

kül az ápitőt6bor elemisit hrza,gaulyozták. Ilyenek Wig a  
fenti, objaktiv okok Watt  elk  ioeVasen van**.  ibért az  

iPj uwág tstionflaJiui aktivltáas3nad x'ti j.i.O C7,tésf eze:r.pcsx;t júból  

iota  tsnalsim isidada Zoltán j1967.6w  n a KZSg itótábOa►  

mozgalom  tiz6104, &tordu ló ja allaboéáral elmondott/  úc ozéd©,  

melyben többek  I.c3ibOtt m$ o33la.ap1tja azt i  bow  nxs'. mil.   211 he- 
lyen 	ópitAilikpr, 60 ezektxm 4,07 Arr.íiG argri nuzr  

kabrát ci o l4;oztal, a fiatnlok, ame~ &naezv me t/'41IQ l  
ötezer Bun.1sits et46v1 rsctnkájánski Skis több fiatal  ja?en4w 

z 3k, saint aiaa nuyit az öpitSttib orok be tti dxak tini.  
fiat al*.  kü:l.űnögiank ~ai wz~ w . 

 Loláa wn111l101lrei1ec, /IOW  

r;5ezt-vivill 1011111.111ftek ezeknok a tib4rolaiak. dköz '!:::11.4:1: 01 ok  

töhbaít. ti r.elleissdaeuGi Jolla tiskiliafi e  gJelg%lsos'. ;'ös,  

kapálivt, paprilvtszedéa, üm t;e lAe /51,5 V 69  a  ach t3Bt—  

nOzg$:..  t ítX1141(5 t 1zil.ai munkát padáu1 kertész ~ ~ t, 1.:arkaaQ.  
doz -Aat•i /27 ;-/ ru.azeslti e141.00.0 3o1GMs 	lc:ieLuelik a eeeb  
bad °• n*  66n sta6  ta tlsbo‘llRt /12, 7 ~/'.~ B ze  k a^ i05-  

ny a k arra u t~ lrul;., iioGy a fiatalok  doL ino.álb tfrriske nyzc5 or-  

mAjJk,r a tarlulue kasnsi  e~. ~ ~ ,.... ,,.. ...~..._.. 
a társadakai munk41)aa. itaaouló a  lköQai1411110lic vannak azoknak  
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la • Salk lo j °bow?: terr tanAk azt a Wife de i nunkAt 
az6sekeztató, firdeltes e  piliontat lenne, &umanakkelb basso. 

nos *1t 1tó 1,2 acyban. /20,1 %/ Találain fo t.w.I.,aGz a tamp. 

LS, aki azt iriat h*M11 .1111111 026.r kOlgie is, nuilka 
p6nz 1421'‚/W A has oat) %mint, h,n3V4itie 31Istigt7iia **oars 

*Ohs. t tanulmányozva, Ótcos llentriondirt ash° ttInk felt  - 

MI 27.9 eitza/mlábaVaa =malt Végezne allivesen, 13,7 

aidt a Apalliatii.  liar' -4  tapaisztautteatillii as dieting% JOS*,  - 
03.7en tapaortalaa',:azerzős, nely sokoldAkodeft bisteatő 

tevkenyeAgoen Walistatkiik• 

LiatalimillalaktaLDAISAdme ir6.nyul6 t re k/4590•• 

1 :et /2715 	 al 424*014114atossAgok hatd- 
rain Lein ken 61illantink. InglikOkről Van nzó, akik a 
1:i3z:Jpiukola sloe) OS 'L ",31yeiban kin le ku2 pillytti.rtinyulásuknak 

e le lava. tiyca vats, o iymit 	be töl tó 4.1 k 
iek n 6rsi:., ho cy egg ioen hiányosak$amxqtcik, 61..; sziaba 
t1iMt1enU1 iykonek m inde n lice late a.m. 	ujacb 

zakrad taprla z 	tok s nor Ma k": re 6KUönen fwv4or a ül e z 
az iritnyulán a saaklzöz6pilikp1ai éu 	 oastel lyokban • 

SON aufa ,nr.ik a 1ivetkez8 Iliesylikatkortisok in: "Olsok 
Mallajmi 	amely a volitMehni. dv, 1 vcgy a 4444./MAIMak 
megf elelő tev6loanys6;cel perolitor, 1116E közelebb jut-
nzit ah:=o7, ait tanu1unk•" /52/  "Ledontosabbnak ttgrtora a 

v:47,6rlunl..-át. 36 law e Wad, ailyen iaz 	az, 
wait taualunklit/8/ Az iskelA ei1jénok msa'ele18 r.unkában 



Sebiama'negirmirik 1~3 ssailiájukati2W  a gyakori:ttban fal 

tudjAk ham) ni a tanultakail. ftrasisto limns számunkra a 

tamale* allgaimaasa ós a k604bbisNlata' t önállóbbak le-' 

Mnt iscort,ben - a tanulók inditékait figyelembe verve 

4zen talgkiftekit 'ttlenlil pozitivan Ortékeleadők. Ha a mt. 

ban távolabbi öaszeillapistait is 2iczolembs vesaziik, ezak 
az iran,yuLAsok a isafalaksistl_Alla. 	voszólyét raj4;ik 

suigukea  i  a Li ZaktözépinkoWtban a tv.nalók korai váLlsz-

táai Desysaarével is übezatalésbon van. 3bböl kijvotkejlő&m 

élven a szakjeila64 középiskolaisss a tArgadalmi musibeirOr-

1.144C biztositan:4k a isket8a4.11 a aokivinyu tayaniallatszar-

z.,sre, saját Ii4peoaó6eik jobb folmérésére s  as egroldniusáGot 
ellonsu1z/ oz6 tev..kenységre valk 14,4msy és aktivitás kibonta-

koaásállt• sibo 3n J1ik u ..urikájá-s 

nak Q k losipaayobb peciag6404ii ertéke s az ember termdsze-

tans*a többféle tevékenységi i'ajtába való bekapcsolódás fe 

lei =S. scaes tevékezi,ysági terma 

*-11,atijaange azLze dv..:14 

1.zOrt árthetb, bucy Lion igényeket támuszt a taredlial 

ziank4041 uze,aben a Lallulók 130 %.-a. A társadalmi aunboaaG. 

40005 klulukult rendszerúben rusetalpihrozott. körülhatárolt 

Wiliikenységet folytato felnötteknél ternonzetesen oz az  oly  

lenné követendő. Fiezoleare mató, hogy a 17 évoo fiatalok-s 

ban 8pon-V=1 jeletitkoznek ilyen tendenciák. 
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"Jó lwalo oljen 	efts, ami u óhtM 1111•113uk az 

raber bobby,*. Nea oat tanulja I du dyon Mow t iz Va- 

i&igá1ia diAkokna1.. ahol ncaak c.int 

a Gdpdk dolsoarzike  beam a asaiss, Órdukaa és tailidankat b. 

ettii" 1 341  .* 	watabitimmookit biz t 0.3 i talon. képe a ik.:1:6 j- 

11.4116atő lecien4441 .f  fleas** ills a i`olusi launkát, a rasa». 

tprisdauaGi 1'tó i f4d86/ ilsokoulialuatiot biztoeitaon, a 

Mau* tatexiudiiiiisok gees 1,315 le gya a." /6C/ "A diákot MUM,  

4111111 Minim árdekli, aziveasn asindlja •  de a vAroai 

kOlá2 ok zi.Amára a In zögaziktaiigi wnkAt, falual diakok ró-

ezéri gyrúban ke liens munka le ha t5sfipiset 	ani 

" Több ant t dui mullkuf isot aire4011216 sitgialaurnil"/27/  

A aulgolcialu tapaaz -tAlatateillika Srius X van (q27 k6zy t le n 

olca a ciizikok V..)bens a tírca 1ai mualmallialmakban tucla 

touan fo1iaatart4ic a p4yav4lasztAs t, a taraadalrai 101011116163be 

bilkapusol6das torón ayiajtatt kadvoz a ,aidas 1141.6pip t. 
" 1:14en forwl. 	 i1  

":4;yréaizt noz66-:.:zdacázi munka allesimist ipuri munka p61- 

claul LztaXakilall• z aÓr-;.: lanai Se tart a Lama& e gyaránt 

ina giumezelk xaind Li kert fajta inunkLit Oa tiro  

le wie jb1óai a palm.:':alatá, 	n tan uló a 

1,i1iisa 4a tapciaz 	ta szerint skeane dolgozni• A nisiligiutda- 

*J46_1. mc.mka W.e6. a vároalakralit lanai kaLizaos t  az ipari xaw- 
I/2g/ WA pa dic a Vii-ii law 



A gyari i.:ilnkát elég kevesen emlitik /3•7 .̀ "~/ f  aminek  

oisAt az élménybeszámolók és az  omit  -:lye önifki órák alapján ie  

iaeg konzorvgyérb<3n saaorisetil Waerastlen élményeikben kell  
ke  re  ununk•  A gyárakban sze rveM tt társa almi 1runnkft trobló—  

máival a továbbiakban még Pobla].kozunk.  

A  avk:i.rar.t,yt,i 41m ,::ii;;ozerzée, uj emberi vi4zonyol: &télé8e  

mide jab  raaGisi.Zarc3séte  a ktizö:3sé;;tsk k:íal•..:kul.áo°át is  alő-•  

4000111 bap,x.yí,toolhatja. Enuuek a luhu.,;sós ,:nek a biztoeitacClt  

látják  ailhúnyan a  a ó  le  ze rü társadalmi s  :unka e fTy l.k  lény  ge s  

me g}atiroz ú  j  Fínftk.  

A txY3pa©z Lalatzzarzé3 ti  uymás3 jobb tiie F^iSI:'.erósérr3 i~  ki• 

Lcrr je cr '" , ha  u i;;yü it ciarací az os7t:,ly, 44yrütt dolr-oxzak,  

:;z3zok.oznak, pi;wruiak, joi)ban kialakul a köziiso0/ 4°' 136/ .  

``:.«7,er.iitünk küz3:suu d 	el::)s: sir kedvetlenül  csL*~ •il• 

azt is  . ../JA a  33i u:'at."r j/  "A  ~u t~~ b8n közösséget 2öss§ge t  

r~]mk3~ k:t., jobban uto gszok ják a küztius 4,e t, ezért biz- 
, 

 

13  üeí  teat  itellan,) , hogy a vidéki ta uulbk, a kol;ligiF] ták i3  

együtt ~;ozYaasear.>uk nyáron a töúbieidrill a faliklben4"/12/  

Jam me  Yte tüuk al  sa  ó ncll.ul ama 	mellett, ho,s7  

a  ~~ ~ leha VUBYyVi kVZjUt 	ylQek 'sly sPaúlbEin  

— laiadia®zQ 1,6 h— emiiti:. meg a tanu26k az iJ:.olábar l  as  

v 3gze tt munkát, .. szertárrendezés, különböző  
pttrkor3isi1°xsi, kluo4itiei, Os 4141,0 tevoker.y®éc;eket — a  

szoros éi  te  lJ .Jba vett tiggadsat%i muukáról, ku 7turi1t0 ée  

pviitikei tavékwriysógcól pedig  senki sem tesz eillid011 é  
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A tanulóknak a cr•lazel.^ii társa(,; ir_,i 	 kialakitott 

e lltópza lése it, o zze 1 Wipe sola.to  s  iv(Lnsúgiit 	eueke lőtt 

az ish ol ó.k e -t.:'r© ri 	 L orla ta .batározza ere  e,.. A  

t.axuaók vilzelai  Bat bizonyit,júk, i20cy neat  félnek a fizikai  

raunkátfil, 	s1°.Ar:ukrs kifg jeza ttan nahLN r  ea;  *t E,eEerölte  tő  

raunk4tól som huzódoznak. Átérzik a közösen vógzett mtirdf=— 
 

tevókonyeóz, ezél -1366,6t, 5zg3mót, amalyL©n rond9Teeri...*it uj vo—  

na tkoaillOblIan Jane  rik 	sa j At ma  cr.. k é►® Vi..r. sa i  k .7 z  

tui+et jdonakes3t, 6s a társadulote :`;lv tónvk 041,7fe7 bb  
UgyIIteRkkos a t`,' eidalra.i munka f ogm3ataaak, érte 1rao- 

nek, a beam  adott 2olzetős4cekna:í i`e.i3..€nei*iít ma *spa  

külákoan eze rye tt:  le„töbGezör C3r:k eaT61e !  Aoki  SUsimo—  

farms in (milk korlátok W;zó Szoritj:;t 6a sokszor er:_voldal.t>ritt  
ta s3i. 	:l: Vá11ap1ttts iseasitt,;'át b  iz o:lyi t ják tö"JLe k között 

a diákoknak a társadalmi 	]icbkró1 :I rot± ~ ::aE:.~nyberizámolóik 

is.  

A  kórdöivg $ v izaed:at alapján  kialakult  változatos  

íGiylből végin kiai.roljiik  a küzár~a~i etotivtax1o~  ckai::inan,ciát.  — 	nlFil/~ r~" 1~~  

Aa •gps kCi:rc:tár;alsace adott vA3.auzekbaQ its  ii:tci.okolFísokoc.n  

tebb vowatkozásban kis bb 	ragy3bb }.,iztorsatzetlf  közvet• 

3.eziiril vaw közvetett nádon következte 	közöuaégl motim  

vtmok jelenlóterti• Az első kérdés 	úbon azoka t a válaazo— 

kat Ossljiik ici, meljekbaa öakénl;  is vá3:l,alnának tacsaeialmi  

munkát 	W. A köve timabbou a  z  oki  t a v  éle  ri►én,ye ke  t vet- 



f ípretelabDo, melyekben, a uaunláért j ár8 ar4Yat,á j u t txa i:bs t  

•/pálasi'i/ a 8IBlS a lmpe:.e rYc: ze tnc k adne+.k /42 %/, s aura tartaii  

wilt he iyfsnek, 	ralRdenk# fey önily 	 isunkéjtntk  
anyagi ei1W riértéLét /38,210/. TovAbbá akik az a E,-yén és  lcö~ 

z4ssLg érdalh:3at1 emextiut asÜksáGer;aak és erecjné,nyaQnek  
tartják a aicsóre  te  t a 361 1Nbipe tt raun'kaört /össitOSIn 55,6 V.  
alitálik a rosszul dolgozókat, a közösséget ias6k:coa3.tókat •  

érdekait sártőket /68,7 %i', 	 diákok űszinsz3f!;:iz ■  

&OW zunkáktxan való rószvúteló.3.QIt éreekliröl irott  

szokb61 azoka t i  Jae 	 éxde lefts n tn,°t j 	to-  
va a közös86g éa az a;y~ szespeant jából yme►rint  elön~yöandt, 

immiagemsk /Kh ► o  ;~/• 

lfgl Veirtiák fiprelindbe  azokat  a pozitiv 	EOM. t,  

::]e lye k iaá4b0Us  t 	tr+sNam4iz tL'ak.  

1', ru orolts  min~~le g, tartal uukbau kiílönbiiz ó  

k6zvssvgi t1Ut-ivuciuk rao :utyisf::ci aránya ita z alábbi dYirón  

szu r.ilélto t jük. /4  .  s z. ábrai  
zeral,v 	hogy a k.át legalc.csonyBbb órtf;k a társa lr:si  

raunlo<a piwsiol va:.ó ionosd].ás ,,n:,k kérd éséEw n ad&;tott, 	3..s  
sober' az ü~;~~,o1'ü __°~;ódiü8zl ‚2'v ~nyu aül fse I. legkovésbó a k:özört—  
aégi .aotivuuok a tanulók valasza.i:.x.u. 3zzel kaposol::  -:,laan  
s2ár.► o? nurik k®11 © se tleg egy olyan 41.iáspontta.l is, mely  
a:.e rint a kizve tlan a n.Ya~;i ézd.0 ics ltség•  a pénzbe li eLien--  
éri1ag Sofele nem zárja I:i a közöcsc ~N motivuelol: 16teu6s6t.  

okni sitik a kértáésok i vizs:;.".1.e.tban a kontroll szerepét  
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A kf.asihnisk jaotimok ariuty4 * -ayiu161c,  

4. in• 
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ill bltöltáttéks e .,órt indokolt fi;;} l 1Qbe venni az öoszkép  

ieialv. kite itj:n..  

A vizsoálati adFZtAt elenzó rlQ azt bi.zQnyi..ja e  boas  
104010Wolí41 tanul6:1 te xmilarlikárr. ele;gMwiZvinuló tArsadalo*  
mi ak✓intiettaa a positft seaemélyie03tsl,,dorságoiat  

tótelező tásrrsactalmí motivalok domioasittija a la gie llexazőbb  

te udeno#,a t  ialtfordulAsi arányuk magast SAO  Akt I(7 ez a  

tevae nyeó4 tamt psztaia aft»ailaag ke dve ise  ti1llaste 	t  
biztoei.t a társadalmi aktivitás 1Mvv31viztuldisit,toá itts ro j-  
1eeztvsébes. SitaultAlja ennek a bAlliltbdáDnak. 1 dayages 8sz—  

sze tov 5it s  a aassisre;adéi arkölooi izoliKalt: 'igot, u kö2öouézi  

motivuma3sat• motivunok nagy a lőtoril:uiAsi arriu,.~ a 'anulsáb  

t6roa.621sils4 basznos tavöka.nysécóben 	azt; a yel.-  

tótqlegést i  mely szerint s. ;a::1A  i pe2iyhi.-~ ,7  inditú:tob bizo—  

n ios értelembon a tevókeiiyetégst mei;Iaatárazó YU123, objektiv  

105rii2mányo k tükr3z'ódéze i, amelyek a c::y leL-'vó: folyamatában  

iute ri.orlsgódnak.  



• 

• A.  

Lao A &WOO= 	sinazate Osasuratin 
vissairms 

/A tanulók timmilő-imalhatlmémpei ée okmt1211411011 
Isza keretóbiliMMIXV0Selt% eaoporton benzólastlia 

eleilass altWAnt 

A Immili5 munkába= me cpyilvancló t Armada:Lai ak 

elességibill nziert ada tok tovdbbi dirf4rezmiálisa azük-

absimpé tte a kiord cave o c ljtimiso oirib MéciaMeleikkal vale) 

lirre a oÓh' a vizz76-álat mane tében aLai/Q. 

II. Mikparbusajou  do tértával kz:pozolatoa 

Alma 	aM411411111 Nit Al:if öniniat 411, kerstöissu uz v z- 
tunicc 	LAtego Lt Isealaglagisi)b MeSesSirtani 11: :.,2 -t3a6g- 

ask, As 6azi tireadalini siabmakciók uttiai h ukten. az 

tanóvbtin k6rd ölve vizegilmtbei be vont tanulók köret 

va 13411* 	 . oaatinyllaa Xentrull gaVII0 SAW 
beszliglike  izettunk "tiabnje la a t.kraaitabill. M**ban" 
cirael• A 	ybeezdra016 036111111.111‘től 01110116orban kév. 

dbivek alapjan zlzy  art tajoKozO441111 itibb tenuenoidim.k LIJgsr(3. 

U ugyannkii.or a t;iramialui aktivit_a paziohikus 
ö& urtivinck tavdbbi diffsirenoiAlAsi lk.! he t5a6z,-(1 it Igurt Lake 

A ratiej.L6rtA 	taaulti mink:430= a konzvbun 

vétv ztek 1 adhimaikat• 	 eig*etiebstian po- 

sitive ó?.J1ték k awl* WiesimolOnt usissettök istbani 
tevalickyakintot. V oltiX, silt essiditt eok kallsais ke114- 
11111tlen, flUill szivamit sateritii* 



iiirutienekalőtt 	rlbe 	z, bogy a iiewaiilisk atised a gyár- 

ban vOt,Me tit  muuke ievfA?nys; 	ieial a !'inelt! leenkikebl  

alkotott VáLi111ptikbsa Ezraialan a kül.staillainatol;  dorai,aíl-  

taito A•4bZiéazybensáaolók azt rzu ta ttr4k, hog e g-y~f' 1:9  0fm taq  

tana16i e le late a szük toriil:tro kor16.tozódó nunkaélanényok,  
tapeisz i.alat;ok a1L:p jáa tn.3lattoeak voltak a h.trucag ak  v ~51csiat-  
par§.1 <<ltalános éxvcin,yiinek tekinteni. 137  ea :3 ,_;-yik oszt:ilybaxn  
aajcinam kivó;.e 	mie1Öonki iti,.~o;;.:+.sol.ta a :3tInkatu:Ac  

Wm. IItSaébéts "A kőppauy olyan Mint a 181d, a ozizrta inkább  

bajt  okoz, mint a lut;:.t v6di."/31/.A 13. 13l.t: os9t``.:ly tr;nul,ói  
te ljess n ellentct -t«s har,c,nlillt;Y::x irzak err5ls "Jól culattunk  
a nunL ruh3knn, 1:12l la lase rill r.6zteat I[i•422/  FAr e leinto --  
mint 3rr61 so1z.t:Zi iruak - s  erősen fot;;3.a].koztatts ? trnulFr- 

;at az öltözö, a rulia, a ti.^ztázatlan norm' s  de kssrsroasn  
e 16t:'rire karült;e k a ~a~.l._iv é].~én•a1at tllterel,r sigliatAas  

vol ~, a :i'e hies lü uoli_.ozó, jó tnagqlat alakult ki, d limier--  
efts  1106y 361 boi jtott unk s tb. "Olyan V) he to t töltiit:tiir.k o ±.t. 
isjrsAltvk attbai;yni a  gy.:Ixat."/1141  

A  tanulói  kcizvólcn.;3n,;,•t ns Ep: ivan bfii'n;vá.col6 n1-L ,  nf;-  
adör véLaiakiíutok átvéte le !V lle tt eok 'imnul.óban e .Ky`'ep►  

atozsaxat által üiváltutt Qh:iny egyéni 6xzeLti aúiriazotot e  

is aok vonatkozasban c aside  all;.snV)ta értelmezést n;jea•t.  
.A z élaakayt3c szhaaolók Altzlápan a tArsadalml aktivi s nze r~-  

t .te 
	

je u :~ ,: ~ ~~~~ :. Z~ t ts7á~b~t3~g~n a z é].raóny~-  
auz ~sz 	tt jc  lzl.t. 



pon t, jAoól f igyele1t WSW Sian  esitiiise• é81M110/1114g Ow-  
dat;tn tim,rra lt t: .pau$isaaá eupag fe lialmozóci3sdrcíl tanuo-  

kodasks  
Sze k a z dlzmigrelk llossipiesa not 	 tanu-  

1'iv  nu .  -Ism tovékcnaiNkapen aiMaarilvdinul8 tobilleiMasi 2$tivitdlllir  
nak trnt ibbfe jlsaactósáhlestk A  ligrtlőmulkaAllailerk  ask abbe)*

•a  a.  c c® n lstriar►.e k a taeraó~ laititAs gl~g forrásóvót  
ha  az fluztáIyf3.atiköt 	az ouzt.alyban tanító tantírodr pczic.zo-  

	

is pc dzao6g3.a 	dtrozx:.ol 	"noz~,-dsii:j<,k', akti-  
vizá3.jár.• ifi a  1ÚrFa mutató 	tendenciák a ]ap,jtux ..-~ inte cy  
xezzci::,2erbe foglai jzik as  613zésianyza kíilönbözó sezzstzwatait.  
17zt bi.zorwit jA a t:Irs:a+ialia iktivitha 	 tslgtartott  
ocztő].y£Zn5ki órtk is, WW1  sJis111411111fte a ki4aibb3nJtbwn  

P tan  u 1 =k 41aAsplilil► 	 tita,ve a ö ne pi.i 1 fl 1,  

mar.  ke 	csak Mee  111110*enetkrnt órt ~;ke  lneks. eR u re kben  

bs11 lútnur.k a Iaás►abiekbsn bal,st asseptisk.441.04. dinamikus  .  
i.aat~s8vó v .116 pnzic ~.i,~:m#. ~si~vdk t3ss~~  

Tlyemódon az ilaIrraba o7ftlolókk jalentire  

kiagfe71.t1k a W.r.: uUiv'e® 	alai,, jr:in a motivumo'$ről szar-  
t~#I~ isz ra  t^ inke  t,  r: Ar rash WA.  H fo jládbs irúuveít  
in  irsiiisi•atve • !bi»i► +s► vaialikaa6etan rai.xrcleneksl tit t ki Ice 11  
Grob***  Itunkei Allealleefie u tarluldk  kiízött 	uli int ~ 

	

la  • 	e GV 3 a  
- 	 . 	 • mattil.ri~ idit szera43.~es  1~apo4ala6,Lis  sslvek 	haels.  

fitxkoroi 4ak a ciiákokssa, 	igen diffexerusiált reakoidt  



vAltottak ki ^A/21810k. A szakirodalomban különösen .;.r.latkin  
M.N. 6e r~ k,~ A •A • már ií; éze tt munkáikban tanos u ly oz —  
zsk, hogy a tanulókra a munka folyamán  i.a ;,ro róse bb :a.e ve n—  

r~ táet a tanulók között kialakult kapcsolatok gyakorolják.  
A kkrcióivQkbe e aárte l.railen a  -4 y'NFcr rtv 	n 	k  

körülményein, formáin VDU a fa:az;3u:Ly, ell  110.10741 .i ítée  
az általános. Mt: kdqdilliftllt volt Lliae 	arra., bogy  

más t1onak ~tt, a 1diliiltLeiiag ba:  unos tellatenz'e (SG-

be n kia3ablat *Oh on v, ia„~Qn~~~l•~Aa:3_zc~~„kat, Qrz+n+,erUAL:  
"Lai$:eAráet é 	e szeriuteaa_j_ól  itolrpo~bk? 	 1t t  
~ z~, ya~► ~iér~mar  P _r. oblewsfe lye 	szempontjából  
i z t a  válaszokat  Ate l juk ki#  leárskben a táraak és  a 
f elnö tte  k e l isme résé t tartják a munka o c`;1 j'nak, érte l.raénrvk.  
A válaszok 28,1 	elael ték ki az e  harm rés, a kiir.gye zo t  
raa f,-bu4sült:einQk szarepót az egyón te 1 jesitraónyónak alaku- 
l_ as ~raan. A hanyagul dolt;ozu tanulótársak  sLma ranztüláa~» 
nak kérdésében is e lőforúult alma iecköza l.ités /2,9 j,,/ *  
me ly szc3 rint a tarsals 	— lyte 1 e nül érte :une ze tt  •• 
fe lo lőseégérzóa t:il ve ze tte tve, Vag:r  tapintatból Aem tart-  
j indokolt.nak az  alma ztilást, merrt a baareveki okát  
nom minden e se tba n le he  te tt kcizve tle liarae rni• .J  z  a 
tapintat és fe la i6ssó .~arze t többnyire uses routine, mart  

~,~r s ré::=zt egyoldeluan weak  az eGyön szampontjából értéke li 
a toy 6kQ r:ym.o. is  a vikliató köve tko znénye kq t. Ilkispiest  
legtöbbször al iskolákban legszoh:ot tá vált a '•belyftbece;l--  



lot"  vagy a dijksz4littarit:zs issmaiiiv:a.rualAsa o z, a:a.`aik  
tanulj 	ku: :olyabb 	 va,v fe le ldqastudat  

megléte nalt±il. A MIN* taint & •ze tt fle lslfissge t *we  tie  n  

a se tb 3.n áll.itották srkölcoi2e g Isigasz infra  össz©t"tia*be y  

lyu3n aria WAN  tkest:athe tűnk. boa a szdbarú NOV  tal3ül6   

rte a közös nunballa 	 anbe ri viszonyok  

	

 

sajátos forcaA já,t é 	tMIilyiaó caln k3 tó hatását:  

910f,Drt, hogy 	rosszU1 dolipsik, 	őt tiamiMlf   

file lOsség - raze e le:weorban át - llama a barétait,  

ós a kiozzá la gkQZS le bb tilldlitt lc, ~.o rt txzl:1n jpet tudnák  

vexsrxi arse., hog;y job:Ain d o1{;420n. Késtibb tat* is belátnáe  

iiog,y ukg jobb nekl is s  ha jobban d 	z ik. "/164  

L1yvn 	to  onc: _á?att je z a tanulással kapCoo-  

latos válaszok ettr Vine is, melybon rról nyYl.a tkoluslk  tz 

tanulók, hs  lye ono 	 blow  az osztály közi3ssen tor- 

Oka l jé a  tar.ulhk tanulr.áA:yi to 13Seit ► nén,yét, 	tbbbfb]re  
na ckri:;e 	lve tő válaszok 3, 7  ;fy.-ban érvény4sii].t az  
a fa lfoete, i-loa a 	ulás a t anylók,t_ ot  ~ eee tib©n as o~z- 

e 	lty:óma,. 	n Ile Tacrxzk e ~,.~őni •~  e2~e it- 
kjemmi fal.eX  ;a k.  Yticuwv k3le:ün ~is~  ál,~~,~ttee ea n  a~v~  _. _.... _..... ,....  _ _ . 	.....  

xe4,144Lnek: .:_-14. .1e..'•  
A vizsc .4  ®+liMpai ar, id& tan uQk.oE#xoii. SOY  *soköl,y  

t:;Artl:kben, 2-3 :.;--osax.~~b~! fert6;.N l.ik +111 tud:. ;:osit ják a  
k<izépiekolá.sok a tiumaiibia iita a Um L'imunkLbaa  na 4111641-  
ro k k.Z.il.cnZinba fi.Uóst viaz0117011, 1111444alint y ze ir.be u a 



g3 

kia lakult 	wiz, ads i rends ze re kben nab" he lyze tilka 

órté kikc.  t, f.L.:a meats 34611*011140441141t • 
A tarn' 	alaig4r61 irt 

olatz,..atLALr 	 JAM) 	t 	aimaktiata 4. a t;LtrA2,4111c It;iza 

11A).0:ult sz  -12,4Jka  s ikapIpolLtAiL  
fellnőtt dolr a6J 	its zek lolvetkezaiónyei. 

bigsrikrab use •Lif oro L116 itkombzyt 3elent6 Lio;lzana. 

tok statisstikai feláweirigasiatieu  oz* a tendenoilit 

tukrii zi. 

1.  

2.  

IkubaX17 

"A A felnőttekke I a maakáltul kialakult 
viczony je 13c1 
A fe 1xiőttI 	nkAban kia 	tott 
e ymás kúz ti kapou via tunak ós a 
re In5tte k 	unzö1cséinsk maajkluarC'tse 

49 

3? 

3.  A közös manila élsiénye 28,3 
4.  Az 61e tte 1 való ia.ae rice dés 4311111111.1*-- 27,2 % 

Inattek 	11Lnac ről;(1 vai7 assait 17,4 5 

Az effaktive 12ios maim Ólaiánve 7,6 ‘;;) 

6. sz. ablisat 

isigrtizsett lama* algtz,n4k /49 fo/ a 
billemaa vac 

 
•ikeaerita 61y0 volt a konserv-

iSsi 1104eNzók j6iiM vo-Íz slionezlnve • 1411011.16 

*Mk lac ,i„.)kaingismak rie 	 44-4.-  
z6 bespitikolzinairmital nittestol. 



94-  

lo•sdasolúik #anuAága 	rint többnyire iz z ;ke nyo n  

giasiliMli a Mtnlók a fm 1.n3t t e kne k a aaaM.MvNICOn,ysó£;be  n 

• 60•41111143, kiabbilrett t€xalas kaposo1allstira j  11111111111erkölc oánpk  
aaialliiilligeban , vi:3 ~ 'lb•~ükt~+~ n való 	á.nul.=isára.  

Sbben 	1:1. Aiabta 1111111110s: ik a t3 lnűttak muakalrapo®ola—  

tAiaak ozkaukxo uja$ar . ,aócro volt aaf31'r'..táSoz6, 	— mint  

IL  konkrét ©sc#:t;rrk leijami kiM111110401 — a  tanulók  fe iQ lvs  

413'*11.11b•!, 	tints  a iillidalom brcl.eka it képviaa 1—  

ve , biz onyos e lvástiMikal azQmlvlik s. kciriuliittűk zajló 0  

a-, ü2sen& punka  tevékextiségp l ö®mata€1 ,ő E;le tf orLAt.  
A harradii,  asoportlbe uoroltc,tk 	oiast az e 1 ,Ji crE3uld  

61rúóntriiq,r /17 114 fiwlyakat a folnűtt©k e lisz©résa v"Atott  

ki, ver-v MMus !se tben az e 	rés hiány.: motivált.  

• TAIIINN11t • sitss1NImisstk a tanulók 	 c.iwnk-4él—  

mó~y~► l,ben tii1111ái1itt jelsntte eieac:topbt bizonyitjAk a további  

$# a tdRsti.loMt alaMk is: a fenti o 121tOrG ulás i a .rE.u:yok 71101—  

/o tt a közös raunirt Maim SAO  116—ban j  :.  le  ntke zet  t, az  

óle tta1, /mpirral, 	 iIalú iaLhQrkcrd::s ólrzén,ys 27,2 74-  

—ban  fordu lt 016 a tanalbk li/emitolói:xn, s vúziül 7,6  

A2 effektivl har;1n.M 	deillaÁMFéneis tudatositisa.  

r ~ zek a kalllilit élellimmínten i ,: lentkeső ber~ol: 

inta:►ziv személyisémlr:kitó betasuk atli ►tt 	 fiass•  
: :re 	3.t 6k. 3 gy ria F* . Balk  foam 	 OeiwÁ,ját  

Fllukt re jtve 	•reati.k #M11i 	 hot7 e ze n 61—  

r-~óryek e rkölcsi vonatkozásai into  riorf.ilá16clvti a Qua;.;ól.yisóg  



rwalen+: nail  arLÜicci irányulfial8g(4 erőeiitsök.  

Ise s.lcia.,atl,,n 61raós.yt;k, nega t:iv 6rt 71kalésak jóval  

ki,au bb ezámbun f ord  u  ltak • 15, mint a itGá dóiva s vizsg7ála.t—  

ban. Cloak  a6titny tanuló aRáraára ja lQ n;.s tt az óL•ar1zty ban  

6rzöi! 411.1ókkópet 411,110 llanká3ok kifo;;áaü 113;1 tó mocha=  vam  
la ke ze28 MIAOW  ja. A kankrát körii;l„aihirk -- adlyen bri—  

gádhoz ooztoútik be a t,awlákat,  it jalölt4k ki vezető.  

j iikne k — t®ra6600.0en nagyl;iftoeli[bari befolyásolták vv: le :_6—  

nyüko  t o bbsn a v  oaeot11111160ban.  *W1 a z  o tntan n: ~:ponta m zs»  

más rbssokrs idAyitották óke t, art;unylag sok 	:  ok  

b,rioácidal ka rülta k a~~-.,  ?,ape , o1a tba, t: köri

tapa a:,'i;aáa ts:.e rz bs i le tia t ci/001jt rc.W:n a  i:rriallki lml aktivi—  
tás .b bet'olideolb naz,ativ bessinfrAük is 1arL~.~3~.  

A oz~i tiy €~1L~ón~va  k z~l~_ ~r~en a ss~ea f o lvmm::n k it-  

A.~lcult s~abe ri ka:k:aolatol ~k.al  fii;;gött öesga. ::za kbsn a 
 tsbir3. r 3  tie ibk1);3u az rr aik NS. !It tanulók  

tai klsráolt $1.Y: ~'•<::'~ : . 1ì volt,  bogy az ott dolgoZÚ:: f3 	tt-  
,{ka, a  t-,~ enArtskú; .u, k tct kf.ntlibrtók Molt  a 	*111411012  
ma glop*  tt Oa  júlofiCitt, hogy a  falnőtt n3d.olgesók noardse—  

sekké.ait bántak vQ lzixtk •  101011Mdtsk Liindon olyan  apró mos,za—  

nstot, wuzc;ul<k tat,  agrailliert, a.-:i.iva1 jo:; ban la ha t  haladni  
a ~b iban . '~

/G~:~ 
"uok r3n. bea eia b®r volt,  akik: m: F;i;;Qt -Lu k." 

/14 1  2 Jl, 52, 5,7/ nA ve ze tók jó i11du3.z3 turak voltak."  116/  
"Jól ess tt, tio;;yi]a kértfink, f  41111. kaptunk granölcsöt,  
konzerv 8ket."/ji ''i  -34/  "Jó bright**  blzűltEtzskc• Jó viszony  



alakult 	lead tt ilnk  I 1111111.111611 11113611114611101li kiadott 
lacb. -uoku 11.433/ *OW *lea law noon 	111411".'  auxika-  t 

vége ztiink• Pale jliggeillon abióny volt =Mies az a kör-

n,y3 AI* 1111111100* is a •- 44011114dviik• Teljeisli*Winyrfs d o 

tat*. 'Wen nap larrolt a O O14. 0111104.4111101814zoal a la g-

railleilikellibb ba lye a 4111301111tes /PaP10111.0;0141111/ • Law= 
$  Oka t .411.1goz tunk9  de na ff,j021 szivea.n, Cit 3r5 	19  mc rt 
4.11111111onak ta láltuk ér mart J. as  a la 12,2 aon."/V  
*A veleta nimilc 615 	ik in in cy on 1:14,_;u:doriattals. 63;attinkat. 

Iliallaillikata nil is az utolsó napon vi-.a1 kiiazIiutiö4'..11k a 
fa 	o 1 nóni. to z3va1 j volt ea a Wompadaliat uulaka, 
ok az a1a.j 9  how moat vawunk IV • &Sea 	teb.,4;zör 
Evirnarn le he t rink ba , n4."/59/  

A muzaka soran 6.....11,;a144oLiE.141:1...-11.:9 	64i.,xspo- 
dott amelyre vonatkozóan tipikuanak lao.ci(aia 	v.114.,L .4: 

"Sok ért4ka t 0:4 ;Xi oxisagoi 1 	lkes 	rt 	rtd m 
it/16/ 

" g • 	jele4t6a ellia44rilfthaakila$ 41.1,y6Zs.;1,;(;1:L i;:aLőkelNk 

azt a körii~i We a tannlők tabbimbal köve tonaci jkada-

kcipe ek  is tn. lult 	hozni* Volt beoattvo., e, ityaz:In o 

mink-A:Iona ph&ku a lőtte •  

iirnyalt léle Mani ,., J.gye ?Aare Ix: lei* 	adott 

a mtwkat  mely uf7 nit.* ha S=O' tai:C.:71; tillx tot Jo 1.1.11 t a f la-
tal oknak. "A z olyan emou re ke -t; aze ra ttelue  akik Ira 	=gone  
Gyozsan 	.ft7,6i)on d ol 6oz tak."/6`)/  "Iti va'..tar2 6asre 
mainon és mdsokon, how a f .1= d tildelpt •.41111111111 takckyoa 



w 117- 

a z 	valar.iint 111111 	lui állapot. A ,nuxka iréfLe fa  lé  

ninr?n,y'i jar. na ~,̂ y on !di etteek voltunk, durván be  allóllinc a  tz-  
iii ~3t' Bfá ~ éD voassimegiteako~ i"  

	

3 fzrik  tanuló db lelie.t  áb!!2 eszT ncaa Gap. 	z14 t  

ecaeltiin.k ki s  arllyban a iiiagy Maim  on*  pexit,::i. z ... €1 c,-  

re kke Y va 16 %l rz© rű taiiikesóMi~.t•6'1 irt apó :aaaraisaat;;E:,  

Les  ~A ltgllriteeceb'b 622141e3em agyik azi:apzztilWe  ba~x`itbn~r 

höz f  'f :y1 ci:llutAn. manor  v',: 72e #  pil~al, 

oda jött hozzt: éL e lk,3rte a könyve t J ile:n, mitt  ol4itiO1NI  

hofry f a 1ixiskasa a o LT,.3t. A zt fIloncl üa ,  7on t olvuan3.,  
éa :fa  1 .0b1esN'xl e lolvtuiria e zt is, 	tad* eze re z.ni.  

len vr:: l ós ^ ixxü j e la :-i ték to le n a a e u5n;;nw L-  ti i¢,tik, ue 	nat;yon,  

ho;737 l , izyoszc v4ez3.i  hogy jó az u könyve  atui.t  
olvrcoflk. A zt hia^era, e7:z},,.-Ant se 	zololltan_ 	hogy  

rn^aw 7-0 miliaye1 le bac.oen rólam. Nawon Carle ko hie s  how  
v lolvaato-e, óa Pa Jesus  i:e taw tt-e nA3k:U i3 ~16rae  RzoZT. Ot t  

nF az 	ha  ijeaenjavattlan 44. az ia,. oláhá,  

akik e tie  ,.,nint:: e  amp  flaraiblea Ins  nt®k ha.za, iy,v r.ár  lá-  

t.3sbh1 ;.ie7 P3_ant 	gpliirt, Walaoo& jöLtek löltc3anni,  
hozt;a.i: 	gyreey 111111111 Wirt ét vatg parad io~, vG:~ 

köZcaö 	tlk a ró.di6jukaltt hora no tfSn;;;in o].;yarr hot: ozunak  

a cSra  iasenoo:r i3g. POSOú c o ze  k  raid  aprásigok, do  v ,;.o  

WS"  eivesilitt oaze Oft 	omiattom a korserrgy.:s L.zz  

la,at.•,, 3?!  

put a tanulói Mtpulattkoziet kül<irt:.,Aeri, uzé3:t  Lr- 



tokalj~, mert a kAidialkIe vizugilat 	41111 	ismasi-  
tótat esp1ilen tanuló 	aig a ciiá<kadallakbi11 tesAatt  

,e$ox01010, tartalmasabb kaposolatar81 tibbnyire  

t►naek raaa.3rázata  myiivirealist azzal van cieuze-  

greisbabift  by  a f  e inötte ikt  1 a raulúiááAt való találkozá-

suk az óladnye;snek számukra e ddiG olyan isme ration  uj tc3-  

ri,ilq Sit  le Lit  amelyeket móc; nem tudnak ©lvocratkoz -Latni  

a Mad 6 • 
 

Az  íizeni feltételek között vi4;zett munkában nomeeak  
a fE3lnőttek.Ifsl lsarültek ujeserü into rpe ram oncl2is k~apo,3olat-  

ba, tc'  l je s e  aa mú.9 ta rL:::lmzf.  t nyert gd  id coic e  F-.:vmcas rtöz  i; i. Qz17,  

t~z.l~ye te v~ is.  A küzöo munka. -- a s z~i te  l ja e c~yta lmó-  
....._. ._.~..._..,....._...r.  
t,en - MOE  volt, szórakoztató, piheat:etö. A  di:ákok, öl-  

voztók a tözea •rarJszitós arvducönyvt, Fi közvetlen érzó-  
kelhotá teljesítményt. Felfedeztek aepiabau sok uj órt©kee  
szemólyiabGtula jcicnságot. Az ea 11Q -we  Yiz ikai munkibean  
amb rilee; köze bb kerültek uac lashoz /Ant 	az i©ko-  
lóbila desk  a ld i,-t az 	 tiéNales6101 t a lellilbS  á11i- 

it  illielelha köabeu le;iuLaige. Vivtiogia alve$tat  •~~ 

t~t 

 
ós az a adIlgáakalle Alfti AlleiblMbb wbe rt to- 

de z talc  fe 1 a ati►ú.aban, 	 ilpliol jftk ® zt a köve  -  
z ö teaulói me Gnyila tkoztollike 	eindie  i®lálil ltünk. ~, 

aoknit 1sab:xrúztunk e uutt, ó# igy te►IAn móg a maim is Gym.-  
sa .: ban haladt."/55/ *la  are egy hét Qindig 14341 van  diák~- 

a:~ inyu f~l, viciám pesMakkel." /3W  ► 'ab laane, ba a tarsaclalrai  



munkában az e c,Ls z e/ltí►ly együtt deldilsm."/  1ge 27,  "4 4101  

":lzársoltunk rá, bogy ilyiitt lesz as *Om oszillate  etzütt  

fog dvl.gozni."/2~/ "Jobb lett volna, 	oetstilyokat  

hem twatjúk qag, de 8aj11110. o 	 s4gkivánt•a  

a folyaleatoQ Stunia." /G?/  waó volt c;mriitt dolipini o:;ztály- 

títrsai,unal. A mutika jobjaa öuszeho ~. ott banntbollit.  

volt. Vidáutak voltunk."/5' 39e 48! 52' 74/  "Az volt  az élcaény,  

hew e3<',uz úélután együtt voltunk, 	w t3g az első negelleis  
A sankál; is szártikozásnak te kinto tti.ik. lz alatt az egy  hét  

alatt j61 	 e f;yilul8t;." /11.'I/  **Sok x`oaí6, sok prob—  

lv,aLi. volt. De alzk_:en rt+:arik_irok o  raixu:#en kZiriatijoset közeit  

Laeg lebet 	 öZtiriút. Vflztalyt<eraaimal t3.oigoztaa  

egy b*110/81/1.0 MOB MOP: n sok'at be szélze ttünk, nave ttüuk,  

egysL á►,a3 loalemtb körültaényeket terer  Late ttünk rsaguxdulak."  
3 2̀./ "A 	éta a iaunkak'r3rülzr,ény most rrem is lán,ya geo,  

de az, hem  ,'ira k.üzúu:iéw riire képes e  az igent Kileno fiu  

etziitt dobott. A; ,énzért és a teijesitnúnyúrt igaYiouz11:  

meg 1[elle út el.ult;ozni."/35/  "Algyon j 6 úxeztem naGazia$s  

a tásOns,:kg kivál6 volt. LenzRlge táa k6zben jobban  megi~lsw 
tük ecyc,et. 	be®zélgs 4twak. és jól ezőrakoztunk  a 
raunka közben."/`i2/ r'klwiigy volt, how  osztálytársaim  
u1411u r6to6é114z ka rültaii, odawt 414141.6 44Sdasids ass la  !ow  
L;,i r terae  wart halAp*agok, islindeeek, én arra jbalan ráe  

hogy 	is bapsá Weak a46lni, van vóleiaí:n11110. 	nen  

á3.ják tut 	 xiem volt ezemillibia. iear  



B. 

wy szötozórtilk az obztz'ayt, mart az ilye n a laslailk Oa 
az iissaze in lam (.:lare 9 a Mold :xliora• .rru az imigallblikallit 
iGen van icieje  az  Libernek." 	szempuntból is 

volt az41201:112X.A Liz a .a6bikaar aap• Most kerülte* ebb" a tol-

jeue.a. if31111NItluil osztályba• A rauiikan eggsra vultun.k 

41Siva,u azon liplantem, hogy ogiatt.raglig laGV 
k vole* elOgellft SS sikaiiilt It usgyon jol eiczebarát?- 

kortunk. anti toad* S  törtánt volna uslia  as in olában 

mratlunke/32/  

AS limberrel kaposolatos 411116nyaik 1102madik osoporta. 

jába a dilkoinikk 	 -Lkkzar. 

fioí N ikapi aZdrilitt tpuaz 	&ajt soroibitjullb 1124:k a 

611.4011alatok többnyire az Babizalraukat fokozzAk e  a tar. 

iodates estlitira in innate kilpeszáGslikottrk fel a 

közóiz1ca1ok e 16tt • glitrateb tow bk.u3znoa uittit veto. 
'e/57/ ziink, anise az Uhl; ug va • 	ism WM, kkora 	t 

jelent a szezon iaején aGyalnak a uiakok inunithia• ::zórt 

in igyu z 	Lk-4 do 	how 1.13 le &yens k a lége dye • 

Felnöttek között dole;ortunk, uwanaz volt a norm:oak és a 

barünk, mint n 	.1.;z azt az órzöst kelte tte b melt, how 

raá.r majanem olyan fontos wyok, IjJLt. euy felnött amber, 

Ampakiiin_ • ‚t/2W "Mind.* boldosilk voltunk, 

Mir 1111jesitottük a n.ormilt, a  6rtékialift.oil. martók 

istiskinloikt."/13/  "Jól eau tt, :L4)64 Id  i  t Walla egy 



, v 4  

gozn.is, 	ezidjaaak, 	diosé4enak. liiglairvoztük  

magunk között e  hogy ki 	/az 	ta]tia a  dobozo- 

kat, a razioik cii;.kjze tt, a l,azmadi.k a latiáiat ceiná].tn, a  

negyedik össze í:a f®lxn.kta, atócolta/, ha valaki el5re-  

his ladt a lau1ü.w::an., szó  

" I3iák: lóterare b‘i lekóstolhLttara a komoly termelő munkába",  

milyon lehat u6y élni, mint ®g7 fa ].nötti amber."/L/  

As  lluoaclottak ulrain maSLltaWbut juks a küa4r  
ier:ol400k éapfbnyPOSOA00161010  pszichológiai a lemsi1001  

kitünn, hogy a tAimedlaaid siihká:gan noFacsak   

meg sokoldz:lub'oan óa teljeetlbúQn, hwecm mlkalalrotk volt  

iskolún isivüli 44nkaazitu.ic;4x:í} kvzvetl©nabb kaposolatba  

kerülni a fJ ln6ttQ kv ö l, többnyire a'y i:Lra ngu fólként. E  

raunkraki:pCao]at a tárea,:almi aktivitáa motiv,ciói nzompont-  

júb  úl olyaa fontos lelki tőnye aók. 	adott  szá-  

mukse órtaos tá;jékoSSalt4et, mint a falnőtt dolgozók azom.é-  

lyisógtula;jciouskidai, gaii0ShOdLOlBdja, eamilsual Ss a  

kollektivával kiahakitot,t Interperszonális kapoeo]ataik  

r`nd.azc+re. ,;zen LuL:imden az élményanyag az önraot;i3it ~ résben  

is so,;ii;eő;,dt adott a felnúttáva].tio 9rözvatlen közeláb :tn"  

a küL4iukol.ásolxaIss i`elhiv::a a tigyalSt a skunks tov ől:o.iy-  

s 6 fe1yi40lLt  je lente)  környQ :4c tbQ van Wine szkedós  
ind iv 	onásaira. 

A 11.121118.j4punis+tiban uzwrzv tt é14:1őnyek másik notivum-  

cooportjatIAMI ll  

i1© t nőh.nY téngiliiiiől.  lhaM#.ó.iáról: tfeezat'Oliáaw iat  



ipies* e üdle Gs  i11101101111111 dlko t j 	
= ,
n
, /
ó$ár~y r:a ~;~~,Yi3,~ . t—  

 .. 	 t ~ ~,~+~ +N 	`  ko~t  G~n k~cirbe jérrtuk az iizervet, 	t~ otat nó~.s  
lődtünk,"/91  ;teak  Gépeit láttunk."/76° 112/ awgiaaerbe tto:a  

a  konzsr.vcy:4at t, milyen 	dolgosnak, bican kc:sziti.k  

a 
 

különböző 	 milyen  a t~ári tlet,~*/ 114// ~ 
 ~ . 

" Ilyron jc:-lle ~ü t~lrai, ~k').k során t~g~ t,juk a  
no~;~c;  +zdauág különbaz$ waft te in  folyó term ►.l50111111at."/9/  

Siza?caek az ialaatinadt 	 többen  

fa  lieleriL, :4iudeneke101. ,111 	 kc3rdi:o One k Q 1--  
iisat6H4016 	pdlyoválaBStdaban cv;;itr.snak azak az i:anaaa—  

lek."/9 ! 23/ 1e31 gyon jő, horv tax. ul.án közben 	rekür—  
3nti raunls3t 	v5;.,zünk• Pontos '  hQjyr ma;;ismerkctdjünk ilyen  

67xri n  °=va3 ia, aae y-t jövőre ke ralhe  t kí közüliink olyan  

ia, aki ilyen mun.kl^kör'_le helyezkedik 4111•"/23/  

Solaa ~~~  a f~.z~~, ~t~~l  ~lö köNvet3.on  .... . 	.  . 	 ~. ~....._._...... 
,t~er~ie:zprkedóet  turtják ért;;:k©s?iek, két okból: vacy a  fizi—  

Tax i munka uj,'ons 	neht%,zaécvi és UzCspa::gei miatt,/5°/  

mart igy 	tud. ;; ák . .~oc ~,ilni a  fiz i?~.i„ do l~,r~zók .:.unkáj é.t   
óu 	azt, malt  t3ticii,, oly taíiaialleteaxuek vettek"  
/24, 111111 35/ ,,,,, va w'  az órt, mart  m'f  gisimil a fisikai mun- 

ka nahózsdlaitt, belátja, hoGy t.z:r..ulnidt be31,/19* 27. 4/  

mart a 	to kirpoly f '_zraaz tő, mint a tanulás, sett  az  

utbbbi ileaal dird.3keeebb." /18/  

yew,.  oki:,.1141  c 	a;.:syazeriien jól  esett  a anali4/5d/  

"jó volt e e„y kicsit ki.kapcholódn.i,  a tanuLlub81/42/ ago  



el•  

a szo llomi munka v ,'.,;zésa közbon SLki  "-é~  a f izi..ai raun.  
ka. ../26, 56, 61, 73 , 36/  

A ~.s; ;~ olédA  a tanutalg 	termbsae tenon rnem-  

Csak pihenést jel e ntett a 	közben,, 119131311 el:i3eorbe.n  

a tanulisbé>1 való kikapCSollSilieto  a tranul:i:,1;ó1 való  "me gme -- 

nekülóst" e E;y h6tabs "Jb volt dolgozni, *iv  c sal: a ,:tirt is,  

Dart ad  d if, nem ku l le tt t.aa.zu lni, "/74/  "MOIR  liC2.1e t:t isl. olaba  

Skrni, fela 	úo1it; ix°ni."11f  ~, az 3eigiaapedban vagyunk  

itatolyak /ugy ,adgk's3ze litöleg/ s ez a tiumibi2lrai rnunka mó c;ia  

atly  kicsit azón.-Witi-,z 	száznitutt• Ha  ab 	ólnank, ads-.  

képP d o lgoznAnk." /79/  

Nóhx"-ulyi:u, 	uunkalsi3rbe kerültsk., ahol  a kőrüS- 

r.són;~v k 1.! hat ővé te ;:ték, hoa  te tnz ~~sáz~ rin,i tam~óban dol-  
;107, : :A.1 k  /e ztr a futóslalFag rav :Lle tt *  vagy ahol nikeddifal o2;o•  

rnsau ü9azofiialitt a :nurktt©vcAsnyeastko 	tahettójr/.  

Itt  aztán a üiamwrisis* kitettek ePWArt. Nemosc.k j=.l-  

e se  t,t r!ü kilt murkm e  cii atireztas, &tórV Vtc:k E. ~„ar~, pata-  
zdt, ue lyne  k  mély tile,' a  be s záscol ókban la tii4tröz ődik.  

"Tiz fiu 	olt. ow kaptunk r,:usikri t, i uladtunk  is 

vale. ffecIvva1 d.oli;oztunk, szinte c lye ztük."/4/  "A z első 

napon kittbrzlr}clultcun az 	visz ori:j okbbl, minrlQLak eil.e-  

r. éace e l63 jcíl rent a munka, ós váce re emérlyben 36 volt dol-  

eozni. "/79/  "MAsaap már neh.-i<nk való muz:lát kaptunk, és tul-  

te  1  jeaitettiik a 100 -ot 20-+25 %-rul. andnydjan  

tunk*  kifrlradtunk, do criiltixnk, hozy neo valtottunk. szé. 



,.1  

gY:; at." "3/ "A hét v.503114 41.6azqn be le jgtUS.  

utolsó napon i:pzán sra jxAltasy 	ott  ken.  bai Jm.i a erjAsat.  

olyaa 	illtet tcSltáttcink: ott."/14/  "Voltak hibák,  do ezeket  

el is  to le tetti~ke  walker  már be le ttür.k a nuzJtába."/82/  

°Sae3ifl a laktárban érJztan 361 mai,an, ahol rettentően  

Mlgoztuxil.'.  /115 a."/92/  

A munka pátcazimuk fa7.emela bliAcíny6t a teroadr ]r+i munka  

I~ős~iilmézzyei 

 

adhatták Nis a AtLkQkualtia A taaulis . tQlyaaám a  

te i  j a sitai4oillitw1r kiÓzvet isnül 	sBitu.áolaban való  

ma gje leadipago van albai r ra, s aka1e  ass  Alpo  i.ia!Ilaltaü  
i ori:,5bsn.  

A uuaailvL.l való azcanüsaláa, a pozitkir Ötál].itódáe  

arra inc:itot 	 Aift%  Wiz  a illidlafoly°.amut  ozor- 

veL68cr; tip a %áre 	te  a obi  iiialialikrilltadoolitti bar- 116 sze sr-  

ms 1 názza. áa coo tie  3lavasla 	tear ask az 	061-  

szar^libunak tartott m ~ ,3oleldtokru. "klegracadta a fig,yalmo-  

ma t  i hogy 	muaalm te riiltt/it rmi.lyan 361 nog vr;nnak sze r-  

vezve, nóaok PlWiag asso."/W "'a3óg 	 43 tree  6.épeei- 

tanl•"/23/  "Feltétlgniil E;;;yían.i.lag kaa lane  elbirálni a ta lie -  

ry itm6ny kFit•"/t()/  "A folyamatos anyai,ellátást biztositaui kelp.  

lett vulna."131 179 .~ , 5(i/  

	

J,va®lat:áik es Le xak.ent az sr    munko  tevéke nays ,511;  

~92iC:hülót;iLai  tilsye 	fa 	6s:.búl erac3takp A le lkea  

vow  beosiale te uaksMbgzbe teltútu  le, hlkw  az  ember  c:Jlt  

USN* 	e161114 4irte l.rine  sraeke. 	 la1tliAttja  



jail,~  •snrk •itecimányét,  
eft*  káiain 	l•liceuun ol+ ;uznt, eszes► amps ie—  

uurtiik a ‘ í'eltételskit. Nem volt  célunK, ami ado*, •Setben  

a uUrmu teljesítése lutL volna." /;2' '! " z 0 	ak>ler vége2—  

het jó isuakiit, 	1;u(1 ,14.t.  b.ogy 	 hotY,y ta©zrm  

van a  usunkiljának, és bu Fxresi, hogy szükség van a munkájá- 
ra*N /'7 ~/  

uz a cU, 	svyesuk nsányuitak, a többségben  áE;br~ 

ki~►as~ isaekrt: t formában i osabssOrsott ago  tuda  t  oaults a  

wow telju3'it6a. I  litirial 'i:Ubb pénS kJroaiss az 0:3'1,fi4;t1y1Ci.—  

i4ndu],llsokra vagy u vu rue nybuxi j aa 	zé►a albr6ua1 "hz  

e lkövtthaaeaö.ci ic .~ránuulánon járt uz a eziink, ós ez öaz törr-  

saotlt a slmiliva.'  /11/  ':Célunk az volt, hogy minél többe  tt  

te 1 je sitsiink, 4'36 a többi oaz tal.yeiidal 	fe ive iik €s vQ r--  

sunyt."  j45/  "Lócaziinkről a no 	trl,jseiténe nem volt mind— 

ea, mert ha mar eipter c3oliplunk, akkor szeretnilit 3e va--  

lawit keresni, s nem cuupán ellógni a napot.'' /47/  "3jolgoz—  
/ ,-f 

ni r:►enl~iú~c  be  ke ~.~e aui akartunk,"  ~~/ 
~ 

As  é1taéa,y bQ  s  zíunolbk 	 isirstiré to  .'6  te a i;Area—  

tlu 1r;.ai uktivitae puZ ichzkus iaday z őin© k további cii.i'f 'rem i-  

áláate • ICérciűiva3 vizsgáil t alapján kialakult iaóbb tendenciák  

me gsrósi.té:a d  t.  

Az c:lménybeszár.solók isutáea után két ne gyedik  osztály.-  

ban a kQrüíiivss vizsgálattal kapcsolatos tc;̀ maItört cNoportop   



-1 ?b .. 

pe ezélget tém  móc:iszo rón® k 	lmo sásisal •• osztólyP 3nöki óra  

1~~ra tőben is - fuldolgnz„uk• A tárMllnlmi akt:ivitr#is pszicho-

lógiai kérdése inv k  osztályfőnöki órán  való me gbeaidlósGVe 1  
iovttóo célunk volts  

a/ kieAtsgmi APB  eddig alkt:lnesott módszerek sc: ; Jit-  

e 4féve1 szemet  tájékoZottwi;ot, ilia WI Sage rősitoni a kir  
bonlakozott tlMef'üialiseka }, 	 .. 

b/ a táa.satAlia- eUrikR.~k s o.cdn s  ze rMi! ilpint án ó ln é--  

n.y:ske t rends zeruzve 9 közösen ért (Ace  Wee. tudatS torn 	 t3—  

ni a tanulUbazt a lirriiiáaluji  	erpe r_ -1,..i,.ve F z s ozr~  -  
11110etm k

. 

imiusia.434t,  és lemzó3.eeebb táxsad ~:. Lai  
öuaazefif±, ; ,c:sse it  fa 1,41111111111:111110114e 	és inegérrktetni 	sze mó-  

ly 	ílyart írányultlikitssig 	 at  .11111111.1144Ne re  jl:y-  
e3Oi9óbe n;  a huTX.:nizáaió be ~-~joeeéiai:4),y  

Az osztalyfvnök3. 1st bare tőbe n  folytatott 0111411portose  

úaszól;;e 	két 	 ies~.olában mae rye ztfik. 	ooze íly..  

főnikök a vizz;k;Al.at 	;,c:nek ismA re; óben e lózetN~  mc k;ba - 
s3zúlós3ünk 	klieitlittték el  az br°=tarvet, amelyben fi-  
GyoieLaty.,= vették 	eawsillitreilt Onj atop  Llr.gónzanync•~x~ s altalá-  

ban a tccrsee ►dalni aktivitást f y'aooló konkrót körülménye-

ke t. LaE#'3bb törmkvósiink az. volt, taoc-y azok az órcík :'za me-
son  kapcsolódjanak saz .. szt- ályfönök new  lósi prosasiaithoz.  

ísbb ül adódóan az a z onos témát sztikségg ~cépperi g leiró  
dolguelLk fe l a kc;  i; osű t A1yban. Tkatink szempont jd.bál 411  

4140111tilytE$k3.  óikon  folytatott beszélgetések 111101141044 
 



7  01):  

ezutt.al NM SI move18 lbendencia ter.impaillásét vagy a fel-

dolgozás a6dallittani vonatkozásait itailjük  ki  Salaam a 

allialijaa leLlényő .t,illásfeiglalásit,  Vitáit  a 

torm315munka °was kórd*/$4140 /%40, 2. oz. 

órrItarv tic 2. El z. 	CZTZ ŐkörkYV*/ 

4114 411s5 usztAlyf5niiki órán, uolyet Ková...siLLaAsmi 

* 	 2ndre Gryakorló Gi. ntizium IV/C. oaztályiktala' 

tartott, a tanulók társad 	cktivitdaual Ilitpoeolatos ta- 
Pasztalatainak raocbeozélőse alapján az ocztzl.lAZnök azt 

obit tilste kit ham/ értőkelják  a  Lal.i.21,5k a -....Sloactalat  akti-

yitimullaiablakentiadimialliabital3l1ó aalcorolt 
bat ka.:Lt. Cfclul Watt% ki, bogy a Wer,vig ogyutt vÉgoott 
moos 	 to  111LioOtt  az  asztAly alhospri as id/0U pao. 
jait, sillegeosser viuszatekintenek, 60 a hátralövő ot3ztáli-
főnöki ókon a k....11,:wiev isö öeÓkan l 
be oz age tnek,  t  3tor;itvQ ozüknak to WA* gsaikst ± orná- 

nak  a közötwitexo 	 era 	ic'Jrolt fo 	aztő bra tzia. 

silt. 

A 	 q &Vol 0160.; arr61 órdokl5dttink, hocy 

canyon tisimbdalsi mu:WM tartanának logjobbnak középiaka• 

Lasok 13z6andra. As állásfoclaletsokban faltótL3nill nagy szare-

pa volt a tároadalai sunkák saran LI Z%1 rzott earcténzeitpcik, 

NMI lye k tg hit W1Ws10111.1101118k a V.:13a :13 Zokban• A z ál-
ainybanzámoldillea eastia Wass, soiSaa drnyalattes tea 

alnvane dig* 	elliiiwik. 	oeztályfflin8k kér- 

ilifeiggi lost kif jo za tten 1040110.1111Sabb 61in ;nye iko t bsllatt 



fa le  lei/unite nab.  ainnyiben e arm tt az eddigi.ekktlt 121-  
n axán4qeltolódiks oka t az edIIónyezett? U,,,tkée~ei___1'a  lye téese  

~: vá ka zt;ix~t a tanslók ealóke it aktivizálni: "Kit  mire a m- 

l;k.nzík a le¢;job ;:an, a le,;szivosabbse s  mi ragadta rag le 0.-  

inkább a négy tw táreadalni nuxikkúi.bó i'!  
A  lE, e (Iva  $o  bb élmén;,1l-,. ~iY:~ ~te ~ ;élkúl €a„  ~i~t~  

,~.1 éa a  fe 1nStta ~~e 1  i<^  1~.► kint u ~ ,~z3.tu ~~c ió~ . i7.le tYa ~ ,.~..,~.~. .  .. .. ,...~... 	~. 	...~.~s 	~ 	 ._.._._..~ 

11._:1121.1n:_l~„zzltban szaa~zytt 	szt;glat 	lifonnt-  

koztak. A lallg93, vilk;r61, az 	a tarmelés crszkc3za - 

ihe z vt.lú viezonJ  íról, a tepmeYéöi i'oly+aal than be t8ltí3t<t  

s e re Péxvl uQ 	fist is AO  rf: te  ik órze imile %? kise k>h txa Oat  

Gyakoroltak a taiiulMkaN.:, csak az osziíályf 3raiik konkrét kér-  
•  

dóeére a lava rYito ::ték fa l  ilyen Jo 	élménye 	t.  
A 	 lvtórbe ker.iulé-  

siét rószban az éla tkori ~a,ját;o~, 	 a mac yard7hatjuks eblien  

az óla tkorban fokozott órdeklAgi•/el fordulnak vnrviúuk, az  

ember :J3 Gismo Awe  felé, "a esailyis64'e jlődés központi  

prob 	ems  a periódus ban a tudatos erkcid.csiaée éa  

vi16.1.71ézat, a tuc3r► too  eszrt&n,yek, a ate  e the real.  ős önma-gukhoz 

való  tudatos  viszony kialakulása." aowosigki T.  

1961, M/ Ifilkorészt azsll a téaivd 1 is s 	inunk ke21,  

hogy a killanböz ariatillot fillismatrokrfi3. s, as  #abeipatk és a  

term'mze t21Qk a to 	folyamatban rQe.lizdléla + llepcsolata-  

ről az a aas is. olni tantar•;;yak kez e tében is mar  sok  min-

dent  nei;tudtak, mit; oz ..:mbari kapcmolatok. viszonyulások  



a te rma 1 ő ;uuik ̀ ttant  a z 	 €e 11:iÉ,ny ;: t is ar2 j to tta3  

számukra. Izt 3 fal téta lezl4et az  631111010081114100-  

3. :'s is rae  lye kbon mine. ig e lsőként-  és lén;;,,; , ,;#3.9411111 logyIbb  

te  r je ;ie,Jben, uol_s :_a1sifi'e re;jcidllobimin tiikrissllltek e ze k  

a ti~.~►.Ak. iilr€E:n6: e  k  rül.to  k•l1ag  le cke civ!lslebb ea-  

1bltkéntY  

Többen baazőllMlc tailleadeillat * 18  s.lkeimisrő1,  

mint  aiiA 1yit. v ;:16 m6zyi3k szerint ilkikuakinek a le€7w.g.-va14)  

611. t  ér.~yi  t , 	le :a tt  e , me  rt alssionitilk .ill$1111111, ass  t.o ri7.ódo t t  

cs l;o:l.:i.ekti.vc:s " Az oleó társaesini. unlit  isit az, rr:::3.?:or  

allejo eve zt3=a ,űin.:eaft/ k  a xravéts  As  ra3.ndankivel köze 3.860-  

he kor,tiltem." /1/  A S Salliesbe icoeka s ol &lott, zxem e asze-  

rüeaxa a közös =Was  bane is  a közösen vett 36 mun2~s ee f;3... 

to 	s"Nekelk ass 	aoli1edi1 tte a 3.o gnagyaibb éln ény  t a  

t:ueadalalf, 	21. *001 t11 je site  Wink!  Akkor volt  

c€lüszür, hogy ~ t• 3ti_ ~ 	 ~ 	,~ ;k °rez vµ ::: ~ . ~ ',t  

sokak wz 	idEle:n1kb3te tine i:b az volt, how  sajút  

z~x~uk u értékoi.t.*  képe ssée,e it  ism 3rt4111 Ong. A rondo ].keaée3.-  

re 4116 rövid idő alatt :3obon a vöm.:tke)zd4btn  alakult ki  
a 14u61.,1zdr u-a bb kép a 11.111111141eiri raunka vismenlék.ezéseitál.  

Kql3nöea, kis "uürzon,gatá, e~-,ye so ?c a 'Asia  Mab slrn:tas le ha.  
tős 6g volt eGy 	ig "felnőtt éle te t ilni", daacozsi és  ts~ 

nulni. ilabiSpn  

~OtLr2V8 ~~ 	

~ivános i ércekliiM®o prSbilgattks 

v 

 

Isis* Lisa  tt 	 u ~ 
 ~~ 	 ■r+r.1r .r~ i e 

mdz:17 ét ált®k át kite nziven a  fut8slloy~3 ratille tt dolt;ozva , 



voltak, akik jó éísűbe  l ka110110Winilite iow  Apüv  k m4r  
va,lanitt uitankrőt bzal3znot 	 MOO :iSk diákok, akik  

a jövőjükre kállitilnek, éa ai$a b1111111MDa la:az, ha most jól  
; 

lailmalal. OD  10#0E1 voltak 04penok 	akik  ö9szem6rtók  

ille jiúee  t a telialte kkn l, uj etiol.ci;.ít; o: :: al próbálkoztak,  

begy tiaztan lAtbe ►ssálc a felnőtt dol z;ozók teljea3.tmömpli#„  

*Ili egészen Luis runciszerbea dolgoztunk, mint a f;3lnS$tok,  

jobb azázalr3k+ot  értünk  el•• eke mondhatom, job .  an  csiné~l-- 
* „ 

L`uk, mint A 	aiStte  k!  "  

A taxillidlrai raunkaban a ianulpk kitünüen  

álkeigi#, 8nbizallauk erőabűö .i:t a sikei161:~::nv,  hate.  
De Wig  ceak addig jutoi,tak al, hoGy a 0ó te1je:3itményekben  

a fe lnőtte  ka t is tu la zárnya ló ramnlsk) a re dinénye keen :tsm3 rték   

mg k;u kn  t, 141011d ha  t21íirik uM► , bcüie  5 r3:~~ t~r:ic~b~ ~ k ~ a i•ie rték ram g   
értoka ix.ut. .A továt)biakban 	osztályfőnök kérd6aére  

bilipeaek  voltuk  axTra is, txog: 	az 	ereáaaén,yek—  

Ilisszeiü :  ző bu:teő tyla.iúoxaei~ ikat ~ó~oss ~ i_AI in  
~l i.ora:3 *fiat  tuc3ato,aitrsák• Feleorolték az rxkarz.:t:or©t.  

3'!e lyre ra  u aztik.gée volt a  diákok  3z.:m-:'ua u;,oze xü gyy:íri  

eaux>kaoan, az u.úrn,er;e__the  a vala a  3.s,.-4+ 1,3a zimo;a 	képemab—  

site a ra tvobb iinal1.:5:34;  szüksége  o:: c;: (;wEit, a 1u loménye soége  t,  
bat rzrozott:=dgot, tNuxtóa i'ia70 Irma t s z+erve zőkészségcr t, a kö—  
eiibieilghe z va ló a 	zkouasa  t, a raüeak irant érza t-t fa le  

lős+elget. A r:urzkaazituécibban felt;cireslt uj 	l;e ike  ,v.,lr.r—  

mint a tárea t.:ksl ilka a felnóttek-~cel 	 kölcsönös  



fúcxéei vio$onyaik ml,ncten ec?dic;lnél közvA tie no bb lc tetösé-  

ge t nyu j tot: tak sa jat as ~,-uk és ilta a.$ban az a mbo r belső  
624ehke iligailigsiagert3s43ee, m,,  l.ynek iae3nya kZaldiiabatott  
vac  !'okoeitdhatott ba.3nü.k. A közóse.gi ballllitbbla 111011011M-  
1:tsához usak.3e3:;sze :rü. Pall+dMl az eaborela ert 	i~  

való t3r ,akvés, a:r er.xa val6 kópeelisik MU által kiala-  

kulhat a diákokban az igazi husinitiss negismerva tiszte 1-  

ní, szeretni tud. j3k majd M-  Sibe3rt;, na ~ ~fi.rtoni, rua±°,itélni  
osg le:ked4 -Wit. .34an a$ uten haladtra alakithatnak ki pozi-  
tiv knpcsQls;tolmt környa2etűkkel, kapcsolódhatnak a kii-  
2önbőz 8 kesiatiaéga khe z ta véke nységiZt: v ort.:.n, v :lha tnak. k4zösg.  
sCgi emberefti: 	 . 

A z  air tó).yfant3ki  €517,5n mán r:ie 	2).ci.tásba ke /Alit a  
t"a.•:~adalrii emu.nxzának a tanulók tanulmAi3,yi tttvilkeirtyAága2a  

gy~.korolt potiit-iv  hat 	is:  ~ 1ö2c t.e s hipatés i0k::nt olyan  

üitisgtiabli tocelailibatiik mac,  as ly s za r9nt a tanul6k  
14roac3a].mi milleik easel  esme  t t élmónye  i, passta lL t:ai  

se rkantőe n hatnak további 1111mdaligy3. te1rillalialleigibre • As  
eüciigi a datok ezt igy ös.;zeiii,2;glieben t-iesaez,tották OA*  
tie ye se te sea arről irtok a logtnilók, hoeW 0110111011iVI leave t•.  

lentil a Piz 1kai mimakát, annak nehéz voltát, belátják, how  
tanulniok kcal.  vow  3:.íúöttek arra, hogy a tanulaz sokkal  
érds~/m3bb ős %111013re4lb. A Palz:rérés és az ilménybeszamolók  
zniesibu,n 3a erok ezt az öQSZePiif,, ;óz3t tntc3,atosi.toit€ík a  
c: iik.ok. Az omailyf öIIöki órán .. a ta:1  -Ar ir<íny  i  t  f0 , mv:.1 1-  



I 

'auk a positiv kpcu31at. 	uj 6a 80/Ma3 leravegpaebb t6— 

171111eit ismerték fc 1. illedtalesaas dbon felfadastők 6s 
itiusikt  h 0{7 a z  i  o1ban ilmoultakat 1 w t alhalmazni, 

usno., itani. A t-aliu ltak v agitség6ve 1 me gki.;nriyithe tik, 
grifFeiabul. 6s ored1.16nyesabbib 	tik Launkájuktit. .13*-.11; a 
'an't, hoG7 tö :3 sör haliptatt r`tk tantimik a L.; alissit  
de 

 

1ai6 zidelz a z .1111.1111a  •lib volt, &Oat azadittSny4.4 élmú-

nAllii, raalitiolliklitatto Ali Am 41441-1010401444404a 
tovibbi ta.uulásukat, fokuzLatia intensitAailt, Agtb1. 
perspektivátiazujtva a feblidenki, Vag,y dolegestuaa va16 

ös agjoiat oat adva, mint ill1 .1ban 
as 6leto61. 

list a hossailliallot moat mákr Euk tanulók fowl-
mansé.k rcot. "Pöldául a mianiatika z rin.tam nomtectalt err°. 
va16, hoer valuki jp‘lalkat tudj on me 4 :;o1dr,ni„ haneni rZa. 

15 to a kombia.1460 kútes36ge fa j1j6k s. igattAsasar 

os  fe j le ass •taak pad.ig közve t 	Irt mil: vs 
a te rsre 	 I]jiheto, bogy valaiseariftik 
cy6-rban foe, Loix. 	divtlnU,Igsadsollia *ala tud- 
ja felbacznalni sz itt taaultakat, Da a kellipiellaa ba 
me_tst rem is 	igötiy t ad  11.ts_a_abmilic arra, hoc! ezabad- 
idej62 6rtők.:, an Wits. el." 

Az osz t-, lyf őnöki Órán fe$et u tols6 probldilla 
t6mAnk szempontjaból külÖnösen tigye lame 1136. Aza ft-
dalmilag akLiv a .t.aba4 folr4nacambotdrosiis Ira tatt kis6r- 

' 



la t érbifrsen egissziti ki a tafiu1Gk elúZ6ekt,en eie;,izett  

kiju len t6e©it v,lklasrait, élraén,ybe aamolÚit.  

~ilyem tu]n jaoneágokat tartunk a diákok le,gi nkább  

l.do,ya aueka 'aiir e t .;ob asebatúsozúi:,ak?  
teselaidermairdbassist  űc:  v c:ka ny 1.'észv ót0 1 f61ci  t;  a  

köre:,;8svgi ::►umkilkett aligblils►tGsitgi  pontos fliun.ka, ocAtt?.  

-41z.940, példmi4dAp mw 0sik  azt  tekintve íe.lada t<'a_.ak, miért  

a filiation: 	olyan unkát ie vésOzzen*  amilye z sem  

érdek DAM 	s3m érdeklcdc;si 	ass  tartozik.  
pl.ussztacan olyan a►unkát; végezzen, a.:.i árlekil.  

~ aigibiatárOZis 4 186 ~3zaka13batla.1 tiklit 	t léizyat,o9  
j:1 ~~ ~ t  rao 1111111t 14 a tlxiul$k: e gyrclszt íi idjava tlen érc:i3 Ice t  

zol811411, 	céloi:art va1b toviillet~ysles t, mew—  

riaszt az areilegieiee :aul11avutszés p. zichiktal ltéte le it.  

.13.{.rmenayirt vásla.tua is vz a kialakult 	az  dot t  köriil— 

tm#iNeiOSfn az 	 hOgy a tanulók  

aeovilatkoxáeaákbál ar= kill köve tkezta 	neia köpesek  

u ta-readalmi:ir'au aktiv vutbi? tovOkasy4 L:0ébeu az e fwúni  (~s 
éá.,•ciuk 	 ugy tiinik, olyan tttl--  

z ott ai►truistZZ képe  atakitotlak ki :At Esukkaa t:áraa<L•:zlmi].a. ~ 

a.ktiv 411811irkanto aki képe s ön,::tz6át Lae ótame* tevokiinykad—  

ni mds ok ,jav::,ra eua.k músokér t 	..;  z tr kimu ta t-  ha t ó ten—

idx4$11 a  (4411110ek  .:ui;hatiirozusi kis :rle te iban ismét azt bi—  

georitja. bier  bo,id©tk,sn a tolmadaii3. au.nlliban  képük  

CasiC i a 	a fia +,a 1uk 	 416 	érdek cus z- 
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szettitz4stit, oz,41,os kapcsolatát. A vizziGastiolsk 

egyén ós a kőzösaig uzinszpsai;júból sánt értammitio bomb 
nsnalt tu- to'6taa tLaistidaliti enelkát, az asai rles8masias.si 
MUllitaltbLin való r:.11.4zyite it. Az éllaany be szamolók le ctiibb 36- 

ben pudig eGyt'mtellaiian olyan artékeléu bontakozott ki, 

lybvn a tarsatkani közijusagi liaszon létrahozAsiirck tu-

dato AIMS Se 13a tt 	 érdu ik érv6nyr; 	z7,- (36 t 

is soli:AM= la riestillb 
As osztállytanA 	s4re terra:oszeteaan mon. tu iAk  

iapitanie  aye 1 veil; a tarsaualzi raunlat i2éni érdek LI 

kirAndulzisra vat;z, e Gy6b élzw,pénzazessési lkalom, 

14, zalg....{1AC ampaillben 	 f 	az egyáni 
Op közkiosét. érdelostet• "Laőadátiolia* Uirtittunks  a t3b-

Ulikalk kciszen dtaatult az Jara take t." `Tersemptin az 
egriai 1.1wruk uz iskola, az asztAly dicsőséciot is .jo 

Az e11&zottak aap3án az aszt-lyttinöki 6rtx 

utolsó mozSmastak:.‘nt a tanulók oazt , lyfOrgiki naplójukba 

irtak ogy gionaatut amiákortetaiils 

"-A thillieldrazit mamba saGit tiginnilaket a!)ban, Air 11000 

sa&lmilacat41111bereilkii váljunk." 	 • . 

"Az amber positiv tulajoanautp a 13 mialista 
C LI ic(56." 

"hlt. tzzó1i módban je aye Zttlia me g mamma a 
jaw) sz ,,Liara a tarsa -: lmi aktivitás a nem olyan tiaajdeat 
sdt;:t, wait ja_Uta_l_Lr„Liza matel 	" 



A mátik oszliily.f ő.nvki bra aItzcasdasóei Technikum 

S~ tiQZtikm~ T~ -c;c►zaté.nek IV/B. osztatiban z..'.jlctt 1a, 

1474~: Jrk~~Ja  ac~n oszt6.1yt&Cc ve Re tÓs6ee2 /15,111$ 1. az. 

6r: ,  -_.a rv 6o 1. 	3lazőknnrr/s 	n  az e 14111613z hurl on...  

16a*_z a tiros 	 41101Miéoe volt a c 61  

a tanulók konkrét taps sztaliMi.i aR lapján. i: va 1 c b Lan  r;; z os Z-  

trílyban véceztáült o la,gtöbb 	 itt volt több Aka- 

lost a fo4k:irk too Gricroliltre, a z6trb 	 o1.r;o2.1á-  

n5.1 	 a tároadelmi aktivit6.s teoxillaski jep;uetink  

F3gydalloo Téta l6t jnvnsoltuk. A z osztilltilabk ?.iindiulAs- 

kúX1t 0144111111te te 4t történelmi ism) t~ í~iv ikre 	mu.nkt: :: Q rc3pt5- ►  

ről is a:abtr é7ttében*  a táraada lom óla time  kii3.önböző  

tc:vékangyoitipiban valcS részvbtelr~il, 	ly egyedül t:vnzi la-  

hetbvd , hogy 	aalrer káp4as60111, aokolda litan kibontu kozhas-  

eanak.  

1~ n;sulyozta, hogy kl~ ,oen a antiekb6l kayo tknz601:1 a  

szocialista tar oadrzloin.Jf l kűlönösen flaw sze.repe van  az  era- 

k► arak t4rsacklrai ktiv 	 z 	taut; it k  

dalmi A ktivit 	foxma i io re te a tract.:.lnn,,: munka. /Pon-  

t8iabban a társa 	*e 	 tz,vania dt  diákok tula j .. 

dositappe n c: r;k a Ulnae 	 :auk tdread 	laun-  

kát a Mj, takolat 	orlatban,. Az iskolába  177.9 rveetil►  

anaiidlitt 6s swift tevékenységeke t a dsákolc a €zinul6.eboa  

kűtel« I z flea 	ol&6 fobialkozikon* tekintik  aczréni k5-  

te le s':4oa ik te ? „M sitós4tI:.ént, saját érdtébilltib•<3n./  



A tanév fo1zn az ialselábart nz,uve ze tt 6a rolyta-• 

tott 6rein kivüliv5ku nyuéolig 11101jeurak e  tugubb dalleitii6P-

Ove La& tuda tasitaisival naateir tékban. Itövo tad, 

tássatiatat 4tivitita kireilgestéetaeig lothst3sáudAip 

a IA1'404414 Iszse l 	atklatait 
ö arflrebon a 1 GU zták: 

beilaillitták a tanal6lIst a tézeadalai 
malikára? 

L t de,a volt a 41110.daimiilkeolakellemailyir,  

a456-tik Lanka vrck? 

,uottvw.i_  623116M.a diukvii. a td 31 ntinlat a taw 

ralliishoz és az (,-b lab:alai aifo6lalto 	kaposoládő, 

to yam nya 66ha z v 2: orkyi tva? 

A 30-a 1410számu osztUyban All.* aufóla tar'

altai muuka Wimervispift óvit3tdbuxok, Ujesegleal El4sw 

táboro  136oci kx;ruti bigot vi5174Jtt Elatika 

lapján toL-balmAzt 	g itéla t3ik1 is ta.aulta• 

111.6rt Q atke z k a t Arvada Lai ainkákizk? 

timistaIstSserzós i44: "a A.WW540  
gazdavági iambs awidAmmiftel "vAltozatouségot, kdlitiwas 
két he to t j,113vantir, ease riott, ho gy dolgallmid4 13Z61 
k ()maul:,  ni  r 414 4101MAOt 	 vansaille 1141 4.14"..  

4 

zitk maatukat 6v ingittink is a seallipakiiimise Ttaajdon. 
köppanegit  i  vLLItuki," 

ki  tales* a txultilők a 	 motivulaok.ut surol- 
UM tel. A tovtabiakban is hozzaszólásvii, tal, vitaikkal. 
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kial.akit  ott vi441114111.iliila. A{r,azolt:ák az e dc ig kibontako?ott  
Plo 1.vzatltép 	 lilgnyilatkozá:wik ór_ túkét; a 1.saCisor—  

Vila M SAWN" he". lveteit 	,~*eeke t 	ddie;i■  

~ aildroraxlaialabben, r36lyabven Q lanugik, a téalltéa2mi  mun•- 

itse1aasolut,ban &z vú .igieklao_. kékae st ep*zen Uj prob—  

i4mAhr► +; vo tatik  fal. 

Desz‘l:;ct k 	eszii i a % lcísdtz: 'e~~rze tl, a b+~.a t~ről.  .rr 	.w+  

aa aasbllykvaiirmés vc:lso*plisak be► t; -kaa.róle  mint n jib  aunká—  

#a üslstör>óű tiSddesi6krüls ":tuerint;ed azért is 3gy3koztak,  

sRl~ például a  tilbortu j,jleatkezúk közül uolat azért  kriti— 
latunk rag.  hogir bilia 	doi3oz1k, 	MOW Alta 361  

403. a .w, unkdllisa f  hátlak ittt erete le 1 ó a alsistalilro..  I~►e  

iliti kra a valseiia *sett,  a saok ugy és+sae télr, hogy ra od t, r: i r  ream  

c' e;a a.n ke l l dolgosr.uiok, 36 alialat kell v óe;e z niiik."  

"bo c:aii3.e t e s récaz2.a tit /a 36 munirs/ például a vie tnimi.  

~~taari. n 

 

Litt('  ti3.ta ije site  ttük a norsstirt, a1e111 tudom,  hoar  
aft*d volna ki,  La  akkor lustalkodunk, tie  nem te 1je oitjük  

a-Monait, mart al-:.;or ram mi kapjuk a pE4nzt• Ott is  6. :pug9  

barlraltunk, bacrfalettből, 11E3r.► rkrs:G{:rt:."  

"::serintaru az is befolyútaolta, boa 9.4 4; 	aol~:oztuak.  
a SISTAstáirlk bail Yel:aaxL.:olóao VC:  ós cix•jztii40  ho;;y e.;yónilsg  
~~lúcauk va ; ;yuYllc aMt •gIilsa o:aoport;a1ah, az e t;és2 odzt,_tlyna It  
a Nalpijákr::. :': a fu la 	®®rka 1 :;;1t,t. oc33,: Ada t jobb  

arrglarn "  
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züic a :ae mina tk_ozáaok arra once dneL' kűvy.:tIcestotni e  

haws* 	tanuléii►k t;öbbaú~,"e a*  oLztá1A6züue4g  vc~-  

i3:uényú te  irtákititle tét eaCnilas its  4lf ocacd tas saját Lr-  

taél.raz2dazeróbe blt4pitatte. Külózöaen jól órzékdábltő ©z a  
t1rn,,V a bdoFü13 t; érte 	zéaöben, iMi1y a.ctiziisocg •,r ■,ru k.ozá-  

n ána k. aegt4.16 e  re (Taél.y e LA**. Se lent/ e eeimu;.aia.  Ilyn(r» 

don as  *WOW  erká3.oA. f,)EZ,t:tlm^..$ tax•1aleginak  kia7~tA~tile~- 
bun i.3 a®L-06.ilóübö2totetú nzlrepe van a di:1kok t.irasdalra3 

nunhájának«  

A +üv„A.:ibi:ikbaxi raGtivumokról 	ozélva fu lvetett l~k~ 

bogy n~ 	
.. u tárda '~.~~l~i ,.~. `rt nem o:akéntc r, je leátkez ,!:a a lapján  

eelitlmik a %nulói:, :3 Q r. a túny a ltivo bef olyáaaltm  ho~;z€~• 
alia u1oat. 1l í; lc 0,:nyii k s zurint vsltuTztést► la i4t t63�ge 1t ke llA tt  
"'Ana  biztooitLnit  l,espá.áLo la3 i.tút low  ilxmEit• P.2  épitátáma  

orb ■ vieú ant hová 8nk6nte3 jelentkezőn alrapj mvn;+ikb  
a jolQr.tcez 	)tély ezázalbbi jutott  on- ,k el. Az ön&:cins.  

te oo él; b i:., t oa it ua.1ra vi11 eí it,-6nytikQ t uz zsl indokolt.íke  hogy  

as 	tee m  1.' : 	 inúi« ~ ~., . ~, .;:' r•  bb,.,~~e~  - ~~ J ~rt~ 

9.1. ,A z a t ún.Ye  hogy vált  z tun i eflamt.igaóne':, 	L- _zmu- 

c4aLsi,.ounkábe► lvpos vló11.7.1L 	, L'. rT1% tiili.J.ákoCU ik, Jol;y a 

r.ztalcúbet ec;Joni érc;e's:llki .3üknz It s  igérv i l7ziek 

igy tAeznek írvónyt azerezni, raa6értv an, hogy c:z i{pzi ttir"-  

aktivitanuan: öc3zYiangbaa va z 3 L,yúni óa a kűzöeeé■►  

C!~ v i0:  el,  .  
A tát`sar::_ 	munkában való  :4 ÚV t: 	k.rau tudato- 

suit motivir ►a volt, hogy ez 146 alatt jobLan negiamerték  



c,,dat, öcszef0árott a kzö3uége  sagiz 	hagy One.  

iloolt at afe L.°ogala a somMfte, bag,  Latitsk c3olea#ni a  

brigLll 	bTeclninyéórt, how tudnak rrilMlkedni a küzcic_.~aég■  

ben. "0',t ?.At $Atiot tula3dorú:óppen $G::ze voitulsb. Ivt±rvaik  

din ott s:indank3x31 ter;iatI*..~tkozott e  aílyen a khzcsaé{;i  

1itree. ►: "öce7aoon 220 VS volt as ónitőtáb+drtan. wok elle:6  

nxTd, 	ik'urorn városból 	ULAN,  floo 5-6  lak. oMoól.e  

e thborAzAs vét,5re ecyész 	osioiortettek ogrAtizt«eE e}itik  

o:.- ját  woman  taiasztalton. A kollit;is1rika to  ne r3 300.001 
 

ismortt11. A  ttroada3sni municAbsst a  kJ1Lá;sia t:11: IA3:.att  ~lolta~y, 

és 	361 ss®giaitettfiik e, ,ladiat• 	me r°ce ra dók  Si  tula j—  

donr3(.±Wu}z-= t :  6€3 jól !á lo3etftt Ve it*  btlszjlt,.,tlsi.e ►  ►~t~~,~L~ 

dol;ozttu Its  a munkánk öcazcha:pcsol::  

Seam t :a.a ^lt~ ►knys,otivunol~:.i 	ou,3.ó elágl► lt3 be °:11,1r-  
tüdc"uisel tillaleig■k-ivősbá rate a L-brc3öivec vitsválat:okta;:a ~o az  

é 1•„  ::nt1 ► 9 sy thed161r.1:>t.:r.t is 330 gta? d1.tru3cs Ibben 	oeztalpe n a zun—  
bw i  striát t; ovrIbla mentek a kérdős ra ltilr► lealkbalk• Arról 1,01111161—  

tel -  # hory a 	c hap calatok Oltianyitáse€rr  volition  
nacv leha l.ait6ge  t ad a t::í,rsad<.: 	soft , de  ezt a:11 'heitailige t  

mő4- a l.e,_7ti5.ni , 4341sebb 	 sara bar3z:kilják 	egyel  

épit> >ts.borokbanf *Mg a  #álu:~~aycm, bogy  a mAs v ároerból  

vaa isliol:íb61 érkezsittetet 	 .7.c.,.jma,42,12414t. MIrt  

paatiul 	 estAmeliAt watt  lflt:Qt+ r~Űk volna a 10.111a0  

böző brigádok, In vol t, ég kwvép volt a ozhzAkozg.sl lit iss•-  

őségs  az  e, ,vü t t lé t ahhoz, how ue gisat3 nce ttlik veins egy--  

aásti. Hogyba volt is zszőr:. koz  áii le is tt5oé g, akkor az is  
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stycn vo lt, how  ott  nee volt a3ia3m arra y  bogy ös,3zQ--  
lwre rkedjünk e dvnA3att1. As  i;.rner_ko 0 °:rra f -._ar 1Qtt o2nt~ 

idő, amikor szabt:dok viltunk, c3a az caLI, eete volt vs-Are  

€tl~ itiox ped:ic mix be voltunk 7/i.rvn a sz obába, orrian  

ner.tni  ninile he te tt. :L(,y j  ohb~3.zr. ar: :iyina isme rail: a  ogymáste  
hogy  au®rvur ;-sz t7?:"Síur 	úe how te nit  csinálsue how are.  
zed  I1norld, ott ahol i;e laksz, mi van, asóval  Urn nem  
volt,"  

tninder4:irt i'qlneri•t3t; a Virr{! t;k.: ü%í mobbing!"  
az önállósap; kibontakoz,it3tit, É%rvényCic7..?.Lóf?C;t n on 9egitettlik•  
2 «'.t a tánor napirendjével kapasola ibwII vetették fol., a tA.  

bor nLUfkib. kivüli progroxajtulak ms rA3Z 3:vL•zésivi31 kopcsoln . tr•  

ban, de a laser öte? jeeehbvn a bxi.€rádvezeteC ki14616M0nek  
és fe ladketa#na1> 3Ardr;aóben• 	KM L  i  z  ot tobi,on ki  ja  1i1t ak  
e gy ®vaneólyt a t,.}küldött nevekből: ez o bricAdvoryetö. Az  
ille tá e ~ 

 
nappal előbb rr 3aaent. asuLif,, le 3a le~zól~s 

mi ~rolt. t13.  meg voltunk eliggsdva a Was ajtáeor 1, ai Mg  
befolyáso lbw talk.  I liba  volts hocz° te i jQce bb dőnte ték  

ca]..0  "in voltam ti bsicádve2ető. Fuxe;:c:lottltk if ltednyAjane  
how,  a  DA vé3.lt/ginyiinke t. nem fa'lleatták me;Ae  nem választ-  
J~ ttu.nk nemmmk kü . °1. Tulajdonképpen mint txi.c.`olvc ^a tűnek  
különösebb feladatom n:,m is volt. E'gy 'appal  ei.ább be-  
hivt•ak, aZkiirtar:i e  fa lye  tfiem a kdit hét al.att e 	1-.clle tt.  
Volt sLz► mv ;bes^élós, arol elmondták e  ai a szok,rLs e  r.:it  

kell 	 mit nem szabad. Sat igg 	tovzibb  adni, 



agyóbkem t; se Lai."  

Ita1ajdoaaippei soak *Wan  Liz oo;: tbaa epül}Attek Id  

a 1saialók t$sttt a litM211őa ős <:  tl.an~r- 

"Mai  1r#ssii‘yalisrr s  eaiMtaíat soak a te2,n5t to 1. ; í ltta 1 f v  1- 

~17.1l~rtt laőt+r tt3OattOebr81 besnéZis  

~ OuStily egy slisabak vAlaaa wny9 zr 1,e rin t polc .,R1  j,Iir+ 

kAblx kills*, ear*  tigatesi as 	ajt,jwit tabi{,adG'drK*  
as  ateb lzöz4 tL-  kialakuló mgrikivermannrl . h kansaVampiNban  

doleasee állitotWk.  ha m as slit *list  36 Q radilingben wawa  
la  rv6%c z• ol;., how  basaWa...kitr• 	 és va r-  

Mayas imti.  

Vita  alakult kJ.  ba 1.ye s--e a lotglalrilm 	4  {,zle!  k 

taaSrkka,l s llas►tiétbia a rteaba6g 	tasciu lyasla. 150a, a  
104011ak coarstják c kőu6i;aG~ ts  sok  a3lrtabtlii1 M it.  
A  lioiGáaok lítstabsének kíg kesu fika asé1lAt 	a fiMttril:~c re  0-  

akeek toicoraislit di  as a1Nrtilpcöaösfög attgauz *Wit  

arm.  viLigoaan brt.6kat2 In  ea tanuló s  do többon ia kite j te t-  
tilt  11aDor16 völom+Óayto .67,e rint3ra attól fü8e,,, milyen azerc».  
maise)  }1 nó =ilk. p 	üzü sA , ^~ i:.i- 	' ° 4.,_:a4 w „11,1"   

a  z a 11a nté tf3 ke t, cn~ ~tv  Wave k  

nirt sum  1Ferseny alakult ki a!Iri(;adok  
köz ü i:t.*  n#,ndaltrdl;lt brivád ere te tt vo lna tgy la:ía dicseleé-  
apt a simakAimui*  homy mik ,~ ©:Jlaan 8incolrelak:,ra eat Ma  ho-  

liatia1tea, hogy z oíir5i:'+14 urig:doirt.: volt, oes tea • Valah.ow  
visr leest;crse, boemy a  orz  t ;1run be  lül a ba$401/4 kiiaasaek  
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t~ r ;.=:: cal.  P.ez ~~ '~ n:r.:©s 	 vnzt, 	VAN&  
..;;e r3atcm JIM volt  ers163401. az osztmlykáztSaelle  . 

s4a .. r°onú,jttbbl: f  *Szerintem n1M az volt a hel,; ett, a111ikor 

Y.ét CSopQrtr8. volt .lmtva 1s oszt ay, a Ma az, amikor  
n3cy ?a aaot3 ortOkban ;' olgpztuxlk. A LziMO,  UM9oj: ortt4ksa  

osztva í1olcoztu.d., sokk-91 segprot✓b volt konkuz..°anzias ab— 

ban ki5ls*adtek üz s stioni ilant6tak. Amikor két  őzre  
volt osatlga 	onetill" akkor a közös  zrz u}? ka vQát a 1'-rnyo..  
Mes, neat az eGrind taSjnsitmények  ugrottakki,  ke3.rüibeliil 

a ryf out  ee6I2,01 indultunk.~  A brigád okra oozto tt tm33n.ká—  

x o k va 7_$brin 113 trie k ilyen kettetbiRtitizve 1, to mhos to se a  

no& tbrv6n7szerti, hoEz a te ljnataik,yek f'ok.oztl/iikral pbr-  

éíu2eaosan küsíiss 6gbom  lay zt6 MOM ~~,ven. Por~.~akxv tar—  

AinolóAljat alk:alrwwazva, az a2644111ftizot :t  ás e 'T-t-  közös  

cr c3mhnyen kara 	6x*vCny3s űib*  "rvLn.yasülrett.3k/ a  

tnnulők munka 5a3.i km-4 olataa Zözvo . lea  =mid  viwzox3Jok4  
dologi, materiális impcae3allek a bete.tkaritási  ~R 
Qt;yáZ+t . ?rin r.ern `?1aku3tx:I. ki, éa t.rri:kirvgvári nu:kaben in 

a mtnitabsli eslliti kapoao1 r.tok volU:k cloainAl6k• 	urt,yi--  

b3n nen eet osztily 	e reclm6nyőt árték4lták, eetrgaziia-  

to tiilt II  ISM  0, g`; a zbne a ico3la k-tiv muxkif oseelkir SA; a közág-
abc ag2üttee tuv:'stoantisógobatk kibozitakoz.444 # les11150  

tü ~ Irkeliayo:: kialFak !JURA tip Seek át614.1111 twrlbék 3e--  

hefiMFtlena. 	 czAr 'Irn. Az  a nny, how t tr-nulók  
eir soot base lur.l.ti briGadokr+ri osztott  

ilimilkO SSOOkov vé:lom6nyét• :3zorintta azokbla a munka—  



ascerveaéai fuuu.úun ,:.örvotluziabbak bs rekli9:::)i:422c a. közös•  

eót;í ilipolt.: tok, az á -2da ~I:özö:.3é ~,  aattrt;cbta loonrzoét; maw.  
lupaso3ai:oL isa l.óta =ok. :: z+slt a  kamlrzilt. De^ tL riAlia  

I3ia onyuk 	 y:'inayq  eben kiaaksilak a /:-6 fős  
brig.á.clokbau - ahol 	dobozt dllitottak booze s  ebbs  

su latóeoltuk e ze r 3ai~ab Uwe,  bogőttut * amit o ‘;y birgoncit-  

ről koll.o 	 otb.. A z i1yc njell.c:gQ  
i.tunkít vézza briaidok ucyais.:al Oink  tTontá3.izi .•i2 dolgoz- 

c. veal.  ellea a LVFIVg. egoaiónysliben 4_ 2.. '.iZó46  

e szue  i Iaapcoül.at katetto őkia t  6are5., ami  

rhisirhlblu: .aIlhRSibba:: einollse 8z9seft;, -L 5® volt  
oslimbia. Sage  alaku3.balatt ki  tanplókaon c..z a v::la ::.ánys  
War a birifialiall bitntt timbale  ;llunizaaze rye zéu közus-  

addimmialistió ba tAsu.  
ii nno n pa  c3ssfig3,a í koz►ziikv4 n:: i.d i t; I3 !c411 von:1u k,  

Dirt a ita]3aadtigh 	 óp» azoL-Y,an a laurilsabes*  

3#4 valóban koll$ktiv visz  cuiyuU®okbaa 	adMl,ye  k  az 
aseast mynk:i fo]yaakt ráanlbben Id.-  
fe jl5dta k asisk a viez bnyla tok, aural  ua cjobb a ről; j e lunt  
a kiisősség* int;auziva b az e L46:.41ra Grk^rol t határ-  

^á. A tanulók 	 i! MISOMaINik ozt: az  G~~ zeÍ'ü1}• 

4000 	e akst j4inye lt;ók 	Osztály vaGy az i::l:ol.a  

MONO  esal**** írt  1 - 0 1411.41. asi ac:ott eoe -i,baiz a közös  

~ a ,Witifiests mUirisit 	ozá:xuki:v..  
lases  e  lúa4abs' timma lt os z tál.yf $nöki órdb.: a  

legsmiúkaaa  tees -ub 62nélivaka8l besz,óltak, moat  Arról kór- 



eisete !pewaseisile maPpn baszna volt a di::t.{.olünak a  

~►ie~i, alinkáb61111  limanOit vála s2.ú i: ban - aae tt,  

1iggr felaoroltAk a kiiiiieSSO`SIto a USOMMOSalat:bze rzós  

áebet6s410 a ad"'  4e me saigmatisio .:u.:k'A"tsról, a f  izika  i  

Men  firtókscről szerzett 	 is azó  

Gee  tt ato lníít te kk.o l k9n 3nki ty ott pc a ola 	"ask  

önbisai.ntat kligpttuak. Jól age  ;:t e  hot-,y :C©lrsűt;tuk natvon tie G.-  

3 iSenk ttestiliec,, Cos MO  lipaidlilat, 	 e .pli t~alus air 
 

t»nniinket• Amonftsk például tain0011 olyan i'oo4:at*  amely`  

lye  l többe t és ggOSSibben tudtuk a!aullkaakat: v6 ~,~ xui."  

Ax utolsó f lvc► tett kárd.Qa azonos vo.Lt az ol..obiek-  

bon e 	t:t 61-Liu elit anF ;ao -:,tals "Iiotvan órt ,dQ:iitek ea- 

. At  Pa  jliiidetek ememplat jalól a t::rsiasiMi1►  srcuakut?"  

iftvel eb:xan. Si osztaarUarl "nc,a tanultak lí;lektant,  

11100110b+ tudták az *Wee  pazictL.kua tul:ajcl,onsagok ©ikjón  

IMIONAiiitQni ezt a prebl8git. 	ugy are .;tók-,  

x'e j:L:Saitiüke t ab ban au 	t;ty 	 =Wt. I1oG7  

ok uvat 7.át;tr.k• ttéa ale testa Ube n egyetlen eipplabS smitek  
ki, ai:.+i 	 :ir an le ezilárdebt:...n 	 liettntik *  it1a  

o z a  kAötAtcivó101áA.s.  a  kAgallablaial tarfs21áe4lmésvi•  

xtv.t- 	e 	L 	. ''Abban ia latom lelentvsc3gót,  

ktotr,y smimmltunk imam 211111141100, H e nekQink  pé3r-  

ddu1 k i.cu it ki4,411e09t:lan is, t'iqw  robsommikibfzn kell  

j3 sita r:i a *Wit a rosáz 	 Batt, du  

az oaztaly blow Lau téri;ik ratitg-:ientésbLrt, vagy a d#.ouacieógért.  
Baját érdekút, kányv Lon alareIIde lt:o nindenki a közös  ér- 



delelek.+•  

13S 01Jzt .14 uüki ur,::k km re  tóban  L13gBzervezett a3Q— 

p 	bvoz !Aga Ufa  — 	 a  Lee 4' ale 	alk.a].— 

t:111exk: k úizoxyult urra how a tanulók 	alkidellp• 
Lá9ázuL• zotivuraaii; •• a jalarrt ós Cie :,okszüT al.esifytieltan 

Z J apa'1,F43r3tOi:. Es lapjc.ul — , 9 	 .11.10201/1111,  
auk.  As  isvlk 	issassisbdott ikl,u► ..1-4aafia alLa141.111aVa 
4140161141 leslikho1dgni ösoze v akka l tso Magi totta 0. ul.nulók 

Imissisdslisi a lstivitJ®.aaak mot iv.4c:iö:r 	a-t. 
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/To  l 1111111Vairri 	91111111x, 1111rKA-MiCranillit 110711MICIOX  
011111Mu►SOMMIal. A UMW Litt  ANTIVITAs PISULI72ISB  

Wad& ozemnontJ 441 fontoora.k bá1'tj uk a túreacRaleti  

1/1104/40/Mait Watt szoaEi.f.yiyE::ciJMlajdos1lleek a tanulási 416  

rIIu.tik&tevilikenyr34; 	 age z$ bat; rnnlit8  
értéke léso alapján történő te 1jesebb ja llsmzését. b nézőpont  
$rvónyvBitésdmil abból i.uduluxak 	law a kc+zépisko/aí ta- 
nulók tanvlikuuron eredAire — akár kiulünb ö—  
zű oktatási--kbp alai c61ellat szolgit1fi term liSmunka i  akár  

f4 j  za tten táraadrslrai tarra.a 1 61;1unlra — társada lmilag kőzva tle - 

l aaznou 	tanulás t:'rsa.ü:_.lmi hasznoeeám. 10zve te tt,  
amennyiben a személyiséget 11,2 	tl.3z1 a tArsad f].rA1rig  
laaRznoe raunkdra . A  taanu 1<irztan l:iv 	Minim t$vélz,a nye éce 	lr !tie- 

fejezetten és ktizv®t:leni,il je lezatlsazü t:ársade.lmi értélaraaéLA  
befoly#lelSit a tevékenysége  We" hozzááll.áe:it, beall.itö—  

d aát. A  f 	isvékenyeligelll 	lrwai le:azno ris ~~~~~á~ 
9s. .s z aza4 ~Y~ á~~  ~£~~~° ~!?f c)rz1;1Tu tc! posz8 pt3 GO Cipk  
pOtürm $úl~i,sran  e►d.o tt,a aoalizial3e LlerLukót mete tányezük is  
nagFutúrozs.ák. As e llptoréa alapvettlen lib ban jela.utge ~t, 
hogy 4 ~-~n  1 k tes d i~ Yaa s znos txt 	ú m Mia.ban  
'WI- 	lmLná l 1.1ws_ kt3nay bben  tuc3atoeu].liat a k~~c~s—  

, .~.......~ 

épclak  il14 ~,v a2 	 ::; 	 t;  

, ;.ri.e 'ó  ,
~•~~,. 

;  lutz~ le  

~s  ~  
~  

~.~. G~D * 



ezzel na„yo..b 	rt::xben oeGithe tf 1104 	 aktivitás  

kibontakoz 	Jz a t,:vékanyeógtoziM ► .  
A fenti hipotézi:3 u 1.14118aaillf v gett &ozehassonlitot—  

tuk a kiizé;piakoláeQic 	 va1ó vtiaoa~~anf  
 

fMPliblinysleilben funkcionáló motivarqatruktuíát a társadalmi  
11011111.1.1111111.10  /SOW Mkt*  1. ca kr ue  u 	ob:.n mindena ke lütt  
a kőzáguiligi agtivumok, .:z e r?;ö  °" i ~ Y - 	:.a • #~ .  ± ~  _ 	~ t _ 
okok o lőx'orc:ulási  

clok«°:al 	't .. lü ö2ö toy en  

A Ulna lók doviqs0ua.s tev (Ace nys5 	rormájába,n, a tanwláo-• 

ban Ewe 	mptAvalligAtollácV  boxrtakc,zik ki,  riaAabin au  E,•.  
hatdrozó be 	fogl.alnak el a tanulás;i 'bey AMIN*  1113aPmo"  
tivumai.  

"A tuda. LoB, a fu ladata. inak tuct.; toai 	eigfütt jár6  
tanulas alapmotivumQ, tormóHze tea törukvése a.z al.li9vonáó  ~— 

ko 	ó 	folké zü á . 	a #:. ._ ~ 	~~ .. 	 .  _ _  •.  , . I f  

ázen alapsaotivumok m3.11®tt azonban n Until/is  fo7.lc:.matában  
tónyl.:L;a n mée, aok mán motivut is saaxwpsl, kezdve attól a 

tőre k.v 45.11.0 awe ly erőink ós képe asé{;e ink kipróbó.lz:Isara és 

ni1smu to tássi>tec izátkyu 1. Jo la i; tke zho t olyan fe lada tként, r.so ly 

alapjában*  motivációját tekintv9 rtindökissze köt  le ze ;;te+:Gek  
teljes3itéeóbvl síll a tanitóval, az iskolával az01:ltiU D, tOVd'v•  

b 	állammal, a szülők:.J3l azerrrben*  © végiily  a lo(pa€,7aaabb 

fe jle 	fokon  önmt: grívr:sl sezegban, hoa Pe Dias znál. ja  az 
önképzéshez nyu j tott le ha tős ógeket. Az. L. Rubinat-ain, 1964,  

933-~93d./  



L 0ya s e  se ta khan  az istae ra tek iránti lcc3ve tla n érdek.  
,löd é9,  16p Q 13 -térbe, saiE; reAs see to kt,en a ~1..mi ~otivum 

}~ tározza  mog a tanulási )1100114 az a Mire/Wise bogy  a to-

vábbi. a társadalom hieznos tav éke n011ebaz eziiksé-  

6es !  hasznos 	re to kr.a 1 fa lvz,rta zLék ma i;ukoxt. A tanulás  

 közvetlen  ós közva te tt érd.skl 	gyakran annyira  

ö ooze kaqxoeo lódik, hogy  s'en.dkívül ne hóz lenne ezeket gkü--  

lfinbázte tvd a mr, áQsal QzembaAllit;ani. 	 ja ].an. 

'Os motivumok lfogu.d.áaa, aezr=3nileg va  lantőssé válAsa, €~ 

közvetett órda1:13d.6e kibontakozása sore= a tanulraúny.L te-

vékenység a1apmotivsriai - az eljövendő tevhkvspligre valb  

fe lkósziflós ós a tudás iránti órc':Qklűdbs - kes~~igi txr-  
talma t nye mask, r°~agaero ndü e rkö lco i©é ~; hord o;óivá v  

~ 

 

tanulási riotiv►umok áo a t írs$dalrai te xmelr"xaunkn ►  

notivurainak össleSkasonlit• eleraz ével arm k gal lap itfaEtra  
Ciro  ke dti3nk, l 	 e l,laina., ik ._.__..,..~ .,_. a kót tevéke nvAó~t 

~ ot iy~tko2~,tt:~ lláci.ó; ában, és ho~i befolyáHOl.itlk o 	 1.u1-  
•.2„.tuslabiskát,as~ 	Motiv laok a köz C Aakolís  tanulta 

tanulmánví tEv ~ s.r:  tl,yekét.  

A tailuláai motivuraok a  Gyer.= :ui c3k i3kolába Y.arülézótúl  
az érettségiig erősen mag'iráltozreak, Gart{amilag bűvülnak, 

nólysbbé válnak, egyee motivrumok helyébe más mot:ivumok  Yorü1-  
nek, és a fQ jAdOs folyamán módosul a;notivumok 1iileignijs  
visz any* i,s. lbw  a fe j lődésnek ssgiatáros:ott stádiumiban  

a tanulmány! tevcákenyaóg öezt;örSáebben e}re  dominálóbb sae- 



-  

rophe  z j u tn.►k a társadalmi  ~ao tivu~t. 

	

A társadalmi iaotivumok 	a szovjet  tanulók  

tanulmányi 'cevóken,ységóben Bo?sovicp ,  I.T., auroztttta  

e•.Lz.za1u3xa tauuLmán.yosla./1951, 2 ,)-1()4/ litunkájukban  

abból as  öaezefüE;Oab6l indultak ki, amely  a tanulási mo—  

tivuauoh alakulása és a társadalmi valóság kat4S között  
f e n4áll, tehát  a 	1uoS' 	i a  z ov e t 	 —  

sá~*,~~ 1 kiulz~ki  oí;t  tílt~ lános vxezonyáyal azs:.~cu;uon szaml$1—  

tók. A re zuikivül s okoldalu iae gküze litós alapján  törtónő fel-

mérés orodaiényekói,;en a tanulókban tudatosult tanulási notivu—  

aaoka.t két oaáportra osztották. Az 01E16 csoportba sorolták  
a szélesebb értelemben vett S.49ad,lmi tan0.4131 motl,vümokat,  

melyek messze tullópik magának a tanulmányi tevékenységnek  

a hatearait, ós a Gyermekeknek a valzíeá6hoz való azólesebb  

kriri,i viszonyával vüunak kapcsolat. an.  A  iaotivumok e ai:. ján  

mindenekelőtt üüntó jalentősógii©k a tanulók társadalmi,  

történeti éle tvio z anyai, az e gya a tanulöknak a családban  

kialakult lteskrót óle tköxvlménya  i, az iskolában elfoglalt  

holyzö te, lernyezetével feruetal toLt kölcsönös kapcsolatainak  

jellege,, tehát a tanuló eglsz életmódja.  

A motivunok masik uikjút azok as inditóokok alkotják,  

melyok küzvd tleaiul kaposolóc:nak magához a tanulmányi tevó--  

keayeóghes, tartalmához és  vdgreha j tásahoz. A tanulókat  

nemoauk a suc:le ae ub ért leraú _  n vett társadalmi notivumok  
serkentik tanulásra, hanem az elvégzendő tevékenység és az  

taLSxl.o= be  1 a ©_ e  



iskol dban oa gs zore ehe  tő isme r: +:e kfr.~at3. ~.~ Arl4o k-  

lödc:ys, a  "tartul:':qi órgliaóe".  

A motívunok e  két sikja a tanulási motiváció t: Üyes$-  

gee  ``Q .:b_z,'7aE:Z•A alkotja, eC,Ymáqt  fej.i .c3. zti, 	t,1Táú.-  

dalmi tauu7k:.aí motivurok ini:enziv, I.orE: i 1Libcuutakozá;át 1.1et;i--  

ti a tanulá.^, társadalmi az$=epe , tárea&lmi értLkulóne, nagl-  

beo uü léae a Sr ovj e tunióban, eme nr.yibc3 n a t~:.au1..aa n.iuua nk9.  

e lótt tiaatu 3.e t:re méltó,  t~ xsnd~ 1mi ::: ~ nt:cné~ti ~~~'úk~3nyt'x ~Fr. 

A le  tcyf'krabban  előforduló  tanulás i mot:.vu ~ .ok a le  mgf>sóve  l  

-  miivultség raegszerzése i  köte le ssé;, jöv:Jn„t8 s,akLáho2 ms gi -  

fo le lő képzettség megszarnése, a tuc?ús, a tanulás iruntí  

:.özvv tlen érdv klúd8s, a szülők köva ta léa Y- a tanulási mo-  

Liv ció fuji3xtóczet dinanikúját, bonyolult törváuysaJrün8-  

ze  it igye ka zto  k .ayo=unköv.3 tni a s  zQ r:  Lk. Ilyen f ejlőxz :u i  

tÜrvényezvrüség ént értdl.rie x'/e t jük - aHly tilt*  ezvwko,ntjá-  

bó1 igen figy3le:nre mate) boa a *VII.  osztalytól  fá1í8:.ó 

a jótanuláera való Yt3te'ler.:06gizket a tanulók ugy 	fel,  
mint a ni:rveltsóg rogsZerzósór.ak kötellz,:t-tsógét,r  hogy a jövő-

bell  a szocialista társadblcn hasznos fiadávA v-á...%aaeunp,k• p  

A r;üye ~.tér , rely először csak rentals,  "famert" notivur.,  

később  a tevékenységgel belső összei'i4400ba kerül, én a ta-  

nu.i ó}at közvetlen módon tanulásra sextant'. 3z abban is me;;r  

nyilvánt.;l, hogy ry  tanulók nriz7 end$sY;kat mindinkább napcao3at■  

ba hozzák kóscí ,::Ji életiiklQl, gz,:. :: jui:1E3. 4114 sardü3it öntu-

dat tekintetében mindinkább elórik azt a  fejlődési szinvona-  

lat, ami. or az ini:ol.a., mint a  tz!Lread lmi élet ós tdvék.enyQég  
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szl.ntcre, tár nem elég pzéleso számukra. Az i®kolv ekkor  
m1~ olyr?n á.ntá7mény, 	jövendő, fa1el.őapégteljallo és a  

t;ursa.de3,0n sz3ripont jából font-oy, 11111114beg.1011011 kleesiti  elő 

31,:e t. 	be 105 pozicin :atrirogeet MN  el illaxtulAsbnz valá  

v:is,v.cjn;,•uiait is. Á Orsedo71ta~3~~t~ .~'k be1sC4t5  
-cr Aldan doninanotája a szovjet isok.olUnknál al serdülő kor-  
o  3z v:lyban .már áal~ lánoeF-n j:r13.Qmzn jelers66  

A t<.nullish moti?.us.̂ ok c.3.aktilAsett, öer:°=flellgedisp it  

uZ.einunY,rFz i;ii2t3nöaen firve lerue mélt6 östrzefaoeSelleen Mx/6r-

te f igyra lso m3as31 G.trbaxd Rmate..4 j1904 644, azt e:l.n ::e zte,,  

v 	 tmtű`•.si Ve 3..-°~e tb4n  
való 	lWo t+tes:4  .  a1~ lő m►~xa~cssiban ~.~,ó r~o 6te 1 Lb.- 

vo*;11bja. A 	r;:::) 4a:b$1 	tr6r,Vinys$er;l8ógb83. inr1ult 

how a motivur.okban 	c:.:a:~z azcrm4lyia6g magatP.rtdai és  

tudati Ek+ jalaeelip3. jutnak kif ra j  e  zélremoF.  :sa'bb ől 	e tkrj ^ f.:°a n  

a raua.kátan, a do tt e  se  tben a te rr^a 16 0000111n kialakult  

dinataikga ténya z ök 	egreép s a ze mé lgiség e glersebbon ásYé ■  

ny+e sitik ira.  trás ukat, be folyáso 1 Ai: a szeutélyiseég eiáaf a j tm  
t•lameapiégét is, a bc á1.l.i.Ládiy Nempontjá1361. A;likor a  

twill  lók a kankrát i;e rme lús i$e lyee tba n közve t].e r. 61rénye-  

ket as;azeziok a t lraadaiUm szüket5 ~;letairűi, a 4`traadalmi  

cúlkitüz€selc.61 és pcsrspel.tivá~°ól, ezak :: tvrne nagyobb  

nyernek száBunkxa, "a szocializmus  áttojó tár--  

c;áll;itüz;>ei 68 perpektív'ái a személyes pozzpekti-

v~it ta► lilják meg sozub j®ktiv t;raraszpoziciójukat. M  AmiL_or 

ezaknok anagytúiriatu társadalmi aélkitilzéseknek alapj&ta.  
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kialakult e;,3431ii pe rspek>;iv8 determialja a zamF:31yisAg  

aktuális tir1410103rsó;,tt — adott is4 tbexi például a tataulást —  

akaor s3ssré i 	 zi vo 	beEsélYat--  
ti:n.k a szocik‘l 	sr Jti1la r.iAklnsk kiboatak0-  

z*paról. Hogyrin ézv C:uye a ill te k  2, 63 It a t 	1;hi ialadaasai  
öeetq han~,rolt egyeni Q+élkítíll,iRk. a rLéiam t fla ie! lok tan a3.éei  

triréken,ys ,  014cn? A gllerza a Fenti problÉmiliza kiAve  te tt utoa  

igya katt tt t►:11:::: zt 	tilamdtblcépmi 	 tanulók  

közében vésgett i.'vimdedisate arm vonatkozóan., hcrar3n Cl,ik  

át jiivóbgni tory4isnysiAggeot a fi.eitaluk7  

As ir46.101i vd]aezok ry 1ap ján killitjt014416  ~ren 
la:t élese * tl.térS 	t';rv ~irye stilt. A  y l,e►  talell 	rüsz$-  

al Zolfo űelli+s3 tő vol t a p.1 3.s:.:s! iva'ragt ürt.e 	tű  1 a— 

Vita ir&rYt,.lás..1  zo k a twsagölt 1eau 1as i loevékriiapidebet mar  
a t3ZoC 1.rili.yta t►armadaloeabaD. végzett jöiieuli tev6ken4uúgük  
azempoatjtiból é1ttSlt út. A icértiiezett ieiaárjol 3li:ok tö:> ,,ta,gy  
jövőbeli tev•3YerajeégAriek títélisekor 	 az 	 

u~1  hc~ ~yse te t  V a t te a 7441001101*. Ats tedtobat Ii  

azt bizfl:+3yituttaic, hogy a fiatalok tudatOsüa válaaztottak  

púljatt  iomirtAk laendó li.lvutáaüloat, de abt) ~:L az isieerot-  

'uül Wág hiiin;izott a "dinaraikua pogskti:;tav.i", »sa Qaubjektiv  

jelentőség nsa volt beágyazva u tONO4alsei ja leneaaégbo *  
F~l itl'Ja tí:az,Q.'L vul Og :z Ct :t3.15 f,: .]í̀

~̀
t~ÚE3i3  104, }loNAl3'pma  

.iuierit w+i,6 9  aem volt va1:.q341.47,edezeits. .únaok 	okit a  
ezorző aöban a t1:1'0ue11 látja, hogi a hivatás Imakorláaa azia• 
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te• belát;be.tetlanul távolinak tünf; a diákok oztuftrea•  

igazel allentótbeal a tort-1016 !auzkái:;art vaJrli  
r6szvóte1 e lase gi.t:ett-e siit:,fers,ns_ii ,t  pex~s►~ ktivapttu  
kibontn:kozáedt. Az a15µ1l. -1.tott munkaCarab ór;Mkelégóba n  
az eg;jéni uotiv a:nolc - a ze A4lyv s 	 úrtLk rae Ile tt  

zai.nian e se 'Limn  áru 	sült a tár©adOlti 11111Mrznosa ág  i.® t  e  

.:al az a <w,~ni. uunia t;11'sactz: ]mi e i i aINISiba n, .: r1i$k/Uu9b a n  

r6sze etiltr  társadalcai d 1a n t 5st ► ;,,,e a  diák ok 	t 	hyil-  
vetnvai ó7vá vAlt.  

Gerbhrd Rosenfeld párhuzamos me 	14/4 .ös fel•-  

azt bizoxiyiúottéke  itw a jöúőb3li bi.vFAfilasul[iól.  
1111,012 as.:It axxa felk6szi118 tasir,1e151tikkal eal,, !;ben a t:err  

nuxkáb:) a xészt 4e v ö 13  5ve 3 tanulók iinkaláaotivzi^,:::.ban  

aár határozottan körvonalazódtak a szocialista tutlptfa j1:á--  

Nis 610 wa Egiyilliinulásai. A tanulást is, mint a 101111abby  

munkára a1Fiiwászitő tevókany-sL t órtelneaték, tIla# tnnu-  

13ái notiváaiójukban a tixrsad;•1m3 érdelte kke 1 iisszehozt ;.~;oZt  

egyéni oólkitüz623k Ér4tbnyediilt;ai..  

tia se i visz onylatijeg az 	Rove  16selbeő1e ti daaloror. tr-  
jea 

 

195t3-59-, 'jen az orQatle sx:imds 6.1ti; l."Inoe óo lcöséml.sko -  

;j izsa vCGze f.t f es lnr:rón alapján/ obo E4s:.ló  

jfereno 	~iroly - úr.<<.a.izi.:s  L:.:uz1áall 	Jrinosxzé  = 
A tanulók 	 al 	fe AWNe 1964f 1106azi-  

tett 	á+,i ogi képs t a kii2.önuö z ó )roa$tá2yu itk eh/  tar.u-  
i.$k arköl.csi eurculatáról t  tudati 	.1-4a6ataartási. j;;s.l:z:iziJi- 



r•c;- , .iN:.  

~ 43 4 44  

ra t  a ye n bain  *Oa ~ . 	 ,. trVA0 . 1. A Z x i-iv.  
közkiakolai eaaaaielllyok tanuni,noak tana;:_;.::haz val6 vs:37.o-  

nz3 =í.,~*fil, a ;~~  lissaikApitliki •ebt.>an az ~1ci'tkurtaua a illar  
r►ul.ók taataiwhoú való vinzor;it1 d3nti5era: 	1141110111 Waft  

" 	 ~vatabb'  .1.y ~~ak30i.~ M~~ a  ,'~.~~,A Z~;d ~1"~  f:tf3  :~~. V'3.?  ~{':! ~ tz ~,;  

`s:auttláa nart;ptativii,j ►;., minri:a:tzt az 	folismor•éa, 	ay..  
ja inn,*  as Salt Madan Ail a tón tudaiaza Wive Its t.:!1:t3  

van. aatikes6•" ~tarsil' • OWL  lyos tzriu1őialiata a  talii?i BsR.  

La.nulafta brte.Lrlag és amlikei011011006 v ono tkoZ n ek:'  

ban  he 1yea r;öza to  s'.'r.81, t4:lál.i,ozur.k. It  apiok 1kezió 19-;,4. 325/  
A  taovd-.::jizi.kEaaat ► z.,:4-... zla tatzi.lat a ,el:erzáir t te nt2lóknak a  

'r,sax ►u 2.aálraYAaa  a t,ari.aaBituyi Bunk,  dioz vmi 16 v iaxcnzyiulak mo t iv u-  

ailaiaban allggWasigNitise " teklatetbe v Wnro a k! rc,,+' e ;~—  

e 	valassilan i:öbtb naaaai:ivta.iot #a te 16' .. z•ol — a leT,.•  

L„jria?-..ralivan rv ~.'. vl'i434 AmittAvtod!  űOLZ 
 

a Li tuisa tu ri.+3a11 idatfifth 	elois nia:. gks van,  a ~.:~anu—  

1ú03 a *a& e+f% 	beimori sallso as #itit+abaladdrs se  1#a*1Ma 1a.  
A*  aspikit Millemps,atok 	.. a budiAlmiat  to,r?'►bbteauláal  
eadallik 	lam*/  ja:sb rao;;6l2aata1li s t5346 e1--  
arit!!~611 —  4.1tr.:'rru-,ri►1:3•0bb  t3t~l~a1j~3.:a ~~ t zx't~:It L~~ it-' ~Z~i:~ .:?i~#  

.,,  .  

11041.13a-:' 111  t3F. ~ i1'• :~ _:':r()y.' ~ó ~~tt~'o~3b ~~4a~~~  f.i Y'ittüUs.36''; a~;a:l~  
....~..~...........~.«.~,~.. ........ 	 . 	~.. 	......ra..-y.-~...~........~.  

Ara  ,hf3 t,3  z!' 03a 	 ,~tl'.~;1 V 	v 	térsa—  

&lcaa , a kí;aaasröt3a.;áa szeinantjti.í3€31 	tanulás r3t:iU'u1üai kr:zött  
Ms #,100 i: 	vaA6 	iip2+iM : anulu tlitlti,jaiac>t.c  
6r4 	 313 nevileinusktink r ag:,  e raa,d,ásértriael apaollabg. 

 

awe. 61 lap  it Yak  nog g a1 font  a =Iite ;: t munka az t. 	Wit t_  es  
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a helyzetkép ei3lsorban mr sidersplthi harmadik gimná-

ziumi oszt lyrál nyert adstok alapján Jontakozott ki, a  

továbbiakban ezt  in öa:_;ztlsiOSslit3si alapnak tafcintYetjüY,  

a szegedi falmór‘5e értOka 1Csébvn.  

Surányi  Gábor isányitásával Debrecenben fn lmétftt  

vó,.;roztok az isAlások t~:~riul~  nO~ai~ kapcnolsONin.  

/Padmgógia1 tan-:csk.otá8 Es felikabrtek,ozlslt as  Mali. tár—  

ea~:alrai e.ktivitAujia neveiMieel, 1964  április 22-25. Tézi—  
adk./ A társadalmi aktivitás pezicihol6giai faltóaloi.nek  

biztositds t az erkölcsileg értass tanulási ootivuiaok  

kialakit ,:tobat látták. "A belső feltételek rend.:azeróban  

je lent5a he lyo t foglalnak el a tanulás motivuzaai, vuGyis  

azok a belsü i.nditékak srelyuk a Lülinböző Lletkoro ta—  

nulókat  tc+nulá.~ra yaz:LgEaBb aktiyit~ra 	 ;ati." A fen-  ._.r...__. _... 
tiekből következően a tanulási motivu.aok fe jlőcióeében,  

illetve fe j1Aszt'.:•síben a munka örömét, a falfedezése a maGis—  

r:Ierbs érzelmi feazültsCGát igyekeznek a tanulás fű aotivu—  

maivá ton~.i4 li cúl a 1éz©e érdi ki;ben kia.no lnek néiásy fon-

tos moaza>saellCs az adott tantárGy ~~-+1 való olső találkozás,  
az adott taRllara elsujátitá+sdhoz ozüks6 ~,re© alapk6sesé,,yk  
szintje, a magfelelő tuIiuláei metodika, a ül®gfelelé.;  

fYa ktiva.  

i zze l a me gközg litésse l n.am értünk oG;ye t. V óleidgranit  
szerint a társadalmi aktivitAm peziaholóGiai faltételeit  
kizárólag a tanu =4  iievóke a,ys*"  fol,yzimb tában nai:i lu Yja t  

biztositon.i. ii ilexjkaz8lag, mint a.~ o~onfela kutatása i is  
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igazolták, a tAucarat:almi termelő munkájában Való közvetlen  

jészvc3tJ1 tes.:i L► hatvvó, hogy a diákok tanulmányi tgvéker>y-  

sigiben is difí'erctociáltaub perepuktivaólmény ju len jan c:x G  
/nem a sikorea érutLsaóGi,/ és  erkölcsileg tsagasabbrendü no-  

tivaoiós bázis alakuljon ki.  

A pozitiv belső inditékok reudszerében - cstilyriok  

a iai, j:3.n a táreadalmi aktivitás értc ].m<szha t$  -  fe ltétlaniil 

e~,,yik láncszem a timLllsia maEgsozintii motivációs  

de  aeo 01136  és s:;mhattrozó tényező.  

~ l,u ::e  t a megál:la.pitáeciiz-Yk.at a továbolakban f© ldolco•-  

zott tényanyag is  alltámaszt js3.  

Azokban az ooztályokban, ahol a társadalmi  munkával  

kapcsolatos vizsgálatot és megfiaulóookat váGeztünk, a2  

évvel  később a taaulási motivuraokról ig,ydkuztüzlk tájékozód- 

szintén I:éxY:i.6ivok alapján. Törekedtünk arra y  hogy a két  

kórdőiv kitöltósae között ultalt aránylag hoaazu idő Miplat—  

dályozza a kót problórakár WOO gondolatban kaposobattOt  

turvrataenek, éo umléLu zvén a tiliMOSdalmi munkával kapasola-  

toe vá]aszaik.t+u, 	tanulás esetében is ibvokvzzcsnsk basaon-  

1ó me f;k'jze  ., itb:at kialaktlWrii. A két tNtlkewegi forma mo-
tivációs struktur:íjdStaitllailfi/it, f©ltiei .sit  azure  ttiik  
volna c ~:, f-; z  ,t  ól flegeelanilsai a lo he  tftigelibes kftest,  

illetve azt i.s érU .:elni a telidoéa sorr!  isalm  oso]aat  
Ö:3i32~~1Uí ~® a  ts~nt~lók tpdatában 	e ~ r~ tf í:la fiigi~~~:c~ F~_is~3t~; ~.',~~~p 4ú~3  ~■ ~ ■ 	~A 	■ ~+.f~ 	 ■ 	ur.r  
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As e lső kérdásre az adott témakörbe as  éxt tanulsz?"  

Nézzük meg uiruienekelött a válaszok ag11 ,tyisk:zi  ala— 

)10400111110. /5. ez. ábra/  

A 	 eó ' 	n  
.~.,.... 	

,~udatugult 
motivu;aok  

1. i;;le toélom o 5798 %  
2. ;.;zeretnék solo 	tudni 23i7 %  

3. 
bb iskolába 	..,eTti tnt`!k 

alenni 
 4,8 % 

4. Iliacienkine k kiite le salt go  1 , 0 ~ 

5. A társadalma bassztos tag  ja 
le ask 	 . 

4, 3 %  

G. Wive lt a LILA r  411111k 49 8 %  
1St 	lessio. le  Gye k  

7. MU látom c  él$it 0,5 %  
"116 Nee  válaszolt 	 3,1 9b  

öawzasen 	100,0 %t  
. oz.t:ibl• ~̀.3zat  

l~t Aruln:._I. ©l e ~.ek a,arsúraad:tok a 11I. ooút:xlyc,o  
1cöz6 iskolrísok tariulríui aotivzic 16j Ira?  

~ kik 	vált:azoltak ,/5,1 1, azokról Peltótu le  at—  

jiuk, tsaw no ra t ada.tvsult   tanulásuk ind 	nail  

tul .ltait 	cfalt. nincs pe  rape ktivája  tanu~yi 

tsrvékerjeégüknuk, wait 	tanuló vil:í,;oean n©g is PogAlsaa-•  

zotts "Ilea naa©n taaiulpk, 	rfi: n.su látok raum.m előtt  

oélt."/156/ 	a 3,1 ;s—os u lőfordulíisi arány, az adott  
	■•■■■■■■••■•..  

+ A továbbiakban a 100  Jy Pás popul'ició :i'u lw  i caeg.  
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.1:3% a tar-  
fr,zdalomAzzrz  

ar ta,Q%Q  

57& o A  agy 
l 	,. etcQ~ Oh'  ~~e~¢  

X tQr✓'Qdfz`i77 L  
7 Q yye k 1 e ruei~y~sáZe  



/3 -  

~ r~úiya 
..~.~,._..~.__.,—... ~~ 	.,._..... 



lrorosztalyban nem 	a/lMbb$a.w1410s.  
A legnagyobb 	 a2]ortó caOportban a v<ilaBzok  

a_ $. . ar"x
~
ii. .. ..~~v~lat l.ol at __ ~üly~zz kó 	 . "Azért tanulok, hogy  

elOrjdra, watt  akzirok+  ugyanis tuciAs nélkül semaire Boo  le-  
het menni.." /131  "Taru;lAok, bogy azt c4 iráthaseam4 a. :itw a  
kedvara van."/16/  "Ha lialkati .1 *Wok érni,  muszáj  txu.tul-  

ni."/34/  "T'oB[í?. 	 wits  Oi ek vl sEli:mait."/49/  

"1Citi,iztaIa iNAgsi ilé egy olyan t3cs3lt;, 	niriiMuldipien sza-  

re tnók e 1417lai."161/ 	 . 

az e Gyáni pa rape  kt:ivát a rkölcsi]os Sam Milösr-  

bLia3 étek, azóles elihlés mozoglaigs  i .biisiagiliap,ttól  

egészen adciiL, bo .~ e  artsek eg,gezerűen ooak  WNW*  lallirja:  
vinni, mint a s züle ik. /71/  Aia 	érd~ ke  k  ,gnba  

'.&-LSA_'' b • ó ~ . '  va , 	vé = bé é -  ó ;  ~  	 ~ :  ' l(x., x:il t;lik á  

tWc3atoB3.tják mazuktxa,t:, a farualük. oas, aki csal; azúrt  'woks-

EMU.  mert "aki tanult, azt tisztelik, és komoly:)bb e maer•-  
nett  azanit"/l?/~ viezont cidsok azúrt tanulnak, r.ert uovalű  

j~z+u k:!#ez'a1nek  41/  vagy orv osraail  55/, rt a l; j öve nd'á  
~►jukhoz aziiksáE;ea a tudás/6W, a ma  gaze bb müvalteéj l31/,  

f21  ~3/him  ~ oeii3etaeon ne~llják a  helyüket 	ós jó szak-  

~i leGyonek/120, 129/ .  

át j e la nthv to  ho,&y az &le te Mir. .  

nyAbb 1eeser/126/ , hogy jobb akunkslk11lybIlit Imam tanu2de  
6 ltal/117 '  175/ , bogy  ére ttfl6~,ri utln jai 01 WOW  Yu31y1fteill  
/52, 94r ~7/!  ca az a mt9xy0z"cídáLi is inspiring*. Mora  



tanultakat  mindiE; fel 	lemná] ni/ 10/ és "a tudés ha•  

VOW nun f r:52 is/531 . V il : ~Oe, tu •.:a os a kövo tke z  ö o$1me  

ilkiiiiOEéss! " zerutnék rsüvalt, zt ,les látbkörü, sok 
 

ben 34111102, táj órt oz o ut f e iníít  t le 7>ni. :le to 61.(x;.; Liivttilelut,  

omit yaasztott,zira, szintón r:ie ;k :Eve t,3 li, hom tanuljnk." 173/  

ásikben az  lad itta tátsobowl , be:íl:iitóc;as3okban  ~  

s~e lyak az erkölcsi  

tuck.tfo jlőclós sszempont jtib61 fire lemzo nóltók. Da e zal.en a  

ne InyilvAnuló különbsége ken  Cul a  isa.c'= ot't öss3zofixmalban  

szicsunkra a MAO , a iaaoonlb jeap. fontosak: az a Wye  

..ow  ozQn órtLbes vü 	1cQvásbá ór•tti:kese otivurzoJc ;rxt*td s3te- 

ji~ u 
-  

zef°óae~tö~ A ~ck lopbant  ów P:íle ~ a ezoa i~  .......,... 	._.:._. 	... 	._..~_..~....  	........  
t.:iiee€zdalm:La i-i :s16 ar r:, r  il 've áll t _ 	na lo tia t ó  

?►~~~.3i. hcirs.ozii: ~ us 	 .I3árr 	 ávr:`:1 tuda toss AL;  

n6.lkül is bizonyos m6rt6ki ; se 4;iti az erabcsri tázoadiaten  
fa j  1Cxi 6a6 t, de a  okka 1  kiss  bb inte nz itásssl., e re draóa,ye ss3ks .  

uel, mint  vzaknek 	des zafiic,;;4f,®krl8ii és kölosörs.batásokwak  

tudatos f.1 1 ism.) róso eseton. z ilyen j o i la GU o 1,;yóxLi.  prs--  

pektiva iso; va lvcitdsa e löbb vnai utót, b átlk,batatlan akadar-  

lyokba útközik, mivel antagonisztiY.us ellentmonciás  

a "u1)611 .6001  biadospláeát keraafi, amili IUMPOIAOSOMfta  
-bürt3 kv v nib* 	,as sew  táreai3rl :s.ossl 	kaaltet. áruiak az  

e 1 hi ; it; a on► i astir:s L . a fe loldésa, a z a 6.yLni 111 	 órde kek  

harr;ániAjárak ria,;torentbue eL oGyao arabor tavókdnysLgéziek  

pe rape ki, ._i je.rban, a cz oc ia lista tudat  kibontakozásának e leni  



feltótale.  

i► ~~1 óida k. kből teiPlálkozb *Slavivlt:ná—   

Ba 	 se  nem jelent önmag4ban óa egyikisoieüan tdr-  

0ada1aMl1enee©ó6et, egoiziauat i, i6111111111sloratól vale © lz.írkó--  

sMt, de riot ° iálisan ezt e beialitottaágot er6niti. Néhány  

l/f ilNln a bb e n a be al litbdéue va n is ú  o le !Ake z  i~. cz i` ia t:r.i lokban  

a talut2s!'be tea  tiirakvést ~A zért tanulók, tloa tud .:.s 	t fa  j— 

le Damn, alive  lto t:b *oak.  Jobban ne; ;iomerDen a közülőttan  

folyó t;arsadaliqi-politUlaf ble taat o  a 	ttea folyó válr-  

tozáa okat."/182/  Da  niliset -;a is/  mór, bete eza t.á.nn mondat  

A tUdáevágy, a világ éo Will.  Ilegiamerésére való  satiate  len  

tare kyles  az (lobnri ne v 	litsikAtike®ebb, leg-tisztelotre-  

máltább tula jdonsátp.. 	 li umiak  kibontakozóaikt  

tanuláinkban is. A megkérd418i11011 kientkpiakolieok 23,7 %ra  

ta►nuimán,yi tevóko nysdge doao á.nune ®otivu:iaakéIIt je  lülte raeg  

e zt tare kW's ts ".i:  ere tnék aoka  tudnil"  

VS. re tnLk tanult  MVO  lt embe r lenni V Illasks 1  

a vilác;f  yefg akaro.v inn rni.N/G/  "As (nsberben beille van a  

tudásvaz, a tanulás po2icY:ikus azüka`x;letn." /33j  ~Astért  

tainalok., holz cainél többet tudjak, Jane rato Ina tkitorjuaz-

,~ z an a ~ órde~e te rüld te lfe n."/  3 ~̀/ "AMOK  tanulok,  

bogy MO 	rjek mindent ágt istin4enk3.t."/43/  "A mitt  tanulok,  

hogy az Alta  16non valve lt sty.  isifte mien, a azután  e z t  to-  

vább ie;jl.on:.  the ace ,.."/7t)/ 	kol a ©zalna, eza re tnék  

minbl tő;)4et tudni."/"3/ °llzeretalk  .:inél tö;;bet  ttitciní. 



20 2X3 t,e k tanulni, 6s kfr3.o7.ni  akarom , :~a~,8II1. ~
/15`I/ 

~~ "r.II ak••  

kor is raüitvlt-  akarok lenni, ha oeupán sec8clz.:un,kc(e.s vaizuk  
iS •f/164  

2  Q e  k a va l lorflianak be i115, érzelmileg to  1.ite tt monr-  

(1St Ok - a tui-its, a rxiiveltAég 	vo.ntalomról - biztató  

i~1ie t nyu j t. :,,u+ k ne ktink, de Ogy ruj k.kar azt is i, ;az ol jók„  

hogy  a 1' art pour 1* art tudúeváe7 bfxvös körbe zarja a ta•  

nulókat, :r.ulybvl nem tudnak kitörni: aüyilltak 	rnak 19z1r  

nt. hor*V rn4 , ~3.stie r ►lo  eaék tcja türe trsze.ea  

a yila~ rot, ixo~ ,~~zye li:ak t•3 -;:Esz:eií. L'iAjon 17 br+eS korban ez- 

X3 1 az eredr.zónnyr71 dlt'f,re de _,tek 	he task?  '?or:z is szólva azok- 

r61 a :airwlc,krbl., akik t.anul .iouk 	tlen oóljak:önt a fel-  

sübb isi:ol.áaa 	tU: itsofitak /4,6 %/•  

Az eralite út, (,il Altai  e lviigze tt fe lmft.ást =íl ta lté -  

roa 	ink:4bb G•Ttoaarn~.'uld acíellaival eivezóen, kvvús tanul«-  

..an, /ösezesen 10,1 fly1/ tuc~atmtl,,,ltra,_„-k  a térsad lr^ lapi.  Aeletltú®  

ncytiyuwk , v:xltak Q =rjánile r,  

s ze  n a o  c.aoporton 	is óazla lttee  türk  

nizdi 	vzö<iórats 1 ; hivatkozott ar.ra t  "minde/114;30k  kc►to-  

le ssó3e, ho€,7 tanuljon, kiiaszn.A,1  ja ad aiilliklit A5,142/8  

4i 3 ;~ a tanulást  eszköznek tekinti arra., h ow a társadalma  

Izasznoa tagjává váljon, és muakAj Aim 1 segitaógázv le awn  

oaibertársainak /35/, elűsQc:,it:?e a társFSd€: 	eSj16x)6sót  

/L}r!/R 4,6 1'1 Uf;y brzi, kUI".üi02,t3 	41. saját -army:  ezámE3ss  

hasznos a tanulás /7t3/. ,;:;ekben 	zokban megtaláljuk  
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azt  a alialimaallidl ui  	j .  

a>rak VAM&  k8si3t;t 	ne za knól a 	 a  

~~M~i► ~16 wttmillwat 	e r31,-(3 i  jess:)'veu áxvcnya- 

cült. .411401.4k 	 Érdek 	4seridiralt amber  
lagyek. how  nzúla0abb Körtan láaean a lgllsolOW.  
idézzünk efz' 	asigles imstegliklazott vilaaLt. raulyb v1  

a m© cgyözLíc:óo ezk.nve4141.3 suigíuczikz "P nave lt emb€ rt uok—  
kal jobban 	ea Lilik. eu!.:kn.l joua urzi tae.geáL-  a tc.raada•  

loiaban, ós jobban  jaimaim Julie t ~~.n,.~ e uki~ k. ~ 10 a zero  t<-~ 

nék hasanos éu raiiii111 tau  ja lunni a táraac.,alomnak*  bra t:u- 

dá0oi :r,a1 azure tnók 	 "/172/  

h z e (id ii;iekben bemui;at:tnt tanulói vélemények a:ma  

one;ecinek köve t3ko 	ha.  u ateGkérciv ze t;lak :36, 3  

arkölonilec ki+löxlbős8 éredle 	r:;ot;ivu►aok yuc`uo.tcauultaak  

A tanulmányi t;avékvnyaadben if  Sisk 10,1 -73--:1aál j© lar tio z..  

tek t:uread: l;a.i.lag ja la 	motivui }ok az 	céYokv,a;  

öeazN1n(;ur1n•  

i:st a kiirduláskall. 	itot; t kdp0 k i'íwalotabG  
méltóan eG.64,zitik ki a kiivalSimtó káwOoaitiM OW0 v illa—  
9z Ok.  

az , z  
órán ~~ `z—~ti].La~ raa~ 	s~3.i~ _   i1oI;.v t~e  bon 	 ~ri ~ i~r...aa   

I ~órt~~;© x~ ya ~v ~ié~rt.,A9.47`•  
ábra/  
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/,1 -f -t  

v ~;1, ,c3n c Y 
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~,.a~t.';'4  

/A tanulók száma A—ban/  

1• Nam, meat  C; Ana CY  
2. ösztáallialeg bat a diákra  
3. Sagit az rinnitilliaarésbua  
4. It;en  
5. =let3ségf  közös (mod- 

44 -Ser irllkaaolt  
ös::ze :3en  

8. 	tábli~f~a t  

Be tk az a&tok :_áa vonatkozásban, u3 olrinlról  

gitjók meg a tanulók baállitó&iás zt a ta.nd.alrs.3n,yi tav:í~,aur-  

ilfkisi  1,  a -iiaMtlzw 1624,000 óriatlsr z ~séve  1 ka.posokaban.  

litryriászt bison,yiLják az addlig kialakult kép ,tculye:~:~:~r,~.t •  

.~..~w~..~.■.r.~ ,r.... i~-. 

FiáVasu}.  maad!#sba1at. 1ialailMslsatu::k a i:auulák 	Ns- 
 

anal  SallItlAadvai aka ass 	 1,Ye Site , WM,  1INAu3.tniir  

nyi :aunkáj uka t a^ oo zt~ilyköz~~ é~  • 	° ~ . .", ~, tk`tn„y.  .;, 	 ., 	:.c~ .~_ ~s 	lsd7. tir  

asatbqn amollosLul örta3mw<:o 	.i:apiuistt va.gy tulzott órzb--  

kerya(5g aft,140. iitrit j:tk e i 	 t 	"nam  

ít3marlatik, 	auhrt 	ti tanu1"/33/ , " 	1  

jobb i*  ha az osz 1-yf  óniik vagy a tauulmányi fa le 1411 .  

be.a$*14 aebY"/241 , töubs6138asli azért uto.aitják el  

e köztSsetbó émitilimlc:sót, mart "magánügg, ki hog;yan Utaul!"/34/  

"Nines értviwa t;a valaki tétly 1® g akar  tanulni, óo tud ja  



lea  hogy ai.ért , te  hdt vas: célja  , Ma* 	s  z  i:ks éce ®  

amilmet 	a l riZls  sa tia l.ás• A aAs 3Je 10.II11111i1t Pe ate  

~ G lval be  ssillni."/ :a5/ " andinki.aallt Wilt dol.. Ma  
rO*E:I tiZ.s4116110I1 Yétito7, taf3sonw," /".1 	tag  allsooddi,  

r 	
~  úol;u~i, allow  mag.•,ban alűünt3tte. ~ 7359/  "Nem  lenne f  on-  

aos Debts  ezolni, 	 tudja, ni va c rd."/"/  

Van olyan tanuló is , a ki kifaj4zetten kdroanak iát2t-  

ja azt a gyrakorlz. tott "A  rossz tanul6 unja • af,iddst, a jó  

pa dig  ants  ltti válik a die  o ár~,~r té o J k  :1."11110/  

~► v alns :ok aiaa u [a1laak, hotz a tanulók tlibb060  
nem izolálja a;u ~yf.re  magát  ás  tevékenységét a 1161013111014 

 

Fa  llama rik a ártékci limiselt ös ai/Mli6 szara IS  

a  byáu tsr  l  jasitafra.yöre, c3nuevelailli törbk‘61143141 /74,1  

: zan önarefii, ~,~~ 13:. ~ ljutol,tak • Mtnulc:>k annak eeliouex4-  
hogy a k:iLÜBUZ~ s~~-~tha~ ~t, egyrészt az öztsaat,is-  

ailliben, a hi:atk kijavitiomában /35s4 ;./• iiiimpilast a Jobb  

111114./~iliwwW a 16rénúba n 	, 7 i .,/.  

*Afar  poz:i.tiv, 	.nar.,ativ iranyu a bloat.  as  411111114"  
saw  iiastöbbe ifr pozitiv."" nA kösii r:,6-_,:16k 11117111bb  I lEXt~3— 

~ 

~ ieha t, mint az et~. ainek."/1 E/  "Iía a tArsa.k is osztja.  

at iAr 1410~ t, 	 iac>á:z olyi. ,'_:an ve sF:  i  az  

ylber." /21,  "A  ItalyGS, jt,indulatu vits•ény4k nindi.c, az  

*Ober bilge:tiara  v.íl.r,ak."/3.̀3/ "A iceilikilAg véleraánma  

411Iniiit bafoly:lr,ol, 	01•Iiiihtt."/145/  %kit dics :•r.nak,  

Olds.  az oszt Jr 	 dilaraeista2alik,  
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jobban tanulni.„/165/  

A diákvi;itti~:nylik n 1~őz ~ssia„_v,:: ;.:ányét, ért éke k,; .bt,,  

a lfomdják értéknórői,ént óa 	érzik, ez javukra válik,  

árt ate saU:.3 v dale ,nak se 	 'As ember saját bEibá—  

it ne ism  r1 fa l."/ 	"J6, 111111, tudom,  milyen véleménnyo l  

Taa ; npk rólam oazlik].ytársaia AB  tanara im. Icy tudom rse g,  

MC Sala  kell  ve1ltowtatalliii 	mit  tettom helyeeen."/7/  

eallaili1nak be lúlo," /11,/  "orvossar;ot 3v a j..uilaxalfl„iZl/  

"Jobb tanulási m6deza rake t 1u he t árva ri.ai..„/aelf  

iia lye son 	rik fel enuak wz vljzír=acnak a jel.entöső—  

~

gót az öZum,e
~. 
 Gismo rc3~b~an is. "O~~;ávt;l sLVrat ~en mindenki  kis—

só a 1.1 o~j:21 [~. ~ í '.~ra~iXa ti%Ö14T1E:nyét hal Iva,  a`~iai1CIQIIki iZOi173yQ Lw 

be rn A lbntYic;.t re la  Itiópa t űnt:ag6r81."/513/ "Az eAba r coal  

akkor tud válto:;•catni hibctin, ha me  t;raordSúl:,"/ .̀32/  "AZ aLik-  

bar gtud ja, holm  ;":_:ísok hboyan itf:l.ik Sift  M,gu111Vt40$4 E.;  

öníaag€tt is  job ban  :Tle;*smeri." /181,/  "öntaagkról kap API*  az  

4mber."/14Q/  "Jobban rmegisae!!!1»tjük 63.1.41i;uxisat, táíilltinkat."  

/85/  "L"irideiíl.:iriQk vn T.nak hibái, de  eze t aaetlag ő roam  

veszi észre €1 	, mint a közösség. Igy me smonC ják ac ki,  

aa  j á.t ukarat:lvul óa az osztály se  6itségéva 1 ,javit ru j—  

ta..a/17q  

r',ül in f`i~1~M t óxdviae lne az  

b a r t~a . ~r,aemoreLm: 7cS_ Ante nz iv töre kv  ,:;s — mint c z élo r—  

kori ~~; :ítvaa~  41.  .Mgn;,iivawl+yts A  1anu16k ab An a Vi-

rg kvúsilkben iel#intlli,x a kü site  rzyt;jtotta l a hetúeótfike ts 



as  a ggisio viszonynak imkAjawojama 	 

,
~
yon ksivb$  

flatal'+::a n tud:_ _ t; 3ault az összefilc és mAs i k oldv la is, mi:—  

szerint az oGyén fel+alibekzel íRrtozik a közösségnek,  

köta lazo t tséua  ieassak V114,  Ileaatian, ar::ins 1 tv..nulrallnJi  

tevck:enysbgiébsn i.s érvérvest3iiJ kell. : .Ii..i.tdüGrsze a ktanu—  

lók i>ialeidal1it 	NNW. 	több—kevésbó  

Assall~ti?altjautige21  6s a 	 ~+E7Lt 8 a tia11ti1—  

tgtgd 	 aygfyfsa. alaiek a 10113410aellak jó részben  

is azonban ()leak kcivatkQztitni labet 4rr8 a bea2.lit,utts6.8%-  

tat "Arra foltic;í:ilonül emaksög vamp how gamdp hibáit kbzö—  

so nkijavit;suk, ős aglaastúb (Wet is pr6íil:i.juk *suite ,*  

"Kozös Qrövvl jobban whet a hib• kst I,.ijaviteN:.  

ni."/  119/ "Se el Lte k a tKi n.Ulók e czr;aúsrF;k m Litnu 3át ban."  
/i;k, 172, 179/ Tu],a

. jcior.tké;:pen e, :yre tlsn váiaszt:mn t.'o:2;a1.-  

mazódils meg kőzvatloru.il a közösségi erkölcsiség a tanuld—  

$i motivációban: ".1 ,67 tuc'om kiküszöbölni hi3éimat, és nő  

a telelüsséGbr.rvtem, mert tudom, hogykr-: ~it t;e:.tera, azért  

m.Asok el3;;t ia 	vagyok4"/731  

Az  Individuals  t;a.n.tr3dsi teotivu:lok idac;nea kizérb-  

lac;os s4erep6t .uiui,s.tjúk a t:::mai. rbo tartozó következő hen-  

rom F. ériló©ra adott v,alaa zok is.  

"J~oeztcályr,ata  durt, id vizog-itvgi 3~ér„ G   

o Ltho21 	 Zt  

 "tl_ r  . :z eti 	.~._.._  „ rossz  c izovitv ac~ órt bfln- 

tetnak--e 

 



1. Aátabialg.3  t.  

itri  
3. Cwt ~u~ala~Y  

OAR See~W  

2e  r.űncc  

witi.aajokamidias il1e tya  amit  
i• . ~ ke zné1• e  t~ 

t2, ?" /7. IBI z. r bz' /a/  

ajaita34►.rzy1 teviammilrt-1llho~ '~::  3_130 
 

/A tta nu lft Oft *ban/  

t  

A 	z 	61 .xsyilvámval6, horsy >ois a  jutlit-mért   

a büaWLé>3 ;:iaLt; lianu1z1.;-k a 	 #011111111Pla uyi3at—  

k:;z txik Cgalt UM, ritlyi 	a  $nta1>aaBIilisN1 éa biintFe Use :..  

p Jó!  bow  millan 4a talk,  a javamat akillsjak, me  rt aoak  mama..  
,, 	. 

>~ t~nlvlok."/62/  •, Sgy 	tanul8 pedig arról ir,  ham,  

"na jukdlisznevar., 	f,aliu ,~ obtan ityel~ •3;anék."/127/  

A k111:i ő 	 SiOgsí1Ő tun  ?Ldállike 1gLi:) ritka  

volt . SoAcal inl..:tob  éx.vilagesei+rt 	n te nda ao iók, =irk  
taausilidtak, hocv a fiat.a1ok a  u a  

~... ., . ~ ..~. . .~ 

vcrnatkozágban teXiagrrik 	ik, ki.iisp ss t;ik ao r-9.tvsz~tLdé— 

k.:xt,  Jai  ssomput go  a jobb telje 	OW*  órds kénen!  

"TerideMusen asit MgottiiA Llondani, essiak tstaabie  ~! 

azért Waal jó, tia ®+illbMazéljfik a Ss'INA1061141 r 01461111111011,  / lti?/   



1 	I ;97% .1 c._ .r, 

3/  

  

74 

20'3%  



.=3  o tho 

*.a~xw_lm• 	e 	ón kért biinte  t  i!e o  thoa  

7. oz.  Was  



.~~.5 ~ .. 

A tanulók 32,5 "'`,--zit o c3m j u tt Laa az€tk otthon 68 69 %v--át 

ne r1 bitnta t; ik tanulmányi ta ]. jd a i t.►°at;ny J i,cirt, de €a tan G lók 

n+EJL: 	i&n,yisk a 	öszt©na10. válaeryots yöri8ti  
ju 11e mzi 	 teyidftp Let  a tanulmányi tevé—  

koegsWexi aua j át;, tudt. t;osa..fi~. r.a ef orp lwi zot;t cólja ik $e ló 

vQ Z$ táre kvéa. *Oa ösztönözhet e j fa tti lora vauy a b iin.t'v t8e-M  

vc:lú fólerlem"/7°/, "ha  i?Rm biintetrének megs  én akkor  
j úl tanulaille/17 11 . "Hem olyan a j  ándék sz, hogy c oak  

azéYi; tanulj  on  as ember ós new  i.o olyan  taUa  to  tés"/24/..  

JM lentik ki 	sen, " juLal.omtdl óe bünta tést5l fiiwe t— 

le nij.1 tanul ok =  t:ít, nem Were tam, 	tulzottan bele Bzdinak."  
/42/  xR  Y_?sor ts tam  1.n.ék, r!est tudaae  bogy  miért tanulok.  
Atal2uláatúl a. ;;tivéin ftia,. Az eilbitik o sc:.k ursy éri el célját,  

ha  uaa :c:ún;ysZeritik, hr>nvm WINO  ekkar $lérni valamit. S  
a~>or amts sz~iá~ ju1Na7.o~a ~r bii a~~;e~uónrc.a/~7/ 

N z az  	te nifs n clL r  1Ty4d. Rome  k ti?  

t~í vwettc ►~~  és az erre irinyuló törei:v_ ; , tudn•zosulAsát  
eegate  a tin aulás 	 taot3.vuNa it he lye zi a lsú—  

port=  el$'Orbe.  
-  l iaau3aeán44 tiwékenfolle éeat ruroacilalai.  

uunxa motivczcióa bbsieá:u}.k elefliézében az eddigiekben 0123—  

sorban arra törF:kedtünk, hogy arl v m/6xei ós a kázi3ssér;i v.o-

tfvLililo~~Q leiltu43t>E;t3t'i ~ 	 t F,t ,.rn;2l.ók  
,~....~. ..,,,_ 

f41e'w~itaük.  Az e re dtteón,ya k 	a ta l:nak , h oa  
lanyagey eltdoismik jelgatklesek a hát t:evókenyaég.4.  fora 



• 

;40•4  ,~ , +ii► 

notiv 	 n4 Oiea a 10$3M6g1 As  krüivlaate  t8-  

uyeaeiC gistxvpét ille u. Is ilsezehaee.nlltllIt azért  tart?-  
j uic értt: ka 4 toka t nys,ybt Wok a ~~  tY-  

vuaru.ucbzzeilik kfilasialaituit  lirjledéei folyaloat:22.51,, a kon~:-  

1,6t; st í~t#iirc :IzQ rtipéről a aptivemivimmktura  
ú d.t: áí a lc.li3i.iban.  

;..i.zu.ia isskellftt imispet v~at tttraávii u t'i~,~AaC1a  

teamat4 ambition is  a' tiadie4aa tlabitcicuYell.© yz;i:;aÚ,~.4 r.:q—  

45tcY uk  r .r:x:fy:'Ztzk alakulrisifit.► /i3. ay. aLaaJ 
 , 

A  tarn1~t au  tudatMult: 	 asempont•  
341;61 ~ a  *loll  blirdfas! /118bar•t tank, 2:.?/  adott  válaszokat  
is tt-:z: 	 . ip Olga  az ii rati zolligMrbo n a tanu3aioatal  
htpc s DILI LOB  t.ovabbi ~~~t ~~~t 401Bassesiglry  
ss1ya k  több  Lb ()Ida  1r61 aialifeltifellik as ik1i.V  violins  Boa-  
vu:aok d.asjapa4i " j .,t a tsnaUsben.  

shiftp a :~xö;~~~lyi r~ a,~t3vurno~ ~ 13-  
~..~ 	 ..... 

fjas± 1 	jalimt l;j. l _ _  tJC~~, L. A  
no crab:.  tókü u 1Igk,►J:a az 	].W° 	•rtdaso Watt fa lhivja a  
figy(t lag t *Shiny 	kUv© uksisistAls lQ VaaisAndt sZti ~,;;6Go0.. 

111411011•  
A tanulók tarea.LValat 101110113,45 tevek.eo4010t as egret-  

lietri►sa► re:ál.ia ; .1ti0i11111114 	t;ozax•iien falraciG köve- 
te ~v lC lagynixtélben bsio2,ydieo2jkk az e rkö lcs 	é:  
siessiz As al,dku3#i::t.  

Az aG nital)  #MIllatibla re_alla,4 	 a&oo  

3öIinek lútra a 11101MLUk Itlistitt. á WON 46l044 Vlbeelbx3tott  
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Íar✓'adalin~  , fdrrn¢lő inaA zban.  

Ían.uleirkA.  
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~ ~'~I~ .:..~-c~  !'u2~ `: ; t~k}Fi7~„~ t,álTllil.zal~►~. , ~  Jét.ul~~'.:.;: .64441  ~..r..~...~.-.~_... 	, 	. 

á• /ta Albsa  
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toy C.ko nY20,771 r 0 lojetbew. k_U-Aakult a róaz tvev ők 1aaliatair 

jiij.• ;aft "IWzica4ist kapc s o tok t  as irikilike•1ea6g 
át:.13.534 teriakija. • turd& örtsliaót. iirze hie it 46 as4plir. 

A tetree. Lailag hasznou tevéka a,yaót; olyandlik 
nak a tanu16 1,-: azö1ci. Iópzitui, fosAziai ós lvc i s  WO* 

term I: a Virus (:..%.,1railL aktiv eptartdahoz tartiozá 

ik és es okcisz., ik. 

A nazicsak tans ids 1 21 la.datként s  Lu.Anstra Vireada 

kötelezettséGkO* is 34lentbizö tirtréke 14 miens imaciobb 
taralarnit te 1 a kiaftlifite dare a tuddav 	az 

iirAll6a Ago  az lkot6 j 	 kib auta kozáCayi • a tiAr- 

sadrAlrai 67,x1.6 ki 60,6 a f ok oz &Liza/ea . 

A =aka Ulm* WAR t::aboada.Lli érike. v 	6tóf3G 

növ Ai e. feletőikeégőrzetet. A auWat acvo 16 ..1...tékta ;Jana 10D.• 

b • mina le le nt 500 az e re dmény u tareta.d.L 1 onir. ,  6a 
a tanulóra atom* 
A ivaroadalzi lag basisno11ktiv ritankr fcliyainatában 

v Al ik 	 udoa& 40164  
zallzs_24111006.Az  
Z.:x.1kb • illoPtilisan 	ii1aoz ott társailalmi akt iv itas • 



Ö DC  *  s  *  e  i  l s / A  e  

~ sza ly tog 	 akt ivi.tAaának isérdósre • c ,yika  

~ */$610azo rübb pzibaillallak. 	az a labor*  ilik#iv it •  

WWI 	 terake nriigs: tkorillara Iiiikud z . a  

tármalailla 	 asibiliegulle :Ca lt-ofs.  

to lo uninakk.or a 041111100014. baisaonikuaon ~-~.kozzla4nak  
le hotué iltie  u t;jgl. 

iStivel a ?1.1UI1)4911 t<ag8du3.nix..1.t::í.; I_0437~IlOfl altaillevé-  

ken,ysaGro k wait  po ú8 nalAli$t311 ie J3 zi.k ki a xtiestrslt6k tarea...  

claim!.  kivi' 	célul tüztük ki, hozz a tegrsadtcl.mi  sia-  
t

t
ivi.t~

..

k. külsű ;au p3y:.3.v.~u.;lúst,.iu ~c bzatiIq~, tul ~  
K.lo ZU~Lt~~ _LYii 	 lo ' b 	á a 	 .1 va 41  t. A  

a leme z2ük!  és azt a 91. la~:l- :

s;
,. . ~. i.:.1"1 	t a tór-  

uadalmi? ag  aktiv elam  fobraliza aziiia zoxüan feli:ota].az.  
A sn jiitae sailli►lyia401011lricturaban  a zs rvn r'c'x3.~ be  1aó  

fs  IAA tala*  a azit~,.9iabg .41,  101110.1Wiiro 1 kiala Idtott  

via zonAitait SINCUSd3.ó 	 ookolrin.l.uo_n ma G.-  
nyilvánulnak, ©zivazik. irimpteiSk uzt, ugsaladitr a to-  
vék©Aysóg i ©Iowa t,Ab8n ~,a£,uk is tain3ukAlea micatosnak  
áa zita imukturtilfxü3ak.  

A oza lyials ignribenoo~~ t boi'oi.y;ie614 'IrM ►3,só  VII-
t6 la k 	 kia ro l•i,-ük a i.iil6ntaöwő  
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IOW to .3 =awl° 16,12i t take tá bU16drokat 40 az ir5- 

nrat4410010 mly  a  MilliA00441"bizonyos  ataAnos 
pozicióját" julenti 0,40000016 Aai4beitaz 6:efde;g4s..- 

ban a  szGrnó1yiÓ tda1ni aktivitAsAt olyan erkölcsi 
szinezetü irányultságként értehlezhatjük s  amely az ember 
bármaly tovilkanyaleCbon jelan lebat s  a tov6kenység konk. 

rét tartalmitól filecetlenal.li 
A ta0001.121. alittvltda pszichol6glai szaMontból 

hipotótilluomn umr brillmazzük s  mint a szemólyieft Altalá. 

nos aktivitásAbaa mepwilvárallós  C 01,440 irftrultsAGd-
val összefüggő szilárd szemayiségtulajdonságok egyikét. 

Fantosabb tartalmi Jo mye i Well a leve tke zőka t e ljiik 

ki;  

1. A baszaos Ilisftemplösiv való 	smisS# 
úa a 010130.4010111,4igi 

to a tairoadalmi aztikaValisik Oa a tareadalmi őr• 
&la** tudatos 6s uralkodő aartivtanai 11104010 

3. a közösségi folelősségtudat kibonSiikozdsa a 
kötclességtendenciak kialakuasával Impcsolatbani 

4. az agotni ós közössigi órdekok UsJzoftiggósének 
ecaséGénok tudatositásal 

5. tudatosau szociális tartalmi taViitkonyeöss 
G. társadalmilag produktiv toiftenrség. 
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A t4readalr4 iaktivitás kiboatakoaáei foayamatat a  

kí.íl.önbözó tie 	tariils tak nem aUMW  1111értékben be.  
Polyáxolják. .Szórt a  tanulók különbriz 	4:kanya66i fvr-  

m,'iintj;k ds tevékoaysógl. torüla to Junk p3ziaholóciai e le II»  

Mies  kiilönbon f iayQ  Lae t óa.ite m l a a Le aölyia 6s aktivitása  

~ ba.nul6k táPeac3almi aktivitásának f e j  ez•-  

1141114 $ btu 16i tavv3eenyo külallbs3aa 	 va189ulhat  

tun.kban e las3aQrbnn a kd#ibp3.skola i taza.ulák  
t~~ termd l~ui~ái~~ vu~i i;koz::o~~b<.j.a © la ma ztük  ~ ~rrr~. ~r~rr~~~rirrrrrrr.  ~ rri~r  
a 	 8g téreat}almi ah-t3.vitáa 	p azicholóGiai iiez.  

szelett►Sit;.  
r, 

 

eze gec3.t illiej ►lakoldkban©3.vc~~zo e:t v 	tok  
:uap j 	td;ea ualad, term 3.ömunkába u f unkc iQn::ilá óa ale,*  

kuló mo Uvulae truktura oltiardelutt törQkeatii.nk. VizeuúZü— 

tunkban abból az 	 öl indultunklyrek  
alupj Qzek a motir.k ö.aztönz é8 irdnyitb szerepük  
Qa1le t-t nárto  t" is adnAk a toy Ókwxysót;zek *  óe icy a  

motivumatrui:tam  si„plksiksi Ghat6xotiebbiliektól Vise=  

villtcaik a terllkQUySts Intel. a s  e$0I63PbOir  ~ . 

A  tanulük:rlak az ag01401 allIstöztzbs, r  a táme ii:3lni  
te rras1 ömünlm  ér tók.í;.rw  k pkelbeu való kif e jea éas  i~bántí 

it-filly(' obit, ktiva Z4eGha tároz ott i  koxwtMlle  

cino,aráben nem jal.l.eLazi a Qze mól y'iaé6. arkölos/  tope** 
 



sógének mértbkót. .A  többi motivuIIhoz való vi®Zonyn, az  

állandásult clasiná].ó xtotivsk . ialsölc©i értéke hatitcbzza  

meg a szemaybiée; erkölcsi éxw t;t ►a(:r;e`;t, tarsadalni aktivi—  

tAstt nak mintioöÉ  ,L t • 

a/ az 	atác! iumbc►n a  tanulóknak isiciva ~LlanSat  

kifizottlrt wuriwLbér teszi érzókellzet,vá száiiw;izo az  

össaefifi ;E;ést a társ,.ldri. lom baszna és 	mg.&  apasseMdAsa  

közö  +:t; 
b/ fejlettebb fokon — la  a pénzt az osztály vam,  

lakiz—szervezet kapja - a o 	 szolgáló moti—  
váo  ió ú ösz tinz~. öle a tanul 6k táxas.cletbl#, 	iiban;  

:/ a t.zrsatlo lmi aktf.vitAs lQmavasaÚb fokán  a 

szem6lyi0é6 Itépes útólui to nagyObb közön:ac:goll, a t: raa-

dalomnial va ló öeazetal totalst, 6s,dekazonoasaágot.  

A két utóbbi esetben  a pónz, az anyzici dotiocib  
Qs 	 másodrenB.ii motivumna v:á].ik. Rzt a Qzin-  

tet  a középiskolásoJ: tiiábNt41. még mom  órt:,+ els  wait  
etzTórteimüea bizonyit az a Ow, Mgr  siegasnamm::ua-akst t  
órtate l.e nnak tart jAk eaSie a társadalmi mob*  ae lynak  
ért:;ke non fe j.z5diL ki közvotloutil pi11101110,.  

A táraadaL:ii terrnelaraunlik *dye N&an ö1►to t a tár`  
sada].ti7.i aktivitás lényeee® eionlöt alkotó raotivtrazaak, a  

SAELsadr'  ]ni fo ze  1' " aéauckt 	g1bealleallibi►ra ós erösö—  
dősére atáltal, hogy éraáitta%tő ►é ligigig ma 4004 seilat- 



nak  a társadr.~ lom 63ü tabs  bQtöltÜti; Qz91°Ctát eaz embereknek  
a nuausa vów® nysóc;:~ o~ v'aL~n e  F,yma'ssn twikorolt alas*  
iiifiá he"í.6.Q:lt e  a 1:Üzé)aiil a tc`sn#k $liamerésenek c2Z'Qját,  

az orkö2cai Biker  3rtók6t.  
A  közápiskolasok tás'ead£:lrui aktivitásának. aaju;;os  

az i.uú lo  .413 	az rSnáll4€sáz e  ayro kif a  ja  ze f;  te  bb r^.e cnyilvár-  
I3l,il:st1 — bontakozik  ki az 6.ltaluk vk]aaztott társadalmi—

Ina  I18.8z11o:3 L•evékesyséGek tiikréban is. A la,F; .lkrlmaQabb  

nunktlf ooliknak a zt tart jáks  ane lyben a lka]mazkad,tzi la he t  
éIa tskorri sa játossáGa ikho2 o  9004 4•4041,ő11böz,  kia ~;á•- 

ezitbe  tik a tumuli/any/  tevéken3101 egyoZllltluiligait és  
bOvita3 t;ik ezakAai tapaeztalatt,Ultt.  

rag a tár~ac:cami Launknmilifiliaztás kialakult resideze..  
réöen ma g'ratározol;t tevéksnysé19et 4473 felnőttek a Oro  
aadalmi aktivitá,a konkr6t formáinak k:i.választ4:0411111a az  

etztón.i érdeklődést, kodvtel.éat, hobbyt rószeeitik elcaar-  

ben.  ugysxakkor az középiskultes diákok tlIbbiNto1 "szalmá.  

bra  vágb" t  ú,oad.:.lmi munkát v 6Gzv ne k szivdsen, ezt is jó  

allailomh.fk tartvL ujabb szalnat, tapasztalatok szerLás4ra e  

a T:aal m :J;;léviSk bövitáuúro. 	 érvanpai.°.1 4z  a ten -  

c,lenaia a ez3ikLzt;1iiGkoláF3 ás teahttaapi oeztáÍyokban.  

A kóxd3ivea v:Lrseá.l$atok a  bizonyitoliták•  hogy  

a kö46pis~ ol2sii Waulók t irsaúcJ 	 Ladvo- 
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*11 teltőte3.ek a ikults* 	* pozitiv szAraélyie3gtu3ajüonaix-  

calm t Pa ltéte z~ eilloaddidLietivumoiz,  daidaanciáj Ara . A  

közösaéeil  ta3t=vadalr3 motiv uaa előf4zdritila sirtinst 2.4.**  
60,13 P-os volt,  im en a tavatenységi fox.*  iea nc'kivül kay-  
vvió fe2tételetst bivtositot:t e  indukálva ennek a bacílii.  

tc'dAsnak lőny9g*s Sellini11őit: a rora[p.ailndü erkőlos? ir3s, 
 

rsyult®`icot •  a közi33asli Spti.vumoYa t. 110t:ivumok re;z 015.  
fordulSAi arímya a tmnulók tAr3ac3almi lOSIlela4006. akciói-

ban  z:za ~,-er'vQiti <:zt a fclt.ótu2ozőst. ad"  azarint a bIltl9ó  
razioh3.ku^ irzditékois` bizonyon  ért  Wotan a tevampissesit 

 .. 

meg2aatúrv:.6 kiilsö ob e~tiv I~örtilm  . ~ 	 ~►~  

a,0 1J.e Is  a c so la kvós f olyeial.** into riori.zakillaii  

A  tzIrsa::':1.2i 111141141101 11.11111601* IOW  iiiipliztitok  
a  lap jAtli  a kii2vetlen élmlaysziatan bofogadott ks f"e lc:ol~o- 
zott mozzanatok e se tóban 	oaa .:,.Llyc3kbaua olyan ~,2talánw  

1=Ovsíuáll~ 

 

alakult ki - többnyire a k,aAip/ák vc'jle ménya  
aletp jan - mulyben a ldilesá iaozzanutok dminzaltak. t3~ya.n-•  

akkor a kialakult te76kina k1i0aolatokban 26tre  jött kől-  

osöntvat.zuoke 	 közvisissény, a közön tvvé-  

kanyaéten 	 limpbeik alakibd batással voltak a  
tanulók w 21::rti " lyiségózw.  

A üiiíkok ólmGnyboazAnolbiba,n fols:10rül8 ki.i;Lov  

mozzanatok  a s  za rzayie égfn j  l  öd8s kés  öa i pa  rióciva  óban  
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11111111104.0.14 	 *On tnak.  

'sort  tula jcionitOttillik 3e lOntbtee* e  zeaila ,w  aimmenatak-  
x>$.k, mask  kűlt3niissn row  ja Viet  oakoroltalt fitnulákr©.  
A fe.lídó**z

,,,,s~~~.tYYt}.~bu.k'n-=s`.n,ya
k coral".  ~ae

1
l

'•
ke d8 ®wax~o j~o volt A2  

ta1ib8r@k logs kialakult k..ialakult ~ÉsapO®o~i. i',fl~~k, vlitZUdá .1—  
lavallikaao.kaa, az uj körlyezetúo.n o9.foGlalt dbjekti.v  
1~ lysöt.űk tudatositAe:Inak. t.lysn irarkyu taape,stztalataik,  
bar Lak; soak a  konkribe éleiony e:  int  j "vn jviantke ztek, me euk-►  

ba m1 j tik a bisőbb f, raam BÍ'okU Alta láaüsit6s la ha t'óe óLót .  

A munka t'olyman kialakult emberi kapcsolatok  pozitiv, a  
tanulok 	legiallate órtókolt stemmata volt, hogy az  
o tt deltoid*  Ibleillttek 	 kinti .Ü ták like t a  
m~I~lrát~M~ 	

, 

t; Gy;ázbx:.ra v6Gze tt 	:maim  eorin u jtaxtalzvab  
vert a  r= .s...  lUk 	..• 	• ti v z 	oak ttj itirtókts  
IMIa j c:onedt;ot fa z tok  ‚Nil a 6.y .̀3;:taban 6e jobban &► aze kovel—  
111,11l2ódtzk, mint 	 tinS►  a w úkti  t 8  lói;úrbe  

t6 fiaxzului::in,yi t',ovóken„ebE; közben• Oy+a:gukról, az uj  

tbQn nognyilatYozó uj káp©soég^eikról 	rzett ta,paeztaa•  
lael.ik fokozták Ö;lb 3.zc3.tulülsa t.  

A közilseág.i be itilitfid6,s k.ialakuldoanak sziiktséseze.•  

rü f;altótala az ambartik 11104nercaónwk i@, ►ántyre, as errs  

való kcpo ,aós,  raily &l et  kialakullaat a tanulúkbaxi  ~xz 

1111111111101114.) tiszté1106 azoretni tudják az  
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e  rib* rt, Gértanit  snit élni Goa la kseillitit; Wee  az utca  

haladva aZat;3 tlgesik ki pozitiv Ipalipoiatok. .t kuirnya za  

kc~ l, kap coolódliiiéak a  különbözőközöas8;,-akr.hez tavékony9 C~  

r3or<in!  vahatac>rak k.özössbgi e Lah4te kkb.  
A tlMllitaAm1oinan a 	 iolz-u~tá— 

~, a epzdusLo. éle t xsóhiuky öaiiggessioise3 a~rer itt  a lam  

ism) re te ik, a f 	inunkával való küzvn tlan rae cíf/e*1M-  

a8iik az JAW htttlitati 1a ha t kóu őbbi nuuka tc;vóks nyoégük ier-  
kant  seggliciójd.nak a za 	 , pd3yráir•jnyLllto Aoak:  :. 
kialakulására, me tp zi]árdulUdes.  

A társadalAilig 	eL°aber focalijaixsak giaetáro2 áp•  

an t2z OaztibiliM'Skl órak.tun tat  kiaér.ls azt bizcaoayitje.,  

hom,  ta`ltnl+le►n tom 	ri.k fel, ueza tudLatoaitjált tawlók  
a t,ísan lanai aktiv eitabe r be►itke arayeégébe n a  

érdek és az sg.y6t4 1111011103ak ssibmilessrii eEgeégaSt• Ugly tik—  
nik, e he lya t# olyan tulzott nitru iatu kÁ41st ai.akitotVk  

kí maG.uktiltit 	 aktiv e: Ilia 	 aki *fen tin— 

magát tigiza Gadvü: to véka nyloe dni .:ook ;jav.3sv., *oak mAtokórt  
1111 a kinutathftó tan43anciae. a tu.nulóic sasgiratároz:íai  

kit3úr2a ta ibas>< ismét kiinduló :ilpoOtlti3Oviet 	a1,11.  

tó.raaaztani, upnn3a ugyanaaaka: a  iiialták z.y tfira,i, raazűguzc3t.■  

aexc,i túTsad£:3.áni munkáról 1111111111i}'ra'.t: f33m:It::iball li.11j l(rban  
ttudaatoaaaa). megfogalmaztAlt et. IS érdik@$ysóga t, at Mager- 



boa  zánolók le  gE:öbb jóben pedig eGyórta liaiien ol,gen árt óku lés  

bontakozott k.„, molybon a ttirsad:11ra3.-1:özöQbist szaan lót-  

re heelis€u>ak tudkl 01311010a rac 110 tt fltznulök e 	őrdeko iL-a t  

1.~ sotrbbüa,n e la ma slat  

F-`J:obi€ma3e  lye tWink  azóleaQbb kiirii  k~.boa~►~~~ 

41116s1:4ben ~~~vk~ valal;stiik a tiraac?:; Lai  te  rue 1 amttalaits sunk..  
~►v~ó raot;ivur.astruktwit a ~ :.uuln~Zr  ~  t;avc T

jy►
,

~~  ~~  iw~~ itó  rlr ~ rr-r.~w~ /~r ~ r - ■ d" wr ~r s  

Rbboa a xvl5036be ►n 140ade:iekalótt a közi.;:;aógi  no- 

Uvuaw®k,  as e rkü lau ila rassa aabb DJ  nc:ü eat rke nt ö tally  u.ős  

v 1i3fordelelasi a3m1a3411 110.011010, alakulJ.sát kisórtük i57e 4"  

la  tame l a két külöubiizó t+rr1llenye4gi foraó%tn.  

A tanulók domináns teitékesjs44.4 fonati j::tban„ a tanv-  

iásban e pse ial.iea rxot ivumkoxitbsll#s14 L Qntailiesik ki, ms13 ►ben  
rae 	Viruz ó ha  l;vn 	ogla. lzaak a 1 a tass1401. to v óke n4a6g  

al.apraotivuuai, sz e 1jöoendt5 	 való to lkcnziilöa  
óe a  tudás 	órds kl46.6s.  

A f® lmórdra ta,ausl1ap azeriut a  taxwLls astiVició jában  

rr r6son crv"E:r~yeai.il as  1.nc3ividu€illJa isglitókdiC doninanoid ►jae  

Gu o 	Gfv:I.e1 Zen a közcisr33a1 r:.of:ivunok alöforc:lu3.ási  
o Vinyl  a ;i.atctu oriyi 10,1 ;v.  

A sm taQ:x,yie#g "ertdeaw  a teV4ltert;yesbc; hialakult rsadr-  
rr zoro f  mv1yian a küla 8 fel AU lak a tweak 	t gbottár  
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rozó b,:lsó ieltételez4t;tsbgaé vA1.nak. Kóvetkezóa?.épp a ©zd- 

nély:isóG foruil-ea asakie ebbo n a tevékenységben val6aitba- 

tó moot  e zór-t; a közópiskolai  	uzanél,yi®éGónQk céltu- 

datos, t-e rvyzurü alakitása ésdtllibgn • különös tekintettel 

a. tzí saiki:lmi aktívittist raagiblem rog.lal.ó irányulto4g formAss 

1401=4 •   különféle tanulói teviLoRngaégfamak puzichol6giai 
6ssz.e3.illOssi :L'altárva o  vzu s k koniekven+t►Siit a nevelés 

mindennapi cy, kov1g:.t;aban figyelembe isoll vennünk. 



No  1110k1• tor  



1. e4. óraterv  

Osztályfőnöki óra a kilipiekolai tanulók  
túr€uadalrsi aktivitásának pszichológiai  

problémái télar.ikiirébvl  

A`I' 	UA I~ ÚL A  

,~()t,~~;T TAPA~~4Z.~rP~l„41. AI.~pJ~~t  

/A 4 &es osztAl3rfcmöki munka tapasztalatai alapján/  

Rely* KÜzsazf.asági Technikum Statigztikai Tagozat  

Osztálys IV/B.  

Idüponts 467. december  15. /péntek 5. óra 115©  — 1235/  

ösesseállitottas dr.Besiti1s Jontin.é osztályfőnök  
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La  v t: ze 	 s kb. u'  

Négy (Yvon  keresztül több izben ve te ttek  részt különbö-

ző társadalmi munkákon, ahol  igen szép a re dmónyake t órte to k  

el. 3z  ne  masak az én vé  le nénye m, hanem olvashattiMok a Dél—  

mamarorezág néhány nappal ezelőtt  megjelent SOiliban4 hogy  az  

iskolák köz3tti tá,rsad4.lrai munkaversenyt iskolánk nyerte  Ise  

e b1:3 z az a re dmónyie z a Ti munkátok is hozaliarult. A társadal-

mi ma"  W#áeAról kördőive ke t is töltátteie ki. izen az  

ár:ín piltar eSSMSf ogla l j uk a társadalmi mur:kí+k során  szerzett  

tapasz talataitE9lkkti  óezrevótels ite kr  t. 

Keaden6m azzal, amiről már történelem  Órákon  is  sokszor  

hallottatok,  hogy a munka mindsn gazdagság foirt.du. 	snnúl  

több  is, mert a nunka mindan emberi 'Slat  a lsó ielapPe ltéte la:  

1. AL  344a tette  az aab3  rt e raba_ rri.  

2. A  munka szarepe azonban a további fejlődés során  

még agy tónyezőval jazüa3odotts a  z a r.~tx~ ri szeraó ~.viebt; 3~ib4 -r~-- 

takpzAának sazitüie~ forrása ,a I4mrlava és a munka  további  

az.e rve ződ6sét az az  uj t6nye z CS a társadalom irányit ja.  

Mág oldalról  mespliAWOR ezt  a kórcíós t arról van szó:  

Az embar társajp1mi aktivitása, illetve a ~~~~  

Olatár:ak különböző tevékou.Ysól-pin való  xé.  zyétel taszi ier,a — 

tövó 

 

egyedül. honcaz embsr kamullzei  sokol.daluan. Kibontakoz-hassanak. 

 A szocialista társadalom éppen az előbbiek  Matt  

alapvető jelentősó&nek tekinti az  emberek társadalmi aktivitását  



Az iskolai tiaul.ók e s® táb© n ez a fain/ beige tiMORda lmi mun-

ka. Mive 1 ti tgbb tökalommal ve LA tek 1és3zt tiessialri saurikán,  

iGy azok t<<,tását gyakorlati tx3;pasztsetlataitokxe tiaisssrzkodva vitas,  

gál j u k.  

A továbbliftan húrom kitsdftea►oportban vizsgáljuk meg a  

társadalmi munkáitok tapasztalltlt3.t.  

,I..s.. jiAWL IDAW►v41aok kbezte ttok  ~ leue 	 e t a  tkiita0c11a~,  munki~►?  

kb. ts-10*  

i.A 1 	t 	nuat ve tto  te  k.ósz ?  
at Konzer`Jg,y:IrtaaII  

b/ paprikaszedés Mihályte lek.+tn  

0/ nyári. épitűtébor Kiekuntólegyházan  
d/ bécsi krt.-i lakótelepen  

2. Miért © lentke  zt;e  tol?  

a/ Uj körsr,pset,t  a szülői 	való tAirolbie  

b/ uj ismeretségek hasonló korUe.k:;ul  
c/ tapasztalat:szqrzés  
d/ a vietnamiak segitáea  

e/ tanulzs.ik belöle  

bat' _a  volt a t• _.  = dsrc ~ _  m  ~  '  t  . 	szdrn 1  

f ornál1:44 á%a n?  

1. Milyen kis /primór/ kLzüssséGben voltatok?  

a/ Brigádok kiválanztuaa  

b/ milyen briÉádokban voltaitok?  



c/ hogyan vá.la:.:zto:.ták meg a vezetőket?  

d/  érvényesült-e az önkoroanyzat a váltaszt_tsoknál?  
2 	kül~inbö  ő i:3kolákból 	y  dbk ~aks~íl "c~ .:ze xiilö tari 1 '  

hogyan hatottak rátok?  

at Je le rxte tt-e élményt az uj társaság?  

b/ kialakultak-e ba.rdti r.apcsols,ial  

3. Hogyan ellenőrizték a táborban elVOaMe tt saur.kát?  

/A munkához való hozzáúl.iás kérdése/  

a/ k.rtékflltók-e és mennyire igényelték ati diikok a munkák  

órtáke lését?  

b/ miért dolgosott MOONS  ós szorLp l:,uauan, aki jól  

zott?  

4 A kö dead 	rGbalt-e be.i ~'ol <zeo2ni _. ese ; e .  ma  -málto to  

v~  mónyiike t h~o2s~iá1l .:s ta~?  

a/ iia,azreve ttók.-q a hibákat?  

b/ hogyan próbálták seL;iteni azok kijavitél$010,  

5. Milieu liaqzna volt a diákoknak a tassacialat_amoWr5l?  

a/ 04geaet3tek  

b/ tapasztalatot zere:-tak  

c/ e  mbe rtársa ikat és önm. gukra  t is j  ob aan rae 6 iscli: lMk.  

~~ A k ó,~iéJC~,y 3k.nsk volt-e tartó,  t.kit' 	os~yk~ zriQ,~~~?  

a/ Jobban :ae ; issaerték egymás értókes tulajdonságait  

b/ felismerték a köz :>aség értatét  

c/ közös  szórakozás, közös muraira élménye  



1g, A t̀ávadalmi maNcAt hogyan brtékelitak 	összes didk- 

Wags  '-'cso1atoe ter► 	á °Qk'.Ya.~~, ú~ ?  

1.  4 o  n  haqaaatAlasmULA.LaRmaligAEL.aal.ala  

o=a.k et.rt,= + a 	v 	n é .  fo .- :aá.b€an 	zhet ét 	 ;;-?  

a/ d laaélo t és gyakorlat Ica pc s o3u ta  

b/ a társ3dalla te rme lós gyakorlatának néhány területére  

bepillantást n43rtek  

~i,.~..~~.....c3a,,l.►ai ua ~ ho1,, ..taANSék1 .i10 6.1W.~tt. je  lagfe  3l ú-  

dése te k s zeaavont.iából?  

SO'  A  saját közösség, a saját éle tkoruak hatása  
4/ közvetlen kaposolatba kerülnek a dolgozókkal, akik  

e irye ntungu félként kezelik Must  

0/ jobban megtalálják Yata lyüke  t a 	ta 1 LMbagn  

d/ megia:a®zik sa$lt értékeikete  teljeraitökóp100040ket  

e/ a közösség tevékenységbe val6 	öblbnyr  

3.  Van-e iekolaí ~nu1.  ....~ . 	_....~.  ._...~...._,.  
az a  ad ia.;ie  k: alu  DA W  

a/ KöstöesÉg* emberekké  v:ilnak 

b/ fe lieMS004 hogy a kft8S441010 s a  táídadialoraara  

is aziiksigtik van  
0/ később is szükaézesaak tartják. Logy a küzögí;rt  

dolgozzanak  

d,/ felismerik a közös Units  örawét  

1. Ki tudná ás:a ze  f  oglalat att osztályfőnöki óra t400040  ~ 
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gondolatait és tunulságait?  

/A szocialista táreauz;lr.kit cs:=kzi,iosói,~i emberek tudjak  

felépiteni. Mind a tarsac3axorznak, Llin,d az o6yéneknek hasz-  

nos a társadalmi tevókanység, azaz a tá.rsttdnlr4 mundt,-,./  
2. Tudn.Atok-e költői faldolGozáAt ar.alitreni a szocialista  

~e 1 ze gii 

 

munkára vonatkozóan?  

/Pl. Juhász  Gyula: A ;:.,unka/  



1.  ez, Jagxzőkönyv, 

Osztályfőrböki bra a táraadalwi aktivitásról  

ii, ~ lyt Közgazdas$gi Technikum  Statisztikai Tagozat  

Osz tály  s 1Y/B.  

Tanár  s dr•Berkes Je nőné  

Időpont:  1967. ciecaraber  15. 

Jo  LeritAt 30-as oLztálylótszám  

4nztAlyfőnök= Nfgy éven karesztül több izbQn vattetek részt,  

igen szép eredménnyel különböző tácaaclalmi. munkákon. A z  ered-  

raón.fvkr51 szólva, olvastattátok a Dél--UaGyarorozág multheti  

számában, hosy az iskolák közötti társadalmi munkaversenyen  

a mi  iQL olánk. lett  az ,. ls Ől Ehhez  a szép e re dm ,nyhe z a ni  

osztályunk  tanulóinak r.>unk i  ja is hozzá  Pru  it.  

A társadalmi munkák fapaszta  l,a ta iról kérdőive k` is  

Vaile#tetek ki. Szen az  osztályfőnöki 4.4a padig  a, szeforỲlal-  

it  a társadalmi munkával kapcsolatos g/akorlati pe.sztalata-  
itoke  t.  

Kezdenbr IMAIWasORl, amit már tőrténe 1®m órán is több-  

izben me Lállrapitottgnk, haw  a mtinka minden mambilig forrápa.  
L`^ =nól több is, mert a munka az emberi  ólat  alapfil141ele  

olyan értelemben  is, hogy n raunka  t tt®  az  e a iv  8.  

E, munkn szerepe a tovAbb i. fa jl3dée során m6g egy tényezővel  

gazdagodott„ ós ez paiiie az arnbc3ri társadalom.  Az emberi  



személyiség kibontakozásának ez a legfőbb l'on  1  esEkt3i,. A  

munka további szorvoződését a fejlődés :3oSii,  az  emberi társada-

lom irányit ja. Más szempontból arrf5l v an 0104 hogy 	ucaberek  

+~~Lr9blfÍlia~iii t;QVu. ~  «._y.~ Ci'e. illctve e__~~ki $ t  kuli!  ";G8  + - 	- 	■ r  

tov::k.unvsvpreiben v ~-1~  ~~s~rvétel t~sz 1ebitbvé 	hol7 t, 

:.:4 ~ airu.,igli,$~ luan  kibon3111cozhaQ9ók. 	ezért a s:Ipoi.alis-  

tx WISOMAR1omban  nt.gy je].entőegi.i az em :.p4,ek táyeadulmi tevé- 

alkplai  tunulóknáa. a t-:í:reaaalai tevékenység u~,Tyii for-  

mája a teixsadal..:i uynka. 	több izben végeztetek tá,rsadaI•  

mí munkát, ezokalok a társadalmi zaunkikkr.eak a 1atását gyakorlati  

tapaa z talüta it okxti épitve fogjuk  It a mai órán öeS/4,04041ni.  

Három kórdópcüoport köré gyü jtk3; t jük ~Dsiolatainkat.  

1. Milyen motivimajlimatgttek b.nud ueke t a tárpar3Abgi  

L-unkás?  

Ftilye la társadalmi munkán vettetek részt?  

A  Konzaxv :: . várban minden évben, az Ujaze,.;edi KISS -t bor-

ban, a ;écai krt.--i uj házaknál tisztig ip#tótábor /Kiakun-

lile gyháza Gu vdaság .  

Miért jolonticeztetek?  

"A  legtöbb t ►csaualmi munka+, ae ** Strisoztijoit. ins  

kéntea jelentkezés alapján ment, a K! Sz Bizottaá; által kije- 

lölt mink voltak. Nem arról van szó, ho . .,y now  : ;römM1 *antünk,  

öröm* 	*tönk, ca«k atum önkéntesen teljoaun. Ami tuijooen  őlr- 

kóntes ►olt, az a nyári éi itötáboraai  v4;z« t,t 	nkóntea  

volt 1I. osztély  ban  az U jezo, ;e d.i K iSz-tdboroau v4;zo tt munka.  



az önkéntes:ó,; — suut;  iv  látszott az eredc46nyun, mart  is—  

koltisig 'Mott egy setai6t:, 6a nagron art/it-kink mi,nflannyian en/.ek.  
. 	 , 

A Nisei  kőruton én 	 iiiiszt , kban" r*bgele anniga is ön- 

kéntu s v olt."  

ALMON"? tiilyen motivumokf  gondolatok késztettek  banns te—  

bet  #iitN a munkára?  

%részt mindenki  damp ajánlotta !el. A lima; ,iis„ls  

xaia.tt is, szerettünk volna minél többen r6oztverni, mart még 

aotv3sem vostu.nk ily nben /nyári épitötábortxAn/, Ls ugy gon-

doltuk, arra csak addig nyilik lehetőség, amig diákok vagyunk.  

íCözülüak az oszt :Alybók v(;nnr ► 1 városi gYarMkl$14 akik tulajdon.  

képen  thna is ismerik, ni az ame  z~Zá.aAied 	Kiváncs iak 

voltak a mezőgazdasági munkáza is. VáltozLot is jelentett  

az 6143 tünkben. Van, aki nyáron is itt  van  mindig  Szegeden.  

Nekik vált,ozs ! osságot, két heti b*tiaralott prilleraset je le ate Lt 

az ápitőtábor. 	vest vatillit a nyártól, azt gondoltuk,  

bogy  az épitot;ibor ke 	élményt ad, .;iert kale *Lie tt, hogy 

dolgozunk, elezóeskozunk, mert az ovzt =ly tat,jai eL,-yiitt vannmbte  

kellemes táreasilest jelent.  J ól óro r zük nagoilint, és se gitüok  
a menliantlaariliigsk is.  fee tulajdonképpen est is vártuk.  

A közqoég  is jobban ös:;zetorrott. A mi see tiinkben  pbl-► 

d 7.u1 az épitőtdbori tá irda oly=okból tavődöLt össze, akikről  

addig cook azt tudtuk, hogy egy osztályba járunk, tudoae, bogy  

iiivják. Amilyen kapcsolat ott kialakult kifztíink, az eginzen  

más volt, teljesen uj volt. Ahooran ott megismerten a lányokat, 



e ből a szer.► .,ontbcíY is  nagyon hasznos volt as fPitíitábor. Akik- 

1 eGy voltam, wegismertom 6ket, il  a felfogásuk  

a Lcunkárál.i.s, hogy tudnak dc,lt;oz.ni a  vrAsii jó eredményort,  

és a közösségben hogy tudnak viselkedni. Ott  két hétig tuia j-  

rionképpan össze voltunk zárva, és ott airuieakiről raogmututko-  

zott, milyen a kLSZösoógi szelleme.  

liptályfánökt  Milyen hatása volt a t'síaiitlmi Aunaimak smemio-  
lyis ége te k f  ommAlikeiüe ►n? Milyen his /'NOMir/ katsilWige ktien  
voltatok?  

6,-12 Vila  brigádokban dolgoztunk. Szerintem a munka alatt  

a brigád összeforrott. - En  nem he I,,a sa 1.tei.i, hogy aa osztály  

billigidokret volt észtva. Valahogy w. -y cireztaui, hogy   az osztá-

lyon belül a brigi!!óc küzdenek egym:i,li kJzt. De ez  aim  nar.sea  

küzdelem volt, eokssor elfajult, óu *ow  azerizitaa nom volt  
a  gé  szsé  ge  s az  aei011p,,i40WíiiWW41 4114e mpont  jábd►1.  

4z tAlyt üIkixt  Wpm  s  Z  ci r v ef1a Mg ts b  rigád olca  t?  

Az ópitőtl bortan problémát jelente -3, mert ha az  oaz-  
tályból, nem  D.w,tQk i,c--an, akkor  aids osztályból vagy iikolából  

egéazito tték ki a létszámot.  

úzerintem nam is az volt; a lényeg, hogy osztályonként  

legyünk a brigradokban, honern hogy ie..olánként legyen ei eztva,  

mert iskolánként Ortvko  lték az e  ivd1410.  

Ug ✓,tAyfönökt  Hogyanválasztottatok mega  brigádvezetőt?  

A KIBz-3:izottaágon kijalölift olor gsv:Lé1yt, ez a brigád--  

v© ze tv /a beküldött nevekből/. Az illatő egy ra, val o lúbb el-  

ment.  Semmiféle  be  lept~ó}qpunk n:am volt. 	mu g  voltunk eléGadve  
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a válaaztáaMa* 1111 	befoly aeolhattuk.  

A KIL11 Sfxottoágna.k nz volt a hibája, hogy teljesen ők  

döntötték el, WI kutatták, hogy m ;,r:felelő képaisuósek,lial gon-  

delrezik-e ahhoz, hogy brigádvezető leges. Gondolas,  ugy vá-

lasztották, hogy  aaAlyii:nek a nmvu a oeesSIOan legfelül állt.  

0szt:ilyf 3nöks  Ki  volt a brigár3ve ze tűtök?  

Jim1 lroltam a brigtadvd zo tó, óa furosallottuk 10 mfn8nyá..  

Ise, biota mi  vúlumónyünket nem ballgattak rlg,  nem  vulaszty-  
hattsili1 OIp ► L~unk közül. Tulajdouképpen mint Jri,gádvez4 tJIIQk  
lönösebb fsladatUm nee: is volt. Agy 	előbb bohívtak,  
aláirtnra, folvettem a két het ala tt  wait  koalu ct, volt egy mee-  

buszélés, ahol ulaondták, mi a szokás, mit kcal muocuin::xlaai,  
mit xuyta szaJud. Azt kellett tovAbbacini, de 	ae.dmi.  
Osztályfőnök:  :selyik iskolákból jöttek ebA az c;pit3táborba?  

..:=zuul;eer©l, Du:uau jváraeból, 2-3 szegedi i:Ykolából /kót  

tuchnikum és a rl'öuiü.rkcny ;imnázium/. Összesen 220 fő volts  

ebből 120 Du.nau jváronbA. Annak ellenére,  hogy három városból  

jw L i.iiuk iiueze, e ;_;únz jó1 r,►egórte ttúk a tábor végére e Gymáat.  
Uoztályf önöks Az uj társasig, a má:;-máa vidékről érkezett tanu-

lók :ie leaatettak-e élménrq  számos -okra? Tanulta  tok-a töltik  vala-  
mit?  

Az  én v::laményem az, hogy olyan  tulaA .foszn a más városbbl  

vugy iHkOl4t,ól érl.e  z3 tt8 kLu t nem  isi:leItük  me L;. L1E;rt  páldild11  
olyd~~ , norif eelönként e Gyütt le he  tto  k volna a különböző brigádok,  
non volt, és kevés volt a szórakozási lehet8444. 	Segiittlét  



all hoa !  hogy we gi+1MR00406 1/111411 e t; yasűe* HŐL,nhe  vo lt  t is  az 6ra—  

koz.Asi lehetőség, akkor az is olyan volt ,  hogy ott nem volt  

alkalom  arre, hogy ott öa oze isn4 rke djünk eomáaxtal. Az ismer  

kedé8re akkor lett  volna  idő, amikor szab adok voltunk, de ez  

osak cist:u volt mar,  akkor poe.l€S  már be  voltunk  zárva  a szobába,  

onnan kinas.ni már nem lehetett. ZPV jobbára aiu iyiam  ismertük  

egymást, hogy ezervuez-eaervuez, de hogy te mit csinal.sz, hogy  

érzed  inaid  ott *  ahol te laksz mi van, szóval ilyen nem volt.  

w, ~ Ciezt:llv~c: ?ailyeet volt a taábori taet prow? Grp„y látom  

a tábori élet oa vuz tAxával uem voltatok te l j c ae n rae Uo láge d ve .  

Gezintn szólva az volt, ho ra féltettek bennünket eat1  

elöadAa7Ca ele n,,aiuii soa,iba,., aziriházta stb. e  mert félte k attdZ,  

hogy raem tudunk mús~,p rig~al f'u lk:lui. -.nbg kor=zn kellett  

ke l.rxi e  öt  órakor. 	attól is f*:lte k, h2gy va4mi boi:r uzt  

c s ináluuk. 	 .4b6d14 munkába indulás, munkahelyek távol-  

s .:ga. Csak a délelőtti munka volt  köt  la  z 3. Volt  délutáni nun-  

ka is, de az önkéntes volt. A ciilutIni.l}rom'e.se:  ►..osakoü41,  aI~  

Y.~i :,~~,..Yol • ~~n~  ~:~ iuálüuAk s ~ :.i..it~, dúlu~.  Amit  sz6zakoz—  

tunic,  amit  jól éreztük rmacunkcit, azt  ea zját mu  gunk  te t tak, szer.-  

vaztiink. Zgyszer elvitték a dumujvárosiarrat ű gesagOia e  a  

többiek xxam voltak ®tho2. Ammer volt nóg egy poilobeat e  1őad6  

a táborbü.a, és e t;jezer volt filmv©ti.tó® a kút hát alatt.  

0s4tál.xiőaöks  riogyaA ellunőrizték a táborban  elvégzett munkát?  

tii.ncen brigádhoz bo ouz  tot (s  a pada.,e4gból t: gy--eF;y ih 1-  

nGt:t,e L, aki u_,.ldn6rizte a Ilaunka ailat1864.4111 434 10p0z.ar u Ira  

kellett kapálnunk ogy curabot/.  



A gyárban is  az ott  dolgozók a llon5riLtók auu._káANItt.  

Il,ron kedvesek vo1111ite te ►náosokat adtak. tsz elért já areftimyben  

annak  is része volt, hogy 	 és  

vira0nyoztünk, Ll3ne;>,yá.k nlsú a kart 	a verseny is elrí-, 

az iskola Aó ,Ire c;T3é_1Yót<.  

Osztályfőnök:  '',i tehát a szerepe a brigádoknak'!' Ulleatét:et szit,  

v:~~ ;,lti nufink  cl -'* r n3©t  a rues vernenés  

frltalY iielyas-a a ;3rigádokTCr o::ztás?  

R zeri.nt.n az volt a Y3elyea, amiLor gla ce00 0rtre: volt  

osztva az osztály, u nem az, am3.k;ooc 4 fOu ouoportokc,an dolgoz-  

talc. Amikor kis csoportokra osztva tlolGvztak, eokal  liambb  
volt  a konkurranola, kiélexÉídtek jobban az v f4ydni eilentótek.  

/o1akor két  részre volt  osztva, akkor a kcizcis wunlsm volt a ló-  
nyegaeip nem az e t,y ni teljesitnányek ugrottak ki, kb. oG;yforme►  

eséllyel indultunk.  

Szerintem attól ft`igg, milyen szeMeiögbd'l nézzük. A  

oeEt~ 	;~aü : ó° ezan ont i ó nea 	-  <.a 	+éli,1110te ke t ~.i- 

éle zni. 

. ja-zkia :e W~:cón L;~e k ..low tAEZ~~,x . oz ti~, mert nezaan  

versengés  alakult  ki a brigádok  között ,  ainde gyik brigj:íd szere- 

tett  vo ln Q; y  kiss d ic a ős ó, ;e t a  munkában,  Up,  mi j  otiteuct c►al-  

,..;z :,ur.p:.  

y, 	~y 

~L`1 IIAr az 4 ].übb

3^

is mondtam, ~~ va~lGk r:~ ol~ zt:á~  

f . !.L.n.g.,.l~io~ való oiJztá84L.isk. Például 	"Ilatailidk ilitipviakiicw4aY' az  

egyik bril;Ad tultvljesitette, a rr+d:;ik nem, utána mi seGitettdnk  



A. /7g —  

nekik, helyettii  is  t;uljesit'Itti:Ak, hogy az Ouztaly teljesitmé-  
nye jó legyen. A nKor i Qrtelmu van 8 cri,gAeiokra osz Júu:tuk?  

Szerintem kritelességük eeL;iteai a  gyen;bnueu dolgozókon.  

A diosióg í^ettt in an  
osztily vbey ixz kaYta, n,5 bri;, . /A "Yie Ws* NIP  
solir-►on a %,xrnadik,bilyre keriilt az  iskola./  

;áera volt 	ara az anyr.ze3lltátt, be  járók voltak,  wore.   
utb. í VIA)" 4,  

tii3.yf' ~~niiks ;+tií:rt: dolgoztatok  rendesen? A t::4borbar,, e :l.0 	tt  

isko].áak.  

le  	,r6azbvll. Példaul a °'V Whit lag Mk"-*OW1.  

F! 3.Útte tti.ítéi ,J.je ui;;a LC-ilk a Y2()reilly alla istwit . bow  uó,ze tt v ol~ 

nrt ki, ba akkor lustr:Ukoüunke  6o nos  teliloeitjü.k a norr:at, mart  
akkur 	k.b.p js;k a p5uazt. Ott is épp  ujj  ha  lyt ~.i.i.l bunk »ma -  
le t<b űl , 

Pirstfm  matt  is igyekeztek, Wert pl. a t=:,00rba je lent- 

ke zűkk<i`LÜl sokat azért kritizalt4-zk s, /.d E„i il.~ L:ea 3.tzr  aol- 

gcrz:i.ls,  hátha  nem 	'11 a rsurikái:UZ, hái,ha nest  36 a tha, 1 tar-  

t.
!t
ísz. I~~~ ~ k~ ;.r.e ~ v<":laszt'~:s eac~ tt, azok Y~,y t zték, most  

n~~i iV..Yide a{eai ke F♦ dQlcDilniur`, 3 6 aurtkut kell  

A zour ~.ivizl, ha pénzt nu 	:~p tuuk,  'a volt az  411.30  

in:+.roua be  lye Ze Ltne k jutalom, és az  sera  le tt v 	rus;yz.  
::zerinten az  is beYo7yú€3o3.taa, boa  el~i~ tt do.~.~c,4tux  , 

8, rr11111URege,~:yc:; oi iíd.ott  6zs Ortiz  tiük, hogy e;yénile g  fs 
fQ :ieVsek  vagyunk az eGúsz oaöportnak, nz egész ouztiIyraszk a  
Lwnkd jéért. a ss a fe le láo,eás is sorkente tt  bennünket jobb  



etunkáloa.  

SaLtalyf  3nvk:  Yy ó+), íl t-0 a  kailieaéig egyóamlicA t be  f c ly. ►solni?  

~t.i~.l~t~¢síxl e~óe~!   

z ópitőtltboruan 3 harmadik o3zt.ílyoat a mi brigúc?unkba  

os,ztottak. Y0lt kőztiik o w  nn:you :tze7git, kisleány, á1uuR volt  

e wy S ZaVa  * `ií dlipiénye ♦ Urde z t:iklC miCLdigo 74ked ninon  ~2 ~Y3tL it11- 

val4ry ninos v62asónyaa? ::tiadic olYaqsbdiatt tőá.ünk, .a i.6r-  

8eztük, hivtuk. IeyEskcsztiink aAraúirsii. A  v-:4;611 már oúaig  
jütoGirulasG !  'oozy (3 is bakapouoládot;t a ú8:izt;lt;e cfis.'wv Vitába  

~W ni 622i116 vassiény1i iiJ volt. Ls  YikWr a 1 ̀✓gVn j  V v  t  V j.► a  

sezül~ i fQ l~:zat,adultabb volt /gonüoloas, os ládi probl(x.11:  

is  kö:.iv ját ;=zazak!  hosy ii.jer: azótlan,.~'.  

s::  ját iK.lniC4), tF:►jXiultaí.lItm •  

,ismarturs.  A  títimadc.lrai miirit`itit;tn. 	kol1:.cis:,tAi'.e I:6zütt voltam *  

Ls ir;un .i ül 	x o ú. iieGiL..te rtc  as igen sok  36  

tul:..jdosailigakat ós  j61 	lebe vbli't vg"3.ük i;7eell611111 .`L*  
ü z tAIrpnZY: li2yta bagman volt a di.si:oknak i tiilialbaraf  

nunk:.búl?  

Eddig a  l  M& tudtuk  kkpze lui e  mw.]4en e gyúri munka, a  

mczúGazdnsági =nka ,  r:wrt eddig aoak tanultunk. Igy  el~~ 

s: itettek arra áz ia•.íre, rwi.kor rai 3:s d43gsiosL, ►  

Tapt,u;sz u.:lu Goi: c ku i.0 üt',ink itic. .~ ii: slam.  

Jó volt az a kikcataouoltSdás  ús, iva.azuosr i s . 4.1t+k iL4 izalmat  

ltxaptuisk. Júl e se  üt, t,ugsy a :r`®luöti; veze t:úk naGyon ma ;Úi.ztak  

bannUnk, és r,~ta aarkJ:ini;. h~iom  ru lu~t:tké~t  kezvltAk Ldn- 



,Dí~,-„„~►_c t,,, e  lm  and  te  k p  3Zditril ~~ aye*  lMetere, av11s  1 többs tc  

63 ;;;,orsz.:bban tudtuk a aunlidlitat vére, /Prob1410. az anyagi.  
e'1AL-ssaa2e e,llsntét a fal.nőttekl:© le/  

,lisrtanul  uk b3cAiln.i a kw . z.► ux:1~ i ~.e t tap; aZtulatot  

adott. Rv kikerülünk  az életbce, 68 iroc'ábr kariilünk:  akkor  
ere , fogunk fa1.e4 inas v ~?laményt alLotni arrcrl s  aki rcondjuk  

t►a t~ 

 

dolgozik,  var  a konz© rvistrban iivA ±;e  t Taos. Az irodai  

munkát  is nog Loll be c  sü lni, de azt  ie  t  aki izzad  6s t'rinkre -»  
megy a neh+sz 	munkába. _:;rzr is 36 volt a tdrsa,':_.l;:.i  

munka.  

Osztal vfönöks Volt—e a kéizös l:lr*1e.nyuknek tartós hatisa az  
oo7túlyk ~ zöeeégra?  

V olt. Például eihy klubdélutánon elósdtuk az éYit5tiábor—  

ban irt cYeaeztueká.t. A  zo.nkivül a :a:;sodik ovben Dorazercáxu  
:.:e  ntünk a Ki.serd aos 3 6  munkánk jutalmául  kiránu  u  l.ai.  

A z e Fgraiie j obb mesiltelróotsrs azért v olt; le h.3 tuség a társa-  
dnlmi nunkA;7an  f ::`.9r't a 	i zt36 k(ö  c,@e iit3 ~.~~.ti..~ik,r0 

 

8~  eho_$, et*Iliagmik a a1.11.114 tlligaeolatte tufa  jdotuiékpit  
netriameTtffk, például ki sInny4r.e es. .ii,;ett a mánii:on.  
Ouzt"~ 1.yf:Sxwk E  A táreadalmi munkát hog,yy ~.n értékelitek az  öaz—  

~:zes töbhi diákaár.';ia1 kapcsol.o toe  ersöire 	6t;hez képout?  
a{slveZ hasznoa israeratedca t s7,a:raata tek y 	u3 volt, és csak  
ebben a teve:t.Qnyyégi fore:{;an r::erozhett:ok  

N ::zon ,-16 volt a társadalmi munka abból o. ozaaa,ontból  
is, hogy itt az iskolában sokat hallottunk már az ále tről s  a  



a arkellkle hcez dolgoznak. Most  láttuk l~:ist Qzemüxs k tsi, azs-  

mélyes taps  ztal,e tokat gyüjt:ittiinlc. Ault az a lanAltben  tanul-

tunic,  azt ;Lost a gyakorlatban is láttuk /technológ3ai 6r.j st%./.  

.a1 71 	0,; ;órQ i,2pillvstrast nyerti":az.  

OnztVYtőnöls  Homan  ért6ke 1 its k saját ts jlrrlébe tek szempont.-  

j-ib61? T'o?,an hatott a tdrsadallai musks.  az ott  szerzett él--  

mimjc k?  

:rizfrintara 	tltesliftbp vran az il,yon os:, t&.i,y,  

LLje r1 véptfit tiesa.d,a 	cÚunkAnaki  t giárbaII  

8H C,ai ►or sMgi€sraorá., ::S„ az a fizilli 	A2onkiviil az ems.  
ber L>>záMSsiaben van, év a  munirában. L.uű tudja mutatni., hogy  
i.fgRzán, val.t3ját,r.:n ki ó! Az osztály többi tagját is jobban  

me glaze rho  t tiik a zwunk: :aau.  

Ibtan ia Vito* ja2antósrivit, hoer 	 ,jobban,  

rzlIallmazkodni. F% nekünk páldául kicsit kén..r(1 1mo tlarl ie *  hogy  

rohamauunk&ban k©1 1 te 1 jc s  ite:a i a to rye t a. rossz anyapli,átáa  

F:'tla tt, (ie  raó{yis az  osatAly boasUle táne k ua {itint6BCO1't. vac,  
a dicsőségért.  w...r~.ilr+.wr. 	 r ~+rr• ~~ 	~~w ■r r 	Y~ 

kn3k.  
i ii 	 Ylir" 

ltt gyon a okan nagy fzrs re  kne  k  tartars*  1oinetillit  t. 	most  

a :f. e 	 ;,tela-Jl ~„ elkotbf; ttp~k yélei . ~r„ t. 	t11 a~, óFitíí-  
I YYYii iIIIY Y/M tii Y ~ 

my 3i`igye ltük, hogy a  i'ü 131 , ~ tc k SOt tillitie.k  agnf' nt 
józanul  ute  c;it  élni,  alert nem voltak  kipsMk etgriiraGen  ~n 
kérdöse?ae t a2cl1;nta nit  hogy me 1yi ►, brlt,~ ail;r ~~ ri bakd►xe  

monjsn, me rt :iara igazságosan wa Ctált44  M erre  5k is ra3iit-. 



talc. Volt nehezebb, kc3i,nye..b Lunka, joLúaII ils.atb stb.,  

e f,yP rr :au ka 3.1a tt volna e  1—sztLni. itlizbau .:.ór t:..;i, ► a r:untsát  f  

és az embe rt méÉ ;iA csF.k izg 	, hog,y  tilrl.-.,ra 25 vagy 45  

ft.  va L fe lix•va.  

G~xt:3lvligics V 	szükség tése1404114 asiskAts 37.6zOpia—  

kulá~i~u Z 

Az eddigieket bsazci'oglal;► ac  

a• ao~~ tiaert négy évig soak  itt vagyunk r. z iskolfiban, a kül—  

vi.l Ar,ro1 aaak keveset tudunk.e~~z~,~ as  életbe áe k~4t.iD■  
csolcklág  ís. Tapa$atalatezerzée.  

uacíni árúak is /pónskeresóa atb./, Siirtsiada7ral.  érdek is ,  
az oSZ'4zils]3Z► 	araeke 	 k.uraaaiu?ás/•  

nPS.f'~ foriaál6ciás unkat is sokban aei;ite tte. A l:tizásité•  

zjiLwe 11s,ile1; is ú x° ,Ssitstte, a t-aiwlbk 	be tudt«Ak  il—  

lc~ ;~ zke dni uz asz tAi,yktiz:issógbe s társadalma munka után,  

milst j ob.=ara 	 !UAW, ~  

ó ".L.:én;r,  v o lt.  

Az etzt.:niaáge t its  a köaí3sSélpt is, lakit;ja. Társadal- 

mi órüd k 	hoGy mindenki iNgtaauljlr beou ülni amaakát, ős  

dolgozni kill, hoci valiant Credmklay  

(JaWt,ai3aa4vj.s  ., szoc,ik►listal tJatsuc1ulaspNRit 	 eabe ra kre  

va.n aziiksóge. 	 mks a  k5a50.410 I04aa4  

36 iskolás.  

Lefe ~ eA+aiil: Qf'ivaka a Q2i6pirodaloiabun. Juhász  Gyula: A  

uuzk.a.  



2. sz. óiatery  

~ xOz '~z:x 	mnotg TApstusib 
 

A tásndval kapcsolato® osztályfőnöki bs+a  
tw  rye zete  



lAg 

Ta_iitás WWI AM,  Midalliri limbs  Gyakorló Gimn;izium  

1t /6piile  t  

Osztályt s osztály, a tanulók  eg3r része  fémek  

kézi megmunkálása, másik része szövőipari  

alaplsmQretek,el foglalkozik/  

Tanitisa ide je  s  1967. december 13-a. /9,50 — 10,35—ig/  

Az óx_n anyaas A tú:,-~adalmi aktivitás az osztályban  

1'.z óra céljas A tanulók és az oszt,=lyfcínök néhány tapaeata—  

latának me gbe sa61411, a tanulók  fiarssadn lmi  

aktivitásúval kapcsolatban  

Nevelési feladata Értókelék a tanulók a tz*eadalmi aktivi—  

tásnak szom :lyie6gükre és a kollaktiva fejlő.  

clésére gyakorolt hatást  

Az anyuC  faldolgozásának módszeres Beszélgetés, közbe Llmé.  

nyek felelevonitéue  

Az óra elúkészitéaes Az osztály KIsz almpszervazet  

eégóv© 1 aa gue sséftlm, hogy  az aktiva hálózat  

révén gyüjtsék óeoze t.apaaztalatai : at a társa-

dalmi aur.kával kapcsolatosan  

Az  órát va za tis Kovács Ia josné osztályfőnök, azrakvs za  t8  

tanár  



- 5- 

1. Az óra szervesése 

/jelentós, a tanulók naplóikat kikészitik/ 

2. A beazélgetéa bevezetése 

Az alaP$zarv®zo t  Télapó délutánOval megkezdődik a 

IV . osztályban a négy év munkájának értckelé©a. Az osztály 

életének a As  Nr alatt kddvos szinfoltja  a  Télapó  kluú— 

dc:ltitán meglOdazése vo l t. Miért? 

A mai órán elkezdjük Its a következő o3 ztalyf őnöki 

Órákon  folytatjuk annak megvizsgáláaát, hogy a négy év alatt 

rendezett kirándulások, tanulmányutak, klubdélutauiok, a szak— 

kőrök, a társadalmi 	hogyan form:ált:Jc az  43 -yes  tanulók 

egyéniségét, me.uvíro befolyásolták o Gyn nek szuraLlyiaJgónak 

alakulását. 

Mi a vóle:.}:.ay©tak, r,:►3.órt tesszük azt? 

Azért  javaslom a nCgy év taní.tási órán kivüli rauyk-.íá— 

nak órtók.elónc:t, mart  iw loin tudatos  mi.ndaLuyibtok ezámá— 

ra, how ezek tov&-ke:lyaógi formák 

aJ milyen :irtást vsli;o',tak ki  004.011 unbQrQkbűl 

b/ milyen arudsaúnnyel nozditoteik elő az osztály 

közösséggé formálódását 

e/ uj KILz szervezetbe kerül tök /€,kár ismOkshu lyi, 

akár  felsőbb oktatási ko _ lektivábe,/ a tapaazfio,- 

latok alapján  tuC1jatok aktivan bekapcsolódni  az 

u j zrlapsz.:xvsltet munkájába is.  



3. A t ~ilta kifa jtóse  

at Miben nyilvánult .  MI* nifty  év iolyu:.:án az eGye sake  

Wefts  az osztiljr társadalmi aktivitása?  

b/ milyen hatással volt rátok a társadalmi munka, az  

a teriilete ahol a v:)15 Ue ttel inrlerkodtQtok  

meg?  

a/ miben kiil3nb'izik ez a munka az iskolai raiihslyben e  

a házie rtáeban végzett munkától?  

ci/ milyen 6rzjAi volt fe lnótte Lk01 M10t3tt d olo:ni t  

éresSt, hogy a munktítok o lőmozditja a termelést?  

e/ a trsaaalmi munka vóozdna eorA.n kit motivált a  

oselekváené2 az érdek és kit az érdekladá©?  

f/ milyen r.aért á kbe n fokorta  a megfigyelő képe s s éga se t?  

tden.iy;tzs hascx;116 éá msI..ir[yibvn tér 14* társadalmi  

munka során a fihyoleza az iskolai flgywlemtől?  

g/ zricznnyire edzette akaratodat?  

hl raerli yiben fejlesztette a gondolkodásodat?  

i,/ hogy . L lehetett  e]au játitLri3. a munkafolyanL  tok  

helyes végzás8t?  

4/  mire  emlékszel a Imgdobtan?  
It/ ki tudta volna számára hasznou. ,,ban töltoni azt  

as id5t, arait a társadalmi munkával töltöttünk?  

l,/ mit profitáltál a sokoldalu kópze tteéQe Ohs z a  

táreacra lmi munkából?  



m/ az osztály kollektivává fejlődését mennyiben alladi—  

to  tta 616 a tármitaisti tetaraw?  

4. A kiive tkaztetén.*  0114111141141414  

A z ember OM 	,tligménye környe za téna k,  I1a—  

nem tavókeny lény, aki munki* során a la kát ja körny a  zc  t ::, t?  

ebben az átalakitó munkában imam ie alakul, fejlődik, meG.  

változtat ja önmagát.  

Az emb er aküivitAM4 41 0nciolkculAutban, cselekvésben ős  

to rnés2e  te se  n a tArsadalmi munkíban is magnyilv:anql, s a kii—  

zösségi ember  c~ yik legjellemzőbb ós leLl;fontosabb tulajdon— 

U 127  . 

Aki az élet értelmét keresi, arnnck kapcsolatot hell  

te rRnte nie a m4val, be.» kell  éluie , meg kell  látnia  a ma  

probléraAit, rnet;oluá~::zn. fuladatait.  

Az  uj ir3uti . ,~klődéa. fogókouyság az aktt.vit4S  

lónyo ge w öss zo t4v 3 je .  

A ni túrmadaluunk tara akArLnilyen aktivitást követal,  
hanem a  közö:aséc tAv1.0 tA.ért folytatott, öni 116, tudatos,  

kezdeményező é:a alkotó tevÉkan06get.  

A meedasfoku tEseAW4W4 Sktivitil9 kife jleaztése  öeszo~ 

függ a k.o:... ~au.iis ta ur':A.cs voishisival ős az cycn jullcrnbneelt  
fejlődésével.  

5. Jafa jazée  

A tanulók java=molniak olyan  gondolatot a mai 6rárál,  



wait  emlbkJ zte t őiil az aBz t:ilyPőnöki 6rdkr61 vezetett nap— 

lóikba  • nóf;y éve — b© irnak 

.-.-.-.-. 



2. s z  z  ie pz őkönsv  

Osztál  v~ki ó a t'' 	~.jalmi tieitá 

He,lx Sát,*víri 'Andre  Gyakorló G  imnáz íum IV /f3. os  z  tály  
T  p;á41  Kovduse La josné  
Idöuorit s  1967. clecorabQr 14.  

Jalentéss 37-os a:rzt:zlylétszára, hián,yzi ►s 1 tanuló  

CsztálytoV ;dint ahogy már az előző osztálytoki órán  

3s a KIBz-trx; zyülósen mugpeszéltük, azt hiszem helyes losz.,  

ha : 6st a negyodik oaztúly veén mindazokat a 	 n ~angláeo ki-  

viili eiaüttlétukst /tevékenységi tormdlat/ sorra  vesszük a  

négy év távlat;aból*  aailyek öe «~ze~üztek beruiiig~,cet.  Gondolok 
r~i ~r.~ ~~~ 	 ~.~~  

itt a túrsacialmi munkára, a szakkörökre, a klubdblutarokxa,  

a t,a:a.ulraányi kir'áuüuldsokra, stb.  

Aért t3é1&zfl I'ii é® l,e lye s ez?  

Azt gondolom, az oaztAx ta; icainak„ ~,,,~r8 fr  s~,ődtte  

Qzewpantiáb4  helyes, hogy a közopiskoaa befejezés Qlűtt  

a~zuk, összv,;uzzük azokat a hat _solait, amolyek itt értek  

benneteket. Az umber ilotáben ez a szakasz, melyet itt a  

középiskola padjaiban töltöttetek, az egyik legszebb, log-  



termékenyebb szakanz uz alatt az óvek alatt. ;szek alatt az  

évek alatt serdtiltotek kisgyarrlokból i.fjuvá. Termóezeteuen  

neraoöak fizikai uövekedést jel ent ez, hanem az Qa+ ler ez 
  

Ifia ~cu1~ ~t_4.  

Amikor sorra vesszük a  különbözőtev 	forná—  

kat, azt i;.:i.::iz Ura he lye  v le az, ha a tikilleeét , 	 kQ zd—  

jilk• 11;1ArtY Litt Lt= la 	 t  le 

MeSt1f yett  sa.y,
~

A, szakkörben u~t<:-:~xkYor tk
,

3
_,~

-
a

ki  

c~ekl~eaa a lapján kapocolódott be,  ~iJv é~reIl ~;fkedett.  

A sigiadalni munkában raindanki résztvett. B iztosan  

z;aaon ér!!ellss 1,isz, ha a rani  emzetek:,.el ttagiggondoljátak,  

milyen 6ln6n,ye ke t  jelente ttek  a néa év almi munkaai—  

ill1►keai. &Le '~~ ► 	 ttt .  Maidailik mu~ , az em- 

ber 	dal:4 aktivitásas 	fillsyrftlir • liairae 1a. .u:ü.:aban,  

miarés::t .3z oszt 	ta.ruiói111lt a lülá~abóst~bb teriil~,,, M,n  

1v r' ].. a ti Lte aba 	izál o t s rondo zvónya k ran- 

login  t3xsálltIesl PTélapfi/, ati jsit éne kLo.r, apt  ku 3.turH  

tee, komarlabáa és j: ~'z il.all,*  011ageat. t *Omen  yE`:j;zatt tevés.  

ataveé}~ek az  .embe aokoVajtirv6. 11041a$t se ;tte ttók e  l~s  

Nézzük  mg a továbbinkaa, how  kinek mennyiben sa—  

gitették a  fejlődését ezek a >1111véksnyeóst `~.'uda to—  

AA* e zeke t a ~ t~ l~a to eMellekban, hogy  

minded*  saipkvfal vibes** a swam tre lys. vuLv a fe ls ok táei  

lehát ezekkel a tapaszte ► 1altokkal oF y másik  kü— 

~~ikee 11I1.011* JiliaAeeamn. Ki,  mire  ec:lól,sz ik le g jobtia,  

1.44  ,11,  



~ a;y yp :~ro 

4. I .2.011-  

-102.  

a la eziva®e úben, mi raping  ass  24giallibb saior 4, társa-
dalmi ;:wnicaiból?  

Láttam egy dts ü ebb k ' 	 e bb o1dM-lát éo e 	o- 

l,yabb,  a jövő szempontjából lányo ,,•e se ob oldalát a társadal- 

mi munkának. Az első élmény, amikor 6180 oeLt Alyban kapáltunk.  

Akkor az egyik k.:apir61 az a hir járta, hogy az öiun`.+gától is  

k~:pál. liehéz ez a munka és GyakorliLunk sem  volt bebn.e. Azt  

reméltük, ha hozzájutunk shims a kapához, könuyü lesz nekünk  

is. Tudom, hogy aanyit nevettünk ős csasztuskát is  irtunk  

róla.  A  társadalmi munkáról a©á$ ik úlményom, hogy hetekig  

nevoket sem tudtam az oszt<íl.yb61. Az első társadalmi munka  

volt az, amikor E.e::rieztem mixsnki~ k  a uvvót, ős ninúgn—  

kivel  köze ls Ggbe irierü ltfa• Az e 1s ű t:'i2Mlatlrabit allata  rallgs~ 

val rázódott össze +et kQlle  k.tiva.  

Gondolom, a legnagyobb élmúnyt minc;enkinek az első  

társadalmi munka jelentette. A paprix.aszedéakor ismertük meg  

egymást, láttuk, hoGy milyen a másik. Osszeforrott a társa-

ság, itt történtek a legjobb sztorik.  

Különös á .inyomáeain voltaic* 	hétig  aSm tanulrL,  

hanem d olp;oznit  Teljesen az 	kivül, mint a felnüttek,  

munkába járni. Kiprűbáituk, 	dolgozni  

ős nem tanulnis könnyebb—s vagy n:e he •r..e  bb?  

Nekem az időn jelentette a legaabyobb élményt a tár-  

eadL.l~ni munkecs 140 ;'e—ot teljesitettünkt Ugy óreslem,: slikor  

volt e lősziir, hogy a ök,iaie i ~.r.e l 	.m t  



Osztályfőnk:  Kinek van érdekes ébeinge, gondolata? W.ilyen 

különbséget találtok az első két évben a  mezőttazdanáLuan  ós 

az utóbbi két évboa az üzemben végzett munka között? 

A  mezőgasdaségi munka kev ebé szervezett  volt, mint a 

gyári, ba szórt ott azalei ► óban, mindenki egy  kicLit azt is 

osir*ál.ta. mait akart. °Jan volt annyira kötött a munkaid6 s©:.;. 

A gyárban nagy volt a felenvsés.  A futószalagon dolgoz-

tunk, fl nenosak a  mi  karesetünk füG ött AI*, hunara az ott 

dolgozó nunkások0 is. 

kpitőtáborban voltara a nyáron. ti  *raft  hozott az éle-

tembe , ott éreztem e löször, hogy valutai konkrét hasznot txaa-

tok. T'e g ►e ltünk,  és az volt a cél, hogy napi busz forintot ke-

ressünk. Mi ezt a busz forintot nem kaptuk mu g, de tudtuk, 

hogy te l jesite ttük, és igy ho.,z. járultunk a gazdasig jövede lr 

tétez. J6 érzés volt, hogy mi is oeináltunk valamit.  Mert ió, 

tamulPh. ,6j tudora. ,4og y maid hanzzop lese,  de a konkrét,mos-

tani hasznát Őszintén szólva nem látjuk. 

A konzerv ;yárbun érdekes volt, eiikót ragasztottunk. 

Voltunk vagy hatan, és próbáld ttuk, hogy forditsuk a dobozt, 

hogy ragasszuk a cirakókcrt, sorba egymás ut'na hogy csináljuk, 

hogy Időt takarit©unk ru g, és te l jesitsük a morzsát. Komolyan, 

mindegyikünknek olyan jó munkakedve  volt,  amikor r ►jöttUnk 
arra, hogy  lesz  le •célazerübb os in ini, és mondhatjuk, jobban 

csináltuk, mint a felnőttek. 
osztályfőnöks  Valóban az volt  a  helyzet. Az e;;yik brig:iúvezető, 



Vajda báot3i azt mondta, hogy szíveson elvállalná ezt a tár-  
easagot.  

Mikor az e  gósz OSOSilyt átvitték paprucát szedni, mi  

ia oda;sefztüxsk. :lemsokáPa j€3ttek értünk, hogy aanjüak  v1.s:.tz8. 
Olyan jól eoett, hogy szükség volt rank, akármennyire osak  
diákok vagyunk.  

Oe z t:ályföni3ks  Igon, ti me gszektátait itt is , Silig otthon is,  

hogy  amikor fe lnótte,ktie z ill© kiY, ,titai~ voanak. mondjuk  

ssGótakozcta va gy öltözködés terén, akkor mindig azt halljátok,  

hogy ti nam lcl évesek va gytok elsüsorban, hanem diákok! Ott,  

a munkahelyen pedig azt brv zt.tsttétek, bogy  if;'l ,  mctaká8al  

vagytok, teljes értékü munkát végarstek,  nemcsak  as ottani  

18 ~`svesekke2, hanem az ottani felnóttekkel in  egyenórtékü  

munkát.  

Nekem is a  legnagyobb  élmény az e1845 évben végzett  

társadalmi munka volt. De igazán a konzervLAyárban dolgoztunk,  
Os  azt hiszen, mindnyájan b az kók lesetünk art, hogy mi  464—  

ezen más rendszerben dolgoztunk ott, mint a felnőttek, és  
jobb százalékot értünk e 11  
Osztálytíáayk, A bban megállapodhatunk, hogy a tireadaiti sun-
ka azt a lb érzó , t .a ta, hogy én is érek zkvzlamitl  tehát  

nemoank diák vagyok, aki maau a jövőjére, bqr ez sem lebe-

csülendő. Az eddigi években ugy éreztétek, 	diákok vagy- 

tok, akinek mindenki parano ol, ős aki köteles otthon ős az  

iskolában is a szabályokat betartani. ftwanakkor a társadalmi  

munkában egy h' tre ki  .apanolódtatok ibb $ a viszonyból, és  



más lisserylatban is érzéke lha ttóte  k, hogy képesek v ~, ; ytok  

helytá21Ul, sőt egyes rmurakahelyakoen óeszerüsitéasol  a t~el—  

n8tte k te l;je s iteinye it is tula zárr.z„yaltétok. /Amint azt  a  

100%—os kia1llatáe is  #llazolja pb2!láal a konzervgyArban./  
Milyen tulajdonságok tettólt lehetővé, hogy a munka tarén is a  

le gtöbbe n aNgállták bM,1lece tt Me lya  k f.. x  ok a tu la iaopsamk.  

amik  vaiTy eil$441101 keriMatok, de  nem ia ;9eSMIrtiik, mert  nzuny»  

nyadtak, 	Vat *zaftig,  iwa pedlg Ott alakultak  k.t  
MuaakELkaban7  

ajmuni• M1 nem vigs ztibik eddig  sizirl, aunkát. u j  
volt, nehils volt, de leküzdött-ft ezt, €s dOlgOstunk. As  aka»  

xutunkat tov5: -b edzette.  

ie het;doke  t  adott, hogy  megtanuljunk 21k,:tmaszkodni  

as  uj kölaepaMSthez. Sokkal önállóbnak  (*oaten  aeai?~zm.  

ire  z  tU&, hogy 	ös valani  has  zn osa.  t  

r:kartunL tenni.  

040401kI  kapturak4 	walker  reckaptuk a  raunka—  
ruhát, au drUlt na gy  ogiamát, 44 littuk ast a nagy fejetlen»  

só  ge  t, e  lne nt a kedvünk az egésztől.  DO aalkor e  lke zd tünk  
c:oi.ozni, és teljesitettiik a normát, 03t tftbei is, kedvet  

kaptunk.  

V olt valami olpaaa 	boa  a é 	 tat•-  
'u~J h w'i~. ~t~lt~l I. A konserwydistosa salissÖr au rood—  
tak, rathát 8,xLAM, majd  adunk neki köngrellb munkát, al,a—  

osaayaa.:,b órúbérért, hátha  mom  tudja Gainálni. Volt  bennünk  



ogy olyan érzés,  nosy azért, mrt diákok vagyunk, ui is tu-

dunk um  dolgozni, osuk azért is megmutatjuk.  

A rsásik as, hogy  az a társadalmi munka  41 ~ upceolód~a„~  

is jelent Ott. Hinson A,1.].ardban tanulwa, és cuár osak azért  

is szivasen cináljuk, hogy kikapoeolődjunk.  

OLi z tályf wniiks Kikapes o i ódáa t je le nte ttt. Ha ezt  másképp f oga l—  

ma . zuk, azt mondhatjuk, hogy names* tanulással foglalkoztunk  

a négy év alatt, s  ezért a tdreM►dalsi munka e l;áBA kite tte  fej-.  

lödésiinke  t. t terme la munkáyal kravcaola,tpsan tapra ztalatokat  

szereztünk. .'zekkttl a tapaaz'aa2alSkika1 is tsiiia ~olctalyyá  —  _ 	.. 
13üte tek, nerio8L egy v:a6duyra Allitáci uit,ok rá, hogy  coal:  

jidiszta.l mellett, irásral, olvadAs;:al luk,et hasznos tevé--  

kenyl4Wst folytatni.  
KOikrét példával is i1luoztrAn::am. Szruooe kópeesétret  

bont:akoztedOt kis a lajzet: fe141141EA21, leleményesség;  
arsi , cn' 010040tuk amunkát, a lehetőségek Leha.ez. ~é,se , a mun.—  
ka egyes  fázisainak Qeervezéae, az irán,yitás  megtanulása /volt  

akinek irányitania is billett/. ezek a tulFajdons:'Rgok esetleg  

.Rem f  e:i l íxi te ls volna.  Lia  i14. 4oit,oEunk  vagy nevi is jelentkez-

tek  volne.. A tanulásnál Wain oziikségiink arra, hogy me a-a  

vezzük  a munkát, mint például azt,  body forditenm a t.a bos—  

üve ge  t, és 'rioGyan ra,  las a zam rá a 4iSkét.  

O,-: z t  iiyf öniikt  Ahogy rájötte t;tell 40000, tMigold:Aera, mit j©—  

le nte :  t ez számotokra?  
Orömat jelantett, "aha"' élményt. 	jó teljeait:.;íny  



me} ge légedásse  1 töltött  el b® rwünke t. $w anik.or a villamoson  

fólkileszckor ö; .: sze  jött az osztJly, 	Mfg  hullafarudtak  

vdtuni: , do mindenki jókedvű volt, 68 	hanguitban  

töltöttük azt a náh3ny penis  a villamoson, abban az 6rzós-  

ben, hogy mindenki te  lje saite tte a rá kiszabott falad  tot.  

OsttAisfóuöja  Ha ®um.n:izz.uk az  eddigi hozzászólúuoka.ts a tár- 
k•i it; ~ t ;Q2ez. a t, akaratedzéat, a ► L+3I°VuuíJ-  

k;::azaóg, a t;yor® reakcióképesség fesjládésé;t, tehát a t:izsa-  

dalai munkában 0166,  oak irána►ban fejlődött a ezeisílyi:s ;ov ta k.  

P ont oa azea&lyiseistulao9nsóes4 1,~41 	4.4 ilyn,   

közösen  véglett munka?  

Itle8sorban  dOeus r~-Lhep való  4.1 l;~~ko~ t~ am~Á  Qk 
iránt árLe i e 1,43s6.6"3    t*  

i:incienfóle iluu.kához tlitiksóges a f iiv,. ; lam e  ha ereda c̀:ara.yt  

akarunk cs lúrui. A társacaláet munkavan a t_siati, és a -1 .  ;oaz-  

ot fiezd'iaa fejlődött*  Itrre inuezY :aun:zkörii ,,én/ k.'z'"stt  

z üxos 66 le oz. Az isek41Absa 45 perce u s1111/11r4111114 az  üllJ  t , 

pihe née k:ive t o  ma jd nits je i le ~,-ü f nt;lulkozás, nigtQrh,: lós  kö- 

,re tk=3 zik. Ugyanakkor a ncuxáu he lye n, ha nem is nyolc órát e cw-  
folytában - mert-  van  közben ebédszünet, vatzr kikapcso- 

lódás -, de általában é b át e 	 kel l 

t3sztál?~ (5nöks  A  tartós .figf lem kialnkitáaa is fontos, de  

utzanoly•ún Velma a me c,oaztott tigye lam is a munkában. Ha  

visszagondoltok !  akik a konzervaárban auyiegieseptók voltak,  
n1 c~ v As ményük erről?  
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Aa kq esi eut o6at hordtuk e fii;, gépről a a..eikra,  

vigyázni kelZitt, hogy az fivegaket ös:.,zo no törjük, ha jött  

valami járnü, na kerüljünk elé, a balosa tet meg kellett  

előzniink annál is inkább, mert dm volt halasatbiztositászunk.  

A munkasokra is vigy . znunk kellett, a saját magunkra is,  

hOgy 71e kerüljünk közel a góphez. Ilyen képzségek  kialakitá  

aáia máshol nem igen volt lehetííadgiink.  

Q r , Kíl tűn4;  Az űnuzwgyújtött élmények ős vélni lcsnyek alap'-  

j án 

 

fpgalMaszuk meg, m b n lö öz a t -" Italai  

k0] 	kát$1 var► a. tuti t:unk;iLu~l? 

Tulajdonképpen kicsit h lí . t:ii aL óle t e.  Eddig csak  

az iakole falai között voltunk, abole hogy ugy mondjam,  

egósz&in véd.ettak vagyunk, ._.ősik meg az, hog y i; sx. 1lgi:~ 1  ►u  

Iszt ikast_lasontott számunkra.  

OsztálytőnIcs  Na, most itt ellentmondás van a te raegr llapim 

ino4 és Ildikóé között. Q azt mondta, hogy szervezni, tor-

va zni, gondolkodni ki l le tt, te padig a zt mondod, hogy kikap. 

cs olódás a sze lle,ui faunkából.  

Igen, például amikor o cta haza: santem, akkor ős fáradt  

voltam, de mégis szinte j161 esett az f _adtaág. Más jella-

t;ü elfogieltiag volt.  

gá,s jalle Ji volt. liaLzobb szervezd tben voltunk, nem az  

iskolában. Itt min(Ant készen kapunk, csak meg kell tanulni,  

Ott pedig annyiz magunka voltuk utalva, kényezaritve  

voltunk arai, Logy job; an figyeljünk a munkára, hogy u jaúb  



sorunk méds ze re ke t találjunk fel .  Annyim magur ra voltunk  

utalva, hogy e E y k.osit f öle lrae te a is volt .2 la i n' e. 

É on azért mart .ácsfajta körülményekhez kellett al-

kü 2mazkodni az Uzembvn, mint az iskolában, másf' jta kl va te 1-

ményekbea! épi;en ezért aokoldsalujb4 váltunk, Mert ahhoz is 

.Ae tanultunk alkalmazkodni. 

O ztályf u  a► most arra gondoltok, hogy meóbeszéltük ma re  

hol januárban asgkötjUk a munkavállalói sznrz aéseket, hogy 

érettségi után mindenkinek nunl:at.'e lye le yen, most gon-

doljatok az a, hogy valaki akár e ;y LAző(zc1aeá i, akár ea 

ipari üzembe megy, s 3 á eze a biztos, hogy ns n j a le nt olyan 

**gyon  idegen őrzést, félelmetes do 1 ot, vajon meg tudom-e 

állni helyesaat, hogyan tudom ksznositan2. azt, amit  itt 

12 évit; tanultam. Hogyan tudjátok majd ba zno. itani az 

eddig tanultakat munkltiftiOf  

Pél& ul a matematika szerintem nemcumik arra v: lő, 

hogy valaki póluAkat tudjon megoldani, bnnvm arra is, hogy 

a kombiabióz ;;észsége fejlődjék, a sore gondolkodást fej-

lessze,  ínnak po di g közvetlenül ht;aznát vesszük a ttsr.ue lő-

munkában. 

:dlkópze lhe tó, hogy va lame lyiküsak gyárban fog dalgoznie  

es  közvo tlundl, konkrótan men tudja WhISIMAlni az itt ta-

nultakat. A kazépisskola ha mást nnm is, de  imile ad az em-
bernek  arra, hogy a s::anadide jét értókesen töltse el.  

Osztályfőnöks Beszéltünk 	már arról, hogy a mi társndal- 



sumknak 'Masada 	aktiv e:sbarekrca van azüksc`3ge. A  tares..  
8eilmi munkáról való beszélgroté$ alapján próbáljuk megható—  
rozni, hogy AsiLlajsiattaaalLtagE 	 ?  

Társadalmilag aktiv ember szirinten t1z, aki ktY Tiúamó—  
anzt.  agYrészt= de te v  n.yezi rÓszt i; vesz a aunkó:)::n.  

3 le  ós orban a kAöaee:t~,  munkában, ve részt, és  at  
e 1vt°:gz  i. 

Lehet rá számitani, me,k.b1z tó,  a r3bizott felacia tot 
pantosa, a tőle telhető legjobbun e lv::~i. 

Az aktiv aubar riunkát végez.  P. munkialk az a c6lja f  
hogy órt: .̀:>k®t hozzon. lítre* 	~er,  ~i,i ideol6— 

/szo ileni/ va. i7 (vakorlati time n /any°a gi/ értéke t.  
A ~~ e- f~„ii_V1~~*Az is tulajdonsága , a kev4sbó aktiv e m—  

be rek se; ;itése , 	 rkeritése. Példá,jukk.a]. kedvet os indlnak  
a trirsat!a.lai a ktiv itá® hoz .  

N= ~ • k 	 t 	dol  
hanem például rendezvények szervQzds4, ez:)val ne csak azt  

te kintse fa  3,aáa tatak, amiért f  1zo t;é;at kap.  

Qoztál.yPüutiks rdL:i;yon nagy igazságot 	Mport? Eppen  
tegnap bQezéltünk róla, bogy mi raotiv,.11 ja az emberi cse la—  

kvde te t ált<<lábr-sn;  

~~ ~~,,..~~ ~~ yy., 
	' ~éni és táí~►dalsi bxde  k. 

w~.f~ ílyf4sölFs l'► z érdek elellett még az érdeklődés. 	z ember  
u jit, kezdeményez, távlatokat lát, egyAni motivura is ler.at,  
ae 

 
lyne k kc3vo tka z túbes 10101.41441.1 to j  lődik. 	 WOW  
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azt osiniilja, de jissigja41 +1u;F,á4brt , s:.•j át érro•uay©siilé—  

Wirt, hanem felio/Msi a küzüss ércl::1:ét, akkor t. 	nysé•  

Oft  a IsilEa".: ati, a initaillaiLAWi motiv::lja. sy a tdreadal•  

at  a.ktivitáehoa #lr ie hozzAt&rtozik, how,  ra;!osak az e67éni  

~ t lAesB, a fiza téa t. Persze , hogy min, enki dolgouik a  
timatéebrc, hisz ©s a 1:Afv n.ntcjrtiahoz ezüks6gee, as dnfenry.  

OW*  a].apfeltótQle. A j :Ionia ,Yi t:áraacir.l,-.1i viszonyok  ki3—  

Vitt Sauk 	tad élni aa •atar, ba auJnicAt *W$, ame lyért  

me ("Abe 10 18 bórt kap. :: z 	i111.tillad.ű, 1a itggiu ze t:e n ctolog.  

A táseadaltai aktivitáshoz az is ttozz€xturto2ik, bogy  

tud ol,.tnért i.s dolgozni, er°öt kis."' jtaui, amiért ae:n ?zap  

fizitést, amass  ;~a~t~3 kv~re twl ~n c~rc~tk.  
San  arisk alts Mi, eam 43411.13dóei köreb3 nem rarto- 

~i~. 

Os, zt:ílyfcúlökt liilordulhnt ilyan a:A t is, du 1z Wig fokozot-

tabb Al.dottatot ja lent.  

Al Mbar í1tvMtint rlusabari 	eafialliaja, anti érde k-  

li, igy as is t ~zá.raadlmi aktititira, ha Asia Mika  dve 16uből,  

például ©$injátsz6 körbe jár.  

ontim~e~ Ha  a gi launkánkrt.t n.ézzSik, tAblaskaiai  s~unkát 

végvztiiak ibiambaa. Mezöf;bzciasag:,en, ópitc3tibertuau is volt  

aa jci:mra ,sindanki.. fL^. azt :::n -:.;  iban volt az  e, Ant  
érdeka tok #~t, .  Att vá]aszoltattqlg  

Pé]+iiatl a nyáron v, ir>t.:  e nki ohm*  $o 2goe.ni, öc c z a ;;yii j—  

töttik sOMt, és e kr.le ntünk CashpSiliakiába ős 11412.o116zat,^-  
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ba., gyilván agydni ér<!sk volt, ho ;y pénzar. ► legyen, a ne kelp- .  
Jon  például anyutól köZc::önkórni.  
(?szt-ályfönükt  Egyéni oél.otak volt, hogy et ;y küli.`üldi utazást  

negvaJ ósitsatok. Senriy3ben volt es közérdek is.  

ANIftepc"rvoltFUa. Része voltam a nnak a kúzöus6;,,mek, ahol  

404.0Lt,am4 h18se gite ..tera a  munkáját.  

	 P'ondhataaánk azt', is,  hogy a nemzeti jövedelem— 

hes t 	az összes dolgozó által termelt cr•tEAke,e jL lenti +  
ha a oy morzsával is, de hozzájárultatok s 1OUNAkka1. Tehát  

ma F;van  az sg i:ni és a közérdek.  
Most soroljuk fel azokat a tevék©nységekat +  amelyekre csupán  

az  érde k3. :: cf Qa vitte a tanulókat,  a::Iiért senki, aa:.mif éle p6nzt  
nem sdoa.pott.  

Zlyensi, évközben a azALckúröL. 	további  fe jlSclésiink  
szempontjából furos. 	 , 
usztáls►fúnöks Mi  ért közösségi érdek i.S, bel, te vulntaiben  
fe jlőxljí  

Előaddsolat tartoutunk, a i;öb:.ieknek Wien átadtuk  

az iumuretekei;.  
Versenyeken az Ugyéni sikerek az iskola+  az ouzt:.ily  

dic :5L°';;~t is ú.3i4nti.k.  

9117tIlyfőnöks Tihát a sza 1:: öri :.aunkáb:ln is összefonódik as  

egyéni  3s a k.özördek. A kis közösség is fe jlúdik, kiirxlonki  
non  

mindent tud t.lulvaeni, de a.~t:v $imtk is érdeke,  

hogy a fe lnüvakvü geneíiteib galél 	minél sokalcla--  

lubban fejlett legyen. A szocialista társadalomnak nem elég,  



ha valaki os nd.ben elvégzi a rá kia..abott muthLt o  ennél  

többre, t:írssAelailag z. ktiv emberekre van eaM040  

,Qsztályfőnók:  Milyen  mondatot  ir;;uk ba a mai irdró1 aa,  

osztdlyPönbki naplóba?  

A szocialista táxoadnl. ru al p ja a kö'~aöesógi szollQn►  

és ennek metlayilv«nuldsa, a kö`,eösoégi  9uta~ . 

A társadalmi ;uun3sa szerepe a felnőtté  

A társadalmi munka LUAU, bennünket abban, hocz tár-

sadalmilag a ktiv  am erekké vd.t  junk.  

1± z emburi jzomUyiség poaftiy tulajr.3onseálla a aaogilla-  
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