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;devezeté  a 

11/  A téma me6hiltérozósa. font:m.481,24b6l  aVAtiri 

a./ As •ktatást-nevelést azabdAyozó fontosabb állami- 6e pi:..rtdoku-

sentsmok/ideológiai irdswettek, a VIII. 6a IL. lioLgreadzus határo-

satal, • magyar blépköztársaaág oktatási rends4er6ről  szőlő  1961. 

évi III. törvényi fejlóda tareadalsamk jogos igényét tükrözi, ameny-

uyiben iskoláinkat nevelóközpontivá kell tennünk. 11;st as 1962-ben 

életbe Watt Tanterv do  utas  its as alibbiakban hatérozza meg as 

altalémos iskola colja és feladata részbcn: "Ass Altalnos iskola 

célja,  hogy dlegalapozza a kommunista ember személyiségének kialaki-

tását. 

bane': érdek6ben: 

egéss oktató-noveló amakijival *61:W4/doom fejlosase 

basal& a kommunista emberre j•1141ast erköloai tulajdon- 

sagas*, 

• arroljas Va, hogy a tanulók aseressAk azoeialisLa ha-

s* 44 ids or8z4gok népeit, beosüljk a mimic/A ős a 

deAgrotA abort, vegyenek részt t4rsadalismak oólkittla6- 

seisek megvalósitásiban; /Tanterv ős utasités, Tan-

Simgebladó, Dpost, 1962. 4.o1a./ 

A fenti 041 mek;valósitősiask és a feladatok asaolliShMicorsséges 

méretben is as egyik 4016 tényezóje volt, amint azt as MpLeg 41- 

tal kiadott 5.sz. módszertani körlevél I. pontja wegfogalmaszat 



"14apja4nkban a pedagógus testilleteknek jtalawsi groggy 41 Macho-

lógiai felkóssUlitis hiánya." /I.m. 4.01d./ as amaymerek silveicank 

hibája,  mart amikor  zömük  végzett, akkor SAC OS$ssn, főisko-

Lákon, de a tanitéképsőkben is minimális pssichológiai képsós folyt. 

b./ As oktatást állani dokumentumok asabillyossik évszásadok óta. 

/Tantervek, utasitásek, stb. formájábanj As erkölosi nevelés tar-

talmA ilyen dokwamilmallialkSambAlyosták és van in volt rat 

ealalai igény4 Az osztálytdreadalom nem lépett ó& nn  Ja  Aphatott 

fel azzal as igénnyel, hogy sz:;les tömegeknek ma6asfoku erk6leetit, 

etikai ismereteket ayujtson, legalLbb is abban az értelemben nem, 

ahogyan azt mi órtelmezza, vagyis hogy as egyén erkölsei meggye- 
am 

sődése a tapasztalatra épüljön fel, ős egyéni érdeke eseshangban 

logy= a közöauóg érdakével. hrkölosi követalményként lépjen fel 

as önállóságon alapuló igény a Ic..':peaségoi legjobb kibemtakoztatá-

adra, munkéj;%an önmaga megvalósitására. A liortny-renleaer =Massa-

re az erköloai verbalizmus ós a kikényszeritett oselekvós volt. A 

szentimrós *z .L 	'a levente nom  volt arra  alkalmaz,  hogy a gyer- 

ask tényleges tapanztalatra tegyen inert. As 1950/53mas óvek dog-

matizsmsa hátráltatta as erkölosi nevelés kibuntakoz:sAt. A célt 

kmverta a feladatokLal dB a "mit akarunk elérni"-vel helyettesi-

tetta a "mit kell  tennünk -et. lényegében voluntarista felfogis 

nem tette lehetővé as etika lebontLeAt a podagolgia terb.letóre. 

Jogos társadalmi igény hozta létre a Jevelési firv-et, amely  - 

egyes  hibái  el.ienére is  -  komoly segltséget ad mindennapi munkánkhoz, 



10100mtva a reledatokat vertikálisam do boodmooldadoss is rózzomkre. 

•.4/ • si teriaetünkön is elCtérbe lépett as arackalimyvizar.,z11at, azaz 

asasoak  azt  kell lőtnunk as oktatő-merelammlitiban, hog, *it tett a 

nevelő, hams azt, milyen eredményt őrt el. A tanulmányi eredményt 

Maim rögzithetjak, milaidg es sea problémamontes ős teljeon fel-

1141016 Am erkölmOi0 MON art ez sem biztos,  hogy hatAsunk elndon tap. 

freilredift. Gorwoljunk osaa arra, hogy as uj handtortés be-

veirtése 001dde magatartási osztályzattal hagyhatták el ugy 

a taunlók as iskolát, bogy erkölesileg bármilyen formában megnyilat-

koztak  volna.  A Nevelősi Tery  bizonyos  drvényességi körön belül ösz-

szehasonlithatóvá, mérbetCvé teszi munkénkat. 

d o/ As  iskola  ős  a ssa14d munkájának összehangolása érdekében viza-

gálnunk kell többek között, hogyan takőződik a sztaók erkölcsei fel-

fog‘sa a jutalmazás-büntetésen keresztta és as eredmény érdekében e 

téren is fel kell számolni a kettosa404. 

e./ A mankára nevelés etikai azempontjainikkriassalatát közgazdasam. 

gi szempontok is indokolják. A gdpi nagyipar kialskultisával két  lé-

Ayeges vonás jelentkezik: 

a./ lealaaaonyitja a tannlatlan munkázt, 

b./ a gépek ssorkesztéséhes, karbanwirtásáhos magasan 

képzett muLkázt 

Es a folyamat ma is tart, gondoljunk soak a sok apróbirdetésre, mely 

hirdeti ős keresi a seCarrenkásokat• lorumkbaa as automatizálással 



megnyilt a részmuzikák ujbóli •gyesitésének lehetősége 68 ezzel 

lehet6ed vált a hajdani *felaprózódott make /rums elnevezése/ 

ujbóli eaberivő válása is. Errs utal Jánosay negdliapitásas 

"A 	felaprózott réassainkAk ujbóli intagrációja utján elLsagiti 

a munka emberhez méltóvá válását." /1.m. 29. old./ 

f./ A motivum mint ev meghatárczot oselekvésre irdIvuló dam-

tönzés,hoeyan alakul az adott község 5-8. osztdlyos tanulóinál? 

A motiváció, amely a cselekvős forrása, mennyibottligg össze cam. 

;Oval, mennyiben válik  társadalmivá?  A vizsgálati Mires •lemzésé-

ntil e problémára térUnk ki legrészleteseben. 

8.,/ A tanulók pdayairányulAsa, ptilyavilasstása napjainkban lénye-

ges probléma. Segiteni kell  tanulóinkat,  bogy képességeiket figye-

lembe véve oéljaikat uey alakitsák ki, hogy azok öt;sabangban le-

gyenek nópgazdastunk azUkségietével. A m,wucista boldogság-elmélet 

a kötelességet ős a boldogs4got dialektikus easigboa látja, amely-

nek alapja  as  önként végssott o  felismert kiAelessigieljesithi t  a-

mely végső soron as  alkotásban,  as alkotó smikAbis adyeaUl, amely-

bon as egyén  legjobb képesAeit kibontakoztatja, aikotásaibar 

Önmagát megvalósithatja.  téren még  as obzLálytársaualoatól  örö-

költ nézatak károsan befolydsolják tanulőink j6 rószót. 



016mlial 	 :.kr a ter 'edt 

A psziohikus tevékeLlység a személyiségben játszódik le ás lefolyám. 

ea a szemáiyistigtól !Ogg. A ssemélyiség a tolvékenység keeetkeztó-

ben alakul és ugyanakkor a tevékenységben is nyilvimairog, tehát 

alanya és egybsn produktuma is a tervékességnek. I  oftwatt *.so-  

lat, kölosönhatás osak részben képezhette tirgyit. 

'lisagilstunk igy kiterjedt 

a tanulók 02.101 si tudatit 	 ását befo ásoló 	sók kő 

at/ A szülők jutaimazán-büntetés rsndszer• hogyan b•folyásol-

ja a tanulók munknerköissének fej1Ődését7 

b t/  hogyan függ ösnss as satin ős közösség itálet• a tanulás-

ban elért eredmisor Mapján7 

e t/ hilyen tényilla litaaratak Mars a tanulók spontán társas 

kapcsolatai látreattilloom As  általuk  kialakult ids,a-

tipse assarayiben közeliti mpg a nevelési Terv-t•n körvona-

lazott ideáltipustI 

d (V A szülők osztályhelyzete, a salád körtamdlyei hogyan be-

folyisolják 	ulók taarakadari sra4rabirsit7 

a./ riiiyen teszettisOs 	 toesUIL birlashrit ős a 

tanulók szUlók iránti köt5adINNIIIIMWWWWW0114Or3án 7  

A tanulók erkölcsi tudatámak és szintJének alakulásikagioNgarkölos  

•zemoontJából uroblémakörrel kauosolatban:  



a./ Milyen munkAt és milyen motivunek alapjin végeznek szivesen term- 

b./ Milyen nunkát és =Jay= motivumok alapjAn nom végeznek szivesen 

a tanulóink7 

c./  Á tilill1Ak ozórakozása, j1t5ka ho7yen E egit i elS személyisősük 

MOW ld alu k ib on t ako stet is At 

Éqt  i  114111WAShOs, mint munktlhoz valS viszony aetivilalói asaaribell AO 

bogy= töltik be a regulAciós funkoiót? Milyen hatilea TM as 

•llenőrzisnek, az ardayea t  illetve 	negterhellsnek 

a tanulók halyosirési kdassé4nek alikalAsAra t  az olvelgzett 

ka  iránti felelősségtudat kifejlesztésőre? 

•A/ A tarulft p Alyea Alaszt Asa • pályairányulása tilkrf ben hogyan njil-

vinnl nag a monke y  s zUkebb értelemben a  fizikai munka, me:-becsup. 

lése? hvvel kapesolatbant 

Nenny iben ismerik tanulóink az a7,yes F:oglalkowlsi nrofil követel-

ményeit? 

Milyen mértékben 48 milyen irányba jelentkeznek as átr6tegeződémi 

tendenciák a 8. o,:ztAlyos tanulóknál? 

Ailyen megegyezések 68 különbségek rcutatkokinak pályaprestize, 

a pAlyavAlasztéz és azok motivdoiós bAzinai kösitt? 

A  pUyavéleartfis 68 ruytivolasi Mayen aeoymetIggiebes vim* wigs& 
lyiségOk sokoldalu kibontakoztatA s Aval? 

f./ Milyen tényezők ntiködnek közre az eFnberek megitélésébes, ihrestA. 
ben hat a negitélésben a ozooialista munkaerkőlee alapelve 

aliAtE_AttaReLlifika: 
a./ As alkalmazott módszerek meLz4iben  fele lnek   li:eg as általános  f.1-

ügyelet rőss4r• 



A vizs1ati axigyag beiea r6sz6ben össimps4skiall Visesatérttak a 

feltett kérd6sekre. TersAszetesen •gp-ogy probldas vissmilatanAl 

az adott tiimakürbu braid is asilluages volt a mogillapitimok, össze. 

gezések és pedagőziai követkestetdoek mesfogalmasáoa. 



2,Larmi_nol6giai ztázása, A vizsgálat módszere 

A vizsgált 1.éma a következő tudományok területét érinti: 

Peaagógia, .izen belal az erkölosi nevelés, a munkaoz való 

azooialiba vibzonyra való nevelés* 

b. Pszionológia* itt figyelembe kell venni hubinstein követ-

kező megallapitabiit: 	munka egészében nem pazioholó&iai, 

hanem  tareadalmi kategória. Alapvető törvényszerilségei rem 

a pszichológia, hanem a 1,ársaaalomtudomóryok taraa, ezrt 

pszichológiai szempontból nem a munkát a maga egészében, 

hanem osak a munkatevékel4ség pszichológiai komponenseit 

fogjuk tárgyalnin* /kit* pszichológia, 88  old./ 

c*/ tika.  .zen belül  a szocialista munkaerkölos* 

A fogOmek maghatározoutsága egy tudományon belül is fontos, ani.61 

is inkább, mart egyes szerzók a fogalmat  csak  jelölik, feltételezve 

annak ismeretét, 4olotc esetleg az olvasóban azok nyomán cloak homám. 

lyos, intiutiv elkerzelések jelennek msg. A vizsgálati anyagban a 

fogalmat az  alábbi  szerzők müvei alapján értjük: 

pedagógiai vonatkozásban: igoston György: Pedagógia 

etikai  vonatkozás  ban:  iarkas-Luszár-,Jomogyi: liarmista etika 

alapjai, 

pszichológiai  vonatkozásban: 1Juró-lamemmaadnai: 2ejlődés-

és neveléelélektany  

munkára vonatkozóan: lukász: A munka filozófiéja* 



A vizsgálat módoserének megválasztásakor figyelembe vettUk e  hogy 

olyan módszereket kereesOnk e  amelyek alkalmasak as általános felügye-

leti munka )- atékonyabbi tételőre, esetlas •gy.441, vizsgálati modell 

mAsok á1t11 is követheti legyen. As alibloislioss iMertetünk néhány 

ozenpontot, amelyek e tekintetben muskiths* sesekstAroot6k. 

Megbisható adatokat igyekeztünk kapni, ssolysk assmiss sliWeeti 

novelőink munkáját és önst8nzően hat, hew ók is egzakt módszerekkel 

győződjenek meg murWuk eredm6lOről. A vizsgAlat és as  azzal Oar,- 

osefüggő óralltogatások hosnzu időt nee, vehetnek igénybe, mert egy 

huzamosabb lAtogatás 611410,46 idegfeszUltségben tartja a nevelőket, 

ős munkjukat inkább mdtolja,  mint segiti. A tematikus látoc,atásnál 

ugyanis minden  nevelő legalább egy-egy óráját meg szoktunk vissgAl» 

ni, utána as órát elemezni. Amsmnyiben a felyelő a gyermekeket 
"coott 

vizsgálja, az  szinte  elengedhetetlenA teszi egy-egy meglátoVit ims 

mélyebb elemetetésőt, illetve •lemzésőt. A hosazura nyujtott 16. 

togatási időszak  as adatok szsgemtjából sem indokoili, meet 5o óra 

tapaastalatalből sem lehet *Met általánositani, slut 4o órádból. 

tőszint ezzel a problómával ffts Sass*, hog, a tanulmánj két iskola 

taaulóitól gydjtött adatokat dolma ibis kit tasimben Alisett vino* 

gálat alapján. izomboron 1966/67. is iritealvAn 1967/68. tasistosd 

A  vizsgálat  idő- ős tfirbeli megosztAait indokolta  as  a oél is, hogy 

olyan aódszereket kutattunk, amelyek huzamosabb idaig mom vonják el 

a ielügyelCket napi munktjuktől, köjeles Sgeiktől. A vizsg:Uat és 

as  azt követő megállapltások, podaegial következtetések, az eredmények 



és niAnyok m•gvitatL.sa között Losesabb igő i.a telhet, el. Jólasaril 

visagálat befejezte stir' a sar66rtekez1etet aegtar6uni icZt ate& 

bola, (1st knlbabea as 414 utasiLas is el-Jirja./...e,jnos, ez külösom 

böző okok miatt Apat.talva eaetöbea aim 16d I.vrt3n1./ 

ridyelembo kellett venni tovAbei Orásnuk no1yzet6t, amely a magyo 

többi jardsAbos mérten katversi. MAW ads,* as basaohaaonlitaaboat 

tiakó 
JArds P 

zeged 
Jarias 

;;Aentes 
jilr6a 

66,8 55,7 43,4 

91, 8 70,3 69,3 

94,- 72,- 77,- 

loo,. 75,- 77,- 

21,5 lo,8 lo,3 

2,- -_;,5 10,3 

Megnevez cis 

Saakesan loadott drat *ea 
feint; tai7ozatbas 

-zakrendszrU oktatásban 
ezeleUl a felső tagozatban 

uyak. foglalkozásban róazesiiiő 
tanulők 

OrcY:z nyelvet tanul 

fiapIrözis ellitásban részesUl 

EApesitós n41killi nevoid 

/Az adatok  as 1957. oktLber 1-i A11apey4 szerint./ 

;mint a fenti adatokból kitUnik, jtirásunk terUletón a körzetesittiat 

mAr ljnyeeben befejaztUk. Term4szetesen oly jdrAsbun, ahol sok 

a kisiskola, pl. as 1-8.  osztályokból ötwzovont tasnlóosoport, 

ahol a nevelők  esetleg smaktargyi prob13m410111 kbad:nek, vagy ask 

a k1pesit6e adlküli nevelő, a kezdő nevelőt, akik zunkáit fokozot.. 

tabl. an kell secitesio az tiltalinos felOwelő nem fordithat an.yi 

időt a neve148 eredmifienak vissagaatkra. 
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Az oktató-nDvelfmunka Ilalextikes kapeeoletébél weedy mevelési 

✓ z kiraLalástmAl  a vime„;Llattleil tekintettel kellett limb* 

• osakte2Ogye1Ltka6zatra is. -sakie1ugyel5ink es/Limon kivétel 

uilkil osaktisgyi ellearsZ, Irinpit6 6s sebitC munkájukat  sagas 

laildletillibeiflitasselj..ai, la as éltalAnee ielagyeletre kevesebb 

szakdiAaktikal feladat Aegoldtsa hArul. Term::szetesen ez nel: jelen• 

ti eat. wer • asakleludielet ossk az oktat.Ast, as AltalLnos 

elet podia (soak a nevelést e  as asekkal kapesoiacos problatikst 

vizJa.ita. Mira a kZt intézmény JG törssgArdival rendelkezik 68 

as iskolsvezJtós nemaaak adninisatrativ, bane* pedeeziai központ• 

Ja  is tudett leeni iskolAjuknak. 

• vizugLiatunknAl alkal.kastuk a ezuololZela sZdszereit, 1.&; Pata- 

hi ,arenos Pedagógia és smooioi6gis o. munkájában olLltk csw 

rJusét.AM. lasulmAnyok a nevelée.uuomAnj  kór  l.  

k.iadó. Budapest. A tauulalanyt us vel kaitn klaUL4Amn eijuu.a.La 

többpilaioyboa minden isheadisai Agy a  nev•lUnek volt leha4,04- 

gük amok tamulaAnyozésAraW A szeoiológis haminkban is ell:ozialts 

belpit as 1950-e.., kivek 1440061 a tareadai.o,,kutatioboa. 1r4ayal  I. 

• ket6c3i, el.elunk ki.zilső  as  analltikft ilbela kstui, aka a 

,aolrivoió t  jelentések ivieesajelzateki alapidu 6rtae1ik a tcluye... 

ket, elvetik a "stsndardisalt" kerdoiveket ,311 a valósAgot "eset-

tanulaainyoku notiogridiAk alapjAn kivAnjAk xegkOzeliteni. A6‘1114  ré-

szük statisztikai mOuszerekre i kvantiXikAlható alat  okra  tii.aszkedik. 

As utóbbinál S'*$. bogy a ssAnek sogött elvesz a gyernelck' a pedagó. 



A a-,  

eat samimmaisiag. As 4118bbi módszerrel kaDop.ol-tban alaoudolkodw 

tató Józsa Mar sweats a apszaparodIsnak az •gi6ni oti-

vdolikból kíinuiva  soha  iam kaphatnaink vas azokat a tAreedalmi szimm 

tt thrzetta-/iseket, amilyet a Orba mutatnak Cayeashaes a ti. 

pushes m j6rekelő - kOmedAara vonatkozó alat•k s  aaol as amOni Trip. 

selkedde motivóriója beleelvad a tArsadalmi helyzet detumelp 

atilt folyamatbaN"Idézi tov1rbb4 ;awszlev magAllapitimiki 161100100,-  

rint 

waW a matcv.atikal 146darok a t;:rsada1mi mozglie elemmósihee 

n6lktlOzhetetlenek e  

e adszeroknek osak ugy van 	 ha '16%34 rögzito. 

ja,  ki 	tan talta  tionemAalomról BeszélUnk, óra 

hou a visasat kvalilikaltató folyamat mlat  

. hogyan  helyezkadik el sk.4112 u tArsadalsmiban... /JUBA', 

INS • modern tArsadalmmAmtatAs BAILLAy eleAleti 4s 1144asorisami prob. 

lja 14P.Ss. 1966.6vf.5.sa./ Á balönbősó a6dszerek oltegedAsa. 

illetve s1lmt4se sammpoubjAból I:1044am* mató :dauman 

aa: " 	bir az ease LOA ismert módszerok eltórnek abban, hogy se- 

sits6zUke1 Iii1y 	ntoliJi4da1 fogalmsaták mes az ész1ei4si őfe 

illtallooeithat6 itóletaket, eek alspjAn nee  lehet  memmemdani, 

melyik módszr jobb ós maljik.rosuzabb "iltalAmeeságbans. binden 

módszer haszni11iat60644t oaak anAiak az egye4.1en kemkrót prob .-16mA- 

nak a szampoatjAból.34bet 	abalyet meg  akarunk visegdini." 

A. Bauman: LltaliMOS azoológia, ,wuJuth liOnyvkled6, btu:ape:it. 

1967. 591.-39' old./ 



Ii a  visagálatunknál a statisztikai módszereket alkalmastuk. hereszt-

metszeti vizsgálatot l'olytatLunk,  azaz eGy adott időpontban vizagálw 

tuk iskolámkitt a tanulók körülmhuyeit, véleményét, stb. A téblr-

feltáró SOWOMPOlt  kosill as alábbiakat haaználtuks 

1./ kérdőivek/Irásos ankót módazer/, 

e./ szoolometriai vizsgálat, 

3./ a tahulók 	 munkájának elesőse, 

4./  iskolai dokumeutunok vizsgálata, 

5
•
/ usetisyslAis• 

As irásos  at madismir limpopt a oélnak megfelaL:, ,:tgondolt, 

•gyértelmü kérddsOkre feletetjük a tanulókat. A kutatónak nem kell 

feltétlenül jelen len..ie & vizb„AlatnAl és kivül4116 L végezheti. 

h lebetőséggel eilve a szükfelügyelők&el egy adott idCpontbau kér.. 

tank választ a tanulóktól iskolánkónt minden oszcályban, természei. 

tesen a  nevelőik jelemláteben. Igy  as óraközi szünetekben a tanulók 

nem befolyásolhatták 411,11det vélea6mItildmia• 

A kérdések három alaptipusba aorolLatók: 

1./ tényekre vunatkozó kérdének Aissomboron zöe  ilyeneket 

alkalmestunki, 

*,/ véleményről érdeklődő kérdések /Apátralván stencilezv• 

kapták a tanu164/, 

3.1  motivumokat kutató kérdések /Apitfalvin használt kérdé-

sek többsége/. 



41r. Oroaz -elnaor a kerdesek legfőbb követelményeit az alábbiakban 

foglalta ösLze /az el6s4As elbsposott 1967. juliss 22.én a Osegedi 

y.ri eaváboomm "a tftresalalkl41 aiiimmorokü'pe440404bois sin/: 

1./ A kérdis•k legyenek asearis4gileg 4rt4keIbe$41A. 

2./ bzerepeljen közöttök:MdbAny Kbeaelegite k4rdies, solely sea a 

ttrgyra vonatkozik, sort ez teloldja as izgalmat. 

3.1 Legyen közöttük szelektiv /válogat6/ kérdés. Alkalmazása 

nös•n tontos a haterogén, veer a kutató •15tt ismeretlen cooport-

nál. 

4./ bzUkséges hasonló kérdések beiktatása, ami osoportképző lehet, 

pl. tanillm'Jnyi eredmény. 

5.1 Gélszerü ugyanazt a problémLt több kérdészel megközeliteni. 

6./ A kérdés intenzitása. oelyik adott tényezőt tartja a legtontog. 

sahhnart 

7.1 ttillocassUk meg a kérdések helyes formAit. tarsal ssempentból 

lehet a kérdés positiv 	 vow nsigativ 40Atrexyos-e... 

formáju. ozubjektiv hatázakkal számolni kell. As imattierens kér.. 

dések helyesok többségükben. 

8./ A szuggesztiv kérdést kerüljük. 

9./ natározzuk meg a kérdéeek számát.  .ok  kérdós unaloara vezet ős 

esetleg a kutató nem jut el a feldelgosAsig. 

Lehetkledg szerint  név nélkül  válasseljanak, mart az őszintes6- 

get jobbam tistesitia. 

oólssertt a kftidseket iab41110gertial kipróbálni, mert a vizse,- 
rr 

latnál koalekcióra  n n 	aM. /Sajnos a ftig(Alékben hozott köz- 



mondás-teszt előzőleg kiprdbálásra mom került ds ig, soak 3-4 napi 

felslegie =skit ere !ményezeirbj 

Mina a kdt iskolinál alkalmS6141 bitaddadmot a timelfWma 

jük. A tanulók a k4rdésekre irásban fa n4v nélkül vá.la4tzoltak, h•* 
tUntetve osztályukat ós nemüket. A várható válassokat p5ilama non 

illusztráltuk, mert ez nzuwarálóan hatott volna.  A Jakraisebre adott 

válazok 8,-zesitésőben, elezmésőbe a nevel 	vontuk he, az 

a vizsgálatvezett feladata  volt. 

CélszerU, ha a kutató a feldolgosist azzal kezdi, hag, a Wreaveket 

osztái,yonk5nt dz nemenk5nt /esetleg  más csoportok szerint/ sor8z6.. 

mozza, mart igy egy-egy adat könnyen visasakaraehet8, esetleg foam. 

toa lehet a hivatkozásnál is.(Az egyes idázetek után zárójelbe tett 

első számjegy a taa,a3 osztályát jelenti, ezt követi a tanuló name 

ds a mAsoiik saLmjegy utal a tams16 feliolgozási Viblázatban levő 

sorazámára, ami egyben válassUpja  sors  zka is.)11,Ama kérdásenknt 

is osztályonként egy öszesitést készitünk.  I  fiselloges rovatok 

/elst", rovat/ a tamulók sorszámtt, a visszirtes rovatok  a 1164441 asp. 

osoportját egy-egy öszetevőjót tacialjik. Az osztályonIchrt elki. 

szitett adatok fela014026At statiastikad táblázatba foglaltuk, 

maj4 kiszámitot.tuk a viazonyszálikfte amit az esetek töbhségdben 

- navel oak  k5t asám baJzef11j$M001 Vilftáltuk százalákban fads.' 

tunk ki. Abel erre le1etZs6g volt /piliereatias, pályainkrulAa, 

a t saluvonal kiszámitásával a regressziós irányt is feltiintettük. 

A azooiometriai vizsgálatok alkalmazása ogyre  beiva nsvelöink köré- 



hod, az idd wort, adatok hasznosaA. lehetnek egy...egy tanulóközösség 

mez;ismerLiséhes. "14,4 pillahdtra som szabad asonbax elfeledkezni arr61, 

hogy elm5leti zetodológiai alapjLt tekintve a zarxizmue-leninizmus 

eszaZjóvel ez4,mben álló szocialpszionológiai iráadzatról van szó, s 

• nhok nyomai kimutatha‘Lan jelentkeznek metodikai elairdsalaan is. 

is6rt a szoolowetritimsk Silleialleta /AMU kalibliiierell MOM t4Nal. 

t4a8 fcihsszasilissitatitalesi a dialektikus astorialista mOtedelógiai 

szemlélet kelSOSSO4les érvényesitését mind a tudomónyos kutatók, mina 

a gyakor36 pedagógusok tevékenygóben." /,,uró Lajas: A szoololiatriai 

mhdazarek pedagógiai pszichológiai alkslaissisénak metodológiai 

problémáiról, .4tsged, 1966. 35-36 old./  & vissaaat idejón a ..,zegedi 

JATh Pedagógiai és Pszichológiai Zausséke munkatársai nevelőink rd. 

ezére hut ela44st tartottak a  sassingyisig megismerésének 

ős gyakorlati prob1émáir61, 14gy *ftsgálatunk, illetv* umlillak vise* 

elate a kutatók és a gyakorlh poisióssink edyüttatiködAS* smilliM100 

nek is tokil.thetó. A szooiometriai visseilatakat ikórdés•i a fagGem 

lékben mellőkelve/ az ozztályfónökak végezték el és a váleszok almp. 

• lkészitették osztiiiyuk szooiognamjót. az iskolai szinten tör-

tón  ösHzesitést a vizsgálatvitzete végezte. A vizsgálati Sayag réss-

letezés6bes  a  signerilek, nem ri1ass -641Mb 4 MS is Vaissztaniik 

asoportositdabis a tdOkostatitst,a asalidtbaysilleb, a tanuló saga. 

tartósát ilJet.5en a vízsgálatvezető készit•tt• 48 Illetőkes osztály-

főnökök t.‹ijókoztatása óo feljegyzós* alapján. 

A tanulók hLromfUe produktumét elimsztuk: 

1./ A tanulók fileteit vizsgAlva  as  ellen(Srzés és as arányos 

terheléa 	shelyesirjtai k::szsóg alakuitsóra• S 



viz-oLlatb-r. risztv•tt Tóth IstvéniA szakfolUgyelő ós 

I•onostori era, aépativslési 

4/ A msAlárL,ese elemzése. A dolgozatot a kiszombori osztély. 

főn6kők, illetve macjar nyelvet és Iroa. lmat tanitó neve. 

lJk iratták mag és a dolgozatokon az osztályfőnőkők fel. 

tantették a osoportképzésre használt családi helyzetet. 

3./ Apátfalvén a "Laért tartest Meamat alkalmasnak az áltas. 

lam választott pnjérale dolgosatot Téth Istvánné szak. 

felül: irta .e'.; de elemezte rébzben. 

• résznél emlitjük aleg a vizsgálati maragba  felvett képzeletbeli 

ssoleksdtst6st iszooiodrámát/, amelynek felhassualAsétal sc.) eI7tbi 

vizsgAlatnál kutattuk a tanulók kftelessőgtuiatát. 

Az iskola dokumentumait /statisztika, agyakemivak, naplók/ a rész. 

területeket vizsgáló nevelők tanulmányozták is  •lasestAk a, TUN* 

latvozető által megadotu szempontok alapjAn./Xlassaboron./ As Ali,  

t aluk alkIsz:tett tanulmányok rét;zleteit salaam,* magjold16441044 

hozzuk. 

Vélsményilrk szerint a felügyelők  által vézzett vizsgilatba Ut kell 

vonni  as érdekelt  testületet vagy a  testületből asekat, akik kóp-

zett.ségtiktól fogva arra alkalmasak ős helyzetuk is lehetővé teszi 

bekaposo16466Okat. A bevelailMitmt indokolja; 

• iredményesebb as a viaagilat, smely nem"kivulről és lelu 2-51" 

tőrtinik, mert a magálJALpItott tényekxel nemosak látszólag értenek 

•zyot a nevelők hiszen a  tények  as ők egúliapltsai többeftglibaik 



)e 

do a követkolttlitisiblto Ummteulőkat is a sajltjukLA 'rzik. 

2.; A pe444040kiimissuinkabo egzakt tudomán4yt valik. At olméleti pods. 

gógis oditig la a gyakorlat előtt járt. .aapjainkban ze tyan az a reális 

veszály, bogy egászs6gtelenné AC a távelság as elméleti és a gyalcarla. 

ti podagógia között éppen as •lsóleti pedagógia vilagszerte t-paestal■ 

ható tellenaUlása miatt. A mevelők kutatásba való bevonása areaménye-

sis 

nevelőink érdeklődése Lokozédik a peiagógiai kutaLL., ulabb 

eredményei iráns 

- az egyes •ljAnisoky  asfedaassek katatifis4t 6s továbbfejlesztését 

tartják csak a isalleadarra intéz•tskbe,, dolgozó szakemberek 

terulstámek, 

• felkoltett érdeklédés további igémyt ébreszt bunnuk a szaki. 

iroualasayeadeisestse tamsdadmileadsára, as abban foglaltak gya. 

korlati asirra36sitioirall  

- taaatosablivelnálatilissaegalsiosettabbivitlikinskiNk. ami 

az slért ereamén4ekbt)n realiadWiko 

3.1 Nevelőink same - a megyei pályázatok mannA.0(560 ós minesője is 

igazolja 	érdeklődik a  pedagógiai kutatások iránt és ssivesen kap- 

esolóinak as ilyen munkákba. 

Viemplastunk as adatfelvételt tekintve rószlegos vizsgálat. Vinson,- 

esiimaink egy nagyobb .vros; központi fekvésU iskolájára nos vonatkozhat. 

441 például a pályairnyulés, a pályaprestissossetleg a fswlalkoaai 

kicalsaimilarakiamarste r.5sz1etes vizsgálatnil egészen más helyzetet 



A °I. 

t krzne. 

Az adatok felialgasiadadi 	gdatokat k118/1 is feltUntettilk oszttllyonp. 

kőnt, tanu16ssoportonk4nt  is  nesenktint. Ezzel lehetősdget 'AvAntunk 

adni az osztőlyfőnök6!mek, hogy az oaztAlyukban kapott adatokat mAs 

ossttilyok, Motile az iskola adataival aassehasonlitsák. Bizonyos 

segti11apit6 "k't tehettünk feJ181daidlablasi  vonatkozásban  

Vdgezettil megjegyezni kivőnjuk, egy—egy vizeelato astk as Inkola 

dletdre szilkIteni nom lehet. Felt5t2nsu1 figyelembe kell vomit 

— a köss4g alottsilgait /rdtegesődds, a ssülők viddkr• jirdaa s  

stb.4 

— a nevelőtestBlet he1yzet4t /kApsettsőg. helyben lakts, szol-

gAlsti idő,  stb.!.  

tarulmAnyban esek zőne no szerepelp  de a kiszombori vizsaálmtnál 

ds Aptitfalván a megelŐző vizsgtlatnAl ezakre is rószleteson zitr- 



4 ILAssalüla2E21.11Al11emzőije  

As életkori periodizáoió mindmag problematikne. 'Owen a bizony-

talanségot, hogy a különböző tudományágak a felegindeb 'Az ős =Ls 

kritériumok szerint vógmik. 21. mLs felosztást alkidass a jogrtudoT 

=Any, mást a perdagégia. A testi- és lelki fejlődés viseftyladoean 

állandó jells& tipikus  vonásai váltakoznak öröklött tényezőkként, 

fajonként, óhajlati övezetenkónt, életmód szerint, stb. osinezik 

ezeket még az egyénenként in jelentős eltérések. F.indezek figyelem-

be vételével a fe1oitstist as alábbiak szerint vesszük: 

Cseosemőkor /születóstől 1 évig/ 

2./ Xisgyermekkor /1 - 3 évig/ 

'Lvodáskor /3 - 6 évig/ 

4,/ Ileiebelieker / 6 - lo évig/ 

Sordnikor / 11 - 16 évig/ 

6./ Itjukor tizenhat-tizennuolo évtől huszonkettő- husz6n- 

aft, dvid 

/ „uró Aeleneemitednal: kejlődés ds nev•léelélektan, Tankönyvkiadó 

l'post, 1966. óv 49.old./ A s,rdtilőkor saga is több fázisraószlik. 

lay prepubertás 11 éves korig, pubertés 11-13 (Ives korig, mjd a 

postpubertés. fázisok jelentkezésének időpontja más a fiuknál és 

más a leányoknál. A leányok érésfolyamata  korábbi  időszakban követ-

kezik bo o  mint a  fiuk'.  A s•rdülőkkel való bánásmód problémát je-

lent, mert: nehés volt& bánni, a normákat még nem ismerik kellően, 

•rkölosi fogalmaik nem tiaztáso%tak, a követelminyek még nem váltak 

belsőmeggyőeabiellad e  as irányitást nem szivesen fogadják, és  még 



nem tamer 	ket kellően. 

A sertülőkorban nagy váltosis követk•zik b• aind bio16giai1a6, 

mind pedig a lelki *Slat különböző  területein. 

A serdülCkorra jelleaső fiumbilimps410 gyakran az iskola ős a maw-

1 1 Is a teljesitőképeaséguket 	 követelmőnyakkel teLőzi. 

kierób 	iskolai tulterballie tUkr dzJlését  ás hat4s6t erköl- 

osi fejlődésübri, a tanulók allesaiita 4,11 alnidakban látja. Iat•llak- 

tuális sikon a fáradta 	tkommOirei els7sor5an a  figyelem, em- 

1..lkezet és a gondolkozie zavaraib= mutatkozik msg. 	óle- 

tőben negativ aotivációk válnak jellemevő /fdllelea, szorongts, 

kiseobren1us4gi érsésij. Akarati élatiikr* btlnitólag hat a sok  siker-

telen próbilkesia. Ardek1Cdtstik tompul, előnyös hajlamaiknak kibon-

takozástt jtolja. neksmor jellembeli hibákat követnek el, hogy a 

követelsőnydknek megfeleljenek. Lartás tulterhelés  állapotában 

mindezek szea6lyis6gjegz;y6 rögződhetnek /Gerőb György: r.isfrlet•k 

a fáradság lélektandnak köréből,  Akadémiai  Liadó, liudapest, 1964. 

kiorális vohatkozásban a tulterbelds •lőidémArtio bow a gyermek 

arömet s  kislágUldat a munkAabmansatalla. Látszailloredményekre 

törekszik. A közösen vAgzett =aka.' a rfiti 	feladatokat is 

mái  taraaira háritja, igy köztumbist 10000elatai is lazulnak. A 

követelmények :peak mint külsilkieetelatnyek állnak vole szelubsi., 

aaelyekkel azonosulni nem tud. 

As árd•klódés alakulásának fontos sz:Aasza a serduVkor. As iskola- 



rendszerünket figyelembe véve a prepubertás időszakában jelenick 

msg a különböző tantárgyak, amelyek érdeklődésüket befol,yisolhat- 

‚Mk. As érfieklődések kezAetben ad. 111411 tartésak, hut:sat soak kiemel-

k•dő adottságokhal nem prosu1msh4 146Luk a4empontjából lastaatosabb 

részUnkre a hivatets és a pályaérdeklidéa s  ami késCbb szerepet ;Wt.- 

szik a pályaválsaztásbaL. Xint a vizsgálati anyagunk késúbb igazol-

Joe as diatabUltiatedatoe alakitása objektiv de szubjektiv felt6te- 

iisek bistesitirilmet. 

IL a serdül,  kor pob1  i kbzül elsCsorban azt vizasatedt, a Ursa-

&dui hogyan válik egyedivé, a gyermek moralltdailkaa anion vélto-

liások következnek be. 

A sistalitis, a totáli 	 felfogott erkölos szubjektiv 01- 

dala azt fejezi ki, hogy a társadalom erkölosi követ•bidsyei az 

egyéni cseiekedetekben realizálódnak; az egyén arnyibm tekitithető 

morális lénynek, amernyiben kialakitovtu tudatoo visssupit az erköl-

os8a4ghez /morálhos/, tudatositotta kötelestlégeit a közőssásisl 

ezemben; erköleei értékltélstet tud alkotni mások ose1ekedetelr61; 

erkölesisaagreződőst, essményképet, maghtartisisintét alakit ki; 

abiasiOult woralitis - struktura az egyén magatartsának közvetlen 

iren,yitója, szabetlyozója. A moralitás meehatároző tényezi: az ogyén 

létfeltételei, a társadalosterkSlosi követelményrendszere, az egyén 

poziobológial struktárája.Auszair Tibor idézett mhve alapján./ 

Az etikai iroialomban azonblaasa szerepel egy fontos Lényez, aAg. 

pedig a morális lény jövCje. 	aanak a oftagarai essrálhoz, aki 



uj távlatok nyilmik, vagy nyilliatnisklarspAgoik klbontakostaw 

tázára, ás megint máa a vissomya annak, aki róft •Isibst8sévk 

leasdkUnek / pl. tudja, bo3y beoazteAitből 1evAltja46 Á  Ariniek er-

kölost fejlódását  gátolja,  bogy a társadalmi igőnysitmeksiselam2Sen 

a hirdetett  erkölcs  ás a gyakorlott er1051....a8t Iltszt14 .76 osstAagerk01011 

megnyilvámulásával is gyakran talLlkosnak. 

A gyeraak erkölosi fejl8d6sónak megismar684bes fontos annak a ftgyo ■ 

lembs vtelq, by az eagón killönböze 8r5k18tt anat6mial fizioló-

giai — ilegrendazeri adottságokkal rendelkezik ugyan, de öraklett 
1,0.1c184.Pc,-, 

erkölosi tartalmakkal nem. moralit62a a kttlönb8z6 tilayesSeismod. 

lyiségtin itssilrődve  alakul  ki. Az erkölcsi f3j144441 •lad sesiessa 

mAr us óvodáskorban megkesdódik, mLr itt megtalAahatók ueont;iev gas-

rint a mAsodlagos motivum-vissanyok, mosi,yek a toutoaabb, ads luot.i-

vmsk kiemelkedáse folytán jönnek 14tre. Ki.Z.k bizaires Mars. 

mák,  eft as 6Wkel4s bizonyos elemi formal is. MI IftAimmat teradm 

smite's= nsa zArul a strdUlaorral, 	m61yü1 As asnosedik, struk- 

turdjában rendes6dik 6s tartalmilag gasaagodik mind a s•rd0115, mind 

as iijukorban, oft a folattkorban is. 

A sarda16korban erkölcsi aroulatuk győkeres vUtoezon mew limrsism 

till. litosAs ill be n61uk biol4g1ailag i:r6s/, rtelni 4rssbmi is 
akarati astilkben. A második jels6rendsser szerepe me6a. A Immiero 

mizmus asarsp•  mg jelentős swan — ftleg a prepubertás idCssaká. 

ban —, de már megkisórlik as  erkölcsi •r6nyeket, kategóriákat ön- 
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Allóas Asditilni. 

A positiv da a nagativ eriSnyek fellaWita* •ass4Asa ós intenzi-

tAsu nagy mArtékben rt attell, hair 4118 maw maps baposolatban 

van szemklyükkel. Igy a nogativ orrok NNUl 	ttirik a  kótszinit- 

shget *  as Arulkodást *  de mAr a kisnitteag *  a tOrelmetlenság tzlvolabb 

All t611114 A pozitiv •remy•k közal a jóiadulatot hamarabb felismerik 

hs elfogad4Ak e  saint as  •gyazarisAget.  ÁS  erkölccsel obiesorbaa as 

erőnytan oldalir61 imarkednek msg. .6z 4rthatő, hiszaa am etika as 

er4nytanon keresztül tartja a legszorosabb kapeaajAbat 414144460.6. 

val. A kht tadomAny között a kategóriLk Larkin laikiadibb SS őrintks-

s6si felület. Az erőnyek elfoLAdAsa,  as az.ckkal 'bertha amonosulAs 

mint önkootroll ós rak:Isok megittilAn• eszközekhnt tunkoionAl. 

A serdültkorban as addig elfogadoti:akat ööazeveti a valósAggul. 

Ilandez persze sok pedagógiai problémelt vet 141. igy többek kőzött 

amt. *  ho g4 u val4s4akt ne feosa róssassinunak, ti:xeadalmorik óLett, 

rejlZiósht no may iaaerteszük v0304 adat ahol mZx 	problAga 

ramie.  Gyakori,  hogy owe aovollik 1l6indulath61 igyekeznek zezgyős-

mi a serdalZt e  how man  1Ltmk, tapusztalnak, as nei . is tgy van, 

hamam 	* 611 iiffeleamaik va1 talllni 	netsmSpontot. t:rre 

utal az egyik igaz6atőnk aleitimez6guzdas4giaNdOtailapcaolatban 

beadott jolentésec oki tsa Altai biztositott  gyom  tarületen kívül 

ogyftimaakalahotteSget nem tudtak adni *  ezért  a tostels$ asevolhai 

silmitolitiobs.belyea6a4yal /I/ igyekosett egyonsuayba hood a saw-

cialista elvek 4rvóikyre jutAalt"./13.679-6/1967.sa.alatt iktatva./ 

ooetben "a szocialista e:vok 4rvényre jutAsa" azt jelentattee 



hogy karülmagyarástik és mentogették a helyzetet. (E közságból egy 

gyermek sea választotta a mezőgasdasigi munkót leendó foglalkozásul.\ 

Llelyesebb Lett velna,ha IMPSentatnak 1.4, hogy igen, van m6g gazos 

terület, de a ti leendő feladatotok is lesz, hogy a tsz tagjai min-

den terdletet jól meg tudjanak maja müvelni. Tehát a mg mezlevő hi-

bák, hiányok ttAargatása helyett inkább arra mutas:Ion rá a, elvelő, 

hogy mi lesz az  Ő feladatuk a hiányok negszüntetésébele 	Me fog 

elienkezni a serdülrk tapasztalatával és nem ad lehet,7s4get gum's* 

megjegyz6sekre, esetlog alapot a nevelő *La kijelentése eáfolatihos. 

A srdU15 korssi a he3t a t6rsadalogiosa. Az kn tudata fejlődése 

eredményeként gyakran megváltozik a °solid többi tarjaihos — első-

sorban a szülőkhöz — való  viszonya. Természetesen ez nem feltótlen 

vezet LAgyobb m6rvii ellentéthez ós később generációs problómához, de 

amennyiben az 1c6sőbb kialakul, kezdete az •setak tulnyomó töbhs6e4— 

ben a nerdillőkorra esik , im átmeneti kor a genericiók emóshoz való 

viszonyit aishippen veti fel t  mint as a3 01110414040Selalomba  volt, 

ezen bola aiskiiigas•  etersok is a sztilő kagesolatit. Az oszály-

társadaledeeit ammo* is a  szülő  viszonyát embertelen módon, do 

megbizhatóan rögzitette a v4gyon, az anyagi függőség. /Ls inkább  as  

ifjukor, mint a serdiWkor probl6mája volt, de gyökerei, amint emli-

tetuUk, a serdülőkorra nyultak viasza./ Aa a manuális gondoskodás 

egy r4sz6t az 611am Atvessi ós ezen a  címen  tiszteletet, szeretetet, 

laaga risedril a szülő egyre kevésbó követelhet,  noha  siis napjainkban 

a manuális gondoakodás  a  sedlók erkölcsi köteleS6410fts tartozik. 

ilihát a rögziaaeuen itt lAgUres t4r kelwAesetto *Me ság nem minden 



t. 6 

OZOliken hatolt be a azociLUista hamaslaams Ora airt4kbem4 adat the-

syst as ssüks58es lenne. A kölasöniks eseretet„ tisztélet magt.reatélmt 

made sikan snjlik le. A esülrnak aajót erk81az1O4OVe1 beU kiviv. 

Zia spralike szeretett,  tisztelatőt ós ezt sokiteir ass vesszük tekinm 

tatbas .legaltIbbis nem minuig esivezen. 

Az ember ember iránti lgényt a pubertás 146'szaktban fay nea as ails* 

lomszerilség, a közös ijttékhoz szUkségss tersak meglift •140111 1114 	, 

hegórtó bae.tra Ograak, akinek elmandhatjik aosfigyelliaolhat e  air* 

rábishatják apró titkalkat. A baritak idótartema nár bOSUSWAs 

nem szakitjzIk snit pillamatari aAsirilaru érdekltdtiaek. ...1oe16anek 

sgwa.J al, de a sArtfhit a ode barAti t4r.-,asághos tartosóktól nem ttip. 

rik  el  akl.or sea, ha a sórtős nem Crájuk, hanem a barátjukra iranyul. 

A k6zöss6g irak  i  fololősség felerősbdik. -ulyosan itálik el  azt,  ski 

az iskolisn e  vagy as osst:40a sallareart  hoe.  A  köss munkóban non ta. 

rik el a felAntes lAtszatnunklit e  a 16'át. Gyakvan elképseljsoik 

irrellizak t  slat hadvezérek, 	 surestkasileg olimaart 

sporteaberekként létjik magukat a jöv:jukben, esek as Aboadlook anew. 

ban nee a nagy közös-égre uurtosnak, legtöooször  as atmaglatt bard* 

tua róluk. 

1966.nájusiban  a felelőssietadat alakulása ssemi'ontgból Apittalven 

64 tonal& vizsgáltunk 	Megillapitásunk ss•rint a  MallaWssfigtudat, 

amo tasesd. sa‘gt 	stisreuLt • felarCsaaik  a  talailasisirzet ős 

ayes& a fololloodevAllalia nor:-Lis tényesli ISIMIOnnek. 
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A tanulók elkápnelt  esettel kapopolatban irtk zag s  hogy adott hely. 

setben mit tennómek. Az eIkdrzelt ezituáci6 a következő volt: "Lab. 

dtztok az utcán Öten. A  labda bettrt váletlenül egy ablakot. A ház 

tulajAonosa ev:iitekmek sem rokona. 'logy  kinek a hibájából törtánt, 

at pontosan 4egá1lapitani nem lehet, mert as  egyik tenuló dobta a 

labdát,  a Wsik beleütőtt, orman a fáhos„ ajd az able:thoz patiant. 

it teazel?" A vllaszok semNiesetre sea bir6lhat6k t4Ly1eges osele-

kedetkánt, de utal a tanulők felelőssgtudatára, továbbá arra, 'logy 

az elkápselt •eemány elbirilása ás az elk4pnJlt felelősságválialós 

•gyeni vagy kftősoe5gi szespontból tört6nt-e. /A4yagi felelőse4gv411a. 

Usa.kvettlik an okozott keir  kifizet'e't, erkólosi 

W*0 a lak6s tulajrlonostval törtnő beszálgatást, amenLyiben mag-

mondtft, hogy az eset nem azind4kotoan törti5nt és valtmilyen 

ban as okozott kArkirt eladmist vagy boesinatot k(!rtek. A Olda a 

Csongrád Nagy. Taadoss 11.2.MIl •1ődtistigyi Osztálya egyik felr'r re  

kiadott kórdősből 296904saV 

Az adott válaszok alapján a felelőszág valamilyen formáját vtalal-

ta 55 tanuló, ) egyb aidOiddet vilagmtott, 4 felelősAget neLL 

lalt, 2 tanuló vAlazza Waft Mat volt órtőkelhető. A felelós.:Igi. 

vől.alásban megoonlLsok a következőks 

anyagi ős erkölcsileg vállal felelős:lóget 
	

19 taruló 

osak anyagi felelősoáget  vállal 
	

44 tanuló 

osak erkölcsi elelő234st  vállal 
	

2 tamul6. 



Zbadsaégi azompontból Oirlta .1 a. felelCso6cot 38 tanuló. 

asysgA 48 •rköissileg 	feleó8846013 14 tanuló 

coak anyagi i.e1.1580410 villa 	23 " 

egy 	 1 " 

Ugyéni szempontból bir4lta omi1eksin7t'48 !Malta a relelősséget 

anyagi da •rköloal azomvoiltb6.L 	 5 tanuló 

*oak anyagi szempontból 	 11 

oaak erköloai szampontból 	2 " 

esyéb 

ie1e1ős6éget olataoltovi,a 	 4 	II 

leelel'osségvéllalLara buzdítouta a tArsalt 6 tanuló. fit vizagillat 

a b. osztála.ban Lörtónti 

Az alatok ismertetósénél ség  a  leialsaógv.:.11alLs szót használtuk, 

de mivel tényleges ne4zetbeaSvilassalkat rlas kontroilálhattuk, 

igy kbvetkezteLóst  csak  a  felelőmiligtudatra vonhatunk le, ami 61st-'  

korukat  tekintve kedvszó. nrkölosi szemponlból a pedagógiai követ-

xsztetépek levonásAnál Xigyeleare méltó as altruizmus hatása. nz móg 

a nurzsoá erkölee marauványát tUkrözip az egoizaus 60 as altruissus 

liitssóladlientőtek ugyan, do sand a kettű az individualizmus kót 

oldalának megnylivánulása és nem ogyestethető Cosa* a komt.unista 

erkölesi ideál tengelyét képező kollektivizmms •81016- jéve1. u6yosolsm 

toe azon civU1 a gyakorlatoól jól iamert belytflasta 4rte1meett 

azo1iaarit6ssal is, azaz "nem (Irulkodunk". 



As adott válazzok 116, elemre tealték abuál a szempontból 	ao6y az 

elkőpzelt labdázó osoport a tárgyakkal /ablak, fa, labile/ Os zefüggő 

mdvelet /amelyek ereduán,ye oóiint 13.0a tudztosul t  ne ui ÓZLit.14.6 cuelek-

vás/ követkesabin,yeként más emborskkel k•rUltek kaposolatba. .14w hap. 

tát  gyakorolt-  sAs eaberekre. "Aaikos a eseletvést mega a eselekvő 

szubjektum ebben a a1zuU4gben tudatositja, a eselekvés tettő 

A tett olyan oselekvős,  amelyet a osoleAcvL: szubjektwm. tareada4aai aka-

tuskót foe fel (is tudatosit,  olyan  megnyllatkozáma a szubjektummlic, 

amely as emberek egymáshoz való viszonyát ieji ktoo 

Az általános pazioh61(ziat. alapjai 834.01d./ A tettnek nent Lelt—

len  kell oselekvésben bizonyos esetben  a  cselekvés-

től való tartázkodás is tettnek sadmit. A sai  mays= ireda34111 eaviit 

legvisMISSOSsitóbb figuráját Poldini urat t  Uoda Jábor as  alAbblabass 

gem félt Jobbing  mint attól a 110•114411. sisiro 

as  eLi.beri közfisift 	etenu•s halatirát esolg416 vagy as  csekkel  

tőtes ea* szolailata kthysestit rá arra a lelkiisseretre, asely 

Dom a jó ugy, sem a roses Ug,y azolg&latából származó legkisebb ter.. 

het sem kópes elviselni." /Gods  Gábor:  Pol.Lini ur. ozópirodalmi 

adn,yvkiad6, 1963. 136.old./ Az 1956—es ellenfort.adalom alatt Foldini 

ur szavait, tetteit ugy irkyitotta, hogy a reakció ős a baladás 

lfviselői is  •ajt szájuk is* szerint őrtellikezheLtők. Á kritikus 

napokban berLent ugyan a hivatalibax elfogyasztani a stilt esirkőt 

ős  megelőzede,ten Aliapitotta zag s  bogy a sztiájkollsra is, de a nest 

sztrájkolázra is vau tanuja. 

egy r6sze kői:ez mix a tottillig• iiimmtva as 1956—os @semi-

niyeknél ors zAgunkb an 9 ut törő v41141264 	 z t :1st ink bb mint- 
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bogy tisrsai kime‘e4sére LitekLatáara jelentkezzék, /A nevelők Jaws 

belépiaire eey seatiNielődött katass1;r6f4va1W A vizsgálati auwAr• 

ből 5 gyeark vilamma vital a, *Met  •lőkészitő bola& munkára, kb-

suluk *sr sedjegyzi o  UM, • Ids tnlajdonosával abbau as esetben is 

beszél 62 kifizetik as okosot6 kúrt, ha ‚sért eddissia vagy a talaj. 

'ionostól verést kap. 

Apátralván a valassokat hitelesiti as is, bogy a fella; tagozat 6 

különálló épületbe van eilyezve. Igy a asiinat•t a grersék•k wag,. 

ran a nevelő felügyelete nólkül töltik. /3 épületbea soak 1 tu*. 

tares vas./ As es•tleLes kisebb  vej  nagyobb szabt4yvalane4gok 

vetkezményeit a tanulók vállalják és a ie1.16sök k.dig  mint a kb-

söenég képviselői a  közös  bég navében as •s•tlegee rendbont6k/lal 

enenben fel tudnak Apt. a sagekril aegadadkermot14kevtlastais-

visel6 tárukban a kősessig ItirriasZájét Utjak. /LávaseSlag  kis  

de az udvarokon őiwzalilefeellgy 40407oett papirt, de alma-, 

vagy  uzilloeuratit mom lehet taWail. b‘jase • többi inkoitinkra ne; 

es  a  jellemző./ 

A meal. érés a propubertAs ideje alatt f ameniben a gyernek érdek. 

lődidat a köruyezet kórosan nem befolyásolja, még nen. szezuZUis 

ssinesetü fessUltség. A pubortás korban be4116 gyors váltosús egyik 

je11ems5je a vehemann samtuilis érdeklődés. A serdülő leggyakrabban 

önnagóra utalt. lenyeimiak kielégi4ése neu a kilivilágra irányul 

/oulaia/. A puberLds korban megjelenik 46 else szerelem. A amora-

l** bezpielt emberi vissapg.Agyrésst  viszony  a term6szethes 



• afl.áw wvor 	való vissaart jeltak. 

Aéreadalai/. xermészoteses a biológiai 4s a t4rsadalmi 014411 esik  

locikailag különitnet4 	leadtvAJAWmi/teladttekadV amAgoe anti- 

humanizaushos vezethet. ftrei &lta3 ismartatott kristAresitisi 

elv szerint a azereleajlasetis 

14  As egy4n jótulajionsógaimak faliagyitását. Ss 4 kipseL:t sik-

jához tartozik. 

24 4 aóaik tatto o  tevókenysége átélsere vonatkozó igSAyt, aim . 

bajkt jótulajdonsilgait 	 talajdonsLgaieal. Ors. 

korlat sikján ez a kölesaaAs segitimete wade esalusisawbatma 

kielégitémét jelea6i, teraSsaelossa a samailla esakeiglat kife• 

Agitését is. 

A serdUlC a4ere1me no  azonos  a folaóttok szerslahvol, Bala tweak 

kiosinyitett aSsAvel. item  igényel kielégUlést a ssesolas timbal 

kapeselatbaa. (igakori a közös rajoLgAs. A. aser•loa kt oldala 

zül *flak a tirsadalmi oldal az ersolob t  osetlog a  biológiai oldal 

külft vilhat ads aseadlyre trányuló IlLyakical. A keedukált n•valjs 

soit problémAt vet fel ezon a téren, de ugyanakkor sok eszközt is 

biztosit a harasalkua fejlőddabes. Többek között a cristilyosodóski 

folyamat 	 WA& felayorsul. imponólni akar tam.. 

lásval, bdtorsógglit stb. lievelés szempontjából non 

mindegy, hogy a kristilyozedifieba salvo folyamatok keralnek. Ames 

es6rt az ifjuség, a aerddlSk glexuális téreu tőrtónő 

sit, neveAsét - alma/ egyro lakóbb égetil probliailk Lett -, nea 

2is W1 kiragadni Zeuzeniggiseibel, banes oaak as erkölszi nevelóssel 



IQ,  

au :Ai: mogvaliSsitsai . 

A serdülSk fejlődheftel keposolatban sues pszioholgusok 

te  eltérő. Wallea •A eee1ekvést61 a sondolkolisig" o. mUvéten a 

vélst elméletit hirieti. zerimte az uj tulajdonsérok, az uj kész-

sigeir ninoeenek Őssziongban a begyakorolt viselkedésziel. it4 konf-

liktunhoz veeet. ,ssuiacte a fejlődde assist4t nagyobb viasiok aza. 

kitja 'keg és wile:0k teszik eiffenstlerad. Elmiletővel vitatkozva 

ringet a fejlCdést egyenletes, agrdsok és konfliktusok nlküli 

felgamatnak fogja fel. /A terzikeny vita 1(!nIeet 1,,érei ismerteti 

grersek lelki fejlődése vilégképtInkbeue o. cilvében. 1.716s4g. 

1967. avi.9.szélm./ 

A smrxista pmataluildguisok a konfliktusokat nem tartjtk tbrvőuyesem 

rUnek. hubtesteiz SS esetről-esetre vAltező Ofv,zoftlisősekre htirja 

fol a figyelmet. NOvegvadakl szerint: "ilz,,kben az dtmeneti idősserm 

kokban a gyermak körayez.?te megfele1C gondozással elCsegitheti a 

nevelési neh6zség•k 	in a "fejlőd,Ssi krizisek" elkerü- 

Wit." /t. Nowegradzki: Vejlődésiélektan, Tnnk5nyvkiad6 Budapest. 

WA. 46.0.1d./ A hazai ..;zakiro..:alo:aból: "Ad  ne  a fogadjuk el a fej- 

&Mat atraadgor elsiloat o  bar elismerjUk, hogy gyurmekl psziehim 

kum jalantős AN40444sak poriódusebau - pl. bt serdUlCkorban 

valóban 10116pLevask olyi liehézsidek, zeslyek kdveztlen nevelist 

helszetekben viAlstlgokhoz, kriziksekhez vezethetuok. Ns aeon/sauna 

lailcap:alltEk is egyltalAnneni indokolja a ovilads-elailete 2011101,  

jogosultst." bjuró-lielemenatalnai: X.ni. 49 .old,/ 
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A 	tudat It1  

2...ga.jst"...atiak'attimazta.z.11......_______antetősrendazeretanulas_órt 

társadalom igyekesik folópiteni a maga nevelési rendszerét. 

mi  nevelési rendszertinkben más a nevelés, mint az oaztálytársadal-

makban, igy szükedgképpen más a jutalmasás—biintet48 rondo/me is. 

A jutalmasis—bUntetés ezerepét vizsgálva a következéket 411apithat-

Mt fuss 	1:6 feladata a Z1314140 •lősegitése, MAWSMOkkor 

a nevelés a fejlaliMMO* 	k  kttls8 feItitels. A pssishikum fejlődé.. 

Oimek belsZ 10100020 mg,  Bin* sesdoa fejlidissek — a bias:, el.lant-

moselás o  azok easásámok ás ellentétének a  harca.  A jutalmazda—bUn-

tatios, last a nevelds eszközrendszere, értékelés e&—egy nevelési 

ssituAoióbaa, ikor is as objektiv és szubjektiv értókelós között 

feszültség  keletkezik. igy helyesen alkalmazva ei6segiti a gyermek 

ssesAiyis6gének fejlődősét, saját tettének objektiv ás szubjektiv 

megitélésének összhangját. 

Lényegét, szerepét Dorbély András meghatározása ismerteti, amely 

szerint: "Az erkölcsi nevelés jutalmasis.bantetés néven befog-

lalt eszközjelige  közös .i JeliegU, sajátos pedaggiai értékelés, 

a nevelési folyamat erejében fokozható, nagy fontosságot satató, 

nélkülözhetetlen mozzanata. .evelői célja: pozitiv inditások kelt6. 

se, a tevékonység és magatartda regulációja, a eziltal a jollas 

kommunista vonásainak alakitása." /porbólyt A jutalos ós buntetés 

alapvető kérdései, Tankönyvkiadó, Lpest, 1.967. lie. old./ 

A szooialista 1)4414168Jc ős pssichológia szakirodalma megegyezik 

hogy a jutoleasis—büntstás •ssközrendszeráből a személyi-

ség fejlődéeóre káros  büntetési formákat  elvett  /pl.testi fanyit6s/. 
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vitis azonban a kettő dialektikus ka?cs31at6mak alismeróss, a bUnte-

tős - °Wien az órtele-seen nem a megengedheteLlen es:51(8261re gondo-

lunk - aikalmazhat6skla,  hasa. 

Ir. Barkőosi ilonas A lo-14 eives :;yermek megismer6s6nek pszichológiai 

alapjai oimh tanultalban a biintet.'snak  oak  neativ hatist tulajloa. 

nit. tievelőmunka az általános iskon 5-8. oestilyaiban. Tamkönyvki-

adó, budapest i  1967./ "kindeneseLre bsszJgesve • bUntatós hatsának 

fa -oh jeliec;zeteeolt - wegállapithatuk, hogy a.. a .nlelem 

az eg6sz helyzethez ós agyéb nem kroi, incerekbez  is hozzákaposolólik, 

s igy a f6le1emkeltő tArgyak, asezelyek ós helyzetek anima Winos  mér-

tőkre  duzzadhat, 1,1 őrtelluatlen ós Lartós viselke(Maok ala-

kuihataak ki, oji".  ha a b.:nte ■,t:s nines olisg4 •gyórtelmil viszohjban a 

bUntetett akcióval, akkor azt nem -Lana** a.,  bUntetssal kia. 

lakitott közeledósi kerülósi konfliktushelyzutek tartós ozormiesos 

!alapotot, fokozott drive - szittet hoznak lótre, amekinei a viselke-

d4sre ós a tanulásra gyakorolt dezore,anizIlő hatásexa kivül neurózist 

ós organikus megbeLegodósaket ei61.46ső hat6aa is van, LIZ.  mivel a bün-

tetós a pozitiv 061 vonzó bat6s1t osöKAenti,  abban  as esetban, ha 

anzak elkerLlósóre lehet(5ség wink, a bUntatett oselekvóst a aaeué4 

nem loL;ja elkeralni."  /Jr.  _exk6assi 1. i.m. 29-3o.old./ Vi1sui6nJ1ink 

ez a buntetós e2-aolaalu megitólése slam ieszi figyfelem:,e, hogy 

as inditás ós geztlás a nevelósi 0611 tekintve lehet pozitiv is  • ne-

gativ is; a btintetós in beLölti a küzdLw5„, a Ca.sadalom órtékel6 sue-

repót; a szubjektiv 6s  as  obektiv Srtókelós kaletkes: IessUlt- 



s6get 	 jellegU, amlbea a k6zösw5g itólets tUkrösC- 

iic  az egyőn tali; a gyermekek injlik az 6rtéke36st negatív tett 

eaetila is. '.ermeiszetoseu avval egyet6rtUnk, bogy a bürtet5sJe1 sew. 

miale fizikai, vagy mor;Ilis szerasióst nem szabad okozri. 

Agy maik 'When szermetLrsival •gyUtt vaeményett magyartIzza./dr. 

Barkdosi ilostap-dr. kutnekit Tanult 68 motivixió. lankönyvkiadó, 

hzdnpest, 1967/. "A bOntetős kiros hatlisrak benutatLaval  as a 

olt  akartuk elérni,  bogy  a predagégiai 6yakorlLtban - a osaiLdban 

68 az iskoitiban eeyar6nt keraljUk a büntet 	üzvetlan, elsale- 

ges .tormáit; wirldazokat, amelyek a gyereekben oulyos 5s tart& szo-

roxigitst„ ArtaImas konfliktushalyzeteket, sorozatos kudaroóls4ényaket 

okoznak". /.1.m. 223 old./ 

V6leiréndink szerint as egyoldalu kistmeld• 	anon is ink;:.0), 

mert nevelank réo.nre fontos utamtatibmikkal asolgAl  a  eNevelZmunka 

az kltalelnos iskola 5-8. osztőly6ban" kötet. Igy a gyakorlati nun-

kLban is zavart okozhaL. Ilelyesebb  let  volna,  he a jutalnaaAe 

Letés enaközrendszer kaposolattt ttrj4k fel. 

Az egyáll nem vóthet a közössóg ellen. 	ezeket az érdekeket nog- 

sérti o  aki zzembehelyetk•dik a közösstiggel, as feIel a közöss6g 

elitt. A oUntetős  a  közez.:aa rilhatif.linak a for06. -ja, z6gpelig  a  kö-

zö8s6g kezvetIen hat6rozatealak vagy  olya 	trozatoknak alakjában, 

melyet a Iszösudg meghataimazottjai boznak, azok, akiket a közöss4: 



azért választ seg o  hogy óvjők órdekeit.* Aakarenk6 iv.i  5. kötet, 

1955/56., 41 old./ 

A, sevelősi 0:61 elérése érdekőben uozilessitassak /cell as össses 

si tényezaet, mteremtve azok harsanikas eceigét. Igy: *A beats-

Vlat ucyanolyan teriészotes, egyazdrü, lo3ikailag isslydsvaló 

ssabdUaak kell tekinteni, mint Modes egy6b nevelési rendasabliart." 

/Makarenke4 1.m. 144 0 0 1 ,1 4,1 

TapasstaletsiSk  azt igazoljtk, hog' a bUntetések iskolai és 

viszoajlatban is gyatkoriboak, mint a jutalmasteek. Uondoljmak conk 

arra, a nuplőkban 'ennyivel több a negativ e  slat a pozitiv bejegyads. 

As Washes  sért helyes arLyt iskolai munkénkban is meg kell  teres-

taxi,  ami kés6bb saELrozbat a osalá.li nevelésre is és kialakalhat a 

kivánt ősszhang. A helyos arányt vélesAnyünk szerint az t,a:izefU6,:ó-

sek leitLrLatval 60 am egyik oldal eletórb•, vsey kdtt6rbe belyes4- 

135vel 

a 71aug41atunknia (teak ssuitk Lital alkalsig.aott, jutalossita-Wia. 

totdsrealumer e6jik terrilet6re Lértiluk ki, visseliva s  sommilies 

folyósoljAk a tanulúshos mint aunkAhoz - val6 vizonyukat. 

A tanultisrt a szilICk 	alicawassott jutalmasiLs 	biluLut,.1:0 rend- 

user hasonló a sztil5k zits teowségért siziiiatartsért hasznlat 

jutalassis büntetés rondagar6baz az eddlgi vissellatunk szerint. 

int 6rtc5kel4m, a ketu,7 &iusetartossik, de clemzésünk uorán szét 

kellbontanank. 
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VT 	V1 i, 	Viii.  osztály 

Testi fenyi tós •• al• OM la so lip S zenra essoliess , ••• 

KorlAtesissel ma • all • as  •  low  • 



A Otintetős mdija korónkÓrAt ós nemenként e1t.54st uutat, :mint as a 

mellaelt grafikozból is ICAUnik./1.sz. mell4klet/ 

A tantatós módja 	fiuknil 	lenyokull 

testi fensitős 	e9e4 	3o,4 

korlátozdasal 	25,5  

sz(val 	 L ,4 it, 

egyé'bel 	 9,8 jg 	12•"" 

nem őrt6keltete 	15e. 	 See %• 

pi.Llanttrra szembebtlik a testi fenyités ads aladle 4omin616 

azerope.  Okai:  helytelen elképzelősels a novel's eiskeermadaserérel; 

okít "lingims is vertek ős eaórt lett belőlea i.bS?$ tebstetlem• 

sóg a  gyerekkel esemben; makran lltszólag i;jors •redelhirre /reset. 

/ z utóbbi sea mutatkozik meg a tanulAs esetóben 1egt8bbes8rAt 

A tenti fanyitós alkalmasisa millak‘t nemetél esöki.ea(5 tendesolit 

tat, emint a L;:ierilvk idősebb less. Az otödik eestilyokbau alkalnassL. 

sa maghaladja az 50 —ot, tei13kn61 55,8 », a loisayekaill 61,3 / a 

hetedik óanro1caik osztAlyokn61 lo köria aosog. Ma a wiokesatoe 

leszoktat 	em tosnatja meg a kivAn't ereem6nyt. A Weber—keuhner- 

-ille 9s2ichofizasi törvőny őrteliZben a fenyitést loyeaolyan 'tattle 

e1őr6se 6rdediAbot tillan14an foko:mi 	azonban gjakotlatIles 

lehototleLl. Aem felei mag a vali5JL6liak as az elk,f4me142 teat, bogy 

Dual: ver6sse1 lehet uevelLi, 	megfelel  as hogy  osak mis e3sk3sök- 

kel lehet a c.vermok()kro aredz1nyesen hatni. 



A fenyitós leyakrabban nem rtke1a , hanem ma3to:1ás form:.jában 

jelentkezik. 21. "Ma jutaiwomik je ouztályzataimrt. k04611 083t3Y,' 

zatomhrt meiyernek." 	46 A ver5s teriL.ízzeteuelL agyütt jir 

42.4.8 bntetósi ..Cormákkal, de as "értarend" osuosán a fenritée All. 

Ál.: 	as  dv  vin kittinó va&ok, akkor ainalg kapok valasi Jót. 

Az ötösökért meg1ios4rnek. As ogles, ketteu, hármasÓrt szidnak, as 

ogyio4r; :ram o' y-kót poiout kapok." /5.b.isiihy 	ley a gyomok ór- 

t4krendezeróbsn is zavarok állhatnak be, amennyiben a  Jutalmazás 

e6yen1ől kapas lu.lamit; a bant•td:s meg eilyenlős loTternek. nrre utal 

et alábbi 8. oszt61,;ros leány válaas "A jó osztályzat:5rt meollosór.- 

nek, jutainat nem kapok.1, ,a roans osztályzatot Mapes, akkor ösze-

szidnak, de bnntet6st nea kapok." /8.1odny.4./ Es esetben iiithatjuk, 

hogy mLs osaládoknAl aIkalmazott helytelon jntaImaz4s-bünteasIorma 

eey adott osaládban is torsulóst idAzhet el  Wawa as aszközök 

kalzaz4efit nn követi negfaLelt tw.tatositt,a. 

• testi  fen;Jtóssel elent6tes mozgAzt mutat a k1lőálaz8 korlátomá- 

sokkal való OUntotds. _ig az ötödikeseknó.i a flukna 7 », a 1Lnjok- 

nAll 	addig a 8. osztályban már a fiuknál 45,7 », a lű4oknál 

38,5 A. As utóbbi óvakben tet siOniseink •adbkiint azt igazoljí..k„ 
ta 

bogy-  a szü16k gyakorlatában összessdeben is a fenyitels elLacyeustt-

val - mint a bi;ditets eszköze - a korl4toz6s ldp el:%drbe. /rtjük 

alatta: ma aehst valabova, LUM kap meg valami, stb./ hs önmagában 

help's. As alott válanzok szerint betölthetik a magatart6s regulá-

eiős szerep•t, óts lehet:bó,:et adnak a mulasztottak p6tleisra.  l.  



3 1 

'nos6z jeeyet kapok, flea. sehetak Ill a 	• hibu azonban. ha (p- 

eek az eszkftbk •ablhlosu6. asvovvd 	114, shwa 4mta2aaaal 

U8  e szoktuk, mert azt lahndjAk, boa skim soak mart taauldk, how 

sil  több jubalmat kapjak. ime 20001011011ad ezoktak. Ea owlet Tau 

botiost kapok, akkor egy hale alak.ezWaiM4b: Si a baratatiahdoe, 

86 A korlItoztiamak vans* Wros toriui  is. Pl.: *A 

jd jegy(;rt meajatalaassak, a rossz jeu6rt Nat,' aegbentetnok. Ia  

J(5  Jegyet  qls3ek  haza , akkor kapok 5o.... it-T, bogy Soogyea a take.. 

rdkba, ba roz3z jegyet vissek bas', akkor Asa se'letek seas bites 

set uttextre,  ass sportfogialkomisra és semaliyea esikkOrre". /8.a. 

ledirAi 1./ Vügjs nia 0 Sark kapok, ma jaholaaaaak mop sesalvel. 

t.) ha roubz jegyet kapeik o  akkor  nem engedik, hog: olsoajok klab-

dólutéusa spo(D a  /8.a.1.414, 5.1  

ALianti  példák 1136rvdayeaak agyaa, do figyelasstető réssUakr•, bogy 

a asaasgfelelő jutalassis-bUntetée assivé  tehet, ellorsithatja a 

gyeraek alakuló ssamilyisógét ós az anyari szUkségletet oakdat 

Allithatja a &mom& old. 

• azóval való genyit4a nenonkéat ás koronkóst m.ar nem itat  ki oly 

alkalmOlan renassort, mint 	015:65 lesti.Z. 4arilinpitnat6 

azonban, hogy falaMpb osztAlyok 	haladva gyakoribb, eis  a 106- 

Ayokaill aikalisaaaik a stLiCk auraien. Laggyakori -0 .: 

seamisdea esetbensoviiLja  ej.  eiivez5en a tanulói; erkZiosi fej-

lidisét. /ternéezetesaa c4,ukhri, riLls módi;zerek ogj,...Less alkaizassL-

nmal./ 



64g kevés, do növekszik mmon cA44k lofts,  ahol  a gyeresket arra 

össtönzik a esÜlők., rogy  roln;s jeg/it jeWitmm ki. Arr. 9 vases u-

tal. Arthetiink eddet awnhim a killönböső fmmyegpt4sekkol. 

Juntet6n tern as leatib" oias96 alatt saldljuk a legvtltozatonahb 

válassokat. bzek alkalmazása an.,:„yira etaedi,  ho  dy rendssert nevi ta-

pasztalhattunk bonne. 146bawylag esakori a asillők tirselmi reagál-

)a. 	asomars".  z term4sseteuen hat a giermek- 

re. Sltmlmása Lzosilloszt elgoLdolkoltatd. 4d..4117zs .!egy esetén 

a smiiiCk szinte kétmáglim •onek itapesstalstuak iserint vAsozokban 

es gyakoribb/ •  is Bias ritlds a aerialist lapaessigais  felüli  1.olje-

sitm5nyre sarkaijik. annek követkessamye lehet, hogd a glermokna 

ilea a cól el6e4set o  hanem az 6rt6kelhs mint ci - 16p előt6rbe. 

rositiv 	 mikor a szüla pótoltatjik a hiE'.4nyt,  evvel  ezo- 

kárit kivnjtk röt;miteni a re:kit:sores amslato 	"La kettest 

vacy ilyesmit vinsek lama, akkor 	 tanaIums, amig meg nos 

tanalaa."/b.J..iiu 5.1  YlisemAJLra ;:ordul asonban akkor, amikor a 

grumekmek büntetelsből mems nap /vas6rnap/ tanulni kell. Is wroS e  

alert ad/rusk neinou 6rdekelve abban, negy a Seladmiimt valAbss 

megtesnaja, hanem °Lail a vole ssesibmni követelmdM, 4.4 hap 11144s 

a könyv m le 6L. asetiag m6snap inikriatan is meAy as Liate3Abs4, 16. 

hány megdöohent6 icalaus: 

"utthon a jd osztt.l‚Latőrt öt iorinttal jutalmasnak. 4 ro:Jsm 

tlyzattrt nem irják alá az ei.enrat. /5.a.1e:ny 7./ vagy: 

otintotnek, heliA in jutalmazLak, mart nem ssilleimnek tanuloi, haze* 
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:aaA- !amnak." /6.a.loday 8./ A aunka  angbeosiildsére való neveldosel 

a következő k.ódaser sx oélravezető 40 torzuldat okozhat: "Aalkor 

őtöst kapok, akkor aselmilt örülnek, de nem jutaimasnake Sa paliE 

ae.yest  var  :e test kapok, akkor 32,:l1eia nem 8rdlaik de swig pe- 

die mezbUntetnek, miSpedir ugy, hovy a legtlurvifibb mumkAt kall mae 

n6lnoa, ptildául mozogatnor. kallg. /6.a.leSay 8joi 

A jutalazás c,Intatés rendnsurében a jutalmamds mogesslAsm m 

iZvetkez5: /2.0z. melléklet/ 

Limit LeAndok 

Anyagi jutala.aztis -13,1 46,4 , 

Airkölcsi 

8 ,5 % 4 	... 

Non ártókolhető 16,4 16,8%. 

A jutiimaztfis eszkoze izomhethnően 411 tertamten  is as anyagi JeUegU  

Jutalmazás,  on belül padi,!.; a p6nz. hind a Ii4t moommil 5-7. osz-

Vapid' onelked6 tendehoitt adat, Lkajd nyolondibban szerepe orAikken, 

velőssiml 11A arról van szó, hogy a aparmok mAr mom 6rzi jAtalommak 

as esetenként kapott 52szoget. A  tanulók tuAAjohg(. Löbbseig4ro azon-

ban mot hat ös4tiinzen a szülők L:yal(ro.n iL bonyoluit do non ea-

sier alsobanikos anyk-jakal törAnd jutalwaalsi rends:MO. Milt a 

megállapitgat alAtAllasztják a "64.6r1 igjeknzel jól tanuIal 10  kdr-

lósro adott,válazot, ahol ezinte alig szerepel a vrható östems 

vagy aj41116k taaulara k6aztető motivank4nt. Alociöc, -,ao 16 gyermek 



h t. 

meg a 1:ama1:r2 ös'f.töns6 tro11ver0 UMW, bolott a jutalma.. 

adaaAl 124/ A espoializmustaassmoshabér nemcoak tra  a amakaareask, 

Mama a amaka tirsadalmi clisimr460 	41, hel/esem alkulmasva nem 

L. itélhat. el. Tvisott alkalaaadaa azolbam a iyarsak 6o esüló kö- 

satti kapesolltban as 6ra— Cs Onev;.szony j311•adt ölti is torzithat-

;if./ a wermok fejlód6sét o  421 különben Alta k6rdóaskra acLott viaok-

ham 	megayilvilnal. A khras•k töb'Ast5g.";re adott vallatzokban ez4p 

ssAmmal szerepeinek a  helyez oálkittizisek, adqig a  iért igyekasel 

tazialui in kfiri6sre adoLt f•leletekben a hasznoszág a lomind16. 

táblaat odl—rendszere elat a tebbitőle 1.111,,aar zata: eakii a tanu. 

zÖme G jó, illetve jenge tamulnányi ertyLAnyt tul4yomónia a bass-

noaeteon keresztül m6rhotts le. 

Az anyagi jutaim zAeok között hem tar- ,:juk a gyeraek makaerkalese 

f•1asst486ve1 daalsoegyeztetheuónoks  de a jutalaasta-kkatet4s  zaj'-  

to  őrtőkuhrt funkoiájával cal6 egybeeséoávol oem as% amikor a gyer-

a14:kr51 val6 mammilis goulozLsi kötalesettság jutalea fermAt alt o  Pl. 

rtibett 	cip3t kap. 	feasUltuóget okozhat a kösess4len beltil a 

kevouabb 42 a töbr,  jóve4elmil uzUlók werAekci kbAött. Aiz a asükadigls-

tek jogos kielógit6sének a köréhes tartoake iea eirtbetUnk e;;413t a 

jutalmazis.bilntetds ilyen meohumikuo reriu:J:;er6vel uom, m4la csak a 

foujit6sre ős 26nzre aztiküls "Juteamenak, ha &test vi3zek haza, ak-

xor a  perselybe  kapok ea uj ötferilitost, de a adgyer6rt nem kapok 

emmit, A hdrusadrt, kettosirt  •groggy nagy poo2st. 4e eilvelOrt 

eivere4t 6e 11114.6 bit  •areb ötömirt nem kapok eenit •" /SAO. flu 



Az iskolai di a ssalidi msv•lis kopOisolatainak biikylbra vital as 

ilyen vLlase; 	jegyet vi33ek as ellquirolko. akkor aliirjik .  

és tátíijaka1nak férintot. ,)e  h  roaas jegrot visa& as 

elleaCrz -be, akkor nea irjAk Ali is egg blasé* mogeormsk is ma 

euzesiaek sehovi sou játasani." /7.b.fiu 'A/ 

A nrilri táboromie lebetisigo vorm6 a grommoboo. pillanatnyi eitny 

helyett hoossabb tivon le sosbiirookatja'a gramsk munktjdt. rre  

u.4;alecy 6. oostilyos gyorask:vAlaasa: "know ogy kis asidAsaal és 

többfae v5lominayol Mato/task seg. ka J61 tanulok, a Wren elso■ 

hotok tiaborba. ü1öLL ias ötille6kirt asa kapok await, de sea is baj. 

aiaolylk gyerek pénzt kap as atioirt, ón  ne'  kapok semi%  

soar sonlom„ AOM i9 baJ. 11/6.b.3oAny 9./ 

As orkblesi jotaimasis a 7. osztéiyig eök;eu. j1.0  As a 8. odow. 

tAlptan lenifU  fel as anysgi jeilegü jutalmatiis 	 nand a 

kit nainnél. Jelentőségét itéletükben al:ItZalaJzi.ja az iii, Logy usd. 

leiltiolaikozásbnvl jellemzésnél örömmel 1,41-uk ki a asaleik ki• 

t Lintetia5re, vagy eadb társadalmilag dokumentált eliamoriaree Log-

gyakoribo és véleményesk asmorim4 logomorosebs a  dioadooto 

furkoHjAn Ker•sztül 1)0:Atilt isditikokat kelt 4s s hatilsa 

is inaralnJ6. ...rve alaia. kbvetkes6 	hls ötösért kapok di- 

os6roStot is kakoe6zabb jeiet /iLzek buss., akior porno* ne(icr1,1 

anyuké*  4o mog k.0 tanuluom hiCAlanul u 1.1, okit 6s fag siscaw 

érzez j61 sagas a 8z6rago4ónAyeken da igyek.3zes kijavituad." /6.a. 

fist 17./ 



Ily  eream6nyt azt hisson ieziyitékkel elérni 110a lehet• • airman% 
buzaitks :leak a iorsai  oldal,  nest feleakszher.iark mg • tairliaal *b. 
cial,ról sea. arr. utal a köv•tk•ső  válasza  "ha as isiuslibil egg 1116. 

oit  jobb jegyet visszk hasa s  akkor azgdiesárnskt  do ha SVOIS•  UM: 

Jegye' vizek hasa s  akkor sea buntetnek aeg, hasea asst 

hogy job uau tanul,), sort AIM ashat8 tOliritOU és  akkor  *peak ratasirb 

lessel, ahogy esokták 111012dalli. /boa.riu 

As egyéb jut alsiaziai torsi& 1 61sg kulönböző asgsdainyeket o  Ilskiesso• 

ményeket aanak, 06.r OS OSÓIIMISor tiségóben. kevetee Itt geh,to 

ktakar)nkáras "z:yereki area. es6rakoz6e, 48114101111111C46 ns jUtali111010  

ként jusson a asrul:knsk jó vise ikeu e'czt haram ,jogos 

terszetes kislágitősoképrone w  /Lae )44 Old ./ 	 kit*. 

vezmény  legyen  Oaeshangban a woe* ile ckoravale 	nos hol,yes 

a következő: ebt.intetnek, *art nea atiahotok tv—t s azzal jutalass-

nak, bogy azgn5sbetem a 14  éven  felUli nézők rée:sére aug,a•zott 

Mt." /7.a•leAsy 14./ 

billstetős—jutalmazáa retaiszerb61 kieneltlink atuana. kkidéers 

sok a nemleges valasse vim: a széklők kősgabilasigoto aims sea a ;16, 

sem a rosfiz oastál,yzatot e 	 RAM vow& tigrairabe 	W• 
Issive utal as  egyik válass: sr:awes ha ötöst kapok, aim jutalmasnak, 

ha cleat kapok, 11011  büntetnek.  " ibeseiiu 8./  Á  lognagyobo hiba ta-

lán  ez e  A közömbösAget, amit a osaliai has imagist, as isaoli:nak 

kell ellernauljozni 



A iejszet bevezet6 ressében azatiro•aimi szempontból helyesnek tar-

totLua a bunt•tés — mint nevelési •askös — árnyaltabb elemzését po-

sitivsmai és neeatitrumai szempontjáoól. A datilak jutalmazás—bUntetés-

rendszere azonban továbbra is lajszersv6 teastAllorealkó figyelmes-

tetémitt " A bUntetés nagyon  nehéz 4010g #  nagy tapintatot és óvatoe-

ságot kiWetel a nevelőtől, ezért a szülöhnek  /kiemelés tőlem.k.J./
,  

azt ajanijuk, hog.; lehetőleg kerS14ft a oUntatés alkalassiadt, is 

elsCsorban a he/yes iölérendelta400$ Mjitsik tel." /Makarsalat 

gyeraok novelties a  családban.  inw•i 4. knot, Midapot o  Akadholai 

Ilaidő.Taakbarvkladó, 1955. 42oa4a/ 
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..2. 41...siesits a közössIgitéletének ös.Aseqgc,(ise 

A ssoeiálpszioholgógiai visissiAstmmk 	teri,lete at egyén do a 

közösség itéletének 88.Aseaggibe 	Us - mint munka - eredmé- 

nye alapján. itt emlitjük msg, Bert ith szemb•ttinőbb, mint as elű-

ző résznól - a szooiálpsziehológia alapját éstárgyAt. "A szooiLI-

psziohológiai kutatás alapvető kiindulbontja as emberi kosporisió, 

time pedig a szooiális kölesönhatáso6  /hams iliebsohanfred 

Ververgs isevezetós a marxista szociálpsziohológiAbm. Umtata Aftwir.,  

kladd 1967. :Judapost. 21. old./ A vissgilat során a tanulóknak al 

kellett helyesni rangsorolva, hazy tannluAuri anonsoutból kit Um 

nyadik  helye tesznek, termószeteoen közöttük sajdasgukat is. Ms 

ja: mennyiben egyezik mag as egyén ős a kösasellgirdleillawle• irre a 

8. osztillyoa tanulók voltak & legalkalmasabbak, avert ók ismsrik  .g-

mast leL johcan, közös tevékenységük időbefs da a kisérlst kitelóre 

a lekedvezőb. A felmérést Bake alhAlynd kartArase vAgesto a  saját  

o8ztályexban./3.a.o3zt,fily, létszám  35.1  Mild 3.08. dbri/ 

A vizsgálat megállapitota, hogy a tanulók vélaminyil saját helyüket 

llieten a közösség véleménye körul ingadozik. A jelib IlanulőknAl 

imkább asser6aysóg a domináló, ezt igasolja as is, low as else 6s 

minedik beldre senki sea tette magát, a gyenge tanulók pehig oak- 

: kiedtol nélkül előbbre helyezték  magukat.  Pontosan megegyezett 

an esztály és as egydn véleménye nyolc esetben, nagiob:, eltérés mu-

tdidiezott szerénységből /"lie  tartsanak  önhittnek"/ egy esetben és 

f•ltUnően jobb helyre sorolta magát 5 tanulő. As egy tanulóra  eső 



eltérés  AO mistar beaorolfisa és a tanuló önmagát besoroLlas között 

3,49. PUINIAMIMat *Was as egyes tanulóknál mutatkoz6 •68 — elt6— 

rémok imensige esstva a tanulók szánával.,/ 

Megvizsgáltuk • és . 2 elt6réssel hány tanuló sorolta be arra a holy-

re as őrdekelt tanulót ős azt tapa,sztaltuk, hogy  as első 16 tanuló-

nál lényegesen tőbben helyezték as 4513 gillető  helyre  a taanlót, 

mint a közepeseknile  vac a gremi040114, 4011411 	UMW, 31'a 

14 szavazat./ A többindl a vaindayek mite bevesobb agyantetesidot 

mutatnak. /A két 8366126 határ A Ss 8./ MAI set  a kovetkost•tést 

vonhatjuk le, hogy a kiQmelkedő teljesitninyi tenalóiak jobban ligje-

_emmel kisérik, mint a boom ős ereasiimytolem nealnit. As ewes tanu-

lók Av'leményét a térailageseft AMPS miuden esetbon jelle:Lexte. Igy 

felUletessógen kivUl nagymértékben beiolyásolta a rokoar, illetw• as 

ellenszenv. A rivarizatis a j6 tinialók között ‘.4 besoroliillalii 	V4111$ 

tapasztalhatő. As első 5 sinawasaftli Woott t.J4 WIWI as első 5 

közé sorélta. 

A tanulók rangsorolását usesevetelitUk &Well& őtlag tanulmányi 

eredndmy alapján történő rangsorolásával.  Alapnak azért veLt.iik a ta-

nulók fatal kialakitott rangsort, mart as előzőkben is ahhoz visso-

nyitoLtunk, valaaint  szőrt,  mert a nevelők  által elott tlag tanui-

mányi ereeninften több azonos szám fordul elő estikségszerUsn, pl. 5 

kitunő, 5 tsnu16 3,5 Atlaggal, stb. A nevelőtestillet vőlemőnye 6s 

sz osztily v6lem6nye jobban megetvezik, mint as egyén ős a közös ég 
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v4leménye o  Agy tanulóra  •s6 eltérés as oastay iltal törvént besoro-

lás  4s  as Itlageredaérry sorrendje kösött 2,38. aagyobb altérés oak 

négy tanuló esetében mutatkozik. L.b  öl  3ftemilm46 pedaefgiai köv•t-

keztetés; bissuk a tanulókra a döntést a 10114050 tisztségsk nag-

választásakez anten olyan esetben, ahol a döntés a tanulókat ills-

ti. V41omiinyük1A10110011ntoltak, gondosan nérlegelik t4rsaik képessé-

gait,  nagnimilislAN, ellasiedeteit ds itélotük fejlettségében megbis-

hatunk. s  ters4sastasen mot t.ssi  foloAAgosod as osztályfónök, ness 

veló véleakinyének köslését, a kösvóissim, tsfolrivoi:_ult pedacógiai 

tevéksaységével. /4.ss. asliéklet./ 

A padagOsiai kbvetkestst6sek  bevonásával  váltostatAa talkul egyet-

értettUnk Lake kabálynő által aegtogalnazottakkallA 

wl.,/ A kritika (Ss önkritika terén tolvibb kell fedieDIftlallit 

helyes Lyakorlat,ot, hogy ossidaylZi 61q3con saw& sonilljamak vglon400 

az elmult héten kifejtett tanuinelnyi munk440,41 	modatart:Inikr61. 

1.1inden, as egyént érdek1C probltiaamseldiatibaa egits41011  kill  hiv-

ni a közösbéget, mart anennyiben as twin tévesen ArtSkeli Osusgit, a 

közősség ssigornan javitja azt. eitótl.nül fontos, hogy a gyerek 

tisztába legyen önmaga értékeivsl és hibáival. KUlönös figyalannol 

kell lanai a visosaimmódó, filliosse, de alapjeiban sok jótulajdonsággal 

rendelkozókra. eositte tiliJdanstiraik kibontakoztatása sgyik Isgfols. 

tossbb nevoln feladat. 

2./ 4)olni kell a J6 tanulóknál kivétel nélkill tapasstalt szerénységet. 



ieeltétlen figyele...1 kell lmat as 	 azon *Andre, bray 

az osztA4  azért kaly•ste  Őket  a aestiaatale *818 helm), mert Lie-

6ilik a gragibbeket, nem 114-;uknak valók. teladat továbei esek eae-

tőben anaak tuuatosittlea, hogy  nagy tettek riipshaplAsiva alkalaa. 

szeoialista ember (leak ugy fejledhet ki, be maw" 41,14istirk aeg 

önma:gunkkal. Táplálni kell a mély érzéseket. 

3./ Lareeini kell a tulzett; szerénye4 slims, sag akadálya lehet 

tehetliőg kibontakosiaimak. 

4./ 	bistatis au.* felé, akik  több  se lormAsok kit:week, hivat- 

knave as osztily beléjük helyezett bisaa is. /6 fő./ 

5.1 biintetős de jutalaasta vonatkosisAbso esigorom Beg ken Aka. 

dályoznie  hogy egyéni beingsbél bántalmazza egyatist. A kösSsads es. 

rejóvel jobb belátásra birni a hanyagokat és resals sagatartisaakat. 

, •neeak 6rues3oimi1. bases dioséretts1 és a jutslassAs különböző 

eszközeivel fokonni a 0, de különösen a közepes tanulók aktivita. 

sátl/Beke 	 Aőzvélemény de as egyén 6rtőkelés6aik 4.6ze- 

függése. 44zirat./ 



5. kA. mato.0.4.111 
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Fink 

Sankt nem választo 

trIl ' 	 Is)  

1144vek 

Egy másodlagos 
114IesttAs 

9,2 A 

Válaszolt 13o tanuló 



As osztályfőnökök által elkószitetL szooiogramok alapján •lkószitet-

tUk as iskolai öss:Ataitóst. kalek szerints /5.sz.melléklet/ 

LUX 	 uányok  

..,enki non választotta 	 64,6 » 	 17,7 t 

Ngy aásodlagos választáz 	10,- A 	9.4 $ 

Sgy elsédleges 	14 	 16 .• % 	243 0 
lké t wry hirosa 	" 	 35,8% 	 41,6%  

tégy 	 "  

irt 	 Is 

Jilt 	 " 

Virmonzatlan váltuiztAa 	 9,2 A 	3,-  % 

tiás osztályba j(..ró választott 

elsődlegesen 	 13,6 ,/, 	 6,9 A 

másodlagosan 	 2445 il 	 5,4 A. 

AWL a két neuxe 68 minden kor•soportra jellemző, hogy a két vagi a 

Ulm választások száma a legl.őbb. Isi wor-ogy osztály közi50-égo 

adkrostruktureljAt kedvez5en befoly4so1ja. A másik jelleilf kaiftim 

•ég perifériNLra szorultak *sins. Xs  •sissserint 63 tanulót jolent. 

410s, est sémilss befoly4so1ja ds enybiti as egyes osztályokból ki-

felé .1-44,juló 14100004100, le ezek neaminden esetben a magánosok 

felé iráLyulnak. relauat e téren az, hogy egyengetni kell a t.,nulók 

islysetét kisabo-nagyobt, eredmányeik elismerdsével eleCsorban, hogy 

Ők  is be tudjanak óptilni a k zösségbe. A gyakorlati példák azt iv,- 

8,6% 4,6%  

2 .5 ri,  2,3%  

2 o5 :t; 43 ii 
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5' 

solják, bogy akit a 4114004, 11yen vagy olyax. ok miatt kivet magZból, 

as szambefordul a kftilsedged,6s as 	magatarLós asemőlyi• 

86Aeggyé rögz6lhot jelleatben. A népszeruek /4-6 vtlasztAs/ a szoeio-

gramok alapjún nem alakitamak klikket maguk köré, esoportjuk kaposo-

latban van egymóstial, seJt több  esetben  vAlasstásuk is  •gymAsra *aft. 

lémAnk szempontjából bennUnket eissorben a "aért7" órdokel. 4st a 

problémát a tanulók indoklásai ős az o:AstAlytönökök jellemsése alap-

jin vizsgáltuk. házzük ezt meg azon tanulók •setéban, akik népszeru-

ek, illetve azok esetében, akiket nem vAlasztovtak ős vőgiil a ":41a 

válasstanám" indokolta alapján. 

A népszeru gyermekek szAma 34, t3 gyermeket nsa  választott  senki  4.  

4o gyernek, akiket nem is választanAnqk. nelyzetükst elemezve  visa- 

gáljunk meg nal6ny okot, aid a gjermeki vonzóadat, illetve saimitist 

okozza. 41Clizör a ssUA4k ioglalkozAsa .,$zerint. /6 és 7 as. aalliklaSW 

koglaikozás. azirmazAs 	VA2ammaiotkik 	,4111 villabstották 

eft 'Wilt 	klu 	Leéna  

Tss :ag, paraszt 

,izikai lipari/ Aolgozó 

Alkalmazott 

ja-telmiségi 

bgyéb 

45,45 42,111 6o,- 43,48 

,!7,27 16,67 do,- 39,13 

13,64 25,- lo,- 4,..,5 

4,55 8,3 IOW 

9,09 8133 7.5 

2.5  13o4 .  
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A tanulók atiAusshe/ysetét tekintve mind a vonzások, mind pedig as 

elutabitások boasAmotilagoaaaaagkilaolitik a község és as iskolai 

kasessis MODINOeldila. Bs tehát a lányeges okok között nest szerepel-

het.  /A  oiglin,ytanolőkst kénytelenek voltunk kU -An venni, marts 

ApitialvAm komoly problémát okomsak nag‚ Lzámarányuk miatt is 

b./ torzitotta volna a fizikai analibok helysetét./ 

TUkrazi tr -n.sadzIgink tejlidAsh ip IWO aAr  a  essmillyiság me6boosU14- 

sében nem a vagyon, as &grail Swab oennyia4ge Játssza as ur.akod6 

szerepet, hanem mindinkább a te1addons4gai. A megitőlésben azonban 

- mint később  látni fogjuk - a pénzre váltható tulajdonságok még 

tulsottan elL7t6rbe kerblnek. ezt tarösik a "Faért igyekssel J61 ta-

nulni V" de a "hi  akarsz  lanai 7" k4rdésro adott indoklások is. 

A Lisülők osalitui Slottinek, bassoon's ogrebt3AINIasb •  hatása  alit? 

nagyobb./8.sz. Ias1:161E1ot./ 

GaaiIi  élet 	 választás népszerUmblil 

iuk 	 leányok 

igedesett 	 77,3 V; 	loo,- 

liandozetion 

A riuk jobban ellogadják barátjukként a rendeeeLlen viszonyok között 

416 társukat. A falu közvéleményóben 41 még a f4rft *Ss a nó m4s 4r-

tékAe1 történő megitélése. es "as  anyja  is olyeu, volt" 6ondolko-

dAsJal elsCsorban a Isdoggissowbokra sugArsik ki. 

A °solidi légkör gyermekek olfogailoira gyakorolt !attest suembeötlCbb, 

ha as elutasitison keresstöl vizsgáljuk. 



iazztotta 	ia v1az1.ak  

:Jzuló hibájából 

-zU15 'a gyermak 

riu 

5,- 

e L'aijr 

17,4 

iu 

7,4 

eny 

7,4 

• gydttea hiblijoibót 25,- 13,- 2,46 46,1 

4wsramk hibájából  7 ,5 17,4 70,4 36.5 

A yéb ok miatt 42 95 52,2 - 7,7. 

A osaládi lőgkör hatása itt ia kimmtathztő, de fokozott mkriZktan 

16p •lkitérbc a szülők de a gyernek egyéni hibája. Az 6,ezetLebb kér-

désnél, tehát a: "Nevasd sag s  ki  as  Lkivol nem Wer,:tkozaál aemLifő-

leképpen scat Miért 7" •simardayuk osaknek 90 ,-os. Itt air a ;Jar-

mekek kőzött lévő "aztirke" szem6lyek - akik az  előző  ozzlopban/nem 

vAmsztották/ az egyebek között szorepoltek kieuouek ős 	alutasi- 

tAe msims. kisirtlagos oka az oaztálytára egyáni ja közösJógi uaga-

tartAaira, j•llasbeli hibira vezethet6  viza.  .zük azoabaL több• 

alielkbea kapoLolatbaavannak aint a második vizazintes aor  in mu- 

UN. •• a keUvezótlea 	lógkörrel. 

bormadik lényegee ok a tammilkohOS, mint munkához való viasorq, a 

taelaAO torén megoutatkozó produktivitda. 

Ilmadadayi helysete s  ntipasoreftil Ilialramaztottft Asa is vilaamtami 
eredménye 	 iiu how nu Loamy 	Vim ladar 

J6 59,1 •000 214- 21,7 3,7 7,7 

Aözepee 31,7 - 4o,- 26,1 25,9 15,4 

Liveidge 9,1 40,- 52,2 70,4 76,9. 

- 



Eh 

Termhszetesen soimoloonk boll savoli, bogy a gyenge tanulmányi *rod.. 

minv legtöbb esetbaa  i Oaalidi ilet 11szharm6niájáva1 öefkagó 

okozat. A  választ ia aosiban miles a klt azeilső bithrsotnél a siornek 

munkája befolyásolja. JAI budlike& a tauulók indablAsiban gyakran sae-

papal. "RosJs tanuló, rontja az oszLály Atiagáts, VI ahootas 

szeret tazulni", esetleg: "okat soawarageo otb. 

As okok keree6ee alagidniftlallook találtuk vilomotilorg 

a./ a verso* osslAdi köruyezetit, 

b./ egyőni adatimmigait, 

e./ iskolai munkijisak prodaktivitdaft. 

kevda szorepet játszott a eaa15k ozztályhelyzeto. 

ke befolyásolja móg a tanulókat itólattikbeza 

a./ a kliavőlssisy smitbss sySksreső  hatása, 

b./ fig:relit/Ilk gyabron soak a MiltUnS társukra il.6ak;u1. 

A közvtiLlmAny hatásával kaposolatboa sogjogyeazuk, bogy járilsunk te-

rületőn a hagyományokhoz, asokéssillso való rdgaszkodás Apitfalván a 

lecerősebb. ks nevelósi szempontből aanyiban keavező, hogy a t-nulók 

fs.,,, elmemeLtek, mert az  utcákon  a rendetlenkelőkre  rászólnak  a fel-

nőttek akkor is, ha a gyermek nem tartozik a rokonsághoz. As idesob-

bek tisztelete, annak külső megnyilvánulása is nagyobb mórvil, mint a 

többi községeinkben, vagy a v6rosban. házrőszt kedvez(A.len, mert a 

ezokz:isokon belül a vallással összeilietZ szokásokat, vilf„.1 .Zzeti ale-

mekst is jobban  átveszik  a gyermekek. 

A közv61emén erojóre, annak továbAlősSro, do ugyanakkor a rilgi 

szokások és as ujonnan kialakulók haro6t ssesantsti as aiLboi eset. 



A fiatal, szimpatikus pártvezeLCségi tag részére nagy  gondot jelent 

a névadó ssUlő kiválasztása. h tisztségre még nCtlen barátját ki- 

vánja fe1k4rni. 4en 4a, de akkor tieki is el bell vállalni koressib-

apastot, mart as a leány, akit a barAtja el 011: tioudi vall's  os  

sztilék .:,yermoke és maid a berAtjtéknál  ne névadh uumpais 

az euházi szertartie 	 hanem keresztelő. A kerasstapam 

sA6ot pedig Sea Viládadieteg Ns  beosztása miatt el non vAllalkat-

ja. iieeeldásnak jel,nleg out tekinti, bogy a barátja, a leende név-

adó szülő ne dr4ga ajAndékot vegyen a  születendő gyermek részére. 

hs azért 14tastir a legjobb meoldásnak, mart  kis értékU ajándék 

mellett majd kSsőbb, ha a keresztapaságot vist,sautasitja senki ne 

mondhassa ri, hog: limp as ajándékot elfogddta, de amikor viszonoz-

ni 4olless, már "oda a komaaélre A  kis órtékU ajándék viszont  a 

lovidő névadó astiaZ önérzeiitivel Sea iér 80111104, l• gem tudná elvisel-

u414  bogy ujjal nuto5assauak ré a faluban és hsszehasonlitsák as 

ajándőkát aLa kolozamékkal. A  gyermek mhg nsIL as'alateti, mag, a oho. 

sik részről a 44aabs4 majd •sutin less megtartva. -dgis aenri 

gond Aeresik a megoldást, de arra gon-toini sea tudnak egyen23re, 

hogy a 1eenu6 fiatalasszony szüleit más vbleményre birják, mort tud-

ják, as slave reménitalem. 

Az elmondottak uta2a  s how a vallás mint viliplart a fiatalok-

mailir sz,repet nui4ftesik, as érzelmileg is távol éliptallik, de s 

azokie, a hagyonány ereje mg  rerdkivül erős és grarMaamOiesritik 

az U,4jE osaládok é1et6t. 
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A tanulók egymánaal kapcsolatos vaiaszai nem utaltak arra, 	azok, 

akiket riem is válanztanAnak egj ,J11141, negativ tulajdonságalkon ke-

re6ztui volisaaik egioázt Ss a közösséggel szembenilló klikket  alkot-' 

vw hullsdn banatt. zinnek megkikadáiyozása később a lajG 

felauatu is lease  body bevonva őket a  közös éhe, annak hasznos tag-

jAvá való válásubdifiSsok;itse. 

a aaoctiogramikbaa asgjelöltLk a olgénytanulókat, is soak adatait 

külön is kigyüjtöttük. 16 oigénytaauló /8 fiu és 8 len/ ballosita 

a következő. at Unulót nam vilasstatt senki as osztilytársak kb.; 

zul. eigx kapott egj irányult és agy tanuló kapott három iránya. 

iást a nem cigAnytanu16kt6l, 8 gyermek pedig egjmást válazztotta. 

Ugyanakkor as ők 3e ir6nyulása /1L elsődleges és 16 mi!,soulagos/ 

kósUl o a nem oig4agosimossisu tanulók felh 	tUkrazi 

in a maglieyelóssal appillopitkotő keljaatukat.lisekrassk i, vagY leg-

jobb esetben agyalkorastaltak. 4AlasSokOosoint szivesen beolvadat-

ask *As asapartokba, ss oaz.1114 köaőssigibe. /9.0a. nellóklat/ 

Az eleAsk5oből levont ICvetkeabetén alapján jelentői feladat hárul 

mind a nevelőtesulat, 41,1,1 poile az osh. tagjaira. itladatokon kS-

reastUl, azok 6r1őSs1ista karaszoil lehet felhivni as  osztályközös-' 

36g tagjait a " szürke"  társakra, vagy a  kös88814( periféri6jAra  •ae-

rultakra. 4iip•ogw jobb pedagógiai ,5rzőkAal renielkező szülő k8s• 

remilködését ér12mes lenne neguyerni, bogy e gyermekkel részben as 

,:"felikgyelotével barttkozzon gyermekUk. 



Igy  as  estleges keivezCtlen hatia osir,*.jában elfolibató UMW és d•ru-

sebb, Lunit.az.retk4, kötelassógialdó légkörb,n ezek a gyormsk is mag-

váltoshataAmika  fiwasiaimmilibaa a f•laőkLek ogriaaLkiaa is maaaali 

aajól gyermektikért feleleeek - termhamateweu elsősorbas asakdri 404 

de nem lehetnek közömbösek tobLi 	sem. 

A tanulók miért-jeit vizsgálva, majd válaszaikat ör,usegesve kiraj-

zolódik a barttr61, de ezen tul a tanulók tudatában lévő idezlitipus 

tartalma. ntikai szempontből ideáltipos alatt értjük egy elgondolt, 

tipikusan arkölosi lény ezemélyieégvonasaimak 1airds4t,  as •rkölssft 

ember  absztrakt  modelljét, nevelZsi példaképet. isovezetés* 42 erköip. 

eat ideólből történik, ami alatt 6rtjixk  agy  adott tiirsadiami hely-

setb61 levezetett erkölcsi "legyen"-t, erkölcsi kövalkeIrdnyt, melyek 

erkölosi elvek és normAk farnAjaban konkretizálódmik./ilarxista  eti-

ka alapjai 1. évfolyam. 46dasertani utmutatd.' Ofl. 196447. évi kia-

advány 3) ,  old. alapjin." ilyen absztrakt 	 a 14(evelési Tory. 

As aiott esetben as Altalunk szociológiai addaaarfli Aitrehozott Wm,  

kölosi tulajdonságok rendszerét, ha össmobasomilijak  a  .v.lési fairv 

erköiosi ideából bevezetett  rendével,  a ftes területeken össz-

hangot  találunk  a .evolősi lerv kövatelmélveivel mind a aat ajniott 

tevékenységi lOrmák  által  kifejlasstbatd tulajdoaaágok rendszerében. 

Sey területAi azonban még hiányok vannak ós es a világazeti-politip. 

kai nevelés. A),  tulajdonságekra utaló válaszok yam aserepelnek kellő 

mértókben m tanulók megnyilatkozásaiban ez aloft a feladatot is mgr. 

szabja. A Nevelési ierv • teraleten ajánlott tfav4kangatigi  formáit 

az 3ikövetkes5 idóbalaitakesottaa kell 
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/A vatszokből kirajsoládig talajdonsigok feloliztása askesin6 Udvardi 

4are1tas Á barit-valosstás in.dokolása as 6vo láskorban 041 aikkal alap-

jkin jelent a VazichoVgial xanulminiok, Anadadat 

imdapoot • 1958. tiv 161. old. MI  általa  hassnilt foolossiAS bavitv• 

a munkára, tanultAara is kikafasfel 11111411111111114111112% vonatkos6 btiokokkal4 

A tana16k 	 jeit saireselisa kigyajtöttilk u ez k(pezte a 

vizsLgálat, do nz :11.3es;.7.13 alapja. Ugyanakkor •sot as a Latok t, ..kkt!- 

zik, ito&r a  tanuló fej1i4a4tom mil,yen váltasissit asnamok v6gba • 

lo-12 68 a 13-14 4ves 41etkorban• 

A konforminnus jolo.ratőa mini a lift koresstál„raáll, áo an 5-6. 

nagyobb mérvi  4s  az  inntailltásatl natwobb a azrepe, mint 

• v(lasstámnál.  z  eben  a gyerask egyéni ité1et4nek fej1ődis6r• 

ut , 

AJ  :ximitav szolidaritás as 5■6. asstiagesolosil gyakeritb. /SU 'Map 

hogy jf.taasak a kisoiotakars  vow stZerikpirral vat illawa  

7-8. odzi, 4.1„y 0 Is CAL11;:, 1 ez m.fir 9,6 %/oil 114 *ittra essitien. feraisstio. 

azerkileg ez a választt:n4.1 natjobb ervil •  Ág;,.ermsk fejlad.isit tan,  

rösi, mert a relilletes, alkalmi b ,,tiyozásot361 bala.J. a 16nyeaenebb 

szsméljia6g-tartolni jezsvek felistrés• lead. 

• cinkosi szolilaritát jpl •  "Nora 6rulkolik"./ a 7-8. osztályosoknál 

a.• 5. 6s  U.  •estilirossksila asslove 9,3 , -r61 3,2 , -ra o3t5k1,- 	-, ze- 

repo nagjobb a válasstSenll, Masan •s ténylegesen meglevC kapoao-

lat vejojár6ja. 



A váltoagia legjobban a bistonuAgi ssolidaritéanAl ,jorsul  tel  a vis. 

lassztésnél. /itt  külön  v•sasUk a válaastésnél és •lutasitimmA4/ AO 

5. osztályban miLtig osupán 9,6$-ban smA•epel, allig a 8. osstilye. 

soknél aralnya 45,7 k-.ra  nő.  Á kisebbeknél es gyakran  fizikai  bis-

tonsáot jelent /pl. hem enüed bAntani"/, adiig a 8. osstáiyosokaa 

mAr es szellemi zikra az együtt, de nest egyenlő partnerként végsett 

tannléara tevődik At /ogit a tanuiliaban", vagy: "Magmagyarássa, 

amit nem órtek"/ ős  különösen  a letinyoknl a bizalmas barát,  as sm. 

ber ember  iránti  igőnyét foglalja magéba. /"indescli •mandhatok ne-

ki ás nem ól  viza  bizalmammal"./ Slave utal as alAbbi vaaas  us  

"aekea legjobb barátom p'./14 Sogitek neki a tanulásbam s  bogy no buk-

jon  msg. AivUle Gy.e., as mg nekton segit." /114J. 7.bain c/ Vagy: 

"A legjobb barátnős V.S. Mart, mart sok mindenben megőrtjUk egy-

mést.  ok  egyforma asokiimit gnaw Za sogitésre ssoruiok, őhozzá 

megyek". a.P. 7.a.lednyi. Ammehtmegativ Iv'atosata as  •lutasWsnól 

viszont as 5-6. oasti1IesebRA1 gyakoribb. /Pl. caufolódik, verek-

szik./ 

A játsstársi szolidaritás szerepe a választásnál nagyobb. As 5-6. 

osstályosok esetében d5p2 j1-4 a 7-8. osztályosoknál lo t? 	•gy- 

bon indokolja azt is, hogy gyencAbb tanuló miért  szerepel  a nZp-

szerilsk között, hiszen a "fooiban" a j61  játszó  "kapitány" mellett 

osakneda biztos a győselem. 

A jellemre, tuAajAmmAgra„ funkcióra vonatkozó indokok azámsserUen 

jelenAsek ugyan, IA Mott kőra6sd1Iknól inkLbb a kooperLcióval 

8s3serUggő ssubjektiv tendenoiákban olvadnak fel.  Vonzza őket a 



kedvez, barátségos foll6p5s, a asidirlas •  jó.:ndulat, a vidásség. sa  

tarik azonban a ilhatatlanokat t  allgbillbestatlanokats "klert mindenki-

nek igazat ad" /7.a.leine, "Iétsziaikek* /7.a.fiu/, yaw: slams sp. 

ay :5ni  vőleménye" /74.14aW. As érzelai indoklis szerms 	feat- 

retjük eratiste/ inkább as elutassittianii nagyobb • 11.4. o.,ztidgiztok-

nál. Ukát  nu aladig ismorik,  vagy  közlik* /pl. MIMI IMikipatilcua/ • 

de oka lebet a felkinált bari.its(,z visszautasith1411 As. Ida elmentem 

hozzájuk, de 6' nem jött el hozzánk", vagys ".1..e1vAge• 

As egyőb indoklás Inkiibb as  •luzaaitAmail saarepel. RivesisiUs 

/8.a.le€07/, alga:• t ttia 	&outlay' ,kiartrista /7.a.tis/, haaipakedis . 

A munka sze.repe, szeretete, ritmusa már felkelti a greratk figyel-

mét, noha ennek végzése legtöbb ssetbst ulnas kuponolatban a uagfi-

gyervel. I.J. 7.s, flu azért veasidtilt 	...hea t  mart: "...otLhon 

mindig megeteti a jószágot, jó tanuló, r•ndson J4r uttőrőre ős szü-

lei is ranclommk“. ioigyelatiket azonban  Inkább  a =aka - mint köte-

kW* siberwasoUsa kelti 2. 1. " lianiag a mumkában" 

141111111410 	 "?unkájukat nem vőgzik e1"./5.b.1eLny./ 

• auks - mint tanultis - Órthet6'bb, megkőselithatóbu rékszkre, köny-

arobbas aegfIgyelhetd. ladokul inklibb  a 7-8. osztályban ezerepel 

/36,4 	náluk 57,1 / és riern az elhari,yagoliasa a feltUnűbb 

/a 7-8. osztályosoknal 32,41%./ Ss a  felismert kötelestAgőrzés  gyor-

suló utemóre utal, de figg•imestet arra in, hogy as őrtékelésben 
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negativumoknak még nagjobb a szerepe, mizt a pozitivumoknak. 

/ 11. as. welléklet/ 

A közdsb4gi nagatartés•n kezesztill tőrtiellagillade Ozintén a kor-

osoportLal változik abban a mértékben, &h arm tapasztalatok alap-

ján 	45 az3les1l erkölosi fogalank./Szerepe as 5-6. oszt&lyo- 

aoknál 36,4 i s  a 7-8. osztályos tanulóknál 57,1 A •gyOttesen a yd. 

lasstásnál és 02mtasitássiL1./ Jser•pe négis as  •lutasitásnál nagjobb 

dimases860 11011 ia, de korsseport ssorint is /2 % do 1o st2JW 

a gyermekek s  akik broken keresztül éltek eg; kasSeadallaa. amok tar-
roo4. 

v6myelt töbonyire magi:WM valljék. Az egyéni  d2  kösősAgi célek- 

ká  integrálédnaks  illetve a közös.ógi 061ok as Gsr4nre alkalmazva 

elismertek 	kötelez erével birmak 'a ripsalitorbiat milködnek clev6- 

kenységében. igy aulyosan esik latba a: Ilielssereti a kösősAgot", 

vamp 01As oestaysiskiljett zavarja" /8.a.104,/, *Lrin figyelmetlaa 

68 resssalkedie/Selbdist/obsetleg: ";a:lasztástoral rontja as  osz-

tály  &used** "ocattal• 

Uwssegesve as elmondottakat: a tanulók tudatban kialakult 

tipus kedvezé s  őszhangban All a teveléai Tory követelm4myeivel. 

továbbiakban azonban as elarejutáshos a személyiség alaposabb 

megismerése szaks3ges 68 novel5munkink nyomán a vi4gnseti-politikai 

problémáknak - azok regulitoiós szerepének jelentCsebb helyet kell 

biatooi6a21i és mop** gyökerező eremyeknek nagyobb tirsadallm4 •aft 

isaeréat ke 
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szhlők oealádi helizetének stétuszának  hatisa a igermek 

tanulanzi eredményőre 

vizsgálatot nea Apitfalván folytattuk, de as  egyéb rtiezlees viz,— 

gilaték eredményei  azt  igazolják, hogy a hiezomboron l967—ben tapass-

taltak érvényesek Apátfalvára As mAs hasonló gazdaeéri, főlirajzi 

adottságokkal rendelkező kőzeégokre is. IWO veileménytink czerint 

a két köse4g egyes számeserd adatainekbigibrkülőn vissgamta as 

aJott tásAnál o  és as azok alapján levonhati pedagóciai kOvetl(ez-

tetéseket illetően nem eklektioizmus, harem az azonos kompononeek 

egyeztetése. A vizsgálatban réastvett nevelők tb'obsége az 

lag szervezett ideológiai oktatásban részt vett /a marxista etika 

alapjai 	évfolyas, és a sérődoLlissat témájaként a idmiki• 

rakel kaposolatban már végeztek visseilatot és azt a vimpidlibm 

vezető Altai megadott szempontok szerint kiegésziteWk, 

bővitették. 

atnikát vé z6skse!!!!keinek ere4m6nyll 

A Ix. hongrosozno határozata v. r4sz 3o. ponuja azoriut: 4, azúr—

maxim szerinti zegkülönböztet5e megsztntetftiNek 68 az isj sivel4mi 

folv4teli rendszer bevezetésének holies:40* as 6 1et 

További feladatunk, hogy különöaan a pedagógusok közremak6-:Avivel 

segitsdk  a  kétkezi dolgozők apsznawkeit, akik a szálói házban keve■ 

sebb Valogatást kapnak." 



S feladattal  foglalkozott  mAr a VIII. on 	35U5  is. Itekünk pedag6g4. 

soknak es esdp, names 4s megtisstelő feladat. sst megkavotoli tól,uk a 

kommunista humazizmus eammdje. Aint  tudjuk, a marxista •gyealőság 

mnete sat jelenti, hogy ott Mx-Oak egyen1c1 mérodvel, ahol ds adieu 

a saemdl,yekvalóban egyenlők. Egyenlő m4rt4kkel mórni ott, a2 's  oar 

ben as emberek nos ogyenlSk e  antibmmanizmus. A 0 ertdmimy •ldrdoiask 

labetőségeit tekintve a kdtkesi dolgozók gropy010 adottsdgai •moon. 

lőek assn gyermekek lehptős4geivel, dam* oddlops misdeal lebetős4gak 

megvan a tanuiAsra, a instant kdpsettedatk folytin ellenőrisni, segiteni 

tudják gyermekeiket a tanulAsban, esetleg a gyermek 4rdekl6d4adt 

keltboti ds kieldgitheti as ddesapa magAnkerftdrade sea ubolsóserban 

a ssal6 a gyermek 6let4nek kasóppontjAba Allitja a mina magsabb foka 

tudisosdlesktrii ismer•t megssersdsót. RdesUmkről a saArmasds smerin. 

WOM40446baatatist nyilt, vagy burkolt forsabanvisssa kivAnnánk hos. 

oh do SttlentijuLsgy.slu_aja_jaejatóörkvőteőltőtekki 	 oly 

terilleten, ahol  •rre az iskola  keretőn balUlmód de lobetősóg van. 

Re -Iyzotiiket  vizsgálva,  ndhAng szAmeseril adatot voszank. Torméssetesea 

osak *son adatokból, osstálysat•kből a samedlols4got megragadni nem 

Last, hanem cask a gyermak Was mag,ItartAsAt  vizsgálva.  TovAbLós vi. 

tatható  a  ktilembilső ow.stAlysatok realitAsa is, mAgts alkalsaanak tart-

juk arra, hogy némi as,3zehauanlitdat tegytink a kevistkmetet4st vonjunk 

Is, mert folt4te1eshető, hogy positivumok de a negattnrumek as eaves 

• mirmasAsi kategóridm Volta egysdges elbirAlAs imprint tart4nt. Stem 

adatok 6essebasonlitAsiva1 net a gyermek ssomélyiedgdt kivtajuk visa. 

gAlni„ osupdn: hogyan reataisAlődik a kal8nb6ső  viszonyok  ktimött 418 
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Wormakek tudásasintja as osztáiyzatokban. Nosetolső aorban az adat‚k 

asszabasonlitása alapján  kívánjuk  megállapitanit bogy tanalnányi Szeirm 

pontból 6s isnőtelt•n bangsulyessuks saggraallignzLiemaktól, nilyen 

k8rUlmények kasőtt 416 gyarmekeket tekiatUnk hátre,nyos helyzetneknek, 

esek tanuladnyi eredmánye  hogyan  vissenylik as iskola átlagábos, továb. 

mil/en feladatok hárulnak as egyea osztályokkal, rátegokk•l Imes°. 

latban a társadalomra ős *son bola a navelőtastaletre. 

As iparban dolgos6  fizikai  neRidenk gyerzebeineithellymote a 4.000artAst 

/ndmt osztályzatot Illetően/ kedessőbb, ndnt as iskolai átlag, 0,1- el. 

Iteglepő, bogy a fe1s8 tagosatban as 'red:Imlay jobb, mint as alsó tagessts. 

ban. kivinjuk jeffsmai, hogy as  iskolai átlagot, a 4,6-iet magasnak 

tartjuk. i4leanyünk szerint a Rendtartás 16. i4/3. bk. -át követkessa. 

tesebben kell alkalsosni, part a effigebek  nagatartása ellentmond mask,  

bogy a tJaulők ellihmea 5. 00411 • is  vőgzett aseftival. 36 heads.. 

mAnyes4sei7a1 	(5s Idboliakftlagl IOUs via4,111000,1 a rend seg,- 

tartásával ós ittatartdatival "kittinik $amerbak pindét =tat". 

A szorgalom oszt1410.6 Osileentjából már kadvesőtlenebb a helyzet. c,2-

.1 alassenyabb as iskolai LAIN& 41 ős (men  balul  a felső  tagozat'  weak. 

neat •3 -el• rin atelxsat már utal a körülnőnyekre, lebatőségekre. A 
kAtfdle osztályzatot 8azzavetve /magatartás, ssorgalon/ arra a kdvotkes-

totősre kell jutni, hogy a gyermekek " jobbak e ugyan as órán is, is paaz-

szivabbak a befogadást illetőan. Itt 	felvetődik as a prob14- 

ma, hogy a nem &Judie körUltekintően alkalmasett rejtett feleltetős as 

*ens oszwily aktivitását vagy osak néhány tanuló aktivitását fokeszass. 



fevábbá, mi okozza a szorgalom hiányiti irdektelensége  smi lemaradásm 

latiribeWeisik? Avagy as otthoni lehetőségeik  na kiolágitőek? AS 

411001010, Sakaatott okok felderitése után pedig vizegAljuk meg, bogyaa 

Ube* Mien segiteni. 

iliedahlri Alliaidatt vizsgálva a következő helyzetet találjuk. As 

iskola  Maw 3,6,  as  alsó illosatbsa tanuló munkás ssUlők gyernekei-

n61 3,5e #  a felsősöknél 3,32,  $IM liaitinaa 	kevesebb. Itt stir 

kimutatható  as osztályzatok novelek rdssáről szubjektiv okokból adódó 

hibái.  As elmult Av végM  több nevelő rászesUlt fololifistigroveaftbaa, 

nert as osstiaysatokat sea irtAk be a tanulók elienőrző kön,yvóbaip 

senorban  azoknál  a tanulóknál, akik elSgtelenre  álltak  yaw kbzol 

jártak ahhes. sel,aos as  egjik osztályban e tanév  d000aboribilfatis ta-

1AI:tusk olyan **start, ahol 5 fizikai nunk4a 4,1010001mok1140010,2.1 

•lágtolan osst:Aysata volt. lgy a szülőnek neavilt 1abet64.0 war. 

moo fejlhadsének figyeleawol kiséréatirs. Termássetesern a jó eredminr 

slórdoo, a tolJesitatinykópoo  tudás  monosak ezen ulik. A Jól witerv(o-

sett, hatékony 6ravissette f  mily egyik jellemzője as aktiv befoo,a1444 

an iskela és ssaládi novel/is asBzbangjának biztositisa t  a tanuló Arde.. 

keltté tótele hozhatja sag a tanulók felsfirk6sitsbt. 

A mulaastAai  átlagok bassehasonlitása mig kirivébbi teszi  a helyzetet. 

itlaguk kedvezőbb as iskolaAtlagánál. T .hát  a ssUlek  küldik  as iskolába 

gyormektikot. Az iskolóbei több lehatóságUk v,74n a tananyag olaajAtitisifo. 

ra, fia amint látjuk,  oredaAnyak ag1. gyengébb. 



PUkdai azOsslAkardnyUk 2,7 ;?-01 tebb as iakolattladLnil. Noon belül a 
1e1s8 tagozatban 3,7 	A bukások sOmmel as 5. ős 6. osztstlyban tar- 

Umiak. Is as dtmumet problémáját is felveti, ki118n8sen akkor, ba to ■ 

kint•tbe vesszük, boa as 5. osztályos nunkAssaármaasu tanulÓk átlaga 

3,16 volt. 

Lgglk pedagógial kervetkcstethst  as 5. •sztAlyban a munkát ott ken 

rolytatri, ahol a 4. osztályban abbahagytAk. A tamulókat meg kcal tani. 

tani a tankanyv•k hassnilatárao  segiteni net, hogy a mechanikus tenu-

14sró1 dttilrhessenek a logikai txmlAisra ős nes  utolsó  sorban as 5. 

osztilybantanitő nevelők ismerkedjenek meg a 4. osztályos nevelők mum. 

kájával del forditva. 

A moz6Razdasázban dolRosó szülők greraekelnAl hasanlő a helyset. Mind 

as at motatóink Glatt* van as labels itlagAnak, /A nunkősssülők grer. 

nokel itiailailist a szorgalem ős Wasi ssimaltk kivétel4ve1. Amp. 

galoa drlenjegyet tsfolelsolja  náluk  as otthoni tessaAara nee edging 

kedvező helyset. Am do* tibbsikftben asonosak saunkisssArrasAnn ta-

nulói helyzetóvel, esetleg azzal a mecezerltőssal, hogy a tanulók edam. 

haza azüleiktől nőg kovesebb sogitadget  kaphatnak.  

A fizikai uolgokők gwermekeinek kelysectőnek kedvesóbbé tétele newest* 

as LakelAn ős nemosak a peds.40110. mulik. bzut6bi  esetben semi 

*metre sox a liberális •asti4,0600. 6onkit nera kell meggyósni arról, 

hoc es osak 1AssatArodift100 volftir ős nekik osak ártana. As előbb 



as egyemlős6g marximta értelsezésér51 tottünk naand .  szót. Eozzá kell 

tennilak ant, hew Omsk ogym21,5 mértékkelt* non a ftlelet 

ra tell értei, some %Tana* a  felelet •ayik gyermeknél őtős, a mA. 

siknil esetleg kettes. As egyen158604 a kedvezőbu feltételek.zegto. 

remtésére kell órteaünk. 

A térsadalownak, 40 nevelőiknek is meg kell tonal, asdt pértunk 4. 

lolgos6 ndpünk e vonatkozásban elvdr tőlUnk. Adott esetken a zmankái." 

pisfilők gyermekei eredményeinek fokozCadra as altibbiaknt javat..oljukt 

l./ As átmenetet as alsó és Poled  tagozat kősett a aór ealitett 

den meg kell kftnyiteni részükre. 

2./ Xorszerü óravesetéssel, motivioióval őrdekeltt6 kell tenLi 'Net 

a tsnulásban. /Et részletsztük a megelőző sáróertekezleten as 

l964/65-ős tenévben/. 

3.1 A% iskola és esaládi nevelés ősosehaagolása érdekében gyarapitaw 

ni a szülők pedagógiai képzettségét, Ljaa,,ka.aaiduaL1641ies  

alai biztouitrni rezükre  a tzu..)..Zia feltőteleit, 

lebetős4,016 

4./ Elveiben tisztézni a neveleteetdleten belül a htitrAnyos helyses. 

tit tanulók ifs fizikai dolgozők gyermekeinek problémiiit. 

Winos nélutay ezeapont. As a tény, bogy a fizikai dolgezdk &Term-

kei tantaményi szempontból móg bátr6nyban vannnk /pl. as értelmiségi 



tazualókkal esezaben/ es eiwalbalán nest, vas/ ama lisaus.tevő esetben 

Jelent  altos. halysetiakbil taltadó babraiglia$4, • 

tanula s•gitésőt Bohm soy értabillelik bier a aisilkiligat el354e1il 

a neh4s oboe. körtilininyek köztatt 615 tanul6knak kell nyujtani.  Á  we-

gitőanak non feltottlauatil a leggyangébbek told kell trig/alai  elsősor- 

ban. Air noklk le sindon timosiatilat sidliMaidato Mistussmestat6 

• rednőnnyel v6gesstik el as általánl. tibolith F1I1 tahattaigkatat6 

6s kibantakostatő nunk6ra van sztilalist bila a tehetadges suzikés 

paraszotssárnasásu taralla eljussanak a kőss4piskoliikba, aajd kesőbb 

a főiskolira raw as egyetenre. .honla.6t Oldán koressttils kieneltilk 

as eat* grorsokak orednényeit, aai rissint kelitveső hal,ysetükből kb. 

v•tkesik. thedés lenne ebből ast a k8vetkestat48t levonni, how as 

e gek  közé bartos6, kiesielkedő loSpesstigU gyoraekekkal ne tikrődjUnk  és  

• nevelő esetleg 41esve a pdldit soak as egykét sae*. ssenpont-

b61 nehés kört lmények ktisőtt 616 gyerraekekra forditsa as 45..i Enos  ener-

giáját, akit esetleg meat*" naa kiviat a gyigyvidamigial laypiefigs 

bairatni, de ugyaaakkor elhanya lja s tehetséges gyarsaisk kárialsia 

gelaok kibontakostattusit arra a legmagasabb asintre, swim kópeesialmo 

ik  folytán eljuthatnak. 

Á  vid6kr4L4e2kosni .1.4  

/haw J6sirefn4 vizegaato alapján/ 
Visagliltak, bogy a  szülők vidéki nunkahely•. 411 iallautaagotita, nennyi-. 

baz befolyásolja gyermokilk tanulmányi adraiallita SOO* a talsalőkat 

oro lhat jut-. a hátr4apes helysetti tsinlők  b 	pes& tanz:ivalók 

hárulnak easel kapesolatban a nevelőkno? 



basonliteuk Sleaze as iskolai  átlagot  dos • tanulók átlagát as általunk 

használt  mutatókkal.  Nagy azámuk niatt as általánositámra kiszombori 

viasonylatban a naponta Tidal** jir6 asUlók gyernekeinAl nyilik 

hetóság. /A hetente 6a a havonta hasajáró asUlók gyarzekeinek azalea 

189  e tanulók  átlaga mindenben jobb as  iskola átlagánál./hMekkel kL 

lan Asa foglalkosunk./ 

gyernek kigyUjtatt adatának öseskAp•  sat  mutatja  a táblázatunk 

snerimt, bogy •gysrmekekkel tanulmányt szespontb61 kUlöndo•bb prob-

léma mimes. A vidékre járás a asUlők részéről gazdasági 6101ink  fej.' 

15d4sdnak kftotkozménye 6s as eikövetkesendó években is estisslaibill 
eszel a  helyzettel.  A ezámok azt igaselják, hogy e tanuldkat 

mányi ezespontb61 nez eoroLatjzitnkftrdmpes helyzetii tanu16k 10244. 

A vidákre járó asUlók gyornekeinalliina. mint  már onlitettUk, 198, 

asas as  iskola létbsimának 28,9 	S swims:Any 0,5 hijaglinep 

.esik  a napközis igénnyel. Tehatt eredményeiknek fokozására 4114010. 

kavetkeaendő évakbon szilkségosad vilik nj napközL! °import megigef• 

ves6ee. 

A magatartási aitlaguk megegyesik teljes ogéssibon as iskola átlagával 

/4,5/ a ezorgalmuk átlaga 3,8. A tanulmányi •rzadménytik  már  o fo5 -al 

kevesebb. GyakorlattlagdesefUggést mutat a mulasztással, mart mat. 

lasztásuk  viszont 8,3 -el meghaladja  as  iskola átlagát. 

An • tóremmutatkoz6 eltárás helyzetükből magyarLzható. Nagyobb 



lehotőségük van arra, hogy idejakst szülői elleerzis n4lkül, aaját-

magukelképzelése, haagulata ős akarata szerint 4:missák be. A 14185 

tagozatosoknál a tanulmányi eradmény mAr 14nyegesen gyenzibb az osz-

tály dtlagánkl. 

Pl. a 6.a. •sztilyban as oast.átlag 3,5,vidőkr* járó sz.gyerm. 4t1. 3,1 

8.a• 	• 	 3,1 	 U 	 2,9 

%as. • 3,1 • 
E számak rőssint as órin való pas4sivitásra, rőssint a 441utdnok 

eredadaytelen felhasználásira utalnak legalábbis tanulsZnyi Lzemp. 

pontból owes tanulóknil, •lsősorban a fiuknál. :Amok a tanuiók 

hát jobbea érvőnyesithetik sajit elhatározásukat, akaratukalho 

animism arm esik egyb*, som ogydni, sea a kas8soőg érdekdvel. 

szowlages "ön4llés4gga1 91  val6 Aids, gib visasailás mutatkozik *waft 

zolatlaa selsestásoksil is, laassiSKUMMOtaslammtatt órák seam as 

alsó tasakban 29 óra,  addig  a fare tagozatban sta. 88 ős ebből 55 

Óra  a  hetedik ős a nyoleadik osztályokra *oak/ 6  flu ős 2 1e4ms./. 

viakr• jarő moUla  ma gy rősze azonban figyeleswel kisőri &verse-

ke fejlőJósót. srre utal, bogy a vizsgált asopertban a tanulók *oak-

nea  20  IL—s a nem,mnlasstett ős a 18e gram* kősUl 19,5 , -a kitdnő 

A nagyobb anAllbsigot a tanulókal ea usdársomm segoldiss Is Aggasol. 

Ja".  Elg azokmil, ahol mind a két helyben do1vaik,  a  tasslők 

megollása  szerint  14,7 %-bas ssmadaimigiakisastir saját erejőből, 

akidig ikullak 17,7 A-ban. A sea 1141010.0esrlst s gyersek vonsalms 



nem egyformán irányul mind a két szdlZre. A helyben lakó, ill. Selo. 

só seal& gyermekei megolCisánál a kismadarat 32,4 ban segiti meg. 

menekülésében mind a két ssaló, addig k1.Ulk es4k 27,7 vélasstet. 

ta est a megoldist. Jellemsó as Ilion vilasss sayakerolta 5 in a re-

014st. Addig gyakorolta, hogy sgysser 8 is felrepUlt és  igy  Alet,ben 

maradt.  /Js.6.6.o.tanul6 megoldása/. A vidékre járáa befolyásolhotja 

a gyermeknél a esUldföldhös való regaeskodást. G.Á. 3.  eset.  tanuló 

válaszéből: "FelrepUltek  akismadarak és eeináltak maguknak zik  

fészket 4e ott felnevelkedtek.  e elmentek más vidókre". E tanulók. 

nál a kissellit 	X.ánál meghal. /A  helyben  Aelgozó °MO& gy(trao- 

keina 10,6 %041104(. A válassokban a madársstilók megairatja a gyenge 

madárkát, de a milidAke olykor utal a esaládon belUli feeztat help. 

netre; "A madárfióka megpróbál felrepani as wjahoz, de gyenge volt 

a nzdraya és nekiment a fdaak• A madirpepa látván fie halálát, mkt-
alant párjának és elzavarta". /S.K. &oast. tanuld valsess/. 

Pedagógiai következtetések a vidékre járó szblók gyermekeivel kept's°. 

latbalA 

1./ A napközis hálózat bővitősével kielégiteni a várható ős fokozódó 

404reket. 

'(2./ 	 hásirendjének elkéssittetése, fontessWaskaftirtetdso 

410111101. A nevelő a osaládlőtegatások 410161641411,400dift 

nag arról, mennyiben tartják  azt  be a  tanulók.  TeMmissetesen 11, 

házirendeknek  figyelembe kell venni a tanulók konkrőt hol:ízetót, 

emit Aissemboren többek között as is befolyásol t  hogy két község. 

b51  Járnak  oda a felső egOdarop tanulők, és esenkivta több gyer. 

ask a tanyáról jár be. 



0, Jok- ermekes ssiilft_ayermekeinek  holiest" 

/Jr .  Anta1fidorn5 vissgálata alapjau/ 

A vizsgálat 13 olyar osaládra terjedt kip ahol 4 vagy több gyermek van. 

ijsz...1.4.3),...M.erastrutuzkti_masjala 

iskolás  

ag; neat Ws. 

4ereaCkoSiste  

3, gyerzek: /köztililk 4 napktizia/ 

28 	4t 

lo 

 

  

Osssesen: 	 63 gxermek 1+ 24 szal, nagyeaUld, roken/ 

4.aksviswayok  

Sgy szobeban lakik 	11  család  

hAt szobában lakik 	 2 
14;4 szobában lakik  átlagosan 	 6,13 A 

Padolt szobák asAma 	5 /16,66 r/ 

Televisi6va1 rendelkezik 	 1 esalád /7,6 

ic6.45.6va1  rende lkezik 	 lo esalid /76,9 f./ 

VillanyvilAgitAs 	 13 ()salad Ape /./ 

0.11474611JUk 

Tanulidivi eredmény 	 e,9 /napközisek6 közglük 3,2/ 

sorgalou 	 3,1 

ilulasztAsi Atlas 	21,5 

regbukott 	 5 /16,66 

A fenti adatok is igazolják, begy •  gyermokek hátrányos belysetUkből 

kifo4tSaa  nagyobb  segits4get igAsyelnek. Killönösen szembeftlő lass 

hAtrányos helyzetük, ha as , sevatjük erodménitiket as egykék eredé'—

v.1. 



As egykók 	Akiknek 3 vagy tebb testvéro van 

IiitUnő renal 3c45 3.3 (iL 

lanula.átl. 4,o5 2,9 

„,zorgalost 4,17 3.1 

19,54 21,5 

/A sokgyermekee Waft gyermekeinek tanulimAnyi  Átlagát  bekértük 

CsanAdpalotitról, a belysot ott Aft kodvesalenebb, mert a gyermekek 

tdbb, mint 4o pope megbukott. oajnos a kissambori esetet nem tekint-

hatjUk eissigetelt.nok./ 

A nulasatásnAl léayegesabb eltimbilmakiapaellaMMO0 as iskolai Atm. 
laghss vissonyitva, a asülók 411ka1aik 101102dba smasalaiket. A fe1t4. 

telekalsősorbwa  odahaza  a tannlásra veaatimaliassaaaarealesk. kés-

sük  ig  a lehstóeéget köselebbről dr. Antalfi ..)Andorné felosstAsa 

alapjAn. 

1./ Ahol a családtagok asAmit as eltartásra zzorulók is szelik. /Pl. 

megyesülók/. uk réssesillnek ugyan  tsz  nyugdijba,  is  anyagi  fenn

tartsuk kiegóesitésre  szorul.  Jiarsa osalAdból 4 gyermek van tb- 

ban a laslv aetben. TanulaAnyi eredminyUk 1,8. As egyik cealAdnAl 

a nagyapa éjjeliőr„ aki nappal pihen, igy a gyermek mosgAsssabad.. 

saga, de tanulAsi lebsteségei is korlitosottak. 

2./  Á maLsodik caoportba azok a gyermekek sorolhatók, ahol a gyarmem. 

kak ssAms a neghatArozó. A 4artársaiS oat két alosoportril bon-

totta. 



a./ Asokra a caaltaokra, ahol a gyarmekok ogymásutániaágiban nagy 

korkUlönbség mutatkozik, pl. ahol 5 gyermek közal 2 dolgozik. h 

csoportba  tartosik lo tanuló. Tanulmányt eradminyük 2.3. 4 eaap. 

ládoknil as nnyagi gondok másodrendOek. A nap agyörtetuségét a 

sok kespenensU család megbontja. Minas meghatárosott id5randUság. 

A  csal"  ssétfo2y6 ritmikája mellett megterhe16an hat az a téays 

bap a taau16 abban a helyiségben dolgozna, ahol több ir,!alra  to 

vékemység, esatleg váltott ellszak miatti pihonós folyik. As idős. 

sabb testvér hánmemikkötéso még szUkebb terUletre ssoritja a 

esalidot. Yennáll ammak is a Ushatőadge, hogy a gyermek felbemor 

ló csalAdi életnek l. 	a  SSOstaruja. Ha a korkUlönbads vismes6 

a kismersokkor fm14 tel6d1k 431, ugy as besike vagy a hugoesba 

gendozába köti lo a  tanuló  figyalmht, vagy könyvén és fUzetén 

hagyja rajta érdeklődésének myomalt. 

Legszarenosés•bb  helyzetbon  azok a  tanulók vak,  ahel a gyer.- 

neleak egymásutániságát rövidebb idő smakitja meg. AGO eport-

ban  9 gyermek tanulminyi ore.0400).1. AA se Wt.- 
falvi  ős osanádpalotai eredmények nentaiSSOWItS244 

Jellozső továbbá 	degyik alesoportra, hog, tőben alusznak eoy 

ban. /leggyakrabban két gyermek/, továbbá, hogy as étkazés snempont-

jából a o - 2 évesek kivételdval nen 'at a tApláliket kapják, amit 

a szervezetUk as adott  korban  segkivin. Olyan helyieég, de még la-

kásrész sam 611 rendelkesésUkre, ahol nyugodtan fellgozUlhetnaok. 



Fcgii  következtetést 

1./ Ritaikus iletfeltétolok 	 te1z3Lorbo.n a nr4pközin keresz- 

ttil. 

2./ Amennyiben es nagyobb anyaei zuegterhel4st jelentene azt).1.5k 

satire s  tanulószoba rteeskscrveztloe, ithol a job) tenulek bevonAsii- 

val aktiv tanu16k5rilk atikődhatnek, ahol as uttőrők a tanulz!a 

git 4 a4n kivU kezdeményezői lelletrek a kőziSsok, javát  z o liyj 16 

tevElkenyi4geknek. 

A tamulminyi Minim elleh3rzSbén,51 / twa6r6kon/ a bogyakor 

törekedzi keLl arra, hog: a tanulők a 14Arates issaeret ek  elaajtio. 

titiainak m6dszereit ismerj6k mpg • 

fd.ajtgieLszortLE-2N:  

/ft. Samoa Pé1n4 tanulmánya alspjAnf. 

aguAlabOső oaoportokra bontott lako3ai itlagközt11 a legkedvezőbb a 

tamitig vonatkozásiban as egykők helyzet. dzimuk 1o4, as asszlétazAn 

16,56 fp.a. As Walla 6.1ta1mak •dais basinAlt =Oat 6 

lőbb tanulmányi At -14guk mazaz volta 4,o5  046 	11614w 11 4' . 
Lrd.omea est tovtlubi bontésban 



k tiJjyj aredméwe 

Oast. 
tigykto 
talosa. 

AitUnő 
rendU 

4 •Oilmen 
lAk414 

4 season hogbnkott 
alull-r.-----,- 

1. 14 7 6 1 	- 

2 , lo 7 2 1 	— 

3. 15 4 9 2 	 - 

4.  19 4 6 9 	 - 

5.  2o 4 lo 6 	 - 

6.  7 1 1 5 	 - 

T. lo 2 . 

1.7 boss. 95 29 34 32 	- 

A' loe 30,5 35,8 33,7 	 - 

A fenti satmak igazoljók, how tulnyomó többsdpkben minbségi tamm.» 

lók. illkérés van as alsó és a felső tagozat kösött. Az alsó tagosat-

ban 75,8;4, kittinó. A feast; tagozatban mix a 4 Wotan aluli oak* ta-

nulókanézalékarAnya a magasabb 59,4 	sal ktlönben jallonső a ram 

körtanényak kosőtt 616 tanalókra is, de ebben as  esetben  belajassik, 

bogy as alsó tagksatban e tanulók  feladatait gyakran a ssUlők oldjAk 

peg. RéssUkra a tanulAs feltételai bistositottak. A said* kedvező 

anyagi faltételok kOsőtt 61. A walla érdeklődésseil klaérik gyarme. 

kük 4,18menetelét, a kapott érdemjegyre órzókenyen reagilnak, sőt 

előfordalt olyan *set is mint u.T. esetében, akinél soak as 5-ős,  

esetlag a 4-es órdemOust irja alit a  szülő  a tanuló ellenőrző köny-

véban, ennél gyengébb esstilysatot nos hajlandó tudemAsul vonni. 

.................--. 



A ssillők as iskola munkéjéban a Jsdlői Munkaközősségen b1U1 bleb4,060 

lődnak. As iskolai rondezvények rells.iszeres létogatői. A 811111111111M-

mélyis6gének hermanikas fejlődésében az egykeség sok veal5644 rajthat 

magéban. gyetértank dr. Beams Péln4 kortérma alAbbi megéllapitésévals 

"As egyik veszély as egyszem gyermek aunts asilkségsserft és elkerülhs. 

tetlen agyonféltése. A tulféltóst81 weak ea‚  lépés a tulkftintetés. 

A, gyernsk, aki 2.3 (Ives korAig természetssertion a vii4g 100004Mek 4r-  

ii meglt, as én.kaspontuséget as sake ssetében tovAbbra  is  mfttarkits. 

Zs később anoints; fajulhat. 	twit dis torigasitosaak 14114" 

azU16k érte hosott Aldosatait...100610401en Pend•Iliadd BIWA beabb, 

a héromtagn e8516d  is  nyujthat egdess4Ipa közösséget, ha a areriebilir 

őrzi, hogy megbeosUlt, le nsa leeontosabb tagja a esalAdnak, ha al. 

kalmankodnia 'gall a  család napirendjéhez, apja plhasisibaa,  anyja  el. 

foglalts4gAhoz, ha erejéhes képest egyatt kell dolgozni a esaléd tab. 

bi tagjaival, akkor a legfőbb vesz44$ 	•lhAritotték a foie főlöl." 

k'ir,baosta. 26.1a6t As egyke gyermek probladjm. 1'4isirat/• 

A sadArmese elemzése alapjAn, de egyéb megfigyolds tanusAga szerint is, 

•  welaakek nagyobb védettséget éreznekp ami LIDA tagoostban gyakran 

pérosul, de ami as évek muléséval rendszerint meg. 

azunik. A X•lső tsgosatban, az uttőrő mozgalomban, nen egy kőztilak 

kezdeményezőképes, Onéliő  gondolkodásra kész aktivává válik. As egyi. 

ni  As kasasségi e4lok egyeztetésében is  vannak  !sib* nehésségek, gyak-

ran as egyéni ird•k•iket nézik, és a esiilők is est a nézetet  támogat—

Jilt ;  "Naked különbnek, naked •lsőnek kell leant!" 



E 

E fzePNeltek egy r6eTe r-enekül a felnőttek Altai r•éjuk kényszerített 

raetenAlis 4letből. Gyermskek,  i  teralőszetesen a is igas4n j61 a 

gyermekkasOsség őntOrvényii életében Srzik mAgakat o  ahol szaba,Aoz 

gtszhatmak, verzengbetnek, 4brin.loshatodik. .brre ut.A. K.E. tazuló 

megoldasa is a mese bexejez6siben. Többek kts6tt (vat irjas "Arra 

repdlt ego mésik kismadAr és megláttul  bogy h4111.06101110orkudnak. 

"Kiért szomorkodtek?" kérdszto. vk elpagenDablip bay mi a hap. 

juk 4s suárnysival intett e  bogy lavesaóko  lie A IMIADAR ilvezette 

Cket a.ry odvas Mos." As Limon kimusaér nava l, aki mesoldja  a 

madzfa-csalid prob16m4j6t,  gondosan  és szeretettel rajzolja osakmma 

&Aram kkora betUkkel, ziut shagyan effivel, tiJbti réezét irja. Es 

a n4s6 tekintetét as  első  pillanatbaia l,kti. bebetetlen  ebből  nee 

kiolvasni ea negyedik utáni v4makozást s  aki minden probléma nsg-

old. As egyke tenulők esetében két eaetb4n forIult elő alias lasge• 

oldie, bogy a felt4telk4nt hassnAlt egj leesett kismaAárból kdt 

fiftslott o  akik önezebujva mentették zeg nettaet, vagy jutottak 

vieusa & madArestilőkhös. 

be seta 

/4onoetori .&rnéné elemzése alapjAg/ 

hagyarorezégon as utóbbi években a  válás  •lharapózott. tikairől, ha. 

thaéről  szinte  naponta találunk a sajtóban véleményt,  vitt.  Ai a 

problésAhos etikai vonalarasásbaa a pedagógiai vonatkozásban ast a 

vt:leményt fUsstike  hogy es men feltétlenUl as arkölesi •oalásaal 

kaposelates,  részint Oeaseftsg a nők megváltosott. helysotéval, a. 



nyagi 4.146etlez,•446Lk leiteLZ;n4tOvel ds men utolsosorban male  hogy 

a család ttievzotar&itat'aalk már um a vagyon a legtontosabb eszköze. 

Az a41,a salr nen kózytelon eltürni gaausaligi okok *AAA a r3  sect  

loges Lrutalit6zit. 441115n..)en a IsonogLa. .said vinsigu 

latban tapasztalhatóje:eaais"g• problifma e1emz6z4nél 1.4,116:t  ni  te-

kinthetjtik a fel norm bomlott osalridot,  illetve  hiizaso Lei  kőtelket  

ideLlia 411apotnak a gyerrook rósséről sou. Á tiatalkorn bilnőzők 

s t at zt ik4j a azt Liana itja /1 :us r ibors  L  fiatL lk.oru biinesz 6,k/ 

hogy 	y er 1,3101f2V neat a assillők Ablv 43.út s a a lagvesaólyosebb, Junaa an, 

ahol  a viliőok 	Lie a asiiiCk ilyene  Two oljyam ind.okok miatt 

egy:-ttmar 

A vizaalt hitrom kilasjgben a bel,yuot a következZ: 

of.,;y szia5 g,yormekkel a hároa közadgben a caaV.Idok 10.96 a 

• 	j.L.-iteuukban 	 11,34 

meayánkben 	 " 	095 »—a. 

A fonti adatok uzerint e szempontből vizsgált közsóseinkben kedveső 

helyzetet találtunk  a jária, illetvo a neaei itlegban vizzonyitva. 

ligyben e sail:ask bizonyitjik sat is t  hogy a nibs v 	 love; myna. 

kah.914-re va16 utazila  ne ra vezet  a  csalkii ‚let felbomlAssilian o  

ltabbis nem sorolhatjuk a fontosabb tónyssőkhős. 

A gyermek szempontjáből visadavas a asülők közbtt felboalf swab ,. 

di 41st satiy nyezact hear a gyeraskben e  lagtbbbjük 6hajtban a harm.. 

ee,ytittlét tale lirre a Mai iaine a* 	utal. keieslegasP• 

flak drezhetik, esetleg tehernek magukat, keresik a oket • uy  érzik, 

hogy as egyik vagy akaik, esetleg mind a bit aniL becsapta amt. 



A) ,  

Fr o < 
vAMOOteri kerelimmeiti megállapitesa imprint: "A worm* 300i sops 

rAakódtatásimak sillftialyozására a gyermeldcelmaradó asUlő s  

essaidi hatelikból Whartilt  *s  ik szUló is, a nagyazUlők is 1011006 

WOrtaLesaaael, ouged6kanya6gge1 lgyakemmek kArpótlAst adni, ami 

guiltu jAr gyskrun a ml.sik zzUtő1  IOU Altimpuititasol. zsek a 

adezerek lasőbb kAroa kihatAezal 3,11000k a WOOMmkres =gam 

zárkómik, biaa1aat1m, sdvotelő ás  alógodetlen  us. AMMISIbilli 

srnjué: Az  elvált  esulők gyernakeinak Soloster. K4sirst A/ 

A vizsgált 52 tautaló iakik kömil 21 anyja ism6t besassilgra lópett/ 

ereds6nysi a k3velikezaks 

A tnim16 za 2anala. arti4 ,15sor 	. 
la a 

Hul.órik 

ApAnAl 1 to, 4.0.• 3••0 2, 

AnyAnAl 22 3.4 4,6 3,5 17 

s:agyustabn61 8 1,6 3,6 22 

b 26 

1,8Esnamiln: 52 3,6 4,6 SO 22 

$gy 3z41C gyermekkel esalAdokmAl a gyermak elhelyezdas a körstkesős 

kpiVal a 	3,2 

4,44,j6val 61 	71e, % /nigwei Atlas 90 ;C./ 

nagyaill5vel 	25,8 po 

Az anyána nevolkedli tamulók tamoulmAgri  átlaga  alaaaonyabb, mint as 

iskolai Atlas. Ukail as anya nhg ma is a legelfoglaltabb al6g a 



bAmaaL4rai kapeaelatokon belül is a esaladban. AS egye461 41(5 anya 

sanden meavisngilt osetünkben ronasseres As állana6 Silftwiusonybon 

411. A kevesebb id6 miatt  mom mad awl* tbralmitermst*Oels sire.; 

a kev4ab4 	asul6k, ére es a gyermek r6sidsio laillikra ad lee. 

betőzőiiet. A 21 any4n41 nevelkedő grormk közUl b awe neh6s anyagi 

goadokkal kited. llyen esetekben a kbz:Agi tanAess gyakran ruujt  anya- 

i  oegitsejet. Az aniik egy r3ers6n61  tapasztalható  (Aran tör•ki6x 

is, bogy nom okarjAk gyermeküket szogdnyesen j4ratni s  iv a gyermek 

ruhrizatdra költött viszonylag mu6aezbb ösuseget egyéb terdletr61 - 

igen gyakraa az 44elzezciai költe4gekből 	vonják  el. As isaolAwal a 

kapeaolatot igyekeznek tartani s  noha gyakran kuzdenek idősavarral. 

Többsógilk batulmam erdfessités‘t tukrösi s  bogy gyermekeik mulasztási 

4tlaga 17 6ra1  ami coaknon iele as iskela Atlagának„ 106 eGy esetben 

as anya nags is tanul, hogy gyereeke tamulielnyait elierWrishouse. igy 

6rtbst8, begy 13,6 	kitünS rendU e gyeraekenek. As  elvált  azülők 

gyermekei s5tarar4nya oszt41yonkAnt a 8. osztályig emalkedik. 

22.0A,421:_maada_mtiialalais 

1. ocz;ály 

Flu Lo4MY _ 

1,9 

2. osetdly 2 3 5 9.8 

3. mistily 5 2 7 13,4 

4. oszt44 3 5.7 

5. orltAlly 5 3 a 15,2 

6. ositttly 4 9 17,4 

7. osstály 6 3 9  17,4  

8. ositdly 6 4 lo  19.2  

as osseous 32 20 52 



Sis arra utal egyrészt, nogy a válások a gyermekek  iskolás  korában 

tortataek, mAardsst pedig a ssala fokozottabban t;gyelnek aria, bogy 

gyernertim el me maradjon a tobbitől. 

A uagyzzülőknái nevelke16 gsvormakok Atlagamegegyezik as  iskola  Atlas. 

glwia a wtgatartas kiv4tel6vel. tlz a maassilla nevelósi eljárásAmak 

tu-1136 be, akik általában elnőzőbb•k, engedókeny•bbek, 44 a tanulók 

ezz•l, 

Apánál ogy gyemek  ól, 	ltalanositásra, követkoztetőerc 10iatős6g 

nines. 

A astilS iamátolt házasLekötése a ayormekek tübs6gót nom drintetta 

negátivan tanulmányi szempontból. 4-zt eredmayük is igazolja. Gyako-

ri azonhan, bogy as 	papa" - félve a mostcha szeropét61 	uem 

avatkozik a gyermek novelésóbe, ashaseramilia vonatkoz6zban mindent 

megtesz a gyermek órdek6ben. tzlimlók  helyzete  PAVA  anyagi  mind 

ark41eti vonatkozásban kedveső vIMOB 	terulatUnkan, hivive agy 

Anytauulőt, Ahol nz ujabb házasaágból taw) kistestvér született. 

velőapja, de 44azamwja is 4Attérbe ftsoritja. Sokat n•git odahaza. 

TanulmAnwi arodmétve "d 14 ós 1o4 őrút mulasztott. Milönben a család 

eqyagi kOrtamórwei is  igen rosszak.  

Ifi.......betiL.1:42_11ALAwermakeinek he3,41sete 

veronika adatai alapjAmi 

A kUldatbozó mtmatókat őssze .tasonlitva a legmegdabbantőbb adatokat 

azoknAl a tzau:16!tnál találjuk, akiknek egyik, vagy mind a klit szülője 



Allandó jellegü betgeégbon ssenved, vagy rokkantsági nyugdijban van. 

A oigAartanulók kivételével náluk legmagasabb a bukási alas és leg. 

alamoVabb a tanulmányi alas. A asámokat elemesv•s as itt  szereplő 

28 tanuló közül 25 felső tagosatba jar, ea 13 tanuló es:1km* felt a 

8. onstályba. Bs  azt tükrösi: a asiaCk  ragaszkodnak ahhoz,  begy gyer- 

mekük elvdgesse as  általános idisla 8 osstályát. belysetükből kifoly6. 

an  nehés  anyagi visson,v ok között  Omsk. As *elk ssülőnél, tootles 

aind a kettőnál,  hiányzik  a társadalai hasznosság éradso, ami asissAm. 

tolja a coal:kJ Usk& harmonikus kialakulását. E szülők  as iskola 

rendesvényein szinte alig vesanak risst. A gyormekeknél nines meg a 

védettség érés.. nolysetükből adódóan as otthoni *Naka o  114 histartLa-

sal kaposolatos foladatek jelentősebbon terhelik SW. adisck társaikat. 

Err* utal nagyobb mulasstiai átlaguk is, amely lama issala =lass-

tás. usek a tanulők kapják odahaza a  legkisebb  segitedget. Amelyik taw 

nuló pedig  azok ollentira is  kitin' ersdadnyt tud f•lmmtatai, sort van 

ilyen kösöttilk, as megérdemli, bogy as iskola rdasdrill Is megkapjon 

minden timogatást képeciAgei kibontakestatisira. 

Brodikényoik amMOPOMMils sugalmazzák nev•lank rézére  azt  a folada. 

tot, bogy ostOkint koli  Őket,  est követeli tClünk a szocialista hums. 

nizmusban  gyökerező lelkiisaoret. 

Nsladatok velük kapssolatban: 

1../  Á  kftség  szervezetei és vosetői rdasSről. 

a./ Amonnyiban lehetséges továbbra is me/Paola anyagi támogatás-

ban réssesitsék  ezeket  a osaládokat. 



b./ Tegyők lehetővé, bogy week a tanulók*salltis eliétésban 

részesüljenek és amely •saládnál ez Warsgi nehésségb* ütkö-

zik, ott a tss vagy vállalat nyujtsen anyagi s•gitséget. 

./ A nevelőtestület résséről. 

at/ Vokosottabb esaládlitagatással kiépiteni a kapesolatukat a 

ssülőkkel. 

b./ Beépitoni Mot as esstá3.yk8sós6gba, a réssükre is  hasznos 

pajtési kapesolatókba. Lisebb.onagyobb megbisatásekkal, azok 

értékelésével felkeltve izqAntuk as osztálytarsak figyelmét. 

c./ As órAn való sssrepaltetós, küldnős•n a tanóra "bet7akor1ás* 

mozzanatánia. 

heirsete,  

/hnrosvkiri Mindlynd felmérőse alapján/ 

A oigénytanulók adatai még mindig a legkadvesótlenebb•k a töboi ada-

tokhoz viszonyitva. snnek ellenére ha as 1965/66. tandv adatait tiaJse-

vetjük, as 1957/58. tanév adataival, jelentús fejl:dést tapazziAllunk. 

1957/58.as tanévben 52,6 	Járt 1. oestályba, most 12,5 	A 

felső tagozatban tehát  as 5-8. osstályokba a tanulók 5,3 	jutott 

al. Mmst pedig 18,8 i.04. A  bukat tekintve lényegesebb viltoze.s nem 

4414041114431,6 	mindasase 31,2 ., -%-ra esökkent/, de ha figyelembe 

v•ssal*, bogy as (Ilső mérésnél tabb, nint a tanulóknak fele megrekedt 

as első osztályban.- igy  tehát kevés valószintiség marad a bukésra - a 

fejlődtis ssemboőtlő. 



Aarosvárin4 bletiessif a fejlődés slat, snivel mindannyian egyetért•t 

tUnk, a köv•tkesőkben  látja:  NA felszabadulds felszámolts s "ViLIOGOU" 

oigingviskékst, s hásbely és földjuttatázsal a eigányek is kilépteks 

a ninoatelen, megalizott sorsukbél ...A munkam. és astkörUlményekben 

is történt elirelépés, bissen a régi szokásokat fokozatosan elhagyták 

és rátértek as  állandó jellegUmunkárs. Lányeges változást hozott a 

eighoys4g életében is a tormolóssevetkes•ti mesgalem, hisses nem egy 

Sigény férj, ill. toolook lópett be a közös gasdálkodásba. As as 

ment könnyen. As elS. WM* a község többi lakes& noa fogadta ssi-

vases.,  vagy nsa votto be a digányt azzal, bogy ott ugysen dolgozik. 

Amok a oigányek, akik a tsz-ek tagjai lettek, bilbizonyitetták, bogy 

ők is igyakesnok előbbre lépni a fejlődésban, a mankábes való  hozzá-

illásban. ;.Jok  oiginty dolosik évék óta iparban, ott  is  helyt 

lelkiismerstesen dolgoznak." Asrosvári 	 A eig,lnyezArmazésu 

tanulók belyzeto. iésirat./ 

A fellendUlés ellmAre is twasiglik a többi gyormekbez viszonyitva 

hAtrányos  helyzetben 61. As msprilvánuls 

lik lakás, pl. losurdilmill, Osedióknál nyolosn laknak sobs-

-konyhás lakásban. Petrovieséknél több generáció ól ogylitt. 

bW A szülék WIZ tudják segitoni gyernekeiket. 

o A/ Sass szUldknél oft megtalálható as igénytelenség. 

d./ A még mindig msgpaérvtismassztás. Náluk as egy tanuléra es' 

mulasztási atlas 55,5 óra/iskela „lags 32/. Itt azonban 

gyelenbs kell venni, begy 4  tanuló összesen 450 órát anises- 

tott,  tehát  a nsgyfoku mulssztás soak 25:-ra jsllomső. 



Urea kösedgben 61nek nagyobb ezámmal jiréeunk területőn oigőnyezéris 

masisu tanulók. lielyzetük Liszczeoron  mutat legkedvezebb képet. 

PedagAgiai követkestotósehn 

1./ Társadalmi vonatkozásbille 	qL foltételeik további javitása, 

munkaalkalma bistositi0002Ltósiakciók, stb. 

2 A/ MilvelődésUgYi toenaka 

Saargalmazni náluk  as evodAba való beiratást, mart igy mar 

as 1. oaztályban is hátrányba kerülhetnek a többi gyerzek. 

hez viesonyltva. 

t A( i(ábezzélni a szülőket,  esetleg  a ezulek numbiadójAnak  bv-

naávaL hogy gyermekeiket Irmo* be a amptaxis otthaslos. 

tanulószobába, ahol a teladataibilb 10110111101 el 411106 

gezni. 

ON( TOTibto folytatni as  eddig  is bevált korrepetálást, kitr-

JOSSMI oat a feleőtagosatos tanulókra is. 

UN( A tallies és tömegszervezet segiteógével meggyőzni a felnőtte-

kot, ák is •zerezzék nag a szükméges iamereteket a dolgozók 

anti iskoldjában. 

AE1921..it.a.  tanulóknak  a be seta  ahol  a esülők között a válóok 

evm1  do a ELL115......regMLL_Inek 

issatbnAri lajosné megfigyelései nyom'

esoport megállapitása a legnehezebb de egyben a laghálátlanabb fel-

adat. Zgyrészt titkolfak a esailek, de titkoljik szógymnérzetbel igen 



gyakran a. tanulók is. atorőssről podia a magánélet és a közélet prob. 

litaAjával fUga Cesze, area  mikor ss6Ihat és szóljon bal.. a tiireallaila 

a Malliadletbe? Beleszólhat-o? A beavatkozAs meghozza.o a kivint ord.' 

11644141,MSOAsségét Mien tUkrözi as alábbi kissombori példa. Az egése-

0410114 6601vek  egy apát •lvonfturára akartak vinni. A sokat megvert, 

megrugdosott és allAbalőadsaknek kitott anya erre öngyi3kosa4gal few,- 

getősatt, ha "ezt a Szégyent" meg kell érnls .  As ide sorolható 11 ta-

nulóval a ashesserUség tUixéb•n tulsok problima nines. 

Magatartási itlaGuk 409 

:3sorgalai 2,72 

TanulmAnyi 3005 

Mulasztisi 28,4e 

Az adatok azt bisenyitják, hogy értelmileg jól fejlettek, van közőt. 

tUk egész J6 képeus4mt Gyermek is, probléna náluk elsősorban as osz-

tály, illetve suu2kaközössaighe v1ő beillsezkedéa. B azompontból ma. 

gatartftak 1,440stet 

1./ Visesammiddelk, tepremedditA leselftallbireiolatban  tő lő,  hogy ki. 

kerUlve as izkolából,  olyan esoporthoz seapődnak, akik között 

"Issa  kell azógyelniöks szüleik magatartásdt. zalatt termószete. 

son mesas egészedgas közösséget értjük, amely meertően  fogadná, 

banes azokat,  akik ilyen, vagy olyan mértékban, vagy formában 

ssembeálInak társadalmunk oélkitUzis•ivel, erkölesével. 

2.1  Mások as ettkow41 hozott durva hangot haasnálják, nyera$004110kkel 

kivánnak  társaik  föld emelkedni. 



drthető, hegy talk kbabtt népssertittlenek is f416, hazy a kazile• 

ségből kirekasztatteigUk as antihumLnus teadenciák felülkerskedőséhez 

veeet sz•aélyiedglik aiakulAsiban. ,usekmil a tanulőknál ktilőnőnen  ni  

dnyzik a szeratet, a valakihez tartosde érnéee. 

A felmérds swris an egyik ezt irja a madármese befe,ezésénéls 

lyen nag, araa fogta el, mikor meglitta a madármazIAt ie isaftwpdt, 

dppen uj féeshmt raktaV /as anya albérletban lakik nualwiwa1044 .  

yaw "...leesett a fdről, notions* f•lreptlit a hire. TAM a WI* 

midis  saját  erejére van utalva. Esetiben as 4rthető, as anya 

pone, as soa iesikoa. 

A nevelauek tali/a e -Wren a legaskettellob a munkAjuk. A szalók as 

kolival a kapcsolatot nem keresik. Ha a nevelő családltitogaVet vé-

gee, a fogadtatás rendszerint ride',  .őt  gyakran vi:Jszautasitő. E 

lágkörban a gyarmek őrlődik. A tirsadalsi .seteesetek  is gyakran vi. 

uelmZre kelnek, de ez a beavatkozás nea mindig hose& meg a kivánt e-

redményt.  Álljon  itt példaként as egyik  kislány esete, amit 014% Ve-

ronika jegyzett fel. "ar ivekkel ezelőtt felfigyeltek rd as Ifjusági. 

vtdelmi 'Plzottság tagjLi és sokszor elhangzott a nave ott, ahol 

Wimp* ozót lehetett eselni. .404 he1yits4gbon a földre toritett esalmis 

aludt a hAttagu osalid. Az ddseaaya *oakum teljesez yak, a h4star-

tást a kislisy  vezet ,,e helyette. 6ok rosszat ért meg es a kislány, moo. 

kat idled/Kt is ssomvedett. saga as  elault tanévben 314 órdt salsas-

tott. riutestvirit is elonit iskolai óvben sok mulasztás miatt, nem 



osztályozták. Több alkalommal részesültek támogatásban a  helyi taassea 

kerosztül, de mirdez non ssgitett. As issikos, korhely  spa tönkretette 

a  családot.  Volt olyan eset, amiker as •rkölcarendészetnek kellett kin. 

belépni a kislainy mellett édesapjával szemben. Akkor nAg alsőtagoza» 

too  volt. As; ig.n elmaradt szülőkkel whiz volt bánni. bz az elmara-

dattsk édesanyja vakséga, végső fokon mestoha kör11lm4nyei és nemtö-

rődömeig a ssülők réGzéről  okozta halálát." 

Issorstosek ads aegdifbboutó essedayek Is. Például a gyermek este nam 

adult be a lakásba, mart as édosanya Nvandéget" fogad. VargY a vizagio-

let időszakában történt két mist. As egyik: több fiu szétszadte as 

iskolarédi6jit, as egyik naiad* au a köztulajdon  felelőtlen szét-

rombolása héboritotta fel, hanem as okozott neki problémát, bogy as 

•kezott kir samagy szerinti megtéritisénél mennyiben volt hassnilhat6 

a Baja gyermeke  által elvitt alkatrész, ős hogyan lehetne a téritést 

néhány forinttal olesóbban neguszni. A másik *sets as egyik kisleány 

pénzt lopott. As apa nem tartotta szükségasnek ellenőrizni, hogy a le-

6nya visssaadta-e a károsultnak as basseget, holott a pénz a leánynál 

volt ős a lainy osak a rendassig  beavatkozása után fisette vi-oza as 

el1opott összeget. 

bajnos több példát is tudank felsorolni, de esekbtl is aseillapitha-

tó, bogy a szülők egy szükebb  rétege vesslyesteti saját, de a többi 

gyerek erkölcsi fejlődősét ix. 



Tonnivaléks 

1./ A kőz26g dolaozei ilajebon térják fetalPess6lyestetett grerediV 

kartilainptit, győszók meg a szt115ket meastartimathaleuniamiSe -

r51, na vim be ast o  hogy a magánilet a kőziletba botrAmOMA -

berobbanjan. Eseket as eseteket boa:4k tudomására a iyarmek,- is 

Ifjuzigvidelal hisottságnak. k *Caren sokat tehetnek a „iztilSi 

liunkakősőssig  tagjai  is. 

2./ Oyeraek• és Ifjuságvidelai Bizottség vonja felelion66re a ,:zaló• 

Mt, és ha szükséges, tegyen jaliaslatot aermek illaai gondo-

sázba vitelére. 

...zihi elz_za_jia.tb1421Sta.Laul6k és a korszaril őravesetés 

A. h4trandots helyzetben lév6 tanul6k sagitésének lego43.ravezetőbb a6d• 

Ju a J61 megszervezett o  hatékony iravesetés, as alapos osztályfoglal-

kozás. A javaaolt tennival&i.köztil ezt iaa4telten 8126 holden hangos—

tatjuk knnAl le ink/bob, mert a hitrinyos herkikietbeu 1446 tanul‘;kkal 

valé foglalkozás nem kamplimyfelaciat o  uai (Letlem irreills. foraális 

Xelajánlilsokbannyilvkaul med. Ma  vve Agyelambe  a  tani.eetUlet tabor. 

bir6 képea3égét. 

blimazorii dravezotés ogyik foutos is 145nyeges mOzzanata a sUriln lao• 

iktatott dyakarlia. bagyományos éravar,tés err(' kevés lehotCJiget 

nyujt. ALmeglátogatott 6r6k söménél lerokozott gyakarl4at tapaszte. 

Imak t  asas egy gyermak a nvvol6 utasitisa alapján dolgozott a tábli. 

nél4  a tőbbi pedig absolta, vagy logalábbis errs, megvolt a lehet6sége. 



As ilyen gyakorlás kétes eredményt ad, mart a tanulók részéről erő. 

kifejtést nam igényel. Kisérletet láttunk arra,  hogy  e, tanulók gym.. 

korlást önállóan végezzék, Kind as alsi, mind a felső tagozatban. B-

zek alimbwa m4g maguken hordtdk a kisérletezés hibalehetőségeit. 

/Pl. nres tammlők ageowellimpadtaki A gyakorlásokat ugy szervaszék•

soma f■=kil  ami tfildlietesen as óra agyéb részeire is vonatko-

*Mt, boaa  tanulaimetiM Woven alkalmuk nos dolgozni, as óra kUldnr 

bőzó ssakaszaiban. Terméssetween as alsó tagozatban est esuk =Midval e  

hiszon a tanultkat fokozatosan kell vezetni a kmstleen  végzett sunkás. 

tól as Önállóan vésett munkára. A jól szervezett óránál mód és labs. 

tőég van arra s  hogy a gyakorlást as óra ktilőnböző egységeibe beiktasa. 

sae.  Igy lehet a számonkéréabe. Pl. nyelvtanórán a mendattani résznél 

a felelő tanuló ugy is iv  fel a táblára nyelvi tényt és  utána  isaerte-

ti a szabályt ős felel a nevelő egyób kérdéseire. E folyanatot meg 

het forditani. A példamondatot előbb leirja as eenz  osztály és utána 

önállóan elemesheti mindenki. Maid a nevelő 3-4 gyermelksomKpt  alien-  

őrei, sár most szert tett  as  osstályozásbes, értékeléshez esdbmis, 

információhos ugy, hocy óratervét tekintve időt nyert és eigis *WM 

tanuló Önállóan dolgozott. 

Es perils* beépithető  as uj anyag tirgyalásába is. East leg as Ösiisefog-

lalásba. Lásaunk erre is egy példát as ötödikes nyelvtan tanitásában. 

/hlnézést  a  példikért, nem alit jelenti, bogy ezt ()oak a magyar szakos 

kartársaknak oisesea/. As órán, mondjuk  a  nevelő  as igsidőkről, módok. 

r61 tanitott. As összefoglalianil felssólitja as osztályt, egy igét 



tefzenek a kivánt igemódba,  időbe, smemAlybe tis számba. hegkórdezve 

a válanzokat, szinte számszertien ellenőrizheti órijának hat4kony$6. 

gót, ugyanakkor minden tanuló anAllóan gyakorolhatta  as órán tanul-

takat. 

j./ Jidaktográf  alkalmazdsa az oroel_wely_lanulásábam 

/Vagy József vezető szakf•lUgyeld besztmolója alapján/ 

As eszk6z alkalmazhatóslen elismert az orosz njelv taaitAsAbmm, de 

sikernal alkalmazták 	tantárgyak tanitásAmia is *grog kartArsak. 

Ili most ele)sorban  az 4 vizsgáljuk, nennyiben segiti elő a hátrámlem 

helyzetben 61Z tanulókat, /logy as adott tantárgyat megszeressii4 mee. 

tanulják. As eszköz alkali asnak bizonyult  a mondatrnmodellekkel tört4- 

gyakorlAsra. As eljárózt az a tőny indokolja, hogy a mondatok mint 

a beimód alapagya4gel, tertalmuktól ftig;etlentil nyelvi szerkezet anew-

pontjiból azonosak. 	a nevel5 a mondat-modelleket onak a baszódblen 

Alkalmazza ős a tanulók nem iátjAk maguk előtt a szövegot, a tapszLer. 

lat szerint a gyakorlat első  fázisban  auk a jók ós közepesek tudnak 

jó válaazt  adni  a feltett kérdősekre, a gjimelk paaszivak 45s igy ki-

alakulnak lemaradók. Agen vaaznyes, hogy a lemaradókat  as osztály-

társak is, de a tanulók önmactkat is beskatulpftzsik a gymegók )023, 

ős e tanulók további fejlódását már es determinaja. Az eszkft variAps 

ulós lehetőségőből fAkadóan mindon anyanyolvit magyarázkodás nálkül rd-

tresetheti a4g a lengyengóbb tanulót is arrft, hogy a  modell minden tag-

i' s legkülönbasább tartalommal tölthető neg. A gyenge tanulóknak 

óriási t;egitadget ad, hogy a hallott szöveg mind= alkaloszal 



lenik előtta irésban ds leolvashatják rut as anyagrósst, amel/•t zums 

tudnak, vagy ameXyben b isonyt alank. 

An őrit  i rendkival gaidaségosan lehmt felhasználni. hrodnényeként 

a gyengébb tanulők sem sorolják be magukat as "est én ugysen tudan 

negtanulnir esoportba. A tapastalatek sserimt, amikor a tanulók im-

tésnek egynésbox kérdóst, a gyangébbek rendszerint a jobb t-i:ulókat 

ssólitjék fel és a jebb tanulók a gyengébbek  közül szólltanak valakit. 

A siker-élnény bistesitéséval pérbusamesan nőtt a  gyenge  tanulók 

aktivitisa. 

As erodményre lellemső a kftetkeső felmérés adatai, amelyet a stogy•  

különböző 7 iskoléjéban végestek as 1964/ó5. évben. 

1. iskola 6 mistily /oross  tag./  Réeseshat.e. 	11,0c 1, 

2. * 	6 	• N 	29,45 % 

3. 
W 	normAl tag. 	• 	2895 A 

4. 6 	 19,5 

5. • 	6 	 Térgyeset, 	17.- / 

6. Lasköshat.•. 	9.83 2,  

7. It 
	

6 	• 	• 	• 	11,55'.  

A id:Ai iskolet Mitsui 3 falusi, 4 városi Iskola, mindegyik oszl,ott. 

A ht  lokoln v111g6lt tanulóinél  a  telj•sitsdnyképes tudás 17,94 p 

volt.  )zen 'midis legjobb 29,45 A., a leggyengébb pedig 9,83 %. 

tanévben a kinzort...mi 6. ozzttly /normal  tagozat/ tnulói a Mamma 

kw:443244MM Moult: bagosaae. az  eat:mama& valartenayi osetében 68.9 is-

-os eredményt drtek 



L fenti sKlatek in olsonyitAk, homy a korszerd oesközök 40 m6dszor•k 

v.7.1alaaaLsa, airoLayibau as ho3sátSrtó du lelkiisseretes nevelő zes6,- 

ben van, naeyban hozzájáralhat az °etas osztily tudisesini.j.:uldk eselb-

Debas e  a eyenabb tanulek 2elzárkestataithoz. 

Jelertős aZ a kilet, malt az iskolandi Liing it6be2t folytet a 

smaamosalt oktiot44sal•  Napjainkbar az okt tits-nov*16e nsdr 

kuleson mega( kersesthl, 114 essma hatolnAk No a pedagegietba, a  társa-

dalom uj 4s magaaabb fokit Agdpieket tAnsast mind az iskolAvale  mind 

podig a neve16kkal aufnabou. !.isUksdekest sera fel, nagy a tanullts 

folyanatAt irtnyithaiiőbbA, eldenerishetebbil tegyUk. s ax igaly has-

ta Utz* a progranazott oktatAst, Ez oktateepek alkalmazúsát, a haw 

tikonyabb sedszer•k kutatisAt, 16ng 16bert eddig elrt eredm4ayei 

erra eng•ftok keveLl -eztetti, ho,w  a programozással mogsz4ntetatc; 

asek a hAtr4nyok As kftetkessengei, auelyet a tanulek réez&ce a had-

veetlen lakisvinsonyok, a oaulád rendszertelen életritsusa, 6a eg44b 

okekbel erad6 nerativ hatósok zredminyeauek• 

As 1964/65-8e tanAv er•dm4ryei al.L?pj6n 11 heitr4ndos bebsetaer 

tanuló tanuImAnyi eredmeiny4t elemezve, akik a findrajsot a pregama-

zott oktatsaal tanultik, a k8vetkeze megAllapiteat tehatja. 

lUk lo tanuld tenulmányi ereirSuye f81drajzbel jobb, mint a tftbilit 

aktivpbb tanuLlst igSnylt tantWwWWW*/akitexar, ovum, tért6nelaw, 

JICatan, 41.!vi1ig/, 60 osupda egy tanulő 4rt  •1 gsvengjbb eredményt. 

A kissizitAs a tantirgyi átlagok alapjin tertdnt.  L 11 tanulő 

wedm4Aye földrajsból 1,- erderjeggy•l &it el jobb eredmenyt, mint 

a tbbtl tercybel. 



Aivinstoe. hogy e  tanéven ia elemezze iqing kartárs a tanulók *rel. 

minya as &"1/ v6g6a, megfizngálva, menniiben srCaitik mag A4 uja'06 

sietok sat foltevőst gis tovtbbi vinagálatot ig;nyel holiW 

prograLlozott tanitis esetón a Iv:Writ:vas helysltst •1őid6zó okok as 

adott körblianyok között nss.hatnak azért. mert: 

1./ A prograWszitb 	 t,udliaszir,tre giti as any*. 

got, ansAysl minden tanuló rendalkszlk, teM.t as 1-adult:slum el. 

vileg nines szintküldnbség a tárgyi iausretek-Jan. 

2./ A prelTanozott tannx;Tagot a gyeznskok as iskoiltban dolgozzák 

°Wien/ munk6ra iltalában ninon sniiks4g, tothilt am takoliaaa bis. 

4041Ist1 a tanuláshoz szbkatiges nyugodt hirtWOr di 1140. 

i1 	kis 	 elvőgze:se uttLa a tanuld eadirdattlat boo ami 

kivAltja e aernekől a siker 41m6nydt ós tordtbi rauaaklbra tar-

keati. 

fammfissetamea a vita a prozramosott oktatis alkaimazhat6sigt ilia-

t8 315,G 	int el, de a rILlazartani erj•lds, sal iczokta -!:Launkat 

jolismai, 41) uair, ,zzomoron ia kienalked5 2411át lLtbaunk hozzá 

fog *mini, hogy nevelLink az elkövetkszendő idCkben mdg hatamnyab. 

bi. Wawa& munkájukat. 

Ii5.1 	aLzalt}:3r61:  hdt..s.  

/dr. Jantos A.ajos kartárs  vizsgálata alapjdn/ 

Am imkoliban 8 ssakkör minködik338 tanulóval. A  szakkör  oélja: a ta. 

nnlók tantervi anyagon tulasa ampakiriaya iircutklődiimimak kis145git4se. 

A asakkörökre való jelentkesis önNintes, igy sok esetb•n megtörtónik, 

hogy thPon as tars Wain legjobban órdenes tann16 non vows rőszt 



' 

ezakeu a t:ogia1kosi 7q,okou, sort a ssUlők hel;, zeto megköveteli aver.. 

mektjl, hoe/ az iskolui fo4Lakeziaokot tu14. iusjét kUlaiböző has-

tprtiVi nuni4kre forditsa. 

Litnesek ellenire maw jslantősigUk Van a IlltvrLnyosI71Mtfl imusulók 

s•git6sdbeu is. .zt bizwvii.ja az•ksik a tanu14kna1. east*, akik r6- 

usire *dahlia(' a taraLlshos sz4ks4gss Ligkör nines bistoeltva. 333t- 
• • 

SalrassObeftma eegitséget a usUlők neat tadják megailido lists „1-

apja  Ss lidesanigja osztott mLalsakban dolgoztak, C 'oeteg toistv6r4ve1 

és nagyzan6.jiva1 van otthon. :Jzorgalmas„ j5tatu16 loAny, amonban me-

lAtezik rajta, bog' segitie hijjAn wen jutna erre as eredménwre, 

sort földrajz Jeue is pl. eat& javult, azai6ta a esillag4szati szak. 

kör tagja. Aen értette g az 6rLn toljes midasiiben a oalliagAssati 

f314raJs anjagAt, alsol,yet azutAa SUM** ballett a foglalkwasakes, 

• ezutgn telelaterl jtk letttk. asitt bizen4(Itja 	46ts•f, A. kerems, 

• Katalin jebh •redn6not is. L szakX ■'r alkalnae a hAtr4n.you tslyke-

tu tlaulók segitéo5re, de slaZdlages feladata és ez a tattostiAlet 

is7.3glőz7:46se is, u tehetzes 	.!,15 puraastszdrmasiass t,lasiók 

4riek16dés5nek felke1t6sa, ktpesu4geik kibottakostatilsa •  tom:smote.. 

sen a tnbi tehoto5ges tarultkkal otwütt. 

A tevibbitikban nine. osoportozitjuk a t3nnléka-:; szoo. Yaw tdrisadal-

ai balys4t1k szerint,  hanem  agj-k4t Jellemző adatot, t6nyt L.eritt4ik 

etUkb51 vaassaik alapjln, analy utal a smemélyi34güket kibonta, 

koAtató, vagl 3zt hitriatatő te/dkewatigdkze. 
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small vi- dóki rauno- • 
Mken 	kattelydk. 
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1 14,3 

29,2  73 520 
11 4,9 
35 15,6 
35 15,6 
33 1407 
2 

,., OW a két ssUS 	123 
0 	, 
gT Apa segiti 	1 	23 595 or 
I Amu segiti I 	67 15,9 

Ws segiti raeGenöktibille. 	Go 14,2 
9466 erejéből essekill 	72 160 
3,116b a Matt menekaL 	4 0,9 

es‘s 

51  
31o,3  
414,  

• 13,  
11 39 

O 1101011140Setat 	1048 

*wit esSU  sas  eqUt 	39 
Cook sikia men* 	 1 
Csak spina tagiti 	2 

16. stogitt • 	2 

swab 	11 

o interns 	55 

f trtékel-ető volOsseseus 

▪ értókeIhető Ust:z.,: 

- inaszolt összesens 

-■•■•■••■7•04 

'45  

14,4 We- 	6 nw. 	3 75v- 24 85 

15  II. 	1. 140 , 

....,...4■•■•■■•■■••••••4 

VAlaszolt A azia8k A. 
aulybaa, 
dolGosailk Ön  szesen Wocnevez6 s 

4 3•- 
21 16,1 

125 964 

5 3,$ 

130 

845 189 , 
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4410 95,5 213 94!;6 
110 4.5 22 44 

—441 	225 1 • 

Vadáruese. 
Ossmositős a szUlők munkavisk,ona, emillbalMaigete szerint 



211  A  tarulók vizzorva  szüleikhea a ,Ilaernese eleamóse alapjAn 

A madL.r,:tesóből layout utin4u4 következtet441. 

i% mesa Louise ,Liss av «jaipssiobológym iamert viwypiasoi 43010414, 

osövege a kővetkezős "volt egyszer egy dérpapa 4s (my amidimms. 

alui.tak a x6szekoes iiókdkjukkal. 140 éjszaka nAgy via r thsadt. 

tőrt az 	leasett a  fészek.  A dérpapa s 	.r..  za  a as4Lraana 

a aZai& ienj aAra repdlto  i történt a kiemadLrral'i .o.4r egg kissit 

tudott repulni. 

A mesa megolséu kereszthl kiNiztuk visegAlui: 

ar. a tanul& és a ssUlak viszonyát. 

- a tanulók (Ss a ielat,tek viszond4t o  

- a tanulók dumagukhos val6 vissouyét. 

422  tanuló iejlzte be a mesét, hbből  értékelni lehetett a megoldésok 

95,5 	tanulók asouositották magukat  a kiszadLrral vagy lair- 

ták, mit tettek warm a nely6bea, töbeségUkbeu pee.% emberiesitették 

őket és kaposolatukat teljes eg6sz6oen a asUlók és gyersek egymémram 

utalts4ein, érselmein keres:TtUl itólték Leg. Á  negoldisokat a esUlők 

mumkaviesouya o  családi és szocials helyzete szerint osoportositottuk e  

vissOlva, bogy esek nilyen batasaal vannak a gyeraek lelktletére 

osa144 egyik vagy  másik  tagZéhoz 'walk kötöttségére. Tersássetesen 

egy-egy clessóst teljesen elvósezni osak töuboldalu  vizalat  alapaim 

lehet mogtenni, blazon eg,p-egy megoldést kUlőnitile érsulam, végy 6s 

kivainnée motivélhat. Pl. a kismadár as apjáhos repal. is jelentheti 

azt,  hogy as apjAhos vonzódik jebbas t  esetleg  tat: kivan nagyobb 

retetbeu réssesalni,  Jelentheti,  bogy sseretnA ,  L nevt ls Lulus apja, 

slab. 



Tehit  as egyes vizsgélatokról ez az •ljArte (teak egy lehat a aok  kö-

Véleményünk szerint a tftegnéretben va16 visag ilatall sogr■sgy 

esoport jellsostjekent hassmilbsiC ligralosbo battiest, hap dtur. 

tőek a esead1yia4g fejlődésére a k8rO1ményok, de st I1/1st hatAsok 6n—

magukban nea kisérőlacosen meghatArozók. A külső folt4te13k a belző 

feltőteleken keresztül hatnak, igy r  teljesen azonos he14tetbv.n levő 

gyersekektől sea várbatuak azonos vAlaszt. 

Allaws/6k vaassalt esoefilia helys•ttik alapjin seoportoaltottak dal 

alreaasokat a 422 tanuló AtiagmexplItsghaz vissenovitjuk. As (Alarm,  

*gold's a kavetkes6S A. bisnaiiir iletbes wired a taissidliack 8245 

&nil, tehAt a gyerek  kiutat  ta141, bizik a talettékbas, ezen belül 

elsősorban sztilottben tovAbb4 tdrsaikban 6a elvárja a bajbajutott 

gyermeken történő segitőst. A legtÖbb segaidAs /29.2 	egyfors4a 

és elvArja mind a két esqlő egpittes sogit4e4t. lirre jolle

ő S,J, 5. oazt ,  tanuló megoldAsal "... Dakar a vihar alasendesulb, 

a papa 4s a rasa  boldogan lAttók, bogy as  Ő  fiókjuk 41 és boldogan 

osioseregték mondókAjukat.  kor  végetórt a villa?, ujból felépitet-

tők a fészket 4s boldogan Altek tovAbb ..." Az egyik szülő se6itsé-

ge 21,5 % arinyban jelentkezik. Ebből as anya s•gitsége /15,9 V as 

eleSdleges. Érthete,  hiszen  a gyermeket erősobb érzelmi ssAlak Male 

AltalAban as anyéhoz, mint az apAhoz. .,orrendber. kOveti a  saját  •re.. 

jükből való megmenekülés, J egoldAsok variAoi6inak töboségában 

saját erejéből =gmenekült kismadlir később felkeresi a szülőket. 

akad dacos 	 L. Ilya& 0.11.. 6. oestAlres vilassa: "... 

A madArka Morava kesdett de kőrte szüleit, hogy jklje;cnek le Arte, 

de asek =alit mondtak, gyere  fel, mart '.udes mir egy kiomit repülni. 



Zokogni koadott a kiosi. réogpróbálta advisor  megps6W,lta kétaser t  

de nsa sent. narmadasorra is megprieálkesott t  kétaser..aáromozor 

moglabb•ntetto a asárnyát is felemelluidott, kopme•tt waive 43 öröm.. 

ta t  tudea repülni e  kiáltotta. Air 11.118.0 járt t  skaar visazak141- 

tott szüleinek, memvagvok többi gyermeketok. alum látták uoba többi 

a  kicsi madarat". 

A  sás sogitségévol történő megmenekülésnil as uttörú aormaren.lszer 

a motiv4116. 4.. 6. oastilyo* megoldása is utal mzres "... ogy cos-

tal kirándulni mut t  meglátták & kiaanderat 6a szánakozva nésték. 

Plata do Jutka mindjárt jelentkezett, bogy ők felnevelik a K1L,ma4a-

rat. qyakoribb as as *sot, amikor  as uttöró szót is hasanajLko  Fi.: 

"... winder szorsalmas uttőrő madárotatőt készitett is onnan szeres-. 

to be as 41•Inst..." /11.X. 5.oszt. tanuló/. 

A helyban lolsosó szülők gyermekei magoldása hasonló képet mutat 

összositetthoz. -,zésalékos megoezlása megegyezik as 	nl- 

téris muatkozik azonban a kismadár halálával kaposoiatban/lo t6 

ban hal osak meg/ ős as 41e4ben mal-adás varlásióinial ez a mindkőt 

asülő -egitésőnél jelantkezik)dtehAt a többlet ide tolldott •]‚  Igy  

a msgmenskUlian61 itt a  legnagyobb  arts,* a szülők tgyilt,teu segit. 

oft, /3 t4 A/. Ss arra utal t  bogy a vddlottsig insists nagyobb, 69 

ezekkel párhusamosan több a bizalom is at maul& irónt. 

A vidőkre dolgozni jtrők gyermokoinil - mint erre előzClog utal- 

tunk módosul a hel.is•t. A k6t szülő egyUttes szerepe asökion /27,7 ; 

de osökken a szeropUk külön-külön is a kismadar matkA.Lekülősiben 



/1b t9 	As anya smorepe itt is nagyobb: "..• a matármaaa sokáig 

biztatta a XiókAt, akinek sikerült *elrepülnie a mama mellé. A ma—

as puha  szárnyai alatt megnyugodott kismmdár és hálásan nézett a 

mosájárse A.A.O.oszt.tan4 L tanuliknál erősödik a saját erejükbe 

vetett hit,  azaz  a kismaudr addle próbálgatja esárnyaeskáit, sig neki 

is  sikerül leirepülnie. A saját erőbe vetett hit mellett as elbisomy. 

talanoulta is megta1ti1hat6. A kiamsdAr ghal, a szülők legtöb *sot. 

ban siratják. 

Legssembettinőbb  as érzelmi ilet sign:addl.:Le as slrilt astllők gyer. 

mica vAlaasaiban/nyben a nagyobb szások törvénye szerint igazolja, 

beg, • módszer használható a gyermek érzelmi életének vizsgálatánál 

irvivessigi körén 	továbbá  as asonos körtilmények között 4145 

gyermskek válaszai többaégükbon jellesző körülményeikre/. A két szülő 

együttes szerepe itt a legkevesebe a többiekhez vissenyitva /17,8 

A kAt sü1ő  külön-külön történé szerepe peuig meghaladja as előzók•t 

4/25,1a• fiss érthető, mert esek a gyermskek egyik szülőre vatuak 

Va. .rstelni kötöttségük asseriut, jelentkezik, bogy vansalmat mslyik 

sztlőhöz kap$0013a, illetve mul;,.iknez szeretné kapcsolni & viszonzin 

reményében. A* elvált szülők gyermekai közismert ingmlositsét a kit 

szülő között megdöbbentően tükrözi G.L. 5. oszt. tanul6 megoldisat 

"... a kismadAr  ant sent tuuta, noL7 hova  repüljön és mit osináljon. 

A•gpróbált repülni, sikerült is neki. Vsjon hová  repült?  As  anyjához, 

vagy az apjához' bst  na tulja senki see. A kAti ISsOlé ostiádi élstébe 

veld egydttes beilleszkedés vágyára utalt D.A. 460118t.  tanulós 
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".. , a papa As a mama uj f6szkit eipitatt. A kissed& in sezitett. 

Kin oaórővel igazcatta a főszkot. Ammatirmaaa mat =Sr vastagabb  

lant osindlta a főookket. Az 261.21asigeaknagroa maserUltaY"./Lle.- 

melőn tőlem. P.J./ Nem tulzott aegallapitaannk o  arra condolva t  boa 

a svastaeabb 	kifejezőst haagyeaan a hAsaask slell1aporotti4g6. 

nak megsejtdse vAlthatta ki, aesj otthon" pelig a helyraállitott 

*salt-di 6let óhajdra utal t  amibln sajt kis nunkAjAval is rdsztven• 

ne. Niluk leamagasabb az 8nAagára utaltsSg. isizalmatlanadgből? E 

kisamdarak AIni akarnaJc. de ninon kiker btudek?  lehet.  Is ilyen o-

aoteknál  na  zy nevelői tmriatat,  is a pajtások segWee is sokat  es-

githet rajtuk. Az őrzelmi varidelők e ssinto ahány válanz, antyildles 

vAgy a harmonikus onalddi 61et utdn, raganakodán az egyik főlhee. 

A magáramaradottsdg órzlse mellett megtaláljuk a szombefordaldst, a 

szülők megbantetósót. I.1'8.oest. vilassaa e... rettenete hideg 

volt 48 eeett az en5. A szülők meg nazi hallották a nagy zueshan a 

esipoes:%. /A "zugla" — "ocipogris" mire kifejezd szavakl. 2.J .  

megjegyzőne/. Amikor a vihar olmult,  az drva ma:t7irk5.nak utolsőt  Ütött  

a Jzive ős meghalt. igy maradtak gyermaktelenta a kausa_asulat_____ I) 

itiamie16s Olem.P.J./ 

Wallas a nagy zugdsban elhaló "osipog4sát" •lrest•lite volna„ a m est  

a szokott maseelemrAel zírja be Sa teszi groteszk 	oldAs;A, mint- 

•gy kaaeru kaoajba torkolló air4att "... igy volt, mesa volt.  Aki nem  

hiszi,  j4rjon utánal " Jiomoly figyelmeztetős ez. Qnk5ntelenta is józsei 

Attila szavait juttatja essainbe: 

" neat& nos kell senkik, 

Wit as őrdag yeast 	/,;.A.:Tivrte marvel/ 



ALWWWW2111Ammosidet kbtOtt szU.lők gyeraskeinél jel1emz6 a .Alukszavu. 

sit& MU a aloe beo:ejezést a st 1  ketegóriába tartozó  gyermek igys-

keztek azinosb4, lenduletossé touni, még  a ayatra kitejezÚkóiizs4gel 

renaolkezék is, addig itt a szUkszavuság a domiu416. A kevés azda 

/7 ide tartos6 gyermsk moséjét elemznettUk esak/ mellett is ieltUnő 

a váaabsok ssórts6ga. iftlán as anyAhos való vonsódás a nagyobb, avai 

érthetó, hiss= t5bbiségilk ss anyjnkkal maradt. A kitimodAr et:7 esetben 

hal assy //‘ ssaiillbait as tki házasságből is sztilstlekt friersibizak/ 6s 

genibibistmad;rkAak háttérbe szorult. Itt messze oUI kJvetkeStee,  

tést IaVSi nea lehet, mert viszowleti kov53 válass  áll renaelkszée 

sUnkre, de a meglevék arra engednek kbvetkeztetni, hogy • gyermekek 

hajlamosak fokozottan a Wasik fordulásra, töpronga, bizonytalanok 

és oeskaem mind= esetben kriiikusan figyelik kOrnyesetUket. Ss 

utóbbira utal  i.i. 8. oszt. vtia&»4ból  a  következő: "... a mama Ss 

a pupa azért szállt két fára, how assAisolk, melj ikUket szereti 

ban". 

lednyanyák gyermokei válasal szórtak  ósa  a kovészsámu válaszból 

/3/ nos általáLosithatunm. A társas kaposolataikat visagalva sajnos 

ezek a kOzEsség perifériájára szorulaak. 

A f61.rvák válassa  ax jobban osoportosiaató. :JseMbilötló, hogy a 

két szUló egyUctes szerepe náluk a legnagyobb /36,3 V. Es az  elhalt 

szUlő eal5k4hoz való r4aszkodás  a  domináló, mint h.E. eue;Zben, akit 

6:14aLpja nevel: "... a kisuadár észrevette,  hog d baibajutott. hl6szbr 

az anyukája utin kiabált, azután as erdei bokrok 	eibujt." 
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2161t6 9  10 3 eurseadual. tal..LimBAL 4117au aszirusot o  malty 

aserint az e2.•Csobb 	vudar téssek 	visgy j•iiestes, aait seajd a 

"18iretkest vihar" nets fog le örni. 

kr3.8.:bente azokuak & ay -erraskskask a vilassa, akik azuleik közölit 

vilőek aserat ugyau, 	ilyen "may .4= ok 	- empties 41 OW* 

amok "6rdekdree hivatkeeva egyi4tunar...unak. 	tertioszetesen teljesen 

kisztirni sztxxzeriam 1104 lehetett, többek kösövt ascrt seit •  toirt as 

ilyan heleyzetet  a Lyerastkak is askigysilik ós titk41,itf.k. 	tlago- 

can a kSt szU1 zarepe  es a Jai.161 inereps kulta-külön a zaccionekti. 

Lisbau több, mint 5o , -os, a.idig a vissgilt bat *set koala a kőt esti. 

lő együttes azerepe osak egy esetben erU fel, a sstilők szerepe 

egyszer *en tal4lbat6. iiilitlanek7 4st megikliapitumi igas-

954taliumég lenne. gyerrzek ohmic v./ air ax. kell azt 

osak utban vanr.sk, (Doak terhet jelentenek a ssülök r3ssSre. A yelilagig• 

ua  helyzete  talin itt a legkényesebb .  GyCzze zits a gyermeket 

szeretet5r312 	nohéz lenno 6s a valáoizot torz es ran aeggys5ső 

Ibs akentilt es esetben a ri•raakkol eltogaItatni. v41014ZAy-,mk &saris* 

usin ez as ut • A kiat itt as lehet, elan) a gy•rmekűk vilassa is utal, 

a kaper,olat.aikat  a  V.reaLialonntal kell erösiteni,  hiszen  $k naolk is biz.  

nak  a kisaadarat rJelent6 viaidorban,  as  uttörőben, tasatleg sajid ere-

jUkben. A astilCkuek számolui kell  sal,  hogy gyert.iekiik sAsretetét, 

tiszteletét •Bak =sal, hogy a  világra hozták 	65 oisonyori iolci4 

anyagi elléttisakról gondoskodnak, nos szerezhatik hag. i;st a tiagógu- 

aoknak sea  szabad erőltetni. Terzeisstesen tevékenystisalk 	Lingyulp- 

hat oda, bogs a szakadék a 13 stilSk de gyermekek kin c 	a‚ebb  legim 



A mad4rmerse isksi6bb taaulsaga a Klersok Srmani világához a navali, 

körültekintően és ;apintatosan nyuljon  hoz. hinden osetet 

leg kell elbirálni, mtirlegelni ós aneanyibeA ssilksiges, VISLISIL kell 

*dui egyen gyermek7sk hitát as umberekben, társaikban, de gyalx.A1 

sztliabon 	aa ez lehetságes 61; inaokolto painek utja a köz8sAghts 

val6 er6aebb kötöttslg Apitgetóbe. *eltétientil ninden pedagógiLi ass.. 

közzol meg kell gátolni, bogy a ssUlők hibáját, esetleg vdtkcit a tár-

sak guniolódása, kiközösit6•e kisérje, mint ahegyan est láthattuk 

tarsas kapcsoiatok elemzésán61. liódszerót  tekintve;  err. us osstály• 

főnök 6s a gyermak kölcsönös bizalma alagulC •gyini bessálgetős  al-

kalmas, amit nyilváaoss46ra  hozni  as osztályközöseég előtt legtőbb 

esetben  non  Lehet, as.ely esak keti,Jjakre tartozik, =814 baigissi• 

bea as avails tisztelete as aralkodá. Zilt4lendő volt annak a 'edam 

eguenak as eljárála, aki a esllők veszokedése elől munkScssallósra 

measkUlő gyarmeket as oesst,411 elZtt vonta Zolelőssegre • "esavagásárt". 

/.1.1iem xissomboron tiirtántii,. A nakaosul ha1lgat6 gyermeket a Nesavar-

gásorr kivUl "konoksAgóriP elitólte, noha as  °List z.egtörtánte után 

ém as onztály előtt törtdmi mod6be4s közöt.ti iaőben a estilők 

air kUlön költöztek. 

A, gytraela korban kapott sebek sokUig kisérhetik a gyermeket, döntő 

hatAesal lehetnek esseuglwia4gZnek fejlődásZre,  hiszen  a eztAályiság-

b,n a  ,elembe belejátszik a unit ás a jövő elképzelése is Os a 

pedagőgusokon is mulik, megtalajawe utjuilat a tAreaduloshoz, vt,gy 

szembefordulnak vela, 
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A tnnulók erkblest tsdabilmak és szintjének visselata, a munkaerkölos 

giltaalatxak  ' zeilnal.1111.1 

A sunk& logalmának vizsgálata memogy tudományég ielauata, visaed,. 

latasokr6tU, bonyolult feladat. 

‚Aindeaemelétt a politikai gazdatan, a munkafiziológia, a mmelkao. 

pszichológia, a muifkaosztétika, a munkaszociológia, a munkaatika, a 

munkagasdas4gtaa eszközeit és er•dménysit kell felkasamilassk 

a munka fogalmi megközoll4k;ea 61'dekében is." /Vuk4sz: 1.aL.28.041./ 

..kanc; A tőke I. kötetében a kdv•tkesőkben hatirozza mess °A maim 

minaonekelőtt olyan tolyamat, amply as ember is a wry/4'110 kft8tt 

megy végbe, amelyben as ember tetvivel köskvetiti, azab41yozza 4is 

elfenC:rzi a termószt.ttel való amgageserdjét. A tetszeti hatalesp. 

sal szemben as ember nags is slat terméezeti hatalol 	fel. A 

testimivoltábos tartozó toraisseti  erőket, karját és kezét, Isda 

és kestlit  mozgásba hozza, hogy a termőszoti anyagot saját élete 

szempontjából használható alakban elsajltitsa. Aközbqn e mozgása 

fatal hat a rajta  kivU 6116 terwesetre, 68 megi4ozgatja azt, egy- 
sz utLal megváltoztatja Ale-jet ters..iszecét. hiiejleazti a benne nrunnyam. 

4.6 képességeket, s saj:A, wii  alt Lajtja erji játékát 	a 

munkAt olyan l orját' Vt.elezzuk fel t  amelyben kizárólag az 

majátja.e. /mars: A tőke 1.  köt. .fapest, 1901. 17o-171.old./ 
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azoviaL psziohol4giai szempoutból 110114bearage  j Uovákony-

L66da 4sroszunl  as amber xonkr4t viasonyat isjesi ki a 1614640111as, 

enekboh a zmusiAli64 tiamOmm400.sagjelennek. iJaMikess4gs a tur-

datoub4g, 	 "..• apeeitikns psziohológisl prObianatikAja 

• laisortan az embsei tovjwaynég c6ljait 6u motivumait o  Delia dslislo. 

Si  tertc.lailt 6z szer:.ozet6t Met:: kérdésekkel kaposolatoze /Rubin.. 

stein: zz iltaldnos pazichológia aLlvjai 

tovamppság azonban nomemak USAir. bsommtvissomy Is. Agy astio4,- 

ciój6ban bilimAsen inisges annak a tóreatalm ideológiajdhoz jogi 

ép erkölcsi mormilhos valL ,riszonya. A tevasmoniget &Arms nagj 

bontja: ját6mrse tanuiLara 6a mankira. igy a mativunok  visa-

84latdval sokat fool* ingialkozni. .rtelmozós•: ".Uuden zuezhatdro-

Lott o63ra irdaysló ose1bkv6s valL/milyen Oantbus6ebül  erect. A többé... 

kovősb6 adekv4t tudatosult özstönzés isint mo -51vum lép 1:o1; mint 

• aalekvs motivsua el8Zsorbananak 041j6val való vonatkoz6abz: ko-

za14 	ztU vAlik as siater ssAatra a eae1ekv68 aetivsmAvil, 

mgyanagy ahogy mAafelől as objektua4 amolyre a ouelekv6s ir4nyul 

68 amely asztönöss a osslakv6k,re, a motivu=811,M2A1141Matkoz6nba ha. 

zataión kw,esztül 'fink a osele1cv6a 861jóvit 	a tudateeito, awe- 

gatart4a motiramait tb45-11.ovóbbé as uralkodó ideológiai szo1g61- 

tatJa. 9.. k motiváció többé-kevésbé sokrétü is gyakran e1. ton-

dAzos viszonya a oJelekvti fel1.4teleihes, oélitos való viszonnyal 

vonatkozdzba 16pvo  konkrét", tartalmaazi 4s időnként eliontmond6zoa-

IRA  teszi. Njaubinatein i.m. 842  old./ 



matins': 61: a mostivásió elmélete a paziohológialbull fag nomkellien 

tisztásott. Vizsgálatát nehesiti, haw a szesdArtMegben, a 11002611060 

‚ég fejlődésébem IA& 61eden elkUlbelibutók, millgell* INUAIWZZ 

szarzők •lnavasése is gyakrau önkényes, és a definiAlft beay•tt 

5yakran oaak jelölik a iogalmakat. 

Aziológiai alapját Pavlov határosta msg. "A mntivum  maga Pavlov 

értalzszós6ogn liaEy ió.W,s_r_e1,abel(sEsgjrkőroa ame ukaé 

letax ,Jd A ICIA.141:) ingerek  szintézisok,int  jött  lótre.  A •s•lekvós 

..aga a tanulás la akor indul msg  na v.nak bizonyos bolső 

ssuis,igleteko  és utlyanukkor a azakeéglet kielágitőséro alkalras 

laisc; tSrgyak. " /zelesuma A pedagógia psziehelógiai alapk'rdósei, 

Tankogyvklaa6, Budapest, 1A,7. 10 •ld./ 

A basal. asakirsdamban Jegoai rilas Pia 	 / tett kisér- 

letet "as *Ober, apAiottó tényes6k" MOSOatására. bevezetőben leszö. 

geld, bogy "az embert alapvetLen as  élet  iránti ieny mozgatja", 

majd as ‚tóbit mint "nem egyzoges valamit" Wixom oazt.álgra bontja: 

1.1  fiziológiai, e. biológiai ős 3. társadalmi jeli.1 AgOardmmorn 

/Garai "As eaayari szakségletek kutatásának 411smils 

évf. 	 aöraltakintö tanulmAnya befejeeimeként a kftelhowar* 

Allapitzia neat *As  emberi  esilkségletek katatimilik dileardit a 

paaotfikuaark wawa_ alapuzLasWet latz414aosjpsAgialMINLIa 

mitair4  basigskeie1a4 14_,1.6nak kidolgozásaval lehet zego  1- 

Cairsaka a ustiviu316 forrását és tulajdonságait, ezen belül a 
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sOliedgleti  kőket vizsgálva it. P. Ositfordnak a motiváotők 

Ind SOOSIWIstek rendsgeres4s4nok Attekint4s4t adja. Majd R.B. eattel 

sesdAmersm666, aki kftlftheliget tesz a szüks4g1etek 411 az drzelmek 

k8z8tt, soar& serarnt lehetnek a motivicsió forrásai. A kht follows. 

t4s ismertet4v4n41 fenntartással 41, amernyiben megállapitjas a••• 

egyik felosztAnt sem lehet 	enak 4s 4rvőnyeenek tekirteni.e 

/LA. Cnirszka 115.116.014W 

Barkőosy.Putnoki szerint: "A szUks6gl•t, a bemosestAsts • drive's. 

4rzelas, a v'.!gy ki57,8sen alkotják a viselked4o metbrisids bAsistit". 

Aark4ezy-Putnoki: A tanulás 6s motivA0i6, Tankönyvkiadó, 1967. 

171.014./ A gysksr16 pedsesssok r4sz4re sokat ts6r6 oi 	vük- 

ben sajnos 28=4 as AllSaiselirletnll 4s as azzal kaposelaiss ősz-

t emz 	asrimina. 

As Al1atkis6r1etek eredmAnyei a  nevelők munkáj4b•n OWSIOSSiOONNIK 

•lvetondők, sem teljes 074sotikber. dt nem vehetők a sasmagiség 

formálásáhos. "Az állatok tipikus belső k6estet4sei, ail as ébség 

és a ssomjuság1  organikus szükségleteiktől függnek% Ogispipprtis. 

Sohlszaberks Xisórletl pszioholőgia, Aksuldmisii liaddo  Beimgesto 

1966. 798 old./ Bey jti eb6d, vagy fagylalt kilátlisbithifteülfelat 

lehet motivá16 szerepe, de szelloassen jegyzi meg Piihodas eisr 

peiaegusnak son jutna eoz81041, May neveltgt előbb ki6heztesee, 

majd tis versszakot tanultasron seg vela". /V.Prihodas Bevosetill 

a pedatAiai pszlehoVciába, Tankapyvkiadó, Budapest, 1963.244  •LW 



A ssakirodalom egy résse •lsadleges és adlao4lagos asstöasCrel  be 

ss41, többek AdsAtt  is  az i44sett aUvében. ni.gy  ösztünz5t 

akkor nevesdnk adosilageszak, ta öszteausC értéke feltetettoon egy 

• 111241400141 ősztónsővel val6 táraulLsból erode" /tioodworth i.m. 

de; old./ • 	tivációját vizs&Uvu megállapitjas "..Ageren, 

oséro nea  kii.  mindeu más motivam eredetét előbb kikutatnunk, bogy 

rétértesaUnk annak a visagálatára, bogy= =Abdo& as ösztema6,  as  

emberi munkában és teljesitainytms. A laboratoriusibaa a natal tois• 

=At kfaz.-..ek azivesen együttadkődnek a k.v.-vol 6s kreassetts. 

válhatók arra, togy a kUlönbösC feladat•kon delgozzaast...shi. 

i.m. 832 old./ A másollagos össtönsák a társas  •gyütt414aben as 

egyén de a társadalma kblesöntatz-sában re  inek. tennünket vise. 

gálatunkkor nem az elslegos asstönsftlisl valb isaimmelatall  halms 

&amok társadalmi és laeológiai tartakma érdskalt. 

stikai asakisedsle•Stiltai ssaspostpb41).  a  sisshoftistsbet biros 

területre osztja: 1. agnii. astas44010,60114 2. társadablis 1141212mi 

ssalsoftgastek és 3. kulturális asiikAgletsk. i.seket vissidambekkil 

220p1embe vettük. 

Austivimikat kutatvg, azok regulát6sként val6 mtiködés• a személyi-

sag vissitalakával fL ösese, tiallIS • INNIMilxiség alwaya;:le 

ben  erods6axe is a tsv4Imays4gnsk.  Á  asaldiftedilpaiohikull arcu-

latának vizagálata hubinatein saarint hiSrosialagbirtilat Zo6lal ma. 

gib*: 



1./ iit akar, ij.  vonz  6 seindra. Sidra törekazIll 

2 1/ Dire k,Sses? 

3./ Di 5, azaz  hogy  tendonsiA043. 40 Willitd4641,61 1mi' 

vélt hus!mé és vőrfeet Addriastela 

VisagilatunknAl zönn•l as else alspkérdósre kitintunk választ kasp-

ni a munkaerköloosel kapoJolatban, mart: *Alsőrendii jelentőségü 

as a kérdés, hogy Si, milyeL eszmoi tartalom vélik as ember számé-

ra ösztConző  •revé. A kérdés as ember (Slate florin, a nevelés 

ma-tilt= dől el. A nevelésnek igon fontos sélja, hog;[ a szUka63es 

eszmék: azaméra kidolgozza a  gfelold 8sztönző ‚rőt. n /Rubinstein* 

aft és twist II. kiadds, 4os.;uth ;Idnyvkladó, 1967. 259.old./ 
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1.1  asiv•sen v4 sett munka 6s motivusai 

• zezikater tiletek fa  los at Lea 4obos-Juisti80401diadroalhisillocuS-NaltiasS 

A  tanulók  vi1gn6seti  4.  erkölcsi t•jlalisto •. all alapján törtőnt. 

/I 'ankönyvkiadő, nudapest, 1964./ h szerint: 

kie:aievezős xiu;";.. 6ny 	,..,. U8..1ze*en ..;4 

histartitai 11,76 bo,8  

Iskolai,  uttörZ 27,45  28,8 es t i 

iiiizkörtili 26,14  2 ,4  15,5 

Termelő soaks 17,- 3,2 lo,8 

Jark -iwolds 6.54 0,8  3 09 

iig,y4b 6,54  4.4.,  5.5 

Asa értékelhető 4,57 .. 2,5. 

/12.es. mell6klat),/ 

A hőstartással kaporsolalm amblikat stimosorenftdbes is a legtöbb 

tanuló jelölte segssivssen vőgzett nankaként.  Á  asaUdi gyakorlat-

nak magfelelően a lányok válasatása * tekintetbea MOSSZO DIV9ghalaLija 

a fiukt5t. ?;ind a két neare jelleala• blew NS 5. osatélytől a 8.-ig 

emelkedC tend(InoiAt mutat. A Stissigistgall de a fiuknAl a 

fel_felő ivelős  nagy.  /5.0z$. 4 0. a 16 sestalesii 20 A h.siz-

tartési aunkák közül legapszerik)hek  i1 a  takaritis, hg.s= tart6e 

éltallban, a leényokruil takaritilis /36,8 Vt, htiatartzia ÚltalAbaz, a 

fősós, mosogatlls„ a tabti azórványon. .'J3tivumait tekintve fiuk31.61 

legtöbb az őrzelmi indok /3,3 %/, aaely szerint ődeeanyjénak kivéa 



segitenlio SO011 011 emagroa. Aldekes  sódon ez a 7-8. osztályosok. 

nál  for4s1 elő és vegyill a felismert köteleesdggel. További as ess. 

tétikai /szép, ha tiszta a lakás/ és az egészségtgyi indoklás. A 

felismert kötelosség egy alkalommal fordult elő a nyoloadikbans 

wilagymasiim midir arms fis 412 nemL vagyok air kiesi"./8.baiit 2.1 Sze-

repelnek sag em Ammdmyseulős "biro nagy leszek, 4u is megtanuljam* 

/8.b.fili 1444 •  asgazokis, szórakoztató jellego s  a dioséretért 

végzett enka. ü1a3 követsaMil. 	esetbms szerepel. A lwok- 

nél as esztétikai indok as 114010 Sodom egyimmismie. maja a kü-

lönböző humAnus indokok /főleg a 7-3. oszti1yokbse4 eMelyek zöm. 

mel a segitésben nyilviesabesk msg. JelentEs a sz -?retet. 	Ak- 

tálta tevékenység is. A  b&it kötelesség érlekes Widest a C. osz-

tályban a lectöbb. migimulds módja as  5. osztályban joleutkezik, 

ugyanők hivatkommak a megszokásra is. xis mértékben jelentkosik  as 

érvéuesülés. As 5-6. osztályosoknál szerepet jfitszik mác a liosé-

rot ős a sOsok véleménye. 

As elmondottak is arra utaliabro bogy a pozitiv erények kifejlődé. 

sinus esiikedges a munka  de Igyamikkor nem pusztén forránainak 

4111,0601 keeMIONOftrények magegilvánulásának legfontosabb terUlete, 

lighetiedge 

itialakulaiban 4o szemólyiségjeggyé r8gzités4ben  Jelentős szorepe 

van as erkölosi gyakorlatnak, as ahhoz szükséges tevammirmdig msg. 

szervezősének„ a tudatositásnak, arely funkoiőt grehrOR stelső 

Jitékká vált uttörő normaorendszer bistositja. folyamatra jellas- 



HI 

só  az alábbi válass: "ütthon sez,itek. sőrt •egitek 	mart 

ókiesan„yda J20111 tud mindent magosintlni,  s Laken  i r6ast kell 114111121 

a  házi  amiddbas. Uttőrő Óriin elmegytink egy üreg, mac:Anon nőninek vac 

wieldiest sesildwai  c  házi munkában. mat asivesen te.mem." /6.b.lods7 2.4  

uts,örő mu-kAk közul mind a kőt Lewd& a tanulfis Au 

as els 	lyan.  leányoknál zo ,, a fink:mill 11,1 O. al as  arány 

ösLszhan.gban is Lai a p61,yair6nyulitusal payaprestiaaael. hotivuaait 

tekintve a jövő, az érvényesulős  kerül előtérbe• /YinknAl 8,5 , 

le4n,yoknál lo,4 	ikb bon a pLrositásbaa a oil 64 as •azkö  alá, illet- 

re fölé rendelősével. A vidaasok értékét  cseh, hogy a t..nultis non 

mond ellent a tisixai aunkAsak, imam ads 6e  úa  motivummal 

ssitik egyedet. BA. tanulás /ssivesen végsett sunk* azért, aart 

nogtanultulk szcinolni, olvasni 633 irni. ha  továb b  akarunk tanulni, 

tz4nu1nunk  ice ii. 	nos max a Junk outák, A kukorioass•uést pedig 

s4rt azJzetsm, marl, astil•iset see,itea és nagyon örtilnek 

/6•adiu 14.1 Yaw seirakorlati órin SZ1114111•31 dolgososa, sort twiost  

hogs j6ra yeas% Bert asks& nagion jót toes, ha dolgosos. 4ondjuk 

nee ve 8 Aidg tie lanai gimnAziumba, tacker a t85-ben kor000k sosklit. 

•  A  tantlailli Li 1: °retails)*  Isa 1elven: (Snek a zonal. sionúsiustts.° 

iiu 15./ A baggemsfis srurtt jelentős azoknak a ivs  Be& 

ma. is, amelyek a 8zsmi27i;s6g harfaoaikus kib.s1dkIstat'  .p  

nyulnak• /14,4n,yokn.4.1 4 ta 	riuknil 3,3 , 



As utcórőben vágzatt munkl.t müspel as 5-6. osstAkvban /26 gyermak/ 

választották.  indokaik  szerint szórakoztató /8 gyerneki, mely plro.. 

sal az emben.k irAnti ig4nr,yel. As utt8r6 feilslkosáat szereten, 

mert  itt mer_7t -,.E1om az 4n gyermekszórakozom. Itt lebet Stesani, 

einekelni, rajzolni l tarulri. A pajtások-al J6 egrttt álni, scr akarat-

tal. 4seretek a nagynanAmnak a hAstartAzban segiteri. j6 irz5s ha 

egy area nón:tnek segitUnk, ha 6 nut tudja, vagy  nem birja alvdriew 

ni." /7.b.leAny 17./ Az őrs is easpat jó hirneve sem k8sömb8s előt-

tük. "Azórt v6gzem rendesen As  Jő kedvvel, mert  as Cries' és az uttö-

r6osapatom hir6t, ás je munkáJát segitem elő." /6.141eday 9./ As nt-

törő mozgalom internacionalizmussal 8sszefilgg6 aarmAja is  6restet1 

hatásilt. "Irs8k sirjának rendbetevóse /a ezive3en wiesett ismakki• 

Azárt v4gzem ssiveren„ mart nagy hálAt órzek az eleamOtt bales& i-

r6nt de a sirjuk rendbetevósával vissc+nsom besies::4gOket." /6.6. 

leány 15./ 

A laskörtlimakAk jelentások a fiuknál. A hástert6i unkákkal 

össsevetve egyettaeseis forditott. A fink 26,14 p-a v6lasztotta, 

a leányok 2,4 *.a. A fiuknál előt4rben a favAgge, ő.sá, looco-

lás, állatok goatkosAsa All. gotivamit tekintve elzőeorhan a te-

vAkeneyság tibia& mess as% ae illatok vagy atenyek szeretete, 

majd a segiteni salaries a eillikeeb4 ANIabasa segíteni rzoktan anwu.,  

ktmazak fát vágni, boltba want ás más egyebek* ts ezt mind &art 

szeretem, mart anyukán ie sokat  megtett 	/8.a.fim 5W Es 

egyben felismert kőtelessóg is. Az inlokok 18s6tt szerepel a munkák 



kt3nnilvoita, valamint *raja Watt őrzottör  do tisikai asidUk 

fejlesztésére irényuló  tudatos  glakorlés. "Aziet sarretek imais sort 

zosdéiti az lestacct.r /6.a.fiu 18W 

ammka öröslislA, szórakoztató volta sea hiLqyzik. %talon a lav - 

gtist sz,artos SaizAlui, mert ezzel szérakozok és se,itek sztleinnek. 

A Waft as iakola rendbetevése azért, hogy szép legion as iskola ud-

vara'.  /116•41a 

A ternele mAnkaan való részvétel aréna a két non között haeonló 

as elhőkhöz. A  fiuk 17 ,-a vtilauztott,a, sig a lednyoknál ez azinte 

elor.74828 /3,2 ‚4. A vil1a4zokon 4rzik  a  g•amér5s idépontjával dze-

ftiggő évszakhoz kötött munka és a tanulók közös részvétsl* as 6uzi 

b•takaritás1 aunklkban. Legtöbben a kukurioatörőst, rópasi•iliets 

burgonyaszedhst es paprikaszedést jelölték meg. riz is, mint SO Web 

ser. as 5. oamr..4.4t31 a 8.-4 olAkkenést mutat ős ez 6663zafügg  a Nos& 

gasussLIgi sunkőktól való idedssiosikkassio 460ArairLnyulAsoal. otivu-

mai közül a munka könnyii volta a laagralkoriblis14zrejátazik a munka 

Öröme,  a asnka közben alakuló kapcsolatok. "A kukorioatörést, btlrgo-

nyasze.iést azért szarotoa, sort  •bb•a a munkAban sokat lehet aolgoz-

ni és t4z11011111* 01010$411114 A burgonyaszedést mart 6zoretes, mert 

sokat West keroszi. 5 4(6.a4is 23./ 	0144100 liaaAltuk a mania- 

ban való önmegvaldsitak as egdik flu  válazdbele OALIsertőszkedés 

a 1.qozivesebben végzett sunkén. Assist vilasztos, mart. aserotez a 

növényeke: ós lAtoa, hogy as én gonao,4som alatt n5 az fel."/644 flu 22, 



A végzett munka ebaladós" volta, as ertimiAny azonnali aegnyilvAmm. 

Use, keszelfogható volta is közrejitmmik movilamstismAl és mint 

később látni fogjuk, as elutamitásnAl SA• A pozitiv 6a a negativ 

inditékok kevoredhetnek is. "As ogyik aimplada. Azort ssereteu, 

alert nem kell tanulni ős me6kapjuk érte a jutaimunkat. A miaik a 

burgonyanzedés. A nurgonyaazedés  egy kiesit nehezebb, de 4n akko.z 

is ezt szeretem  jobban". /6.b.fia 	AAMMAalbazi; matfivumox aziniess. 

hetik ecymást, a köse1411ók4rt vigiett asabavegriltIlet a "távol &116- 

kért" /Lenin/ vdmsett munkával. "A  répa'- és a kukorioasseadst asi. 

vesen végzem, mart 4aesanytanak és édeeapámnak Lleg as eó' z nép nun-

kijtt és felaaatfit szivesen e)tsegitem." /V.e.liu 3./ 

A barkiesolts szeretete szintén a fiukra jeliems6 6.  tArgya öszse-

Slime legtöb'o esetben a pályairányultsal és a V-8. osztaAysaakaál 

gyakoribb. .4Irsékelhete a szülő ügyes ir6rAyit6  szerep e is. 14110bar■ 

,zer!lést /kw:miles! azőrt, mart ha 4 -iosapx a aatort amoral*. atop 

di z hiv segiteni, ős őn in nagyon szorltem ezt a itunkilb.• /5.a.fiu 

ll./ Aeglepő, hogy a l•énoknál a "hadr0014,010 841 elfoglaltség, 
(1 a kbtés ós horgolás osak elvétve, ,  aémodik halymikerül zeeüiités- 

re. zs ősszelligg a lakitskulturiban végbement vAlt,o4Assal, aaarsql-

ben a kis, k5zse1 horolt vagy kivarrt terítőket a sulanyag alLtét 

1 .6tLérbe szoritja. 

As siTyéb aunkéknél a segités különböző fossii a graingiblimk,  is 

eszében számuk kevős. Agy: "5egiteni a. gressObbilm, sort 	as 



trttörónek knelt:E. 4ge." /8.a.3eisf 1./ 'Taw •Nit szeretek idós•bb 

nóninek 3egit3ni, mert ók már nem birnak otthou ammiriS dole:wit ds 

nagyon aralmek, ha zalaki segit makik. Aagyon asivellea lftnakás 6a 

is 3ZiVOSOR nagrik.0  /64h4WWW, S./ 11:set1eg a kölesiMaS Sarldsra 

utaltatig: 	 segit•k a társammsk, mert as is segit, ha salt.. 

sit nem tudok.* /5.b.1eilny 18./ Ahimy azé'  ) megajilvaul,:s az egj éni 

6a kösérdek ecybeowtsillar "A tőrsadaImi sunk&t /szerates/ vdgezni, 

mert aszat 8v,1e SS Wei& TatIonét. 'anal.( azaretek, mert javam-

ra villtle.Aloa.fiu 3./ VOill "A lammsdebiLimmika, wort haiánk sz5- 

ritisibeaverszek résst. As etlhoni maloss mort a his tuft ás 

leas". /6.a.riu 6./ 

As ur» lkodó motivumak gyakorta** eserim61 

- órvényestilós 249 A 
segitós, humanitis 11.5 

es.téttkr4 indok 3•,4 

- könnet Milks 7.11 

áltslimes 7.2 

- 'elismert kötelesség 6,5 

6,5 

szórakostató 6,1 

hiba lenne tersészeteoan seohanikuzan órtelmesai a fenti adatokat. 

A hozott idlisetok tdkréban asonban utalnak arra, hogy: 



— neannk4inti irimyulAs je1arit5m e1t6rést mayat s  

tev6kenys4gben több különböző motivunok 36.taaanal 

eserepet s  

— as egyőni 68 losisoligi AIM* IftWoOkshi baracnikubna. 

kieenziti 01171161141 

— a 1  elea563 44 WAWA' iislaktikus •gys4Onek 

grerriekeinkben telreadalei igényziknek segfelelaon boi,tam. 

kosik ki. 
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Sea 	vé 	auniratk és aoti 

As előaő foloestdanak mcfelelően a UMW Allassai SI követező 

képet adják: 

liwnevezés 	taii.10......Wii,-- 

Wistartlisi 

lekolai, uttőrő 

ilóskftUll 

Tereló sunk& 

i;gyéb 

Afita őrtibelbeti 

7,2 

7,2 

19,2 

5.6 

12,6 

6,5 

28,75 20,8 25,2 

33,33 26,4 3o,2 

4,57  1o,4 7,2 

18,95 17,6 18,3. 

/ 13.6e. mellőklet/ 

A tAblázatből aSallamigislat as bik u, aoej a nem értékelhető 

válaszok ssimallibmedira ismissidas, Duaek oa, hogy  a  taaulók Tag 

nem válaszoltak erre a kérdésrs, va6y többségikben wit 4, VAIN*, 

adták kölenböső rormákban, hogy ulnas olyan redjuk biaott munks, 

amit vonakodással végeznének el. iiind a aet neaD61 a nez saivesan 

végzett, munka elutasitási százalókaranya eaelkedik. leányoknill 

-ról 23,1 /.-ra, a fiuknál 7 -ről 2o ,■Te. 5-8, oaztayig. 	szaao- 

betUm:bb, ha a 6. és 7. osztályok adataival egyUtt nézzük.  Da ön.,  

magában is a munka szeretettire, megbeosuiZaáre való nsvslés °red- 

ményeeség6re utal. A fiuk válasza tőbbnyire lakonikus: 	olyan 

=aka". h7. fiuk többsége/ A 1izányok4 indokolt admzel. "..n minion 

aunkát szivesen végzek, mart ha  nem szeretem ezt  a aunkát, akkor 



nem tartananak renues gyerezaiek, Ilanem 	mondanák, bogy lusta  va- 

gyok. rieg  ha most könnyen elvégzek minuen munkát, később nem bánom 

msg"./8.a.leány 4./  vagy: "ilyen ninon! ozere6ek mindent osinálni, 

mart kötelességemnek  érzem és akaraterővel /kiemelltés tőlem.r.o./ 

csinálok minden munkát. hzt azért csinálom igy, mert szüleim jó  ta-

náosát akarom beosulettel követni". /8.a.leány 6./ 

üL 
A tőbui inuokolások is  hasonlóak.  Jelentős szerepet játszanak beam*: 

a kötelesség, a közvélemény, a jövendő érvényesülés és szórványosan, 

nmlnt láttuk az akarat tervszerit erésitése is. 

A konkrét, nem szivesen végzett munkákat  részleteiben tartalmazza 

a meliékelt tábiázat, azokkal kevesebbet loglalkozunk, hanem inkább 

a motivumokkal, mert  néhány  fontos következtetést vonhatunk le a 

munkára neveléssel, a munkaerkölos fej13dé8ével kaposolatban. 

A háztartási munkáknál a leányok elutaaitása a nagyobb IlOrvu. tax 

érthető„ mert tevékenységük e terUleten gyakoribb és a külső kény-

szer erősebb e  Fiuknál  az elutasit(,st elsősorban a  hozzá  nem érté 

indokolja. "Mosogatni azért nem szeretek, mart kiosuszik a kezem-

ből és összetörik, ős ezért leszidnak." /7.a.fiu 16./ Fokozhatja 

as idegenkedést, 1,mikoris a jő szándék ellenére a következmény ne- 

gativ, ős a szülő a eriegelésnél ezt nem veszi tekintetbe ős gyer-

mekét megbfinteti. A nemek miatti elutasitée is közrejátszhat. *Neal 

szeretek takaritani, mnrt nem férfimunka"./8.a.fiu 1$./ Az e kér-

désre adott válasz a leányoknál tuAlyomcían a mosogatás elutasitd, 

sára esik. Indokuk elsősorban esztétikai - ez érthető is - mert a 



salmi Mae valő alwelat a UAW* asigastbb !aka.*** is fag aseme 

ni  a hAiderbAsi klogépek maramodAsiral. 4a a fasCoaka tArsadalmögs 

lag :MUM: élatskséglet. A völassok igy elfogadhatók• társn, 

de egyes ludoklasok kés ■,ábanti 	zua  3OOM61pisógjeggy6 torzulhat— 

nuke 	3 sosogaiini  14.1 kizereek,  mart moles visben kell éo 

mast oáin.ilok, de szt édeiányLsra bagyear./7.b.latiny 4./ A. Loma 

nag: értée az 	oestiblysookaik/ 	 l'Ablaktiastitlis 

misolluv, alert satm tudom ashen aegosinálni". /5•141wistr 11./ loans
aik és negyedik kelrom a munkA  nosasahalmassisil de malleassAgAt 

veszik. iigyeleare méltó  as  •mfik 144n, vilsosas "78sda t  alartbes 

való munka. ha nos tudok valamlt elvégesul, akker kikapok. A. harts.  - 

ben való mankit nzért nem ezeceLam, mert names osigoruan vagina 

az alionCrző munkát a asuleim"./b.a.leAsy 6./ 

V álasz vlasooan tUArdzi lt: I 	 h isp fairatiaJoiyasibilr 1.0.1.4kohma 

lieut Janet cis annak olkalmoolito *oak a fsnyitis oka solatt 

(*Lathan a munka — iránti olui;asiudat are4milayeahe4i. 

kiegdötbent6 as alitábi valass és a ssUló könnyelahségére a1i.ert 

esetleg tragikus követketaóki lehet: "A vasalist &girt neavó6zom 

szivesen s  mom a vasaló ran  és norm is tudoa rural's*. kivasalni..." 

/6.b.leány 

As iskolai és utioftiumnkAtól ve.VI Alogreadis fteseseégében a les-

kyvellebb, probleaatiktja asonbsesdisslibre jolsntős. As ellenszenv 

egy—egy tantárgy ir íw mutatkozik %ag o  inloha as anyag meg6rt6s6— 

naz 	ea elsó isaeretek, esetleg a gyakorlaa foglalkosésekbes 



ssukségss ag‚eslAig uianya. A LAVulto ssigoruságival slay gyersok la-

dokol. 

As uttör8 munka elutasitásáras "uttarő munkát nes szivesen wagzeato  

mert rajamban niaem asiOrttis". /8.1).14'4141y d./ A vilass ilgyelemr. 

rakUt6. 4gyrésist NOW WSa ssissedges xavaitimmisi turalvsla usaiui 

vAgo i  aimréast a  klU.1iá,  a *soak* Mmeállmpltius. A kovotses6 

válassail as sad.* beleioglalja was assát a közbisisbe, de a aleg-

z:liapisis soak • ado* kritibijdoskeltagatilialia alapszi4. "uui.örő 

ór.,ra ass sserotak Ural, mart Wadi. paws vau re.nk" /8.u.aeny 

A hiskörUli munkák közill a iiuk nombeftellik a jóaliAggeadosiat 

/i513g a kisotobeki, a söpr getat, AAA, favigArt, visherdAst. • 

leanv ok a j625ággsndez,s1, InorAsolfot o  tav'a'st. ALtiallaail a iati-

vdmok között alga &Alyea a testi erejUket segialsd6 tissikaianaka 

natulzatige 	 egyharmadee. "kukorioamsmdást ea zsL.kolást /UM 

végwan eziveson/ mert beleL'ájui a derekam„ mart m4g gy ege  vagyok 

r4w.j8.baiu 14 Najd esztétikai motivumokz 	szaretem a jess4. 

gok helyét takaritaui, mart piszkos munka"• /7.b.fiu 9./ 

As ogibancu, aaaluas muukát főleg a 7-8. oastalyosuk ass szeretik. 

e& szor•tem u babfejtést, mart una 1mas"./7.a.111 214.1 A boo* 
no= , ,rtés, a fdleiGm ia gyakori, elstlsorbun a k1asAbohmil4 •A on* 

t63nek man 6seretek vinui kukoricsát, mert salsa atiNitillft. 	ISIMPOft 

t•m a tebsnet legeitetui, mert •issalad a tau6n"./5.a.fitz 



A ritkán végaett munkával jur6 f1SAL fájdalom* Inanyelmetlemle 

oimssó alatt gyüjtőttUk duos). IMO almtaka ibiddoop tort

ez as (rsteis eltunik, igy a 1:44a1mas kifojezéu mom Llama ametele15. 

-z az inlok is megnyilvánul a kiseobekal. 	morzsolas, mar; fel- 

1,öri a karma." /5.b.fiu 14./ ih• talAlkosumk meghőkkent3 IkammánAyal 

is: "A ielmosist• mart ant amm samratams  6. as naz is as én muukka. 

A másik a kert Wisa4 MOOOMONSAO4 mart 6a sea talusi vagyok, he  

nem budapesti". 	 314 	ski a Sala ás vitro* asembo- 

állására utal. 

• ladmyokmAl is •lea helyen  a  firaast6, wads ammka all, igy a fa—s  

vágás, dada  visamsdás. us 6rthetó és indokolt. Najd a hozzá nam 

értós kavo*i. "Aso asorotek a nalosinak &dui, port isGsekeni a rur 

hanat e  de tilset rabid aem aserstek, soft 1004110mmer •laissik és 

azidAat kapok érten. /5.a.1oázy 9.1 Al kAnyolmotion fizikai 6rs6as 

"14ea szeretek morssoini, short kidurssOli a zettemet.* /5.b.leáay J./ 

Az idegenkedés *1610 kellemetlen 	 •41Okoris,it dap. 

rUni azért uoa szeretek, mert odysser besSermit as ujjas és la-

yette a körmöm. 4arrni azért, alert, megszurem as ujjan". /6.o.leány 

1.3./ Ant ittjuk, itt as idegenkedés más tárgyra is átmegy, ami a 

mobs4rUlt ujjat eaetlel v•ssélyeststneti. 

A termel 	k:N.l kapo:;olatos •lutasitás mini a k5t nemnél a leg- 

nagyobb, A Viiaszok Urea nagy crsoportba sorolhatók: 
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a./ atlog6, nagy knirtgaterületre s  aimisuipAzuitaLdr,, ,, 

b./ szervezeti iornira. a 4a—re,  

o./ egy so keishelh sOMMONOSa 

lözös jellemzőjük, bogy a 1110118011441040111141041002AtOgiake Saipan 

többségük szülője dolgozik 68 nolvsl rézzint — legulább is jelen-

leei halizetükban nakik is van tapasztalatuk. A munkAt a aapja. 

iakban még magtalilható lizikai msbésség oldaliról ismerik,  Ő.  

ellanszenviiket gyak7an téplilják a különböző körn,y•seti hatLsok. 

• munkAk végzóae rószükről két irányus 

a./ -tAnt leendő életpAlyét tulayouó tdb.yeégük elutaaitja, 

b./ slat iskoldwal végzett  *unka tW)beeiglk előtt kedvelt. 

Ian) utel 14kos Jima mingrolise iss 

"A tanulók jókedvilek, bissisalak a mmmkAt iliatCon. 6a indmais mtAm 

percoel már zeng &dal. As ut mind8anse lo percig tartott. 

• negórkezés  un  a tanui6k esistA41k emulat e  kisebb bariti cso-

portokba verődve reg6eliznek, his, 8 drakor mac tudják keadesi 

muak.Zt. Azonnal szonankbe ötlik, bigy a terüleben aluainiworismmik 

vammsk elheApeove, benue 	1.elhivjuk gjapaanket. Us, 

• kamilibsi telonyulai tiloa, admilenki oeak  a aqit tvdosskesdt 

besomdlhAtja. Xikatten a reLgelinek  a  régére thmek, m4iidysidor 

itimJuk figyeimuket a pontos éz ainalégi munkára, wads kölcsönös 

Segitősére, valanirt as előforduló baleseti vusmayobre./Eiselag 

• trskieroaral 14 1106b04241tat  or a  tanulót • 11111101110.111111 no 

41Ingollje kössol./ 



hivel a munka dijazisa a tertilet nagys8041. is a telesedett WNW* 

mennyiség euly4t61 is tteg, reke Istirtim keistirsesl falmeirttik a tn. 

ralet lins:,za, a litiwillalikaisteleV'en közltük, hogy egy tanalina 

WA, 61 nosszü terület jut. Amy siadon tanuló vildgosan Lifts. WNW 

saki miatera terUletan ksU f•lszedni a gyakeret, wag a anakee#, 

wiser foraulo Akaratlanul is 'elm veresur kialekultisit fleyolbets• 

ttk nag a tasulóksil, de végteleuill boldogok vmltak, hogy else s 

anskegOp ujra as ó ter.iletare ért, ók mAr felszedték és LUAU 

?mkt& a gyabaret. As elző fordulő ut=in 	felssinre kerUltek a 

jobb amakaaódsserek, hiss a sorokban 	gyncereket igen 

só sham l.h.t felnusni. ialeg asen tanslók jártak as élen, akik 

esuleiknek is zegitottek mAr a ketakarlUel munkákbaue  Igen hass-

nos volt, hota p1. Ylek Urton saggepja  ki kiewl Watt a terület-

hes, kijött mejnzni unokija sainkiiit is neematatta  neki,  begyaa Ja-

bot ebben a mumimiban jó eraianyt ',Ural,. lit 	tann16 Is meg- 

tekintette, 8k is belátta, bogy narjapa lees 0 aedesest untatott 

be a gyökér felhustsval kapcsolatban, silt 8k la azonnal kipróbAl-

tak ós igy jelents ideiasepaksritithris jutottak. Ezek utea2 a mina-' 

gi nunkára, kellett figgelsl, sal volt. kizolOtja eat, hog, a 

kettlfi  tsz  elnöke, agronoimusa, kavvelője, kik a terKleten kerestek 

fel bernitniket, lean elismereleg nyilatkoztak a tanulók munkájtról. 

közöltók a tannlókkal is, ami igwa ösztönz6en hatott tovóbbi 

munkQuka. A livelCknek elmondták, hoLJ a taLulók  mii  seem-

pontból jobbanakilt v!gosnek, mint a tagok. Igen sz6p pAldált lit-

talk a  kaleseals seaitikinst lee Agrimobb final= tanalóknak le-

maradás esstas sziv•son eagatettek• 01. Kiss Jóssefnek, aki sziv- 
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beteg. hogjogysom4 hogy a fenti tanuló testnevelés gyak. Lo.  

tantir6yakb61 fel van mentve. AdziAtük vole, hogy neki nea kötelez3 

a termelő maiikban 1-iszvenni, mire a tanuló elmondta, hegy 6 is 

uol!!ormi aY.ar  a töu 	ős az utolsó hapig r6szt vett a munk- 

ban./ 

Itt em1itenéu4 wog, Woo as emlitett  Órákon gyosein zereplő tz.lnur 

Lók között itt talon kitUntok j6 mennyisdgi g  adadbmOgi samkijukkal, 

• a gyosObbokaok is gyakran se "Ltettek. ni  est  as wag Omsk el- 

tigysloabo is  vettük,  pl. Aaposvári 	Varga  k. J111-• 

lianas, ólci ?Atria lo-15 forinttal in többet kaptak. *amakkor 

J6 lebotőefig kinilkosott itt a wiljavaasstAssal kaposoiates lea.- 

taadia aembess41és4re, irányitásara is. A =aka végzése közbcra 

littik a t-lók,  bogy elmAleti 6rOcou tanult iunereteikst a gya-

korlatbea Urna  isbat ielhassuilui, osupán as ok - okozati ösussa. 

filar:404km bellett utalni do a taaulók sAr kamigak is alapvető 

izaasigskat fogabsastakaag. bogy as  anyai  Java Begureedidslisok 

forriss a J61  végzett  smirks. 4gyamossak 4assobaoss1itist vSgostak 

a mai tsz tag is a régi kispareelliken doilies& Vaillalbn/5 absőtt, 

65 sajátsaguk beléttike  bow asai tsz tog aunkitjtt kamkpabbaa 

v6gzi, rövi4Sbb a suakaidsjo fa enVA •mansik eldAjda olamattők, 

ho &) as  én 6iesaphesdk am oblakt Moon is 6oe munkaegya6go volt, 

ami a mi vissmayalisk Mint 30-35 osier iorintnak felel singe 

/Lakos amiss Illy map a termelinillitaben. Usirat 



*WNW* as lost asalissadasisi mildbma való részvétel évek óta 

IsideaWUMWM1 aredeldnyébsa, *lad peals a tamul6a kereeetót ille. 

-046 Altemulők eusodemaapra 085 keresete 39.62 It volt. /A jéo. 

rési &nag 18,37 Pt.,/ 

A leirist tekintve frontlina BMW  végeztek  a tanulók, anlyet a 

kbz6s eredniaw fog ammo  116 aterulék l3nye4ben nen Itiaplek egy• 

ziAetól. MiS7 szerepe van a rokon- és ellenszenvnek. A tom5  alow. 

ma mint feltétel jelentkezik.  Z feria követeli sag seveariana 

atemailló rendelkezés. MiSgeololaEdó, helyesebb taaal6lik 

ammbijill bowl= zunk4val felviltani, amely megkivilja a esenkaner. 

oeztAsto Milönböse neaii egymiesal ösezefa3g6 aUveletekre oszlik és 

amelyben ledetőség lenne az egyéni adottskok fi7velembe vőt21ére 

és eAervezeti formaja dittoed jelJagat wina  a rumianak. 

blowzye tovdbb a Lariat a monkr feitételei biztositása Urals a 

kft•tkesCket találjuk. 	Az elősetes megbeszélős alapjAR kistoilibet■ 

talk a tsz-el kőzösen a higiénia feltételeit, a polite* szillitikela 

as "dresjAratok" kikapeeolásAt, ős a nevelők  zár alőzőleg ne‚aft

vztók a tamiliik adotts&gainek ass040214n, osaknes agyisokre le- 

bontva a taladatokat. A v4ozett nob% bassikot hajtó 	ős ered- 

mhave a tanulók elftt is vilScps volt. Az ear& is mostmemille *blip 

adatit a közöse63 tev.ncenységén belul.  A malike Mesa öasse40611 

gép aunktljaval, az a loseasligandajlibie lessodett, 6a 441010m • 
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nagyobb 	losaradAst  is  kirivőbbá totts, tovébb4 •lősogitetts, 

hod, tilluda sgyénonként is vössstt MMIskijukato leladatukut u 

vissonyitsék. A Milne kapott értékelés übei3Onsei-

en hatott. A különböző genertieihk között irapeeolai, ö.lukult "xi 

apa sserups/, aski ereisdnyes•4 SsakAASS vossteti,. air 4 munka v4g-

zőse Jrtm boa asz lap itimetdic a tissillik$ bogy e 6isze muniL:juk a-

nyagiakbas Iowa res1isAWAII4 

Laek oredmőnyeképpon a t..inu15k air as első  forduló  title eg16n1 ős 

kösdasőgi tapasstalatokon alapuló jobb a6dszersk, gasdasAgssaab 

mosdulatok után kutattak. Jft1Isarrhett6k as otthon végzett ammism. 

tapaastalatok hataeöt,  azt tovibbé, hogy a gonlolkodds, as &toles 

nat4Jalri. os6kkehteni  lehet  a noire A.izikai sorbs tirsdalmsii. rim 

passtalatok alupjéli J:eilaserhették4  bos, as Égailstbas tansItak Iso■ 

a1ka1mashat.6k 4 gyakorlai;baat a 4161 vigmett ask& és ersdniage 

•k-okozati Cassaftggés4to It43.etet aikothattak a sovelők nsgrarása-

ta alapjőn tirsadslomak tsj14414s6rőle  •lCsogitve sajit holliAtt,k 

tatamor4e4t, i:4.48414itt kasötta a ssolidarités,  as wads segité-

N. A tassiniskylikban gyenebb efedsőnyt elért tanulékesa ortAitot■ 

11411 sitirsadalai bassnoseég hrisősét. 

MIA* as semi  •lisaerésnél emliteutük, ArAtfalven évek  óta legjobb 

erei11.44/1 6ruek el tanulőink as 6esi mesZgastissagi munkak végshsii-

ben. ...nr,e:c eg .y ik oka s  hou a tss vesoL6ségs is olyan faltétoloket 

biztosit o  assaysk tunui6inic tapa84tala1.airat  em•n kereastul munkam 
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worijukra pnzitivaL hatLak. -ajotee  U Tag sea eltalenes köswógeinkm. 

ben. 4yakori m43' szip szavak az őrin a Anibai monkoiről, misranakicor 

a gyakorlatban "tlizolt6 ansks*, ahol u kimondott, vagy ki non *OUP 

dott lezfontoziabb ivot3a'* 	sgy glorsen vdgessik oh • tasolia. 

114 Ingtöbb he -lye/. GS dssi nonAgale.dtwAginoshatinigsios ass ill • 

novoldo ssahgaat4bn, iLltve nevolis tosopes*Ohól kihassailshlsi. 

hocer Orals Hol tart a pelaegiaY oe n4pbzeri1 &Webs& a kftetheialet 

irja.jzovjeturil.htn tett 14togatliaa tapaaztalatairól: we.. 44 At 

sounidők re:11szer* is ar2sc6 eltér a Wnkt51, ezek egy rőssdt arra 

haeználj6k fel, bogy pectaségusokat 42 tanulókat falura vik ki. 

1.01 teli Velalenaseasbast eltérdéet, vajon a tam/16k sponti,  WAIT, 

fogyilnesets. do UM fezzes tLagstartisa  ne:':  eLlak az 

orsds‘nyo-o?" /Ion, eo.o.LL., 

Nadi* Big sajnos a mnor7osotlens4g, a aea matele15 Lerule6ok, a 

m6lac3rak hiArwa miatt az Osal eestigazdas66i auni.--lk ham,  

'AM stegativ is lot. A "cask alma& kiss leayse elve esetles 

a wraiths* *Samos vera e. nie6dijas Mutes asetsgalassolAskr• 

hoz vcoothatii 024 anol,y 	"... föhdr lossaokkelkihustuk a 

mesi7-gasdamAge, a so...1361." 

A nrobsossolastisa szempontgból fieyelecke kell vonni  Agoston 

Ujeoly aseillapit6sat, amely Iscariot* et tisiksi arks soAk akkor 

vollak5, 	aahstóimxika, banana nyera  tok makődteciae. Az 

toles 	vesti •rőreuzitést non lehst negosoreL.totni. A 
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iizikai eedelba WA* eselloseto  drilelart kaU Wortasis  ae seek 

a Ida,  haunta  fej ammadJa  1.  loam. • ad Liotheakesel a wave 

fizikai munka, homes as e 	 *soak" iSseereteket„ Önr- 

A1l6 gon,lolkoaást, •sorvesést latar16 auakw.a Arest010.4ausz: A 

nevelés elmúlste  Z.  tedanyvkiau4, budaps4c 2964. 2*(•244 

A frontéals munka, assAret tauulank végeznek sem nyujt e követol-

zu!nyekhez megfele1C feitit•lt, hiszen töblNek közit a termeleSeből 

is csak réulfalysestot isserhstnek r.egg ue an adott bel:; zetben in 

- amint an olies•tt auskstolyamathen láttuk — sokat tehetnek na-

velank, bogy a =aka va16b.:tn nevelő értékU legyes, 

terseel6ss.vothezetben véseti: munkat Lltalibas mind a kit sea 

ig ;j is nagyobo mértékbea elutasktja skink • tikbit. Ake amoebae ker. 

neoportok 3zerint .mér köibet  restate As .  5.6, oestilysosok kits 

'441 it In1116, a 7-8.-b 6l 5 t4nu16. &  arra *Sal, how jobbas me. 

ia:1,orve 6s a lebetSs6geket is al:r1e6e1ve a pilysirinpadsaLl, alas 

katiZ m.tanut,nela. Uasen16 a hel.izet a sesigaadanigaila IS  •  is Mi. 

konivit muuk!..k a falairdst kesv•illesal segeleze 	auaxAtal 

ka;onolalonak, zUssell betikeritist seleft• Á  astivumok Irasill as 

34+4Sr6ara veld hivatkozis all elst!dloges, alias  nyess sing van, 

VIlen hiUeg.  z  persze k6pletes, a kedvezőtlen körtasisysk MOM 

végzett 	i aesiebs alkalises& e 10, !dial hasznAlk es624606 

Eyersek talAIS tiessetfteiso nalasisk• /MOM* 14 5-6. owl.- 

Sgyllb inciokok kössUlt eis ire& ammeter" s mesGsasdasigi 
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=skit. warm'  kint  a melee** kapilal*agyssdval SA sea is  akar

oda jatal.* /161).1eSay 2./ ISasalmetlenaoki  flsikailag fijdalmas o  

kelleaatlea 4rs4ssel Ordaak taltlja 14 taaald /11 Willa 5.6. 

asstAlyes)4 A aunka asatitlkaadva . lakibb a 8. osstilioaok blvatksam 

nak. amaka pr•biSaii  a  keffetkiNgiVilassokkal is öskrefUggask. 41, 

a tonulók zonlolkoddedban. irtSkreadjiken Unapt/ kalyet foglal 

el tlu a kil1enb8a8 e3easSselakaS3. sag vlassa  fogunk  red, Ural. 

As egfib nea ezivesen vdgaott anakdk mama 2o, 6a lakdbb  a  leinyok 

hivatkosisintil t3A1at6. /azillük legtőbben a boltba meadetS1  bus'.'  

daszak. InAckaks aokaA vanrak Ss a felattek elóbUk illaaak a kir 

ssolgeadandl. 1116-tNe a vtlatxelt dru kifiset4a6n41. vagy Moles 

este as utoino  smi non la indokolatlar as utóbbi hónapok Esal,Znyeit 

teklatve./GarisdAlked6 baud./ A azórvAnyos vilaasok drdekesek. 

,z alAbbl vilsas eni1l6s4g1 terekv4et tiikrZz: "gal aindent sseretek4 

csak azt nam, amikor ón a%arok valamit alv.igesni 6a be1ess6lask0 

/7.b.1eAgy 11./ Afellsaert osuksőgasernsigtől 	 &oak 

a ssabadaft bitkisaapi 4rte2esibe vett format oldaldra utal a kö. 

vetkos8 vAlassa 'Men asiveosa viSgseakaat s,amakAt o  snit dnneksa 

mlu paramosolio vow mend. Aadrt s  sort a ads aamitAJAt new ragssa 

useratom vtigezni." /8.a.fiu 6./ 

A sum asivesen vJgaett snub setivalead gyakerlaigidt ssoslats 

Neavilam.oi, van. a kkeatiet elatesitia 	1143 

liaramitóriaJc rieh6znek 

/141jibriara /hideg, staled hivatkosik 
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Mezttitikai zunipentból 8,3 % 

Unptlaetleutóg alatt 7,6 

Boast &ea 6.rt4e stiatt  7,2,'  

Unalaaenake  eg,yhaagimak tartja 5,4 A- 

Boobsikialwasnak 3,6 %. 

As elmondot .‘bld,L1 küvetametethet8: 

- a tanuldk elutasittisa elssorban a asoftaillaiftgallapasola-

LO8 :nuthlant, esen belül a taamekbea■ Adiett makk‘t, er,4sZoor. 

Iran mint leende ptlyát utasttjik 
6.111/11 eL 

- az eIttInsit6s easgasaban-air as 504 eastAlyobsil 

- az in tokok egy rdsze sitSg valóbaw 	A/Mimi 

:Ad, 1e a c:dpesitóesel d jövőeen 0a6kkemai NS. 

- a asü15k, a kdrnyezet vtilandnyft dtveszik, 

- jolentaek az esztdtikai indokok es ea fis•laestat arra, 

hocj nem e2.ó g pl. csak a korszeril ist6116, haulier bassi 

fUra, 

• one; rdszmunkAk 	asi • gyersaleak alkst6 Wipsele■ 

t6mok kiel6gitdsére selliqujt labw480getif 	,ftriö. 
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3.tanu161.......ilsLsóx 	étiStisa 	ka 

"Z játék as  ólat  egyik legérdekesebb je1ens4iO4 látszólag haszontalan, 

de mégks 'auks:di/es tevékenység. Mint életjeleneág a játék akaratlanul 

és  vonzza  as embert, a tudamimy ssimára  viszont  igen komely 

és  nehéz  problémát jelent" mondja kubineteia q(La.II.kötet 909 old./ 

4.100hatórezása szerint: "... Utók (Aran tirróhearsóg. amelsbeu WOR•  

olaódik 43 ellentmondás a zrermek osükségletelmok és istón.voinekstfors  

növekeaése  amelyek tevékonységiimekmetivitei6it meghatároszák - 

c•perativ lehetőelimeinek korlateistbdok allgOtt.  L  Jót6k alleat ikruit 

%si t  hogy a gyermek ostbagieteit 40 igdnyeit lehettleisetadt korlátain 

belül kielógitse". /I.Ja.U.katet 914 old./ 

Agy órthető is,  ami'  a kliftelt esórakosAmara vonatkesies WW1= tamm-

16 ártőkelhot6 vlasst Watt, addig a "miért"-r aupán 32 válso. 

osolt /esek same is 51ta1ánosságbanf, Meson a aotkrunek mihenlóto 

nem is lehet elóttük tudatos és  szerepük  regulátorként legfeljebb 

akker játsshat szerepet, ha a jiték és a kötelesség  közt  hell 4410.- 

teniők, vagy egyéni inditékaikat a kastiseég határosatának kell al'.'  

vet:IMP/lit játssunkY",/, vagy  as ellen érvényesitenift. 

Igy  e  rész tárgyalisinil a setivumekkal lényegesen kisebb mértékben 

foglalkosunk do soak a  gyakoribb, a nemek kőzött lamas, nagyobb gram-

bem előfordulő ssórakesizi, játoséai területeknél elemezzük. 

/ WAS. aelléklet / 



A file 	Wilftededbiliatiftlitat ás mosgást igánylő sport 

(ill as debalyen/47,o6 A/. Keen beltil pedig a futbal /30,7 A/. • 

lebileilliek is eat a sportágat  teszi  résstikr• loginkább gyakerolha. 

tóvá. :,rdeklődóstik iránta, ha kis mórtókben in, 5-8. osztályig esök. 

kan. hativnmait tekintve náhány tannló a leendő 61etpályára való 

f•lkéssUldst látja banns /2/. Ustát *did,  szarvezetőt  elienállóvá 

kivinja tanad 	drukkolás /esetleg a kaftan saupatnak /4/ 6a 

a sikerálsikr Nelanyom6 tőbbságüknál a Oil 411. astir= asenos, 

tehát 	 b MMI 	Atoitiotsta ővről-5vre jelan- 

tómebb helyet xoslalialdterjeddim arinsibelt INIOrakozásunkban /31,3 ,/ 

Lrdsklődásuket elesorban a kaland-filmek ragadjik seg /lad 

majd as ismeretterjesstő filmek, igy  a Tanya° enaiklepédiája" e. 

aorozat a pályaprestiss ás pályairányulis vonatkezAsában is őreste-

ti hatását. Ugyanes  vonatkozik  a tinedalidasstivilekra is. As  első-

sorban  gyermekek rászáre sugársott *Werra kht gyermek hivatkozik 

/estimeee, 1411 ás Liebastiam/, as Uttar/5 Hirad6ra egy SOU. Jolen-

tősak mg: a mesi ás a sene. As utóbbinál ngyelemre máltó tányező 

as uttarő senskar, amelyben  velő  erednőnyos ssereplős pályairánym-

limml is szolgál. ,A6jnos, as  olvasás asupin 3,3 ic,-ban szerepol, as 

is a 7-8. osztályosoknál. 

A leányoknál a sport aseretote  kisebb nőrvil 4513 koresoporton 

is inkább as 5-6. oast-Wpm tamm46knál gyakoribb. ximgró a tv  nő-

sás,  aint kedvelt azőrakozás /34,4 $/. hotivumai hasonlók a fiuk-

hoz. 0,1•Ocadvesobb szőrakozásen a t•levisió, mart abból rógi ős 



uj dolgokat tudsk sag, és ha őssinte akarok lenni, meg kell mmndanam, 

hegy sseretem a t6nodalt"./6.a.1oány 13./ As olvasis amortwo mAr DI. 

nyeges•bb =flak /16 %,/ ás mint as ismeretek forrása, a valóság mólyebb 

mOsiimaiNkintaratimaindika is felmerül néhánynál. 'Legkedvesebb szórake-

liftman kenrw. Isk olyan problémájuk van a főssereplőknek, aint as 

életb.n. A könyvben megoldódik a problAms is majdnem nay, mint as 

óletben. 48nyvbő1 ismerem.meg (Imam életét. As  olvasás kellamss As 

hassnos szórakozás*. /6.b.1e6ny 15./ Vagys "Loskedvesobb asőrakosi. 

som  as  olvas is, de asirt tulzásba nem viszem.  Olvasni azért szere-

tek, mart mogismerteti velem as életot ős navel, sokat tanulok  belő-

lm." /8.a.leány 	Almk a tines.= hallgatás igen jelentős /12,6 

ős mint áletpillya  is vonsó. Agyéb asdrakestisaik ssintán aktiv tevő-

benyságre ős társas együttlátro utalnak. 

As audiovisual.*  eszközök  Altai nyujtotLa sminessise 

goo terjedAso,  hatása  as oktató-neveldmunkával blpselatban la fel-

vet több problómát. -Usk közül as egyik as  ellentmondás, hogy ta-

nulóink AletAben betöltött As egyre fokozódó szerepe eilengre sea 

kapnak gyermekeink alapvet ismereteket a Wpi megfogalmazilsok te-

rón. TormAssetesan filmesztótikai szakkörök mix a középiskolákon 

kivUl nékkiny általLnos  iskolában  is milködnek. A milködésUkhas esUks 

aóges feltAtelek  azonban  nem bistositottaik. Mangesvetite a legtöbb 

iskolánil megtalálható ugyan, do hiányoznak olyan szenlatetőxre 

alkalmas kistflmek, esetleg filmróssletek, amelyek witségóvel 

• y-egy kópi megfogalmazás tartalmát  közelebb lehetne 	a 



gyermekhez, és amen,,yiben ez szükséges, megismételhető legyen. ham 

vitatjuk  meat azt, hogy helyes•bb-e, ha gyarnekeink Iftegemen több 

fizut néznek meg, mint eihAny könyvet olvasnak. A tőnyektriszont arra 

utalnak, bogy szökséges tanulóinkat bizonyos szintil fillesztőtikai 

ismeret•kkel telvértezni. 

A jltők és szórakozás öszsegesves 

nemöknok és koruknok meeXels145, 

- társas egyULtlátot  kivin, 

- a tv nésés esersepe orősödik, hatása kétirtown 

a./ a valóság nélyabb megismerését ssolgiAle, 

b./ ugyanakkor •ltávolodás is a valóstgtől, •lstSsorban 

a kalandos filmek kövatkeztében, 

- as olvasós iránti érdek1Cdós a fiuknál  kevés és 6rdek-

1ő1ős1k fokozása ssökség•s. 



4. A  anui.ahoz  való  vi8ZOflJ  

Kint emlitettUk, a tanulds helye a tevékenység kör6ben van, a jéték 

uttm következik, jellegét tekintve a munkLhoz kll közelebb, mert: 

a gyermeknek feladatokat kell megoldania; leokét kiissit; fegyelmet 

kelltartania; kötelesAgre 401. FE enja a jövőbeni munkatevóksny• 

aógre veló felk6szal6s. Y8 estköse as emberiség megelőző munkája 61e 

tal4nositott eredményei eleajátitina. As oktatAs foljamizt volA3u1 

mos. Lényegét tekintve kétoldalu fellysmet, eardest lemeretközlés, 

rősirt as lemeretek elsajátitésa. A folyamat kft oldala nem sum. 

bealithatő. A tanulés tégabb értelemben izweretek gyarapWsa i ujabb 

tevőkenyetget tees lehetővA, a személyiség mpg:will:4=148i lehetősé-

geit bőviti. SzUkabb értelemben olyan tolyamat, iiMe4, as mj tananyag 

elsődleges megismerós6vel  kezdődik  és azzal v'  jr  az anyag 

a tanuló sajtItja less. Igy tehét a tanuló Arti, 411011101401040iiimpee 
• 	4 

rt,zni, őssze tudja kapeaolni isuereteivel, 	 ldr• 

hadnai 	kieve3Sts161ektan 0. Joerzflta 

A tamulés-tanités köréből nAlulny probl4a4t fogunk kiragadni: 

- tanulés mint otthoni stunk& Apétfalvia, 

- as ellenőrzés 6a  arányos  megtorhelés szerepe a késsségek 

alakitás4Y) n, 

- a tanulés motivumai. 

Az elsó probl6mtra :Ants, ValAria vizselata alapjAn  adunk  vaasst. 

I'Lvek óta  tapasztalható,  hogy a ntlunk kitUnő, vagy jeles tanulók 



a kősdpiskolákban közepes eredményt érnek el. Az ipari  tanulók kő.  

sill  pAdig a gyengtibbak, Akik tőlünk 2-3-48 esztályzattal mennok el, 

Ott  sorra negbuknak. Vajon  bel kezmusandő ennok as oka? lisoon nagy 

a kőzőpfoku  oktatási kftetalmény, tannlőink tudásszintjo alaosony, 

vacj nem tudnak tanulni gyerekeink? Aost es utóbbira próbálok v6p. 

lassolni. Való igas s  bogy a gyereket meg kell tanitani tanulni. km 

a probléma különöser a felső  tagozatban lép  fol, ahol segssaprou-

nak a Unyvből tanulandó tdrgyaks törtőnelsm, földrajs, dlövilág. 

Mindig,  maker 5. awstaybas kezdek  taziti, s as első őra iso-

eátlésokk4,1 telnek el, s a sAdsser  rendszerint  bessólgetó, el6gs-

detten illapitemesg, hogy a gyarekek aktivak, sokat tudnak, leg-

alább is a kh.désekre tudnak válaszolni. séhány hét mnlva asonban, 

amikor as mj tárgyakből UnA116 fsleltetésre  kerül  sore  kids:rill, 

hog/ foly=11600an  csak nőhAnyan, as őtös tannlók tudnak beszélni. 

t.hrd‘amikrellasaaelnak, do ősozefüggően nentudják elmondani as 

awes*. 	mértékben tapasztaltam est as  időn.  Aest ugyases 

is emr 11,ISeesett "roans osztályt" kaptam. A 38-es létazdaból 26 

fiu van ős 12 lain,. bok gyenge tanuló ds k•vés jó tanuló van köz-

tUk. ravel a 1.15A14k kinebbsógben vanDak, a fiuk pedig 4116'  aagy-

bancaak, os asgatartésukban is mognyikvinul. A  leányok  félénkek, 

bátortalanok és főleg seam musk  beszélni. hlőfordult, hogy olyan 

kisleány, akinsk magyar nyelvi és irodalni irásbeli munkája 

5-öst érdemel, törtánelemből elilgtelenr• felelt, sort an sent*. 

dott szólnint. Ugyanez a leány most félévkar 418vi1Agból an is 

bukott. A  szaktanár  közlése szerint tő-imssöri fellasólitásra son 

tudott baszélai. 	ilyen  van as osztályban 4-5. 4i lehet •nuok 



as  oka? NyilvAn bisonyos adottságok, gátlások is közremdkődnek. Do 

as is lehet, hogy nest ejakorolják as önálló, folyamatos beszédet. 

-Anden &vb.% valamennyi osztélyban nhhAny  urát atol lebet, több 

osstllgfőnöki &sit s  rássánok, hogy a tanulAs módjáról beszálges-

sunk a tanulőkkal* blőszőr is mindig kiderül, hogy a legtöisben 

aaak as irésbell munkát értik hitsi Xeladatn4k.  Tehát esovb.4n a 

tahulést, mint munkát, mégpedig ssellemi munkAt kiLJ tudatositani. 

Asutaa art, hogy aikor a legoredményesebb, milyen idGbea, milyen 

holyan, milyen körülmónyek kösött, stb. A ssav•g felbontását ró-. 

szkUre, s lény•g megértósót, elmondását, majd mmgyobb egységek, 

végül as egész anyag deozefuggő elmmadását, rwithift, többssar! 

ismétlését. Sst &ratan gyakoroljuk is, amikor 4,11110014 hogy ilyura 

m6donvalóban rövid idő alatt lehet as ismerotmigsget megórteni 

de segjegyessti. Szután as anellenőrzés kavetkesik, tehát uondják 

is el, sort valamit megérteni ős ugyanost szépon, értelmos•n el. 

mondani nem ugyanas. .6hhess gyakorlás kill. Vtána rehdaseriut igY- 

alkalom_al sokan szeretnének ielmlni as órán mert ugymond,  Jól  

megtasulták a leokét. a van is eredmény. Csak sajnos, sea tart60. 

4s6bb ellanyhul as igyekezet, sort nó g nem  %fiat @salvias/1 a to/Au-

ld*. As caztélyrőnök sok más probléma miatt nos tud 6.11and6an .s-

sel  foglalkozni,  as otthoni körülmények pedig a legtöbb hekren rum 

segitik e16 a renuszeres, kanoly tanulást. T•rmóssetssen as osztály. 

főnök mindent  megtesz  entek megjavitAaa árdskében. A asUlőkkel u-

gymnugy mogbesséli a dolgot, ow ssdlői értskesleten is megvitat-

ják. CsalAdlAtogatáskor olisnőrzi hogyan, hol, mikor tanul a gyerokV 



5ajmos. e  tarn  nem jó tapasztalatain vannak. Art nem lahet 

ni, hogy a  gyereknek nines ideje  a  tanuláshoz. hiszen. aalóta 

ssUlók tsz-ben dolgoznak ,  ottbon  nine  nagy gasdaság, jószágáll*. 

mány, a gyereknek semmi dolga sines." 

/ants Valéria: Az otthoni tanulásról. hésirat./ 

Y•laérés• szerint as általa vezetett 5. osztályban Usti  feladatát  

elv3gzi: 

illandóan 6a ninősítgileg jól 	11 tanuló 

állandőan, da ninősógileg kifogásolhatóan 15 tanuló 

rendetlenül 	 12 tanuló. 

Az általa faltett "Megnézikoe odahaza  a  házi feladatodat?" kőrdósras 

igannel felelt 	 35 tanuló 

110711All 3. 	 3 tanuló. 

A kkb adat bassevetőse alapján segállapitható how ezek as  ellen..  

őrz4sek tulnyozó tőbbe6gükbennenivia4gi ellenőrzést jelertenek. 

Az 1966/67. tanőv Weln seKvizsgáltuk, milyea probléaák rt,iiillak a 

ho3y•sirás3i k6szsóg fejlődése terán  a 4. 4s 5. osztályok kftör.ti 

3tteneLe1 kaposolatban. Ezt asükségesaó tette as a kbnimmert tőny ,  

bogy as 5. oast ay buktató jollege még  ni  M  i  fennáll. A visagálat 

nantárt ki a problősa seamSre. viguiltuk: 

1./ Aa adott időszakban hány saáza161  a hibásan leírt ss5 a 

4. ős 5. osztályos tannlákal, 

a./ as iskolai fUsetben, amikor a ta4ul6k lénzegében 

másolják a  aseempt a tAbláról. 

b./ a hAsi filsetben. 



4 

hogyan függ össze a nevelők ellenőrzó munkája a tanulók 

irásboli mankájéval, a hibák azámával,  hol végeznek ne-

velftak felezleleallimkát és hol kell munkájukat mennyi-

adgiles de WOO14014,g fokozni? 

3.1  Milyen eltéra tapasztalható az irdebeliség menrisé- 

ge tekintetben a 4. 4a 5. ozztályek között? 

4.1 A mikroelemzős merJ:yiben alkAlmee egyes osztályokban, 

iskolákban folyó munka eredményének összehasonlitánárevi 

A vismisnat kiterjedt a 4. oczLályokban 79 tanulő 2381 Jr:Isbell 

munkájára, as 5. oestályban 94 tanuld 3775 munkájfter 	mollimatt 
vottilk a tanuad tevnampirsilask aft • soim$044tip sat •ffr tratitto. 
ei órán végzetL, yaw summiyi Widoolleigek Nam' elvégzett a kö-
vetkező 'r&'a as adott tirgyból. 

A kiválaestAa a követkesőképpen történts minden osztályból Oe.ze-

szedttink 3-3 füzet•t azoktól a tanulőktől, akik a táruból félév. 

kor 5 #  4, 3, 2, 1 osztilyzatot értek 01.  Igy  legfeljebb 15 füzetet 

visegAltunk oeztályonként  és tanttrgyankért. Amennyiben nem volt 

as  adott  drdemjegynek megfelelően 3 tenu16, ugy  azt  a következő 

magcsabb osztályzatot nyert tanulók  füzeteiből  szedtük ös:se. Pl. 

:leak egy elégtelen volt as osztályban, akkor as elégatigesek közUl 

Ötöt azedtünk be. Igy a 4. osztilyban 9o, as 5. osztályban  1o5 

füzetet kellett volna megvizzgálnunk. A vizsgált füzetek  szia  

azonban  keveaebb, mert előfordult„ bogy a kiválasztott tanuld a 

füzetét ottlIon hagyta, vagy uj fiisetet kezdett. Az egyik közegben 

meg  csupán 11 negyedikes tanuló volt. Lelyesirási azempontből ns  

vettük külön a tent•rv által mAr megkivánt követelmimyeket, mert 
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a figyelea, illatve figyelmetienság hatását visatiltuk, aal am isko-

lai maukáknál fontos volt, walkr is a tanulók 14nyogében a táblai 

vesslatot másolta. 

Sl1enerz4sk4st allevizsgáltuk a tzmulók benti dolgozatfUzetébe Lot 

utolső fogsiMMOdit.$0.  i.zak száma kevas•bb, mert itt minJen ütödikes 

tanuló osak Weser sserepelbetett, sig a füzetek vissigtIlatakor 

tanuló füzetót esetleg bárom tárgyból is megvisegálhattuk. 

A szavak száma esetében egy szónak szásitottunk minden egyes smelt, 

vegyszámot, amit a hayesirtsi  szabályok szerint egybe 1E4,11 irni, 

6 szempontból beszámitottuk a einct da a keltesőst is. /Az "Utols6 

5o szó as istolai munkában" e. részift a olinfiei men számitottuk Imo 

semxilyen szempontból, mart a főldrajz ás kftnyesetissereti munkar 

fLastekben a oim nyomtatott./ As •gyma osztályokat sorsolám ,,tján vá-

lasztottuk ki. 

A viss ,Ilat erodmánlo 

/ 	nelAklet/ 

Aavelók elloarző munkájának a megváltozása a legazembaőtlőbb. 

A aegyedik  osztályokban az ős,zes munkák 45 A-át kijavitotta a 

uevelao  adaic az ötődik osztályban osupán 9,6 ;.-át. A láttanozdo 

a netwedik oamti4ban 8,8 %, as ötődikben 2,9 	Agy tehát a tanuld 

az ötődik osm-Alemn slaisuatialkAAL  A minimális a1lenrrz4o 

oes&LiffSla ösmtönzést naa ad La am is adhat a figyelmesebb,  2ele- 



Iclas4gte13eaebb munkexa. A javitAs megoszlása is aranytalan. As iro-

dales- ős nyelvtan fUsetok jamitás& mellett más tórgyak fUzeteilms& 

:leak e1v6tve tulálunk javitAsamaelselitabay•birSibiewal 

alakitósa nas 0011.041 a =wit taaita 	feladata. ..okat 1404k 

githetnek ói kell is segiteniök a zula t‘griblit tauitó nev•latek 

is. Pl. a földrajzi munkaftizetbe Aral-6 bejegyzóc pontoas4ga jó alkam. 

lam a földrajzi nevek irásAnak gyakarlatilra, elskilyittisőre.  As saes 

nevelők eljárásábss is nagy eltér‘a tapasztalható. Vannak olyam me+ 

velőink, aka's/ley iLradtssizal a tanuló esabsea &Wen nunkájdt 

javitják,  mi  g sdisok az eggs's 6'  Lol,yaln °armpits nAillAsy littamoz6ara 

aLUkitik 	elionörső munkát. As ere;4m6nd k6sOstekvő. Pl. "V'. isko- 

lAban as olvsais ős nyedvtan fUzetekndl  a  asviaZ a aunkit /710-bia 

683-0t/ 96,2 	kijavitotta ós a kijavitottnk közöl a tanulók is 

kijavitoLtak teljesen 574 aublat. Lrinek as eredmZnye megmutatkozott 

hibaas4salőkban  is as iskolai munkAnAl  13,5, a Uzi mutikidi‘a 

8,5 2:-at irták hibAsan. 	kieediben nyelvtanból a nevelő sga et 

sem j&vitott ki /tare eaJaim Sege 10144016 aservsk, AMISS APO° 

gató neatett őssrevótelt idejaen/ hilmasizalők as astolai  

nál 14,9 A, a h4si munktail 52,9 • hasonló helyaeLat talaeidt 

feIettemeattaft is. NO iskolában iro/alemból & nevelő 30,2 

javitottaki a tanulók munkájAnaki  a hiba szásalők as iskolai mun- 

k41141 29 „ a iii  munkApia 243 	Ugyanebből a t4rgyb6l 4 i3 14  

lfx1.1 a aavalt a AusAkia .6 10 X-4* 4avitolAa# hibasaLsailők  as  iskolai 

mankinll 29 7 #  a Uzi mnakLkli41 750' 	katzréu Igui,4 tkosik 064' allo- 

valZa51 La.  ,J.a. a nevelő javWa ős javitLubja wan as irodaion 



As a nyelvtan fUsetet, de adz a tfttAmelem füzetet nem. 

,4ginkább nagyobb 	elt6r4s, ha a fUseteket abb61 a szompontb61 

vi:Asgáljuk, hogy az elkOvetett hibikat mennyiben javitottik ki a 

tannla. A fele5 tac.ozatban a munkAk 3,4 	javitják ki eauldus. 

Igy tehát a nevel  a  vizait  munkaat tekintve hiAba javitett 154 

ninnk6t. 

Igy tlhát az a1s6s nevelők 3o4, 

a felsős nevelők 236 füzetet levegőben  hiába  javitottak 

ki As nem tulzAs, ha errs azt moLdjuk„ 	járat" volt. 

"ivdezek •redrAry• a Yftetkose: 

	

1A -Vida 	5 t  oszt., 

ssAm 	as k& 

Uto1s6 5o as6 az iskolai 

munkábEux 

ossmak szAma 
	

3808 	lee 	4669 	loo 

iák  száma 	933 	Z4 	1658 	35.8. 

Jobb  a helyzet a hAsi munkitk tern  sea;  

Uto2e6 50  eső  a Mai munkában 

..,zarak szAmia 

	

LA-231.1a 	5. oszt., 
s*Am 	dska 

2857 	lee 	253' 	lee 

Libák száma 
	

438 	15 	911 	35,9. 

A hiányos ellenőrscis - As mint kAsőbb litni fogjuk as aránytalanul 

narjobb terhel4a miatt - as 5. osztAlyokban a tanu16k nagyobb hiba.. 

asetsslAkka1 aolgounak, mint a 4. osstilyekban. etegd8bbemtő, hogy a 

tAb1árő1val6 mAsolAssAl is. /At feltételestUk, Logy a nevel6 nest 



kftetett el he3yeeir43i hibit.) 

A tovemenysóg  tehát,  awl nen jár tatiletesitóanel, kftlie AM $16010 

amoniribia a RAr meglsarzett jArtassAgot osakonti. AS AllibM101100. 

•llearmis gromAn fellópi; Ardekto10/0414A01411111041111.011Wa. 

A mAsik ok as ar6nyta1an ds as indokolatlanul fokozottabb torhoiós• 

a tanulóknak. 

Selma Wiliam a lecuto136 

3 	asolabar. 

4. oast. 	 Se 411044 
azAnt 

 
T1fláVl 	aa 	41, asoldra 

4186 salmi* 	 41101 OM* 
	........eadeL■1•101111.11111 	  

Mimildk ma& 	370 	 454 

dievak Baba 	 8259 	25 	1o755 	23,7 

Ja  aleóban tabb az egy munkAra ea  szavak scima 1 93 szóval. Itt a• 

sonban maga as iris  szorosabb kapssolatban van az óra f6r5onve1 

Artlis óra, fogalmasts,/, igy t5bb id! is 611 a tanulók rende1kno-

e4re. is 5. osstAlyban viszont as irAszennyisóg saints Nmel.Okter-

mAkw.k4nt  Jelentkezik, azaz vizlat. 6aJnos kJtoldalas vázlatot  is 

találtunk t3rt4nelembl1,  igaz,  nea Apitfalvia. Kint  as  •recintiny i-

gazolja, a felgyersitás ilyen UtemAt a tanulók nem blrjAk el. 

A házi felaaatokruil az arnytalansbe móg szomboőtlóbb. 

,ozavak szAma a legutolsó 4. asst. 5. oast. 
Bata 1 annkAra asta 1 aamk6ra 

hAzimmnkAban Jutó  szavak  jutó szavak 
sz.! 

katairaik *mina ZIA 238 OW 

4zavuk ssAma 5412 19,- 11o35 46,3 



A hibák oka tarábbá abban is rojlik, hogy a hirtelen felgyoraulást 

igdnylő irlatempó a tanulóknak nos ad lehat6e6get 	tahát neune- 

veljük rá Sket 	hogy a  leirt  szavakat ujra szsatigyre v6vs 

pitsák, munkájuk hibLa vagy hibdtl.  La visitant as otthon alkássio. 

tett munkák taLusága  szerint ahol gyermeknek aAr lenne 14eje 

az emellearzós lahsargillához mot. A problám,a 114111108ak as oktatás, 

hazes a novel& biak. fito latartozik. 

A fentiek igazolják, hogy a jabb aredmény elóráss órdek6beS41 46 

4s 5, osztályokban tauitó kartársaknak jobban együtt kell Milaide 

- as alsóban a tempót  fassui kell, 

- a felsamon a tempt% lassitani, 

• as 5. oestály amass koerdimajo owl*di Misimmio Seibmi 

aartimanal együtt  küzdj Ön  a tullorbalda ellan, 

sm. a Iniesságsk kialakitása nosesak Ser ssaktanár, de as Wes 

testület feladata, 

- ellenőrsóss•l oda kell hatni, hogy a tanuló felelótlentil na 

dolgoshassók, orbit» benatik as anollenőrzón igányht, 

- a mechanikus, lefokozott gyakorló órákat hatőkony ós tónyle- 

gessn a gyakorlást szolgáló órákkal kell felváltani. 

Toradaseteson a belyesirdai kássadg reslása neat abszolut. Logviss-

giatuk a tanulók benti dolgosatfüsetőt, amellyel kaposelatban  tud-

ták,  bogy a nevel6 elIenórisni fogja ós itt  jobb eredm6nyt tcAZatunk. 
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As elsiondo.tak nem jelentik azt, hegy követelmtnyként támasszuk a 

tanulók minden munkájának a kijavitásit és kijavittatását. hrre a 

jelenlegi órabissimek de as osztályok létszámai lehetőséget nem is nyuj• 

tanak. no as *nearside logy= rendszeres 6u kerüljük el a munkLnk-

ban a felesleges "Ureajáratokats. Ls amint látjuk, as ossalyzatok 

szerinti bentáenál pont a leggyangbbak kapják a legkevesebb ellen• 

őrsést. /A vissgálat as 	s1w módszertani kürlevele megjelenése 

előtt, késsült./ 

A tanulásra serkentő motivumokat először távlatok szerint vizsg41- 

tuk a elhes vissen7itva./40zoli oólnak vettük as általános iakola 

sikeres befejezéeére irányulókat, as általános iskolLval de-zefOg-

gőket, pl. jó bizanyitvány és a kösdpiskolai felvételig terjedő 

lekat. hőeóptévu o6lnak egy 'seeks& elsajátitását. lávoli odlnak oly 

immerete.t, tulajdonságok megszerzésére irányulókat, amelyek eg6es 

élettik munkássága alatt befolyásolják tevékenys 

/16.i. melléklet./ 

TAvlat szerint letSzurkek Ovens.* A 
45zoll oél 51e- 47,2 49,2 

itöz6ptáru *61 )4,- 31,2 

Távoli *61  1o,4 20,- 15,- 

Varlat a válaezből nem tUnik ki 2,6 4,8 3,5  

értékelhető 2,- 1,1 

horouoportok szerint a Jason eólok  as 5. osztalytól esökkenLek a 
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8. osztályig /45..29/. A középtávu odloknál lőnyegeeebb változás 

mutatkozik. Aftekszik a 8. osztály felé haladva a VIvoll o6lok swot. 

rep.. Nemenkkiat 	alaimbem kg/Opt Ant odleknál van a fiuk 

javéra /fink 34 ;;Z, a lesiarait n  W. 16 as eltérős azután a távoli 

eélekwil egyenlitődik ki /fink  lo,4 	a leányokaál 2e %/. Sajnes 

nea All rendelkezésUnkr• • tAtintetben megfelelő adat as ösozehas. 

aonlitásra, igy dönteni nos lehet, bogy a oélek távlati wendszere, 

annak fejlődése megfelelő UtemU-e. A távlatok a vilasaekban gyakran 

keresst•sik egymást. 

Pl. "Azőrt, hogy: 1./ Yelaőbb iskolába jusaak. 

2./ Slórjem oélez, foglalkozások. 

/ ie legyek buta, revelation." /7.b.leány 17./ 

kuhinstein a tanul6s motivumait migy nagy oaoportra osztja: 

1.1 iiözvetlen órdeklődős a tantőrgy, as  általa  tarösött valóság 

iránt. 

2A/ A tantárgy Altai megkivánt szellemi tevékenység jellege iránt. 

3A1 Sajlzmaik váltják ki, erősitik meg. 

4 A/ Ibisvetett 4r40144d6s váltja ki /hasznosilág, jövője Tbdeks/. 

A  válaszok  többsligiairizsgálatunknál as utóbAra utal. igy a motivu-

mok feloszlásit as tlábbiak szerint tettUk meg: 

1./ Jövej• érdekében/hassnossig/ 

2 A/ ;:rzelmi motivumok 

3 A1  Lötelsaségból 

4 A/ Jutalomárt 

5t/ 4gyéb 

6 A/ /KUlső kényszerrel  ej  tinuló mom indokolt./ 

/17.ss. zelléklet/ 



A matiramok es  esetben  eltérnek a többi•ktál. Mig a ads kérdésre 

adott válassoknil a munke öröme, azépsége, as általa történő Onmeg-

val6eitás nagy airtékb.Jn szerepelnek, addig itt a motirumok a  tevét'  

kenység egyik eredményére tevődnek At. 1,egt8bh esetben nem egy me-

tIvuset emlitenek. As értelmi, érselai ős akarati indítékok mine-

sik egymást. Pl. h...  azért  /igyekszea  jól  tanulni/, bogy éleranyám. 

nak örömet ekossak, as instil),  átlagát is Javitem, és pdly.!..mon bol-

doguljak /tandraő  szeretne  lenni P.J./"./7.b.1eány 14W 

.eortosságát, tdrsadalmilag szlikeéges voltit SIN* s tanuldk in elis-

merik, akik gyenge tanuladayi eredményöketen$864stni nem tu..1.nak 

és esetleg a felismerés tanulaAnyl malanUllena 4188 4621110sE nem hat: 

igy a motirum,aint regulátor,mem  játszik  eserepet. "Aln azért akarok 

asztalos Jennie  mert  nagyon  szeretek a  fával  binni, furni e  faragni. 

termelőszövetkesetbs nest nagyon van kedvem. Nonni. Nos érzem magma 

(Orin J6 tanulanak, bogy ennél msgasabb pdlydra menjqk, és sea is 

nagyon verőnek  fel. Annyit  azonban  meg birnék tanulmi, arennyit .87 

asztalosnak kell." 	8.a. fill./ 

A vilaezokban természetesen nemosak mint korlát, hanem mint as •red-

ményt biztosit6 feltétel is szerepel a tanulAs. "...;serintem el fog= 

v4gezni est a fizikai munkét /gépszerelés/ rendesen is portoson. A 

tanulmányi eredményez is J6 ehnes•.." 	8.a. fiu•if  

val6 szemléltet.Sere  telén  as aldbbivilass utal legJobloat "Az  időn  

egy kiesit megnyomjuk a tanuldst és  hátha akkor felvesftek. iudome 



hOemy MOIL felaUb izkolLb“n jobbaz kell 	de adaaegy ••" 

6.13.11eA44 tovAbcizAban as elemzésnél hivataagai jiJ 

4,oboa.Juhdas-Aomir-dr.4ajtiknil.40104$ A taau.16)callApOseti 6a 

erkölozi fajled4se o. mitre 4asaliglaml4tilsaliatW 

4lat 	 legtöbben pv5jük érdekben hasznoztAgért igyekez- 

nek  j61 tanulni. ih.thetően 	helien a eeedebeeetals All 4(.2-4; , 

A tovibbtanuliss fogalma a ad tazalóleildiellteelipks a szellemi 

ly4kra való felkésaillst jelenti o 	sa iddestt ma's= /11.old.i. 

'Ianulóink ide sorelJAk a kölörböső milidabiessimildossfolartatoLt ta. 

rulmánit is. il4ere sek yams utal; 411telkb eadeMeekteei  be 	utd- 

ős wtorszerel5 leszek... Est a gal* asdrt edleestottsm, sort ugy 
6rsem, a tovabbtanultisbaR  is helyt 	 8.b.1iu./ Igy tor. 

miszetes, hsges jó bizonyitrAny xastaserafollaint ea, asopbean kap. 

csol3Iik as 0181)bl:he* de az6aazertsideass As MI adOodik helyen 611. 

/ 15, 1 d• 

harmadik helyen a V, 	elnyerése /142 

	 a "jobb illAs" ipai szakmunkai je1eat. /7.a.fiu 7.8.,/ A 

lednokntl a szolg&itató  ipar, var kiskerskedelem valamelyik át. 

Jelentős azoknak a sztmao  nielk a haoznát jeldlik meE iAmk a vila-

ezok riszint a felnöttok vélaliardt, nzeteit tilkrözik. Gyaixau je-

lenti a "Jobb J.114s" as ifatrANNI01414sti a mesZgazdasLgi munkatől 

való memskUlést. 1.-,zeket Milan grijtetttik ki:  "Azért illyekszem jól 



tanulni/, mert jobb munkahelyet kapok, mint a taz-ben, eat nondJa 

•Ayukám /6.a. leány 1./ Vagys "Azőrz igyekezen Jól tanalni, 

hoE0 felveyenek val•Lbova ős as kerüljek e ternolóssövetkezetbe." 

/8.b. fin 9.1  

An idősett Witt:a eliArően nAlunk 12 2006 3  ley  Jelölte mg a 

jó szakember, aseanunkAs 4,26r4s4t mist 	tovőbá tizenketten 

a müvelt embert. "Az óletben boevuletes, önilld akarok lanai 6S 

tarok:seem arra s  bogy osztélyon ifs iskolán Jó vőlemánnyel loam' re). 

lan." /8.a. leAny 6./ "irt szeretnóm Ezzállni a helyem as dletben." 

/8.a. leiny 5./ "Azért igyekszem Jól tanulni, bogy blrmilyen szakmát 

választok, megillJam a  helyem"  /6.b.fiu 15/. Gyakori eunek 	önz5 

forsAban való negnyilvánnlása: a "osak magamak tanulok" elve. 

ss6list a  tanulók környezetükbZ1vetták it, asl a szülői "buzlitós" 

egyik forms/Jet. "ligóes 61etamben ?lama vessel' ős osak nekem talus-

lok"./8.a.loány 3.1 S vilassic /6 fiu ós 8 lo4ny/ as egyőni őrdek 

ós közöseógi órdek assibedllilsbét tükrözik. Gyakrabban a 7. (Ss 8. 

oastályesoknál fordul all. A soak 'tab fiset6s"- re utaló vaassok 

zsána kevós. i43ses8flass vissmasa as anyagi javak megszersősért 

irényuló törekvós megtalkiható unman, de as anyagi szüks4g1et nun 

nyomJa el a ttlq)it 4. a többségal non& célként jelenik neg. A 

szükagletek szerepőt vizsgilva /anyagi,  kulturális  ős közileLben 

való rőszvótel/ a  többi válazsok is est tükrözik. 

listiknigletkónt a közőletben való megnyi1vánul4s, as abban való réas-

vőtel igénye osak szórvinyosan jelentkosik elsősorban a tőrsadalni 



megbecsaVs /tehAt mint 6rtekel6s/ fornajAban. "As4r igyekszca 361 

ulni•  mert a felsőbb iskolktr),n hasznit foam slossii.  4  V.inult •  maim 

volt ambart jobban msgbaasUlik, mint a attvoletion Siebert.  amit  as  

iskol4ban stegttirulok •  arra egősz 6letembszi extilaidgena lass ős hags.. 

.n.6t fogom v en: 	/6.12.1ettny 15./. 

őrzelni motivunok sz.reps kisebb, mint a hasznoszal 	zo- 

ftiggŐekő •  de amint liittuk•  a,'sodlagosan  as  ott előforaul6 motivu-

;2010-.a1  us  keversdtsk.  Ik  leőzvok válaszaiban gyakoribb 4s korosopor-

tok szerinzi e1t ,5rőst rem ziutat. larraőszatesen sleek nemosak waiguko. 

ban fordulnak .18. 61ső helyen e osoportban sztilők 	őrzett, 

szeretet  All. *;..stilsinnek akarok örömet szerezni 	ostu2y-a a roLss 

J•gy ." / 8 .b • letizor 13./ "Lissaziyianak szerzek vele 5rOmet". /5•Li4a111.1 

2,/ 41,11isori fortilja•  amikor  a  asttlők sz‘mita-a az ,rzoLt 61.5si a -au.z-

nossiggal plrosul. "Azőrt figyekszem,/, !hart uzaleiwa/ek •azzal•  bogy 

Jól  tanulok, őraaest szerzek. imdij arra törekszek, bogy j6 jegyek. 

re feleljek„ mart  akkor  kann,yebbsn lehetek itz, and szeretnők." 

/80). ledzky 12.1 ItIotivust lehet a siker4louSzy,  as  elismerős is to-

v6bbi ntunkirs serkenhet. "J61 tanulni azőrt i&ekszem, mart őrs1(0.- 

ass. J6 tirade a fslelős  után  ötössel helyre lama. A tovőbbtanulis■ 

hoz nagyobb  kedvet  ad." /8.a. letiv 8./ 

A ktitolessiia - bc.lső VASOLLOVILUsa a követola.;nyekkel visesozwlag 

riika.liz következik abből, hogy a tairnlí' eönkziíl közveteti. oat 



1-  3 

ÁLaő kényamorre olleititboa as iaásett mMvel egy tanuló sea 

ki.ivatkozik /1.3 old./. 

As anyagi jutilleft slat asitivuly alig Játszik szerepet Se inktbb 

osak az 5.-6. oastAlyesok omlitik. Nz *amebas is megkárdájelesi 

• jutaimazás-bUntetés rendszerben gyakorlatilag alkalmasott see- 

repát• Cavan 4 gyermaillkivatkozik asonnall Jutalomra. nape& vala*  

mi aJándákot". /5.b. Mint  távolabbi  Jutalom  a  mydri uttar6- 

tóborban val6 rászvétel ***repel. "As4rt igyekssom J61 tanulni, mart 

eseretnák JOvare taorba monni." /7.b. Way 13./ 

közbz .i.;63. not ivaraokra a loitayok hivatkoznak 	"Pajtizadlist61 

non. LIkarok lonaradni". /5.a. loizag 4./ iagis °nisei növiajon as °air 

t 'ljro ,41a64t". /7.a. leány a./ 

dessegsweiiiimmadis alotivapseil 

jelent66440nek tellomerdee mAs atom mindig  tölti  to a 

regulációs funkoióJát. aim vezet feitStlentil elbatroz&s. 

Lim de ig  w nom is realizálódik eaelekv64b1n, azaz tnulás. 

ban, 

• enetenkánt az egyAmi de k6edeeetgi Srdek zsótválanstósáhom 

az egydu 0,51J4t nem a ktztlsefig 061Jain koresztUl 

kívánJa megvalósitani, 

- a sotivunok ne i  a tev4kenyság enjAval, lumzem umiak egyik 

er•dmányável kapesolateaak. 



24. A tauulők pákairánulAsa, ellzaválasztása 

A problémakörön  belül vizsgáltuks 

a fog1alkoz4si profil követelsOnyeinek ismeretét /8.osst./ 

b./ a tenuló pályavélasztásának, pályairányulásának UsszefUg-

sét a szülft foglalkozAstval /e.oszt../ 

o./ a Oilanprostizat /5-8.0szt./ 

-./ a pálysirényulást, pályaválasztást /5-8.oszt./ 

ad A foglalkozási  prof ii követ  jsuinek ismerete 

A nyolcadik osztályoz to:Gala dolgozatot  ittak  a  sav feltüntetésé-

vel "Aért tart 	it alkalmasnak az Albalas válaastott ptlyár3°7 

(amen. A dolgozsitabat '.;airkozka 	IllyalAlsktan o, süve 74-76. 

oldalon feltüntetett szempontok sserim. •1smostuk. /A  táblázatban 

(soak azokat a követelsAnyeket tüntettek fel s  amelyekre a tanulók is 

válaazoltak. As általa feltüntetett követelményoken kivül még a ta-

nulók addig szerzett tapasztalatalt is felvettük. ;sst tern6asete-

Ben cask azoknál a válazzoknál, ahol ennek a realitLea feltételes-

hető volt, pl. zialeigazdaségi munkákkal kaposolatos tapasztalatok.  

Egyes foOlikEWOOkla ennek figyelembe vétele irreális lett volna, 

pl. Ovóni szerelow lemei g4 sokat játszik kistestvérével./ 

A pgyavglasztáa ayermekeink életében két fontos azakasznál  jelent-

kezik, Llat5 az 6.ItalAuos izkola elvégzése, milsodik a középiskolai 

tahulmányok befejezáse. töb s66tik/Artisunk területén a tanulók 

75,2 ',-;-s/ as általános iskola befejeztővel kényszerül a pályavá- 



hrr 

lanstAar:,. Afteral a kSrd4s, rend•lkesnek—e a tanulóink a vLiauz-

tishoz 3mIkm40111 irettm44.011 MOM4,11m leyekeztek egibehani;olui az 

egyőni ettette4gebut a pArmadettiftibblat 

A tanulők v41aszai elemzőse tali•s •gtez5ben a fenti k6reJa,:ket ues 

meriti ki, le iia;.1zefüeAs65on a többi vAlazzok e1emz6s4ve1 az adott 

iskola tanulóival kaposoletban fontos követkaztet4aekre jutt.at. 

Slfogadva Csirkszka  J.  követe1m6nyreutxzerát, Legialapitható, holm 

kivana4k  a  taraadabauak Altai ayajtott 1ehetős6gekkel, 

de a realittaokat asetviesik figyelembe* Viamaihban a kövotela-

wak az alAbbiakheza osslanak me. 

kegnevezős 
.....1.0111111••••■•■••••■•• 	 

‚tub LAnyok Yiuk ós lok 
öeüzesen  

   

Yoglalkozde k8vetelm6nyei 	4,1 
	

5,4 	4,7 

6zemigyisAg adottuelgal 	13.3 
	

13,4 	110  

iigyütt 	 7,8 	8,6 	8,1 

hint  k4s(bb latni fogjuk, a tanulők 6s szüleik in inkr_bb osak bolo—

élik sagukat leendő élethivatásukba a követe1m6nyek reAlis n6r1ege-

16se  helyett. PlégszembeetlChh leas a zirlege16s hi6nya, ha a köve-

telm6.nyek 6s az alkalmasLIAg rendszert hasonlitjuk &laze. 
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2iuk 
_% 

Le!avok 
min 	% 

OB.:semis 
ash. 

9 5,7 3 2 84 12 4,3 

2 1,3 1 0,8 3 1,1 

4 2,6 3 2,4 7 2,5 

16 10,2 9 7,4 25 8,9 

64  4o, 3 44,7  1 19 42,5 

8 5,1 5 4,1 13 4,7 

4 2,5 3 2,4 7 2,5 

18 ■••■ 

1o6  6741 316 61,9 182 6.4 

,..legnev•s,1 

egdanaégügyi köve-
talmln; 

-rsékszervi 1051,. 

Ugyess4gi köv. 
1ebetőe4gek 

bentille adottsAgok 

AunkávA. 
foglalásban 

dletben, 
szoci„ 

A aserailoriotls orektikus 
/tarekvési/ tőnyezftben 

A ummkaerkalos követel-
menyei 

A szemg1yis6g adott-
eázai össsesena  

iatialkestisi ki5v. ds a 
Oneniagiodg adottságai 
issimmia 	ja.9 loo '  - 

/A fenti tiblAsatnál a vissonyitAst Cairszka Janos 1.1ta1 t'%ylege-

Ben feltUntotett ktArete1m6nyok alapján v•ttUk t/ 

A foglalkozás kftetelményei mini a k. t nemnál osaknem egyharmada 

as 8esze3 kftotelmAnyeknek, tehát es is bisorvitja l  bogy a tamale* 

a mirlegelés helyett inkább °oak "beleéli magát" a válassilebt Sys-

lalkozásába, e zen belül  a mentális követeladayak alsolt Oahe* 
lyes, de es is  csaknem eeseben as 6rte1ai 	biptesigna /3A/ 



Ss a tanulaAnyt helyzetük kritikájára /30/ szüktil. As értelmi fol-

tozó képesség követelminyével kaposelatban mérlegelősük ogyrőszt 

alátámasztja a választott foglalkozás elérésének lehetősérót, ste-

r4ast lehetőségeik korlátját jelenti. "Mpipari teohnikumba jelent-

keztem...  irt tartom magamat alkalmasnak'? 	Gondoloa ere j45 

a tanulaányi eredaSnyea ahhoz, bogy ezt as iskolát elvégezzem. Aai 

azt illeti, a magaviseletemzel atom volt még eddig baj 	a kőt leg- 

fontosabbat beirtam, ami a továbbtanuláshoz szükségea: a tanulás 

és a magatartis." /8.a. fiu 1./ Valóban fontos mind a kettó, do 

.miit Ittjuk, a tanuló által ealitett követelmények elsőeorbar az 

általános iskola a tanuló által kirapadott ős szubjektivan felna-

gyitott követelményei. riint a lehetCsóg korlátja őrdokes 

r8sődik as alábbi válaszban: ":Arl nem as a jó tanuló vagyok és nea 

szZalitok tovább tanului. Azt gondoltam, ahol  nem kell tanulni, ott 

lasz a lac:JAI) helyes4 A tsz—ban... ."11 uzeretem ev,t a inupka ős 

otthon is icon Bakal foglalkeeMt vale. Az Allatteny4Bst4st, a föld-

müve1őst. !IL is okan vanilak /a tsz—ben/ de lehet, hog, Wig többen 

is lesznek, mart a sok kitanult diikot sea tudjfk elhelyezni a gyir-

ban. Lilőst nem tudnak biztasitani a kitanult diikeknak. ku oda. 

adom az iekoldban másik tanulónak a helyomat. A Onsőrt ős a meg-

41het4sdrt  mindenütt  meg kell diaeozni.w /8.b. fiu 13./ 

A tanulók 4rzelai életben, szootabilitásban aegnyilatkozó adott-

sAgaik előtérbe helyezése a legfeltUniibb. tI zen balul az drzelmi 

beleilleszkedés /44/. linnek hatáaa kettős. Agyrészt  helyes  an 



beilleszkedés, Wisr4szt azonban ANonja a tanulókat, Met.' 

ve belyettesiti náluk a VOW kftetelmény reális shriegelését. Air 
tehát nehesen  jöhet lltre Inzelmi azonosulás a felismert MA14014 

tett kaveteIe:aywkkel. Gyakori, beg, az ;rzelmi 'leilleszkedásbn 

411 pu.iztán az alkalmesság mihrlsomUse. 	asdres szeretnék fol. 

rtizz lenni 	 mph) ssams. bs4p, tilts** naaillbet doXgo- 

sunk. hysiron mindig hilvöstin dolgonmink, t4len ipedigadmiebou 

retom a száp hajviseletet, sserotems  ha vs1401001114,19011 11fteau 

fósülve a naja. Pngyen szeretem mLsoYnak a  WO suOpOr Magfócill. 

ni t  egyszóval szeretnft foartisz 	/8.b. leLny 

Teraászetesen nea kivgnjuk az órzelmi megn;;ilvánuiZ.sokat tittórhe 

ssoritani s  de as enAoi6k tulzott szerepe asennyiben nem a köve-

telisányekkel vs16 asonosulilsra pU ábrAsdozássá válhat. 

A  válaszok azt bizonyitják, hogy  a  tanulók többsdigisilplipsvAlseri. 

ti érettb6grC1 nem beszélasti.nk. kbvetelmArsizet  a ismorik, 

igy a szemOlyi adovteklok ős a foglalkozás zbvetelmlnyeit aspostet. 

al Les tuUják. ALliini4en problematikus ez részakre & - 	b' a v6. 

lanztott pály6ra való felkészülést az egyai.emen, vagy aiskolás tdr-

tónő továbbtanulást mifig közékinkoan üirt eredmény is mmik6r-

dőjelesi s  számolva a felv6teli nehtizségekel. 11,rre utal azAgyik 

dolgozatból itólve értelmes - leiaika válaaza. 

PHs valaki megkérdeza, Logy a4Ly-4) tovább tanulni, a válazz: 

retnókI" 

•••  s  si lesser? 



ninl . igkittirosv a v(Igiec. «& van idő. 611,  &S  v'2eolok 

igy, mart as 4let sokféle 1-)hst. ,oha nem lehet tudni  mere codor. 

ja az encert. 6z4rt "(make szeretnék gyógyszerész lanni.e /8.a.leány6., 

A foglalkozás megválasztása azonban  ritkán  történik szülei "paranos".. 

ra. 

Ebből levonható pedagógiai következtetés; 

A tanulók 4s a pillwavilses*As problémája ertórbe 14p mind a ozooia-

lista, mind a töbl oreasibbou Munk lényegében  még  megoldatlan 

feladat.  

A továbbtsnulés "értékelése  szak  as irányulást tükrőző statiszti-

ka alapján történik. SS as utolsó két évben diferenoiáltabJ ugyan, 

de nam tartalmazza a választott pályára való alkalmasoég követ41— 

ményeit. Igy inkAbb oak as átrótegeződésre, auLak as Utemre szol-

gáltat adatot. 

As egyes foglalkozelsok ismertetésékez jelentős segitséget nyujtanak 

sgyau 	ivanként mv6.jelanó s  rosiblerriut magyék dltal kiadott tá- 

jékoztatók. Szek a tájékoztatók azonban nem alkalmauak arra s  hogy 

megiamerjék tanulóink as egyes pélyatakrökot, a szükséges általános 

és spool/ilia képasAgeket. igy inkább  ezek  a beleélést segitik 

A televisiós adások is — jelentőségét nem kivánjuk leboosülni 

többet fogialko7liek as étlappal, mint a követelményekkel. 

neveleink söma pszichológiai ismeretei nem államak és Ilea is &Mat—

nak azon a szinten, hogy a p4iyalélektan, munkalélektan ismeretében 

tanásoaal láthassák el mina a tulókat, mind pedig ssülóket. 

(:rtimaz1 vesszük késbe azokat a aokumentumokat, amalysk  ilyen  iris" 



munkinkat elősegitik. Póldául as Urvos.hesss6gagyi .0olgosók Judi* 

szervestc Iskolaorvosi ozakosoportja 1966. Aprilis 8-án tartott 

dl6són •licngzott anyagát. /Pilyavilaaztási tanóosadás as orvosi, 

pedaegiai 4s pszichológiai gyakorlatban. Aunkaugyi -in:sztrium 

1968. óvi kiadása./ A komplex vizselatok mindjobban 8zi1ks4gess4 

válnak minden terdleten, mert a társadalmi tui4s összesóge rohamos 

növ•kedősável  as  egyőni tudás non tarthat 16p4at. kz nevermunkdnk7 

ban legjobban t/lán a pályaválasztós problőmáival kaposolatban 4- 

rezteti hatását. 

Az elmondottak alapján szUks6ges: 

A pedagógusok továbbképzáse terón olyan továbbkópz6si forma meg-

szervese, ahol as arra önkcInt jelentkezők elsajátithatjk a pAlya-

6a munkalólaktan alapjait. 

A pályaválasztással kap•solatos  kiadványok iemertesdák a pályatük-

röket, as er ,ves szakmákhoz szUksdges általános ás speciális kópes-

sőgoket is. Amilyen Utembsn nópgazdaságunk helyzete engedi, bevit-

aók a pályaválasztási tanácsok hólósatát ugy, hogy  azok konkrőt se-

gitséget nyujthassanak iskoláinknak, a hoszdjuk forduló ssd157msk 

ős tamulóknak egyaránt. 

szempontból is ficyeleure it6 ta-tutay Uyula felvetőse a  Jelen-

legi iskolareform igeratIse 	 bogy a fejlSdős kósGbbi szaka- 

azán &edemas leurie olyan iskolarendszer megalkotása, amelyben a ta-

nulók zöme nem 14 óves korban kówtelen pályát vilailatani./Urtutays 

A szocialista mftelódőseszaőny kialakitAsállikibla4164404464, 

1967. 6v.11.sztia./ 



I 6 1 

b. a tauni s Anak - L air' 'ulásának öszef' •  

ei_lallsio lehlkaits al 

A gyorsan fejlődő tirsadalmakra jeliemső a nagymérvU Atrétegezédős. 

Az iparfejlődés gyors  üteme aloZsorban a paraszti rétegeket szivja 

rel. lw a parasztsk; számaránxa rohamosan osökkan. A masőmialaság 

gépesité• azonban  pótolja  as eltivosottak munkaerejét. ldnagesam 

természetesenNhany •llontaandisok lépnek fel t  mert az tits* nem pen-  

ton azonos az  eltávozottak ős a gdpesités aránya között o  aAer4szt 

Wig a meegazdaságban a eftekkel dolgozók szaktudása sem növelha-

tő  tatszés szerint. A Eankahely-struktura megelőzi és maga utit 

vonzza a szakmai strukturit t  mert a fejlődés megkövetali, hogy a 

munkahely-sturktura ne a mai l  hazea sAr a hoinapi ssakaapstruktui. 

rának felejen meg. Az iparosítás gyors abase nazi* is fokozta a 

gépi nagyiaar hatstt a munktsokra. tigyrdsst nőtt a ssaimmikddl /ma 

lyettesit6 tanulatlan munka iránti kereslet /Lisa segimbirok 

nau ssimm/oadordszt a gépek karbantart4saos t  eserel6s4be1 6s 

felügye1et4hez szukségas magasan képzett munkis irénti igénye 

amig az emlitatt folyamat felgiorsult t  megindult ezy 	ik folya- 

mat in. "Elg %pinto az ipari termalés kialakitásának kezdettir a 

munkafolyamat felaprézédéaa sok t  önmag4lban érthetetlen r4ozattre-

letre valóban elengedhetetlenül szükség van - hiszen aside 0.11,1101 

váltak e müveletek gépesithetőkk4 - a technika 	Wiettglisi 

szintjén a korassrU automata gépsorok &naafi/On* Adirtővó val* 

a - korábban sztmos különféle gépekre fe1asstatt4olgasaihreletek 
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woUla kink LeérLyok 
zzak-nem neat laps. szak. . ért  

kh 

4;z:.i4-nem 
nest képz.azak-órt.  

kd z 

saak- Lam 
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52.4  46.- 1.6 91.4 8.6 - 96.2  .3 .8  - 

, 

flz.mezőpasd. 

$gyéb 

apirtőkelh. 

Maim 

2jb1i ösLzevonisa... ,45zittl haVisa mhzettink zzerirt abtar nyilvenul 

meg, hogy a f•lam:zott re.zmunkák ajbőli integrtoidja utjtin elő-

segiti 	 As automatizálta hatéaa 

már La is megmutatkozik Vlahet abbar a szerény lormLban, hogy nff 

a kerezlat jőlkhpzeft szakmunkősok Jr:fait ős odriiejUleg azok a mun-

kák, amelyek sex ismereteket,  sem  jártasegof n.ez igőnyelnek, va- 

is a logembertelenebtek, fokozatosar eltthinek; mAnthogy 49;an e-

nket a mmtkAirat lehet legk6nnyebben autonatizálni.,  Mime/ F.: 

aseadiski fejlődift trendvonala ős a helyrelllitási perfődizak. 

iSapadasigi ős Jae, Xtmyvkis6 IALiapest, 1966. Z.18-229./ list a 

t•rmaatot tukrtisik a 8. oszt. tanulók ptlyaválasztásai is, ha  

Oz:.,zahasonlituk a sztila foglalkozásélml. AUlanősen saes:Waffle 

ez a tclyamat a fink esetében. 

j1.8. es. melléklet./ 



Amint a fanti adatok  igazolják,  a fiuk résséról is megvan as átró. 

tegeződón, dO a fizikai torraelőanacim belül, • mmialladaa4061 as 

iparba. tz irányulás azonban még 1104111.4a a cstlhagletet. 	as 

arány  a rezőgazdacógot illetően krits Bade: 'tlersenyfut6s ai2000 6vtg 

o. órdekfeszitő Wive  alapján orszAgunkban oaak kb. 50 óv malva less 

reó]is. Fieyelemre m6lt6 azonban a szakkópsett 66 a nem szakkrzett 

runlAk  aránya.  Lz teezi kUlbnben !rtbetővd a páljayl:laaztás 

lyaprestizonfl kimutatható trendvonalat in t  azaz fiuknál a regress-. 

sziós iirmy a saakkArzettsóget ig6nylő fizikai termel6Lunka irányA• 

ba mutat. /Es vsosi iskolikra, ahol órtelmiségi ós clkalmasoc:t szár-

maz6su tac:ulók wmLak, nem 6rvón.yesU2.hetW 

Termfezetesen a fejládős felismeróse s as ahhoz való tudatos al• 

kallaskodds ritka, a munkahaly-struktura Ye...Ito:644a óa ssivó ikat6sa 

a szakai etruktura alakulása a szaLj•ktly elhatáraztsoaban, azok 

motiyamaiban nem, mindenkor megragadható, da 44atlaztikai, kvantite• 

tiv folyamatfban a t5rvényszerns6g felismerbetó tis  csak  igy ragad• 

ható msg. 

A leinyoknAl nAir as 6tr6tegezJ16s a fizikai munkikkal kapesolatban 

nagja6rvil /easel k6sőbb foglalkoznnW, de náluk is aL irányulás 

egyik jellemzője a szakkópzetts6get igónylő foglalkozások válaez- 

Srre utal as alábbi via41144 eálkiNAPINSAIlt 
	zerolőnek azeret• 
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mert lost a ssakmit nagyon szeret. Amer. smor ,ate:_ szt a 

szakiat, Aert nea  mindig sayfa.ite mulakát 	tóiem. 

F.J./ 68 in már gondoltam arra is, hogy késóbb 	S*dent  Peta• 

tenek  dB akkor nagroa sok sunk& loss. Akárhányszor ultem már a Open, 

mindig arra gondoltam, bogy kát vagy hires óv  mu iv  én is naju ön-

állóan tuaom vezetni a eépt.  Ls aki órti 68 szereti a munkáját, an-
nak nagyon jő less a kereseti lehetósége. oserintem es a legelter-

jedtebb munka. ha letessam a gépsserelői  vizsgát & akkor elmegyek 

valamelyik taz-be gépszerelCnsk." /8.b. fiu 5./ 

A fiukra jeliemző, hogy a népgazdaság szUkségletét  igyekeznek  fi-

gyelembo venni az általuk  ismert foglalkozási ágakban, noha a  

lalkosAs követelményuinek  ismerete hiányos. 

As egyéni válasstásokban a felismer6s; annak regulátor  szerepe  ds 

a megvalósit68 midja ellent6tes is lehet. As egyik fiu helyesen 

ismeri  tel  a foglalkozzisi ág szükségeasógét,  mérlegel  néhán," köve-

telemyt és személyi adottsftet, 4e a foglalkesist mint magánkis-

inaros kivtiaja folytatni. *As asArb tastes awn alkalessnak e 

szAmtra, mart :!ondolom, hog,. oligt Ian vagrolk,  g  SIOretek Uolw 

gosni is. Van ms szakma, de  ahhoz  new vagyok alkalmas, mert ki-

osivagyok da nem vesznek fel t  abban biztos vagyok. Azért is vi40. 

lasstottam a kóreives szakmát, Alert szeretek épiteni és szeretek a, 

tetején másakz1niikiems1611 taem.P.J./ kiosi ember a tetZni/ és 

•oldozni. Akihez el akarok menni Inasnak, ls is nagyon szeret, 

tudja, hogy paorgalLas 	Ucyea vac/ok." /8.b.fiu 
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eduLLMUWIEestilluuElaBulók,2141:2E12111.211:1 

• pAlyaprestizof e pélyavdlasztdasal baL,zefiluőabGr. vizsgLltuk. 

Célunk volt Legtudni: 

. mennyiben fUg3 &vise as 61taluk lesz bbnek tartott ntlya 

a vtlaszttisukkal, 

viltgorabban kirimbek 	illetve me...lerai a v(,lasz- 

tits motivemait /tebit kontroilként is alkulmsztuk/, 

- milyen Io1N.o; .1.nek a ttlrnadalai esabads4 Distositotto le-

neue4gekkel, f•ltdtolekkols as mennyiben betimes's& mg 

em óni vtlaaztdmi osabadsigabat. 

hit ártilik a munka snabadadga alatt? *As *Abort smoke mibaiskigua 

elve azt a lwveteladnyt toglalja meeába, hew S  imireadadassinuen 

muukakópes tagja akadigy alkUl vdgezbtasen term:or:1 tevőkenysőolt, 

linetleg IolalkoziesserU gazdandzi munkilt, teljesitve a tLrsadaloa 

mumlival jklró köte1ezetts6geit da élvezze 	ebből sairmas6 előnye- 

it." ihellei Andrúr: hunkatan, nudapeat, 1948. 20-22 old./ 

ezerint a munka szabadstemak tőnyezője: 

• munka hivatLaszlrasóge, 

4.i tAmaadalni saerepe s  

34 an saber amOliattlithilk 2440 ontooaUL eE:zkőze. 

eA sat bummed  filozófiai irodalox jellegzetes tensible Menewor 

állispontja. After, azembe,Illitva a monk6t a saabadadgials  S maam 

bads4g wrknellenessőgőt 611itja,  8  •  kdvetkezt•t4st ad shommema 



vlesis  A munka as be3A uzezbeo.IJAIig jut el, azt tartva, bogy a 

rnmirtit nem lahet drömmel v4semni. "tiluden tevékeig, awelyet a 

szabade4g tu,.iatAval teljeeitenek, elveszti a munka jelleg6t. Amit 

örőenda tneinek, eppeu omen tevékeuyseg örösteliségén kereaztül 

veszti molhaJellte /t'ukász Cy.  i..  53e 01,4 

A muuka azaLausuganak marxista elmélete aLelint aiapvetó fe1t6te1 

a zualca eliklegenautis aossauatetOse e  a tLreadaimi ta.La.jdon létrejOts. 

to, és a munkamagouztás term6azetes jelhOOMOIMismzUntetare alap- 

a munka alkott ‚ellenek kibontakostatien a ejakituső, szer-

vest) ém vtigreLajtó lunkciót térearialai egyesitate atjanl a xmara nO 

put .0  u létieni.cart—s eazköze Iegyen; a munkamegosztés mai jells-

gawk megszdntet4se„ az egyén felszabaditása a munkamegosztafa egy 

valamely 4gtita torténő kényserd b•sorolAs alól. Az termkszeteson 

a kommunizmusban végzett. mumkéra less jellemző, de ismeraUnk kell, 

fejlődésünkben medaig jutottunk. 

traisse a preatima vissgálatándl kUlönböső teglalkozésokat toimbrit 

egy...egy osoportba. va.L6assipaatos Opet kaptak, de as  adott  e-

aetoen emu nem nasamahatialk, weft 

- agarmiakte2adiAli‚1ig1alkozAsehibbilloraati,164; cozek j6- 

rim sag tAvol All a mi  falusi  grarmalbeink sam41,C1, 

- as Altala felsorolt foglalkoe.sok közötti vlauszteis pea 

ad kítpet a iimikai ternelő munka megbeesdlésére. 
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Osisesen: 	loo t- 	loo t- 	loo t- loo t- loo t- 	loo t. 

A ktft ktird4aro ado** ialadsokat Os sehasonlitva f1tUn a fiuk As 

leinyok 5rt4kolisimak irányulLa4nak a ktilembehle t  i els•lsorbazi a 

ilsikai twofold umakihoa vtk16 viszonyban gyökerazik. 

/19.8z. melldklet./ 

Klemesztk először a fiuk Artékelősót. :A.t4ke14sUkbeallablik AM 01245 

helyen a :szeliemi munka All, de ar osupdn 6,6 -al több,  *int  a 

zikai annke. A szelleml munkakörör  belül  a sorrend a következe: or-

voe /11/, tanAr /7/, tenger5sztiszt /6,a Agri ős (Iasi tv ao!%sok haw 

tAsa itt kftvetlenül  jelentkezik!, sein6az /7/, mőrnök /5/, sport-

ember /3/, pilóta /3/. A többi ezőrvIvos. Komoly figyelmeztető rA-

seUnkxo, hogy a katonatiszti pAlyAt mindösze egy tanuló jelölte 

mote, mint a legszebb foglalkozAst. .övetkeztetni lehet belőle errs, 

how az aktiv honvódellmre való nevelésUnk  sorón  sem a joientősAge 
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fellemPielb0114 Oat 1444 érzeux.ilog e hivat.itaboz nem tudtunk  ta-

nulókat közelebb 	 katonatiszti pályához közel end fogla2kes4 

soekashl-is yéluául ejtammovis o  pilbtm, aigyen jelöltek neg. • 

Itorosztályok szempohtjáb61 villftilva a szellemi foglalkozás =sae.. 

legszebbnek tartott Menbiblit is osökkea/5. oszt.-nál 

51,1 , a 8. oszt:.4osoknál 17,1W de h, lyót a választott fizikai 

Aika loglalja el. 

A "..liért-eket vizsgálva *sayer tantllek sajncs N'' .*:g a 8. osztAlyosok 

között sek, ismorik a szallomilmsak,: fogalmA t  holott  •hnek tisztáw 

zLsa tantervi is nevelási tervi követelm5ny. A szellami munkt töb-

ben nem tartják munkLnak. As egyik 8. osztályos fia válasza a fel-

tett k.f.-rd6sret "A pedaegus. ti•w dolgozzik won magukat, mint a 

régi parasztok, nea mennek tönkre. "/8.b. fiu 1./ Lasonlő egy m- 

aik  fin v41emin7e is: olieWbro *1St ass sokat doliesmake /7.a.riu 4./ 

Az indokok között *1188 helyen a 0 fizetős, a 36 kereset A11 /külö-

nösen az 5-6. oast. tanulők válaszaiban/. "Airnök. Miageeme a sok 

pz 5s nem nebéz a crInka." /7.a.fiu 21./ 1 ,:;Lotaoaik Imayen a kaland-  

vigy, a romantika, az utAzgatás lehetőse, ez viesant a 7-6. °as-

tilyosoknál gyakoribb. Pl. nengerész. Bejirják a vilftetio biltrak 

és merszek." /7.a.  fin 2o./ Vagy: lieutbalista. :;ok belyen jtr. Kül-

földre is  sebet."  /7.b.fiu 1./ rolo fiu soak Alteldessedera  hivat-

kozik.  Az embereken valő segitio elsrsorban as  orv  es Ss a pedmgip 

rus mwOrtjAnak őrtékelősével kaposolatos. Jelnős  a muuku east

tikja. "A rádió tivirinjittsnál dolgoz6 emberek lookijit turtam 

a legszebbnek. Sz tiszta munka, nem olajos da ksaosiSs, mint a 
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szerelőké.“ /8«a#fiu 4./ /Érdekes a vonal: apja géplakatos és ő 

autó«- és motorszerelő akar lenni, tehát a gépekkel való munka, az 

egyre magasabb szinten történő kezelése, irányítása./

Indokolják még: hírnév, igényesség, stb.

A fizikai termelő munkánál a legnagyobb mérvű a megegyezés a leg

szebbnek tartott és a választott pálya között. Regressziós iránya 

fordított a szellemi munkával« /.»agy mérvű, az emelkedés, 5» osztály

ban 18,6 a 8. osztályban 51,4 $./ ± választásnál viszont az emel

kedés már kisebb, mert az 5« ás 6. osztályosok, akik a szellemi mun

kát jelölték meg legszebb munkaként, szintén a fizikai munkát válasz

tották. Itt tehát a legnagyobb mérvű a megegyezés. Ez természetesen 

vonatkozik mind az iparra, mind pedig a mezőgazdasággal összefüggő 

foglalkozásokra. /2o.sz. melléklet./

Az egyéb munkákkal kapcsolatos fejlődési irány szintén mind a két 

kérdésre adott válasznál megegyezik. /5. osztálynál 25 /■» a 8. osz

tálynál 17,1 /./ A foglalkozások is csaknem azonosak, azaz a válasz

tott pályával kapcsolatosak.

A fiuk tehát a társadalom nyújtotta szabadsággal élni tudnak. A 

foglalkozásokkal kapcsolatos értékrendjük és választásuk zöme egy

beesik és megfelel népgazdaságunk fejlődése nyomán keletkező szük

ségleteknek. A leendő életpályává! kapcsolatos munka, xoglfj.lkozcí.3 

nemcsak a megélhetés biztosítására szolgál. Képességük, tehetségük
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kibontakostatását oeaválykoriatoSHievareaja 140 

megtalapithatő as is, hogy  a mum.A fogalaalag ass ti.sztásett, a 

foglalkosaok, hivatások ismerete sza c-Lnycs 621 ouak karayezetdkben 

7ter7lIva foglalkosásokra tejed ki. ;.rdckes lenne est egy vflrosi ia-

kola adataival Owizevetni, valószinti kimutatLaté lean° a falu és a 

v4ros eLertéte a szellemi ds fisikai menktkerők feli való irtnym. 

Vsban le, 

uotiviciók ep-jittatozgara ata.lnalr t. pályaprentisenél és a fdlyam. 

-761nsztátinAl. as eltérés a legnagjobb 	n prestiza Jl a ro- 

maretikas elképseliisek, kalandvágy .terón, utazás, 61mi3nyek, stb. Ls 

őrthet6, mart pályijukon ilyen lebetőségek vellemiqytik ssarint MAM 

v6rnak redjuk. Második holyen a munkahely eastátikAja, ssinttin  ért-'  

hető. mert a prestissnél felsorolt fogia3kozások egy résse &wale-

ai roiaalkosdu, mig az '.1ta1k vAlasztott foglalkeedgek többs47,0k- 

gollyikkol kaposolatos /olaj, voirl, K5veti ext * $61111166asilag 

sztiks4g•s issikák eliemerise, maj.i. as olyan manka amelyóbbon as 

oktutés, a mankában való 3nreval6sitása •lZttilk is nyilv6mvalő. 

,)zo*Seötlj stis a birnév Auvlssi pályák/. 

Asok a astivellek, allelyelt a pi3,yaválasztásnall gelabalaajla a  pálya-' 
 

prestizsnél feltantettokets  as egyéb kategória& soroltak illanak 

itt az elsC helydn. :.rthető, hiszen a legszebbnek tartott pUyáhos 

konkrét, a gyakorlati életbeL 	emlegetett indokoVs tnrad. 

lovább4 a soutka Virgya irauti szeretet, hiszen kél,zcletAet 01845. 

aortas amok a  munkatárgyak foglalkostatják, amelyekkl mAr kaposolal 
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knrUltek, vagj egy!ni c4ljuk, ho3y vele kapcsolatba beilljenek. 

Ugyanez vonatkozik u harmadikként kimutaishat6 	padolja, ért 

hozz,  air osinálta", tehtt a taparztalaton a2apa16 motivomok.:a 

A Wess4410k kiboatakostattsa sem kerülhetett előtérbe cask a vála4z-

tiamil, hies ilyen irAM,M4Asuk e1s6sorban saját kápeeségeikre vonat-

kozhat, Lam Wig asit ads  csinál.  A rokoni, osaládi kapcsolatok is 

a vc:dauztanál nagdobb m6rvilek. 

A leányWznál a pdlyaprestiss nem  azonos  a AA* prestlasvisagilata 

nyert tapaszLalatbkkal. A regresszió irdayok e1térmek4 les■ 

többja uzintin as 6rtelmdségi .eoglalkozásokat tartja let;os•bbmek, 

de  mi'  a filiknál as 5-8. oustályi 	ökk•n /sort; belép legazebb fog- 

lalkozdzaJrt az 61ta1a vilaasc.ott fizikai termelő muukal, adJig a 

leániokna a 8. oszcély felé haladva emelkedést találunk /5. oastálps 

ban 38,7; . . a 8. osztályban 69,3 W. A szellemi munkák közül logvomr-

z614inak  as  orvos 	‚j ‚t  találják /24,7i, majü a pedag4ges sun- 

kAját /15,9 a. Miami  1Iiwast6k slog legszebb foglalkozásként as (I-

nekeznők, ezen belül a iiiidaaimakesok pályáját./lemét  a  tánedal-

iessLivid hatisal/ A amidisaak között ix 9106 helyen as emaitett 

pályLkk.al szoros kapcsolatbah 4116 humanitás-értékek illanak /25,6 %/, 

'Az otvos r akmája a legszebb, 14-Aert sok betegen seit. bagyon sok 

embert merit meg a halllt61. Yeatos felalata van. 4akran éjjel is 

felkelp bogy emberéletet merten." /8.1). leány LI Vagys "As orvo- 

si pl4ra a legszebb szerintem. Az orvostudomány már több ember élmi» 

tét meut•Lte A.eg, 6s 6n azt gonaolom, hogy as ember legdr4gább  kin-

ose as élet, mert °oak egy van." /6.a. 1o4ny 13.1 A pedagógusok 
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munki-jitval &Ala narzobb meg4rtést tLl.atunk, mint a fiuknál.  "Lg-

szebb  ptlyának tartom a tmndri pályát. V61enyem szerint azért 

szebb, mart a gyermekeket tanitják és oktatják. A rossztól elvonják 

a figyelmüket. henstre ó becsületre tanitják tket • Mabee; minelwas 

belatik." /8.b.le4ny 7. Cukrász szxretns Lanai./ Illőfordnl. togr • 
foglalkozással kapcsolatos ereamények egyike teszi vonSili a leg-

azobbnek 'tartott pályAt. "Ileken a tánodaléneklés - mint pAlya - 

tetszik a lecjobiamil mart a tánoualSnekesek külföldön is hirc_ek 

4a ask:Ivor nag is blvja Cket egy-egy feszUvUra." /7.b.lotAy 13./ 

1..tuo1ik 11.1,yea as ma pttllyilmt qa31tik  és ea Is olIentéthen a 

flukrál  tapasztaltakkal  a 8. osstilyie smakedik, között uralkodó 

a "hyo  ni  foLrlalkozás".  .Igy  a varrónő, elárusitő, fodráss. 

jelentdaebbek a munka t4rgybaak szeretete, a minks. 

hely esztétikája, a kényelmee munkavégzés lsbetCAEe. 

A fizikai terneltritmalit alig amlitik /4 fit 	azok sem miuUlg le- 

netnek kaposolatban választott pilyijukkal./101. két leéwyka  ‚b& 

nyászatot jelölte meg./ 

Tehát ha a kft nemnél a legasehbnek tartott pilyititz di iftlealkasisok. 

ről alkotott elképzelések regraassiós irinyAl vannefiljak, ast tapame-

taljuk, hogy minden téren, illetve mind a hározainnikatertileten •lien-

tótes a trendvonal iránya. has ismét arra sigyelmestet beny,ünket,  hogy  

nem bessélhetünk "a gyormekról" általában, haws tioreleabe véve ke-

rukat ős nemüket,  neve lőj munkánkat a konkrét köalleaftimes, mean Wilia 
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• konkrAt ssa Lyis' 	1 airelleattina. 

Ha a laliayakni,1 őadaalimisalitjsk a 0,11giavála=ist.lii • pilyair6ora148- 

sal a legssebbnek tartott pályát, foglalkozoleo.ról alkotott elkp-

zelést, azt tapasztaljuk, hogy szintén nagyobb az eltérés, adnt a 

fiuknál. 

fisikai Uraelő munka alig ját:Isik szerepet. 

A válaaztott parbal as egyób foglalkozási 4gak jéval mieglaisik a 

szelleml amaidt. Mdad a k•ttő a B. osztély felé baladva osökkemést 

mutat. nz arra amp., következtetni, hagy a valósá6gal azeabesitve 

vácyalkat, némileg igyekeznek a szükségletekhes alkalwasnodui. as 

néhányuknál bizonytalans6got szUlhet, mert a leányoknál a 6. ossuály 

felé haladva a nem értékelhető válmazok száma emelkedik, wig a fiuk-

nál ez °Bakken. itréteg•ződés szempentjth61 teht ők is élni kiván. 

nak a téreadalmunk biztositotta mighlmsaba,aA lubetőzőgeival, de 

a népgazdasági iények figyelmen ktrUl  hagyása,  a hagyományos női 

foglalkozásokhoz  való raLazkodis és nem utoluó serban a fizikai 

termelő  munkától  való idegenkea4s irreálisa' teszi többségük elkép-

zelését. 

Igy  a Viuk és a leAnok motivéolóiban is kUlönbségek vanLak. 

összehasonlitáanál oaa4 as 1 -nál nagyobb eltéréseket vatieük 

figyelembe. 

/alas.  melléklet ./ 
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4unka,ln önmat megvalósitja 	2,2 

Jewes s  pontos munka miatt 

L,unka tárgyft szereti 	 1,1 

iltn4441 	 1,5 

ilunkahely eszt6tik13a 	 2,5 

Jó fizetés, jó kereset 	 9,4 

humanitás, segités 

szUkedglet 
figyelembe vdtele 	 1,8 

Uirndv, dioseiret 

talandvágy 	 5,1 

Az 158zabason11tAs 1.ikbas6lag a leAnyok javtra dől el. zigyelembe 

VOW azonban a legamebbnek tartott fog1a1koz6zokat, a leayoknál 

•aormi a szel1aid,aenk6k előt4rbe ha1yesdeivi1 niadmir matima 

timismotesed  vált,  Air az orvosaa a 0 fiset4a, agimisahaly ens. 

t4tiksma, 4s figyelmilket inkább a foglaikoztissal  járó 	meg- 

myi1v4nu1Asok kötöttók le. A hirndv de a kalandvágy váltossa órde-

%wen utaa a k4t nem sajAtoss414ra. A munka8r8a forrásai, különbö-

ső lehetalakei a fitilowiliphOribb 68 en 8szsbangban van mind a vdm,  

laeztott, mind pedig a 01yaprestizené1 feltUntotett niunktik.1, ezen 

belül  elsősorban a szakA4pzett fizikai eunk4va1. 

1 ,9 

IMO 

d3,3 

4,4 



4ratikonon kivánjuk szemláltetni a pilywilasstia, illetve pályairá. 

Wads ős a legazebbnek tartott playa, foglalkozások együttmozgását. 

)int grafikon ii4utut.ia, a let:woks/a aloe slog um as 

•gyüttseggAil, mint a ZiuknZl. Jiz termLiszotezen'Unanzenetketa as 

indokokra, okokra. Ugyrdast, bogy nagyobb us eltária a plarap. 

preatiza 4a a pb4air4nyulán kOzdtt, m4sr48zt hogy ü fizikai tarnolő 

munka, a nunkaörözt foralaai nam  bontakozhattak  ki a fizikai terzelZ 

munkLtól vulő idunkJd6s miatto 
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tanulók  21.41._választ 

thdiridst Wir az el5s8ekben r&isint órinteLtük„ f8leg a payapres-

UM:Nei kaposolatban. Azonban est kell legjobban elemeznÜnk, mert: 

— a tanulóink — itt elsősorban a 8. osztályes tan:tiara gon,. 

doluuk — legfontosabb probliimAja, 

os. 6691111016ise a munkaerköleosel kaposolatos vizsgaatnak, 

•- s *keg ball as elköveifted ((abet segiteni tanulóinkat 

lighihibt mind az iskola, mind a társadalem rósséről. 

T•rmószetesen as itt feltüntetett adatok nz azonosak a beiekolzz'Al 

adataival •gyréost mert es as adatfelvétel nAg as Cs45el tört6nt és 

tudjuk, a válassLás különösen a 8. osztályban  felgyorsul,  srest 

mi a tanulók Altai feltüntetett legtávolabbi edit vettUk. 

A tanulók 01yaválaszt6sa, ph1rairányulása a következő: 

regneven8s 
	 link % Woo* % öisaireasa 

Fisikai termel5  munka  iparbtot 	51e■ 	4•11 	jo,2 

• shoz•guza.—ban 	12,4 	0.0 
	

7.2 

Sselleml munka n o? 30,4 21,2 

Mayon 20,9 61,6 39.2 

1'a  .5rtő 2  •  2 2 

Coo,LizeLien: 100,— loo t s. boo,—' 

/ 22 oss 	:Jet ./ 
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A pályavAlasztás grafikonban történ6 ilbrzolása szásalék alapján 

történt a trendvonal •serkesztése pedig a tényleges létasám alap-

ján, igy a kett6 között kiaméretü eltérés Tam. /A trendvonalat sas—

véri Péter Ckönyveló kőszltetto. Asiyaresanád, Uttörd Termelószó-

vet kezot./ 

A  iiuk pályaválaastása zOmmel a /izikai tamale munkára irAnyul és 

as 5. osztálytól /58,1,1 a 8. osztályig /82,9 g eme1ked6ot mutat. 

Else; helyea as  autó— és motorszerele asakma ill /25 tanuló/, majd 

est követi a LzoOareste ős m4so4.6 **aka* /IA tanulói„ a  harsaik 

h)lyen a kCmdves ssakma 611 /13 tanuló/. A géplakatos sw.km -Lt 8 

tanul válanztotta. viszonylag kevés as  •letronüsserész, rádió— 

és teInriziószerel6i pálya utdni érdskl6dés a divatos szakmákat 

illetCen. A tőbia sz(rv6nyos. he* figieltek fel tanulóink a visve-

zetékszerelői szakmikra, holott ennek járásunk teruletén  nag  j jövé-

Je van, mert minden  községünk már törpevismüvel 	JsupAn 

egy tanuló választotta. keltunden sok a azobafestda és m.:zo1z7.s i-

ránti 4rdek16d6k nacy száma. /23. es. melléklet./ 

A mes6gazdabági munkák iránti órdeklAide MOM& molkedik as 5. 

osztálytól a 8. osztályig. 6zen belül az drd•klődda a mesegasdae4g 

Opesitésével kapcsolatos /traktoros, zetoros/. Navényápoló, ilietv• 

korLéss 5 tanuló kiván lezji, állatgondos6 és fogatos 3 tanuló. 

A awavualokat vizagillva ela elyen a sunk* térdya loseretet6t *Ali—

Lik, "Szeretnők autó— ds motorasere16 lanai, mert sseretes a*  autókat  



iff 

ős a motorokat. iiyag,atni asenvedélyem." /8.be fiu 3./ Alegys 

téss  akarok lenni, nert szeretem, a vir4gokat áa gondozni is szeretsz 

Cket." 	fiu 7./ Msodik helyen az dltalaimessigokat 

/seóp, jó, atb./ igy evvel  nem  ii.. oglalkozunk. A J6 ken!set lehető-

sége áll harmadik helyen. 	szobafestőnek sseretnók menmi, mert 

ebben sok a Onz." /80). fia 6.1  S esakmát választák zömiLel a jó 

keresetre hivatkozeidt sőt allot lehetőséget figyelfthe  veszik 

munksidő utni "mass4036401  is, elm/an est körnsaaetaben lLtják. 

A jólaaremet oldrikk  lehetősége  matfelt4tlemel vezet a nsilkség- 

lstek 	awe, Wave való lessUkülásére. *yes feleletek - helye- 

sen az e&Cni  társa  let  elismerését látJák a jó kereset-

ben. "4:n kőmUves óu magasópitő akarok lenni,  mert  van munkalene-

t5e6g 48 sok pénzt kap, aki Jól •lvógai a mwakáját. a ón uzeretek 

dolgozni." /7.b. flu  3.1  S r3vid válass okosan mérlegeli az ado Lit 

munkaterület társadalmi szüksógeso6gét, v41541181 ishist44404t, e-

sekkel összhangban sajAt igányeit ós egyben itnat4t, valazint e-

gyáni munlaszeretetőt, röviden: az egy6ni- és köz6rdek harmónidjA. 

Negyedik belyen ealithetJük a meglevő képességek továbt4 kibonta-

koztatdeit. "i3ogn1r azeretn6k lenni s  alert nagyon  szeretek  barkdasol-

ni ás faragni." /7.a.  flu 8./ IlAt  gyermek az alkotAsban t  nunkdban 

kivajaönmagAt megvalósitani. "Gépszerelő akazok lenni, azórt, 

mert sokat vezethetek ás a ros'-zből ujat varzsolhatok." /7.b. 

flu 12./ Jelentősek a rokoni, családi kapesolatok, ami egyrust 

as elfogadott szülői kivdnadg lehet, zeulrászt környeze .54ból vala-

ki as  általa választott munkakőrb•n dolgosik. "2n géplakatos 
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akarok .Lanni, Jeri édesapám is est a saakmát véiasztutta 68 ezt a 

ssakmát én is aogasovrtten• /6.b• fiu 12./ Vagyi "otorszerelő sze-

retaók louni, mart szeretek a mowrral bánni es jól karbantartari. 

A barátom is ott dolgozik. A motorjit közösen eein6ljuk meg 6o 6a 

tanulok 	/S.b. flu 2./ A szórványosan előforduló indokok kö- 

zött szerepel az •sztátlkai inUok. "Aőznives szeretnék lenni, sort 

aiudig ápitenek, szépitenek.° /8.a. fiu 3./ A téreakkal való  együtt-

lót igényes "45mlives szeretnék lenni, mart jól lonet  kerti és as 

ember mindig barillteatkt5szitt lahet."/3.b. flu le./ A tweng• tenul-

mLnyi erotimis, iadókisfint a mez6gazdasAggal kaposolatos  munkakörök-

női azerepels Ida a teraslőszövetKeze -4-aen iogok dolgomni, mart sea 

olyan jó ti4aulZ vagyok." /8.1). fiu 12./ As egyebek közül órdemes 

megemliteni ea 	 assiről gyakran hall vagy olvas a gyer- 

mek: "Áo& szeretnók leuni, mart 231.1Lirjabulitaineto  lehet1 hm 

telazabadult /kiertelős tőlem.P.J./ 6s lie gY 4133, beiL,e a fizetés." 

/3. b.  fia  

A szellemi munkAt kevesen valasolottak. As 5. és 6. osztályokból 

15, a 7. és 8. osztályokból pedig mindiesze 6 tanuló. hirom-h6rom 

véassztAo •sett; a tanezi, orvosi, SsiMil ős a ntIrnöki pélyAra, 

többiekre egy vagy kettó. keltUnó - az egiób togialkozámtkat is 

figyelenbe véve - bogy as uttörő zenekarnak, illetve as abban  velő 

szereplósnsk milyen megbatározó azerepe van a pályairányulari.. A 

mntivumok között e1e.7 helyen a keflpeeAgek kibontAsa áll. "Wrnok 

akAra lenni és ha neasikertil, tolmAes szeretnék  lenni. AArnök 



as(irt, mert a szdzatant J61 tud.om, tolmáss pelig asért, mart as ide.- 

samara/ AO AdlAsegy. Itomén 6.15 orosz." /6. a. fiu .17./ Szt követi 

a humamillAS. "Orvos •semetn6k lenl.i„ mert  zagyon  useM11011az °mho-

reket, As ha betegek, ihker megteszem a kötelessépart.. / 8. a. 

fiu 1:./ A kiesehbekn61 /5-0./ ela•ordul a prirativ indokolám. 

":ehcerész szeretnék lenni, mert emirates a vizet." /6.b. fiu 4./ 

ifsgys "ozinész szeretnék lenhi, mom már gasser ezarepaltom." 

/6.b. fiu 17.1 A kalandvácw is motiválhat„ amit a tv adásek iu tép. 

lálhatnak. "Tenger4az szeretnék lenni, mert szeretnák utsini és be-

járni az egész világot." /7.a. fiu 2o./ A moi,ivusok o menhakirők- 

ben regulációz szerepet nem töltenek be és az irányulde UMW) esak  2e-

leképzel6e az omliteLt foglaikes&ba. Ss értnető, mert smallest  $ii• 

lyát elesorban csak az 5-6. eastillyoe taaulók válauztoLták, nem 

v5ve lizyelembe  zaját képességeiket 5e1 lebstZJAgeiket. 

AS •gyéb munkLknál •ls Waxen a pino4r,  d  fel6zoligil6 munkaköri 

jlölik veg. tzt követi ,;fpkoesivezett, mint  foglalkozási  66". 

i.armasiik helyen a zen6Lz iokilalkozLat jeltlik. A többi szérvaa4os 

/cipész, kereskedő, hentes, kalaus,  stb.!.  Angyobb egrantetw36get 

a mativusek sem mutatnak. Ssánszerüsógében slzó beelyen áll a tsp. 

paaztalaton alapuló "ugg gcndolja, ért h.zzá, mr cuinálta" indi-

ték. Pl. "Zenész szerathék lenni, mert már járok :mat tanulni." 

/5.b. fiu e t/ A Lunka tárgya al a milsodik laslyen /Altal4Lnos meg- 

jelbiéseket lesstmitvai. "tiépkoosivezet:, szaretnA lehLi, zert sze-

retes  a gépaket és a gépkoesivczetC külföldre is eltkhat.l.a.fiu 3./ 



az eaberok megbeesui:!sA, =Lek  8zUkse'ges::.6:.;6t ssópen tükrösi a 

követkeső vAlsas ós ugyanakkor utal arra, hogy as tsj gazdamági 

ialohaniAnufi ec;ieL:ivi, követelLLai a tomulókra is hatást gyn-

koroluak. "boltos ozeretnék lenti, mert as udvarias kissolgálta 

emberhez iJ»i dole." /7.a. fiu 6./ Tött,jüket a rAlnka kéuyelmes 

Ildrkönnyünek vált elvágsáse vonzza e munkakörökbe. 	borbély 

Akarok lenni, mert nyt.ron hüvösör és -Vier melegen  lehet  aolgos- 

ni." /6. a. iiu 	Vagys "Pinaér szeretnák lenni, mert az könnyü 

ós tiszta munka." /7.a.  hu 14./ 1. pincér mesterráget feltOnken 

sok tanuló válasstotta. fibben a jó kereset, a borravaló is ktzre-

jLtstik. "Pinoár akarok lenni, mert jól lehet kereeni." /5.b.tiu 

22•/ Vugys 	pincér dmaseek lerni, asks%)  sort Elajd sokat kere- 

sek ott." /54.k. fin 17./ A•rdlarmok elfpnJolkodtatók. Pa őtödikes 

gyermekeknek erről  j  koimkA4t ismoretfik alis  lehet.  US esetben a 

környezet4b61 neadmadmImak errs, heir  maker moir • fiak mankába 

Allevrk, nem léket egyedUli rervadó ablonewsli• 

A pilyardlaestis o  illetve a pdlyairányulás mctivumait együttesen 

vizagélva a kép  kedvez,  mert as anként 1Cgsett munka rószükre 

egyben a munkaöröm forrása. Llni kivánnak a társadalmak nyujtot-

ta lebsttségekiwel, az egyáai és a közérdek barmánitja megtalálha-

tó. 

Többségük a jó keresetet a jól végzett munka társadalmi eliszerti. 

egne) 



" gyakori motivumok /rem számitva as Altalánostgokat ts az et;yebokat) 

munka tárgyának szeretete 	 14 94 $ 

j6 fisetás, jó kareset 	 10,4 

k5e5r,eit kibonthatja 	 9,111; 

munktban analagit megvaltsitja 	5,2  

ugy gondolja, árt hezzt, már csinAlta 	 5,2  0 
rokoni, ozaltdi kapcsolatok 	 3,9 % 

könnyU 	 3,9 /: 

További fdladatunk rámutatni arra, hogy a divatos swam& /pl. ezo-

bafestó/ elirdse nem valiazinU; a tanulft piAralkammeteit tovább 

kell növelnULk; a-msaZgaidsaistaunkdk jövóbeni viltozAaára /ape-

Bitola/ továbbra is rt kell irigyitani gyermekeink figyelmót. 

A 144LAyok pályaválaóztása, pilyairányulásaA. amiht a pályaprestize-

nál  láttuk  lembi 	külöhbözik a  fiktól,  hogy a  fizi- 

kai munkát61 iaegonkmdmise  MiaA8s cc 7 Ieányka kiván as ezzel kap-

osolatos foglzakozási 11100hin tev(!keryksdni, de ezak közül 7-8. 

011itlyes is osak 3. Sigabilul ssevőne akar lenni 3,  gyári munkás  

1, kerttsz 1, a noshierialuvos női foglalkozási tgakban pedig L. 

Az átr6tegazt.ht niluk  nagyobb sértőkben jeL.ntkezik. iz  egy. 

ben a feladatainkat is megszabja. As  •leső kórAaeknél láttuk, 

/zziveson ős nem szivesen végzett num14/, hogy a fizikai tuuhk.lt 

oak nehőssége oldaláról ismerik. Nog kell ismert•tnUnk a tza-ben 

talaható ts feliendUlő munkaköröket /kertőszkedás, korzzerU baromp. 



fltenyésztés„  stb.', amelyekben örömet találnának leányaink is. 

Annál is inkább, mert a kertézzetnek Apátfalván komoly hesnrompyal 

és 1416, hogy aa i.ieebotok saaktudását nem lesz, aki átve-

eye. .eermássetesen es nemosak as iskola feladata. U téren komoly 

segit8ó6et nyujtbatna a két jól mUködő tsz is, annál is inkább, 

mert as utánpótlás részükre sem lehet közömbös azas, bogy *flak 

Ayan gyermekek menjenek a tsz-ekbe dolgozal„ akik érzik, gyenge 

képességük miatt máshová atet nem ven,A:ik fel, Tag/ akik a kósCb-

Aek .ColyamAn kénytelenek ilyen vagy olyan ok miatt ott megkeres.- 

ni kenyerilket. 

motivumok vizsgálata  csekély számuk &Jett sem  általános iható, 

még as iskola vonatkozásában gem. Pozitiv  indoklást két leányka 

hoz, igaz, hogy osak általánosAgban. 	egószségügyi AllapotAt 

1640101i. "Urvosi muszerkészitZ szeretnit lenni, sort szivbeteg 

Vigyok és a nehéz munkát nem birom elvégezni. rAt ugy érzem, hogy 

ez pont nekem való,  mert  könnyü munka•" /8.a. leány 2./ "Valami-

lyen" gyári munkás azért akar lenni egy kislányt "... mart én 

azt hiszem, hoLy nem tudok belytálini a tinul!'41ban, Alert moat as 

ötöiik oszttlyban is gyengób ,  tanuló voltam." /6.b.  leány 17./ 

A szellemi munkák iránti  vonzalom már  lényegesen nagyobb és jóval 

meghaladja a fiuk  választását, irányulásit is. I asskskőrökön be-

1U1 •186 halyen a tanári /UV, majd az óvóna 01,ya /EV 611. lime-. 

ket követi a gyógysseréss és  as orvool pályák iránti érdek16d60. 



A ti 

A szellemi foglalkozásokVIDAMmtása ha kis ni,rtekball Aso 	osainn 

as 5. osztőlytől a 8. •sintályjg haladva, alg a tánedalimeklős a 

páliyaprestssnél elég szép azámban szerepolt, addig a vál4sztásni1 

mAr essik eg7 1.eány1ca kiván erre a pályára lipni, do  Ő is u&i, hogy 

biztemmigul ruts foglalkozást ia tanul. 

AIMAiniiMMilvimosilva a assmka tirgyinak sseretetőt emlitik as 

•lső helyen. "Zongoratanár szeretnők lenni, mart nagyon szerotek 

sougorásni." /7.6. leLny 6./ Vagys "Testnevel5 60 énektanár /sze-

retnék lenni/, mert nagyon szeret a testnevellial  órákat  és na-

gyon szeretek ánekelni." /8.a. wow It/ MArodik Warm képes 4— 

geik klbontakostatásának lehetőségOt mmlitik. "Tolmies vagy idegen-

vezető szeretnék Lemzi,sort nagyon szertitea as idegen nyelveket 

Ős ugy érzem, órbma  .e /8.b.  1e6ny 4.1/ AbilmAnu3 tend...4AM 1.4. 

szint a pelagógus, r4ssInt  as orvos mumbAJAwal kapcsolatemak. "Or-

vos sseretnék lenni, mert sok ember életét adják vi:za a 

ban." /5b. /5.6. Law 5.1  A fiuktól eltérően a 0 kereseti lehetőség 

náluk alig játszik szerepet. A válatiztások — az egyéb munkákat 

is figyelembe véve arra engednek követkestetni, hogy elsődleges 

a társadalailag megbeosult munka !!.0 en vélanőnytk szarint a finikai 

termelőmunka nem lehet. 

As egyéb munkákhoz sorolt  foglalkozásokat választotta tőbbs6gük 

/61,6 	tz is  csökkenést  =mat as 5. osatilytől a 8. eastályig. 

zaek közül a választás elsősorbn a hagyoményosnak 174t női fog-

lalkozáaokra esik. Igy varrénő oseretne lenni 24, boltos 16, 



tiOdrisz J  len' as pina6r,  Illetve  falssalgál6 5. ors  6  kis-

2..  A többi foglal4oziesk pedig lakAbh vAreelles kötöttek, pl. 

4,44688. Aasiaevozett 	 :ask a ttreauelou sw,aleLeit 

egyáltallislasaveszik fig.felemiles bizzen nagy mértókben olyan fog.' 

lalkozási 4sakat vAlzsztottak, amelyeken mAr most ninon nagyobb mér• 

simmicasrd sitiks4glot. 	anaAl is figyelemre méltóbb, mert as emr 

litettagaalkozAsekat • 7. 48 8. osztályos tanulók is nagy ar-

tókban vilasstevtAk. Pl. varrenő kiván ini k8zülük 8 ős iadr6as 7. 

.4gy értheLő, bogy a 8. osztLlly mAsodik ibon náluk  a  legnzgyobb 

megtorpanás. 

A zotivumok közül legtöbb az áltUános megjelölés, a slap MMMAN, 

stb. NO= azonban még es is a bizon3rtalans4 hatdria me-

zoz. "oltos /aseretnék 	Azórto mart tetszik es a Mina ős 

biztos azeretem "./rjeraelAs t1em. Pad /7.a.ledny 5./ Est k8ve-

ti a tualla tárgyának szaretate... "kodrász akarok lani, :tart eze-

retea a hajat 40sai*aal ós arra fogok törekedni, bogy aistiilimobb 

b.,:jviseletUk 101,06 a iiataloknak." /8.b. leány Z./ Vagys 011M6S5 

/szeretmék lenni/ azért, mert as amberekst és esso.eaLkst ameretem, 

ős talAn az óletben m6g giógyitsii Is fogok.  at  =wen szeretném, 

ha megvalósulna. bz r6gi eliplU4WWWWq4644 left 6./ s válaazt 

aziozik a humAnus ós munkaöröm, ammegra14WWWAINOkrősek. A köng-

ayunek vőlt musika tn. A ,Jb  as  ötöilikez•ket vomeSO4 "an varrónő akarok 

len.01 1  az6rt, &art könlAyti." /54,b.  leány 	keltünCen sok a munka- 

köröknól a primitiv  válaszok szAma. tia érthető is, bizzen viiAgos 

elképselés, alrataró akarat  még  a közőpiskolAkban sea jai-Lena 



nzero15k4." /8.a.fi 4./ /1rdekas  a  vonal; apjaiblaksim Is I 
autő- és motorszerelő akar 1eiu1, tohit a gépokkal vaU mobs. 4110 

*gyre magasabb asiatea törtánő kezelése, 

Iniokoljtik 	hirnZi, iOspcsság, 

A fizikai toraali issikkali1 a lairma&obb ntirvn a sego:west% a leg-

szlbnek tartott ds 4 válaeztott pálya közel,t.migrosJziós iránya 

forditoA a szellemi munkával. iutAgo shOrva as emelkedés, 5. osztáli... 

ban 18,E X, a C. sentAlybas 51,4./ A vilasztArin41 viszont az 

kedft n.r hiaebi), sort as 5. 	6. osztályosok, akik a szellemi man. 

kit jelőlték r..eg loi .ozebb munkakönt, ssintén iizikai munkUt 

tottik. Itt tah t a 1eoaaao66 sérvii a ngwgy•s4s. bz torn6szetesen 

vonatkozik mina as  iparra, mlaA: p.di  a  seségazdasiggal bsszelüggő 

foc,lalkezialbkra. /Zo•ss. 	4 

Az oaib Essokikkal kaposelai:es fejlődési irány szintiskidati a két 

kéruésro adatt válasznil segegyezik. /5. osztálynál 251%. a 8. osz-

tálynál 17,1 	A Loglalkozások is esaknea azononak. azaz a válasz- 

tott pt144va1 kaposolatosak. 

A _laic 	u t-readaloa nyujtotta szabadse4v!al élni tuanak. A 

io,-;1a1kozások , a1 kaposolatos órtékrenajük és vilasztásuk z6ms egy-

beesik és megielel nópguzdaságunk fejli;k0tie  nyomán keletkező sztik-

sé,ie/eknak. A losnaé életpályával kapcsolatos munka, forjalkesaa 

ne:;:c.;11:, a megélbetés biztositisira ei€il. 101-413 - ,5! ,Uk t  tehetrilk 



rAnden tenulers. A rrimitiv vélaszek az 5. ois 6, oeztélyokban 7yer. 

koriak.  "n foiréez szeretrék lenni, mert a babtm hajt somerebeft 

fősOlni." /5.a, leAny 1,/ Vary: °CukrAss szeretnék lennie  eert 

kor sok fait ehetek." /5.a. lefty 5.1  Assotivumok kftatt sompopla 

az ottbonhoz, a k8s5szé7hez való regagskiair is, erre azonban csak 

néhény vélasz utal. "Very-hug akarok  21.  Aslrt, mart nea laszek 

olyan elfcrialt és miniig otthon, vaa a varroin I3s7,k4 

pedig vidéken." /6.m. l'iey 13.1  

A lelnyoknél előforiuld gakeribb motivumok, az AltalAnos és ezjéb 

mecjeledések kiv4tel4vels 

a punka tAirmvénak szeretete 	 21,6 % 

kőnnyil 	 7,4  A 
hmaanitio, segités embereken 	 7,2% 

képesJégek  kibontsa 	 6,4 % 

ugy aondolja, őrt hozzá g  mdr osinálta 	5,6 

priaLtiv 	 5,6 

gimp Wresodg fe1low -1.48e 	4 e- 

A két nazi pélyavélssztésAt, irényulAsAt vizsfs4lva, a nagxobb prob-

léma lefinyok vilasztásával van, 	abban gyökorozik, Mir a 

fisikai termelő munkét61 idegemkednek. P.zért a szülSi értekesletan 

érdemes lenti esekről bessélni, A személyiség alapOWNIMMIllzmeró-

advel a novelő eeetleg hasanos tantiasot adhatna RAMA szaléknok, 

mind pedig a gyermekeknek. TovAbbra is oélszerg kevetni awl, a 

hasznos  cyakorlatot, wisely szerint a tanulók meglótogatjék a 



különböző üzemeket, tsz-eket és Maltabialdayeket. i*bqsulyozzuk: 

a nevelő sokat tehet, de nem miadalab. AlabilakbRn a termelőszövet-

kazetek hathatósan közremüködhetalkWA Meal uzek  kiküldött. i-

ket ugyis el logják küldeni./ Yontos 6s nehéz probléma* Wm, a ta-

m:161ml a  holnapot  magiamertesbük As  ast,  hogy as iskelAból kiko-

rtave mAs körülmények között fognak dolgozni, mint a ssqleik. 

1 i„=16k Jrzwakához való vlszonyulásénak alakultaava1M4 WWII& 

el4gedve. Valóban szabadok azonban akkor leJznek, ha felisaerik 

a camiaségi és társadalmi szüksógszerüsget amennyiben ezt net-

koruk lehetővé teszi 48 képes34emik, adottsigaik figyeleibevéte-

lével, a  választott  foglalkozós legfontosabb követelmónyeirek bir-

LokAban, a nevelők hatékony segWse mellett a kiőpitende szerve.. 

sett tanácsadó hálózat közrembktiesővel vAlasztják meg pélyttjukat. 



UDVARIASAN vi5EL,kapik 

itr4, 

s 	‘i-gt 

9 o 4 €. 

4/ 'G 

ÖP.6MMEL. VÉGzi 

k.öreLessgGgr 
Gs ero 

1  —4 0 1 ,89 c),:, 

I NDEN 	 N 
.13oL.Do-

G 
3,414 

0 z-Aec):40e  

4, .4/6 c7 6  

éATÉ kc ES Tig..qJ o - 

.5)4ÍGC‚,01, SZER NYE K 

TETSZ1K AZ ETIBEREK VISELKEDÉSÉBEN, NAGATAR- 
,TÁSÁBAN,71EGJELENÉSÉBEN ?  

lh • 41-- rv.x.0.1-0.1. 1L0t- 

FJÚR I  1,,-EÁIVVOK ÖSSZESEN 



VDt/A R I AS 
EDEI6 

32,94% 

Ö PL ÖHILIEL 

I görat-E5- 
6G,FL T- Mu, N ;Z ge5raL 

Tc.5i: N46 NEM 
RDEKL...t 

f 

ERTEMES 
TO LJ  DO N YArGA 1 

1,A4 N N4 c< 

vDWARIAGSAN 
visELkEDIK 

VALASZOLT 29f TANULOr  

FiÚK 
	 LEAN VO 

t 
ERrERES 

ToLeIJDo 4— 
E- 

gé WYEK 

4638 .4, 

i-A)Szot-T- ,(g-f rA N 

6köMILIEL-- 
vZG-zi 

EG- 

rY. 

14,01t461:A1-6R--  
e  uroL;":Av c..1.6- 1  4 Cl' 

6LT6z iz°Dds -\4444404r  
3,,ss  

7 
•004230  

VILA5zot-T  4'30 TA NU 1-0 



4,97 3,85 4,46 

5411• 7 40,89 

5138 • 19 

Salim 1111Maktitilk 

MUM/ de adadasillit Wilma 
is ilkiraralaaa viaalkadik 

ihsentik as saborak 

A g e 

A tsnuift •rkOlot)i itáletét, ezen belül a munkaorköloosol kaposo-

latos tosnimnikat stenoilezett kórdőkrvel vizsgAltuke t nulók a 

feleorolink közul a161usták azt, amit legszoblAnek tartanak 

berek nnestart0L'Aban, mogjelenósáben ás a kipontozott rászben pe-

dig indokolták, hogy nirt  arra esett a választilsuk. /A IC;rdCiv 

vilasaok sompazitaa a következG: 

Megnavosin 
	 Piuk yd, laan,yok % össaarea % 

brearg v4ssi kikkasts•41" 
viable* gaftsi makilat 24,84 17,69 21,65 

iunkáján, kötelea:A66n tul 
m4s nan 6rdekli 7,45 4,62 6,19 

:zitékes tulajdons66al, 
eránpi vannidt 18,63 15,38 17,18 

Wafts kisibiensek között boldo-
stiaAaAeLgMIWAL6ri 

einimas 
	

loo t- 	loo,- 	loo s- 

AM so. me llék let ./ 

4,11011111011u1nyom6 tC;b6s4ge a fogalmi.kat órteti.e ugyan, de gyakori 

111411, hew a fogalms kibontása helyett, ant,ak egy.egy konkrát  meg- 



AV\ 

spilithoodsi tom** bezták. 

Am altasbades Ian* ktlsőség, tulzottan sem a fiukat, self pedig 

a Idgroduld sea érdekelte. Sőt a leinyok közU.l ezt kevesetioeu is 

valasztottAk, mint a tiuk. inkiibb a ruha tisastautc.:t eaelték ki. 

"Piszkos ruhaan roszizul érzi maet uz ember. "ea baj, ha foltos 

a rube, clank tiL;zta legyen." /6.a. let.my 	Adlivattal kapozolat... 

ban osak egy vAlaszt kaptunk. "Hoene& megfelelő logyen, és ne le  

gyen kivégott." /7.a. letny le/ A fiuk az öltözkilidst a munkmal 

is öszektItik. "bzópen jelenik meg as  utotin, de azért sokat kell 

dolgoznia." /7.a. fiu l t/ Lindös-ze egy van (leak a  válaszok  kazött, 

mely teljes egészében a külnőségrit, mint a megitélés aLapjéra  gon-

dol.  "i'.ezjelcullso miatt 4egbeesül1k." /8.b. fiu 	A vtilazzokat 

különben igazolják a barátválasztás, illetve elutasitis AudekoiL-

sai is, mert ott is osak  kis  mértókben játszott szerspet a ktilső 

msgjelenée. A különböző kérdőseknál msgemlitik as 	igy 

a runkem6gesekkel kaposointban is, és ezt gyakran a mserdomult 

kereset eredm6nyektint fogaik fol. Uz utal arra, hogy ea-egy uzóp 

ruha, vagy Unneplő elárhető részükre, mart szüleik meg tudjék von-

ni. A nevelds eredményeként is könyvelhetjük el,  hogy. külsődle-

ges szempont szinte alig jétszik szerepet. 

A legtöbo tanuló a "Undig ős mindenütt helyesen viselkedie labels 

kedósi formát választotta. A  válaszok  többsóge a he34res vis•lkedhs 

egy-egy konkrét lormNát melt. ki .  Igy tanuléink itéletéban a kon-

formizmus nagy szerepet jttszik. Milönösen vonatkozik es a le6nyok-

ra p  akiknek több, mint 50  ezt jelölte neg. A fiuknál as ötödike- 



seknél találunk  tipikus konformista válaszokat. "Relyes ós asőp e  

bandvarlassa viselkedik." /5.a.:f5u 4./ Jöntő a mZsok 1,41044,05 

"Pert igy mu leas rőla rooms vőlemény." /5.a. fiu 8./ Vagyt aim 

bos ssigyent sajaltmagára és osaládjáxa, ügyel, hoof jó hire legyen 

minden helymn." /9.11. fin 7./ Vane  ‚ki helytelen ősosenglésben 

lAtja az udvarias magatartásts "Pieglátszik rajta, hogy oka• 1  
/7.1).  fin  3./ bgy nagyobb tanuló mAr következtetni is pr61111. 

H6nArzet van benn• bizt san jól dolgozik." /8.b.  fin  11.1 AS 40- 

gyik gyermek valőszinil osaládi tragédiáját snritette as udvarias 

ős helyes viselkedésbe. "Azért /válanztottmm/ e  sort ha hazuji511, 

utközbeamarra be a koosmába, iparkodik ham és utközben nem 

verekszik. Met Imima, hoof'  otthon  see:teed  tudjon.  Ha nineo mun-

ka, akkor megirja a napi munkaegységeket, utána lefekszik és nest 

megy el kártyAsni." /6.a. fin 2.1  1114g ass gondolt arra, bogy as 

utalásában szereple személy magatartása nomosak az  udvarias vi-

selkedéssel fn'. ösze, de ami neki hiányzik, azt  ebbe sUritette. 

la a  nyugodt, harmonikus családi éltet,  a  argdrtőst, a -,Tiett-

skip% stb. 

A leányokal hasonló hel.yzetet találnnk. Ilfogadják a folnőttok 

véleményét. "A gyormaknek kötelessége, hogy illedelmes leiges Si 

tiregJLiial szemben." /5.b. leány 8./ A közv,:,lem6ny uzereplift 

döntöbbnsk tartják e  mint a fink. "La átvezet az utcán egi dreg 

nénit, ezt  látja mindenki, ez sztp eta leinytól, sőt meg is jegy-

zik maguknak sokan." /6.a. letny./ Xrősebben kötik n•ankhöz • 

tulajdonságot. "Az udvarlasoág a leányban a legszebb tulajdonság." 



/  14).A.  lulA46/ c.!•/ 4)A V41444,.4 utal aa, hogy a követelmény nős nr.a 

azonoe t.lreauainnuik'o.4n mind a két nemmel szemben. he 	tulp. 

benoUlése  nálunk  is megmutatkozik. "A helps viselkedés mutatja 

MMICkil ember hOlső ée bele' tulajdonsA806 	imbrogriasuiti 14111141 

a lzatolblialb missal szemben." /8.a. 	5./ vanak  ame 

addiva MILS formAt a beleó tartalommal egiütt UN** MK 

mdmartas, as  ssuresl a mAsikabe as OintilytársAt, a IWO" Alle 

merescit, rokonalt, neval(lito lab." /6. a. leAny 

Babe-e a koLiormizaus ilyen nagymérvU meg1ét•7 ozorimUlabtass4 A 

gyermeket a társadalomnak e1Css8r adoptilal kell sajit orkölosi 

normLihoz. .&11.tiez  as  egyik 1468, bogy a ammo* •leasadja a mi 

normAinkat, mert i64- vlbst a Mils( követeledur be1sőv6, bel-

sCvd válAura, iolyamatárai kaki az a1W4 vAlisess: "Az4rt /vilwz-

tot,ta,/, mert ha ó Ül  és mg, AAA. néninek átaaja a hel4ét, az na-

gyon példamutató." i5.b. leday 14./ Tehtt a követelményt, ami kezi. 

Meths& rész5r61 kUls3 volt, elfoganja ée példamutatóként maehnak 

vallja. 

sizeretik az emberek" monuatot szintén kevesen huzták all. A,6nyes. 

Obeli ez az emberek közötti  viszony  •alk.. A válaszokban a tanu-

16k e viszonyulás oka keresték. "Azt szeretik, aki szereti tLr-

sait Ss segiL rajtuk." „8.a.  flu  4./ bootleg a szeretet inditékés. 

ra követkestetnek. "Az idCsebbeknek köszön, ulvarias s biztos, 

hogy iiimirkelj4t is jól végzi." /b.b. flu 13.1  wLgy: "aa szeretik, 

akkor jól vlgzi AMMIWAt, udvarias, jól öltözik 	ezrt."76.a.fiu 11 



vaak a következnéagekre kót gy*rmok  utal. "na  as *Abort aseretik•  

szebb és jobb as dint." /5eb. iiu 9./ 'say: "J6  lehat,  ha szere-

tik." /7.b. iiu 54 MI effiel tregóaiára, nem meL.Le1e16 otthoni 

16gkörre való 	ilrb SO esserepel. "aohasen verol-zik én 

pontoada baaajdit a awskiból.." /b.b. iiu 6./ 

A ledryok - habór kizebb mértékben válazztották 	pzint6n az 

okot kutsAják. "Azórt ezeretik, nert jól vegzi meekáj,lt és ud. 

variation viselkedik." /5.a. leány 8.1 van, aki a tdavadalmi  bass-

nosatgon keresztül teetja lehetségesnek e viszony kialakitásat 

én órzelmen kivUl elleeeréanek in azdnja. ".,ok órtékeis tulajdon. 

migiArt szeretik.  piti  a trz,dalmat,  szereti  a hazáját." /7.b. 

leány 12./ Vagy: "U2yat szeremek, aki a k6zösségért dolgozik." 

/8.be leány 13./ A bardtválasztásnál,  illetve olutasitiandl ia 

találkoztunk ezuken alapuló itóletekAel a hasonló koronzL4yban. 

ebit a szeretetet, mint a  tárnadalai elismeréa egyik negnyil- 

vénulási formájét fogjAk fel a tanulók, amit ki kell érdemeini. 

"Lr  el  végzi kötelenségét, vidzliaan vasi munkáját" tulajohmodo. 

Got a második  helyen  jelaték aeg a t;anulók. az egyben elaborate. 

ja a  munkáról  sidAs vallottakat. az a Mortis fontos részünkre, 

mert °zeros kageoelatbar, van a marxista boliegadg.elmélettel, 

azaz a kötelesek 41, bolaogs4g dialektikua agye6gével, a felai,a-

tkal 

 

való 401111101111LSi;a1. AS egyik flu használja is ezt a ki- 



1 IS 

fejez4st 	szereti munkati,, lo dt 64  oLo  /kieiao1(.58 t.:;143m..e ./ 

triklijdval." /5.b. flu 11./ Otv zekatik az eredménoyel is. "Aki 

őrömmol viol aunk6jdt, urorsabbaa halal, ski vla&man. as töJlArt 

blr megosinA3ni." /5.a. fin 9./ AsetImsmaimbsieftsé13b61 követkes.. 

tetnek as drdokolt egAbz szeraftlyis460. wbart ski nor. 

az rossz eviaar. Aki a tor—hen iolgorik viqUlan vdeat  

k'$." /5.a. /5.a. fiu 2144( irdakes mtion a tr/luszier sett kertili al it 

figyelmüket. "Aki örlimmel delgssik,  as minuan nanikahelyen 

ja a heka." 	fiu 15./ WOO smarebb dolomekokrL61 a vi-an 

v4czott rualka wizt köte3beadgdrada j•lentkesa •  •ASCrt, ruseu ha 

valakire ribiznak valsmdt uz teljesitae kötelosSigét  vim'."  

/00).  flu 15./ A bassmatista erköles  alapjainak 1,rukdadra 	aim& 

•lfocaddsgra utal a kftetkest v61asss "Amért  vői  Oreras/ walk& 

j4t, mart tuüja, hegy neaci,ak timssiddrt deicozik, bases addirettgic 

is." /7.a.  flu lo./ E vdlasz szfp p41,4ja a "tavollillankets Amsim/ 

v4ezett munka fe1i8mer6senek. 

I  lansok vfilaszai hasonlft. "EiSba v4gsi el smnkájAt sremsalle 
.:J•sen, ha nines benne brOme.  Á  aualdboz Öröm 4e vicursigbell4P 

/6.b. le6.ny 7.1 vasys "Aki kdteless4g4t Mng  akarattal, Oriels 

mel v6gzi, az szerinteamindenUtt segillja a ho] t.  :6st as embert 

szeretik.  A mil:1Ra zzéps666t őrzi.  Azt  is mogdrzi ec:;1, mi as  

/7.a. leány 17./ 

Az iuózetc. válassok#  valamint  as errs a wituatra es6 válanz-Azok 

may szássommteMSA/Wieetkestetni, hegy tanulóink az eraborek 

megitélgecit•  amok  alapját  •lstsorban a vtlezett munka szerint 



1.71.a.tjk lehotue:Jack 6s ssiandgesnek. Termászateaen r6usiikr• mág 

elvout e1a,.4.. 	a be1eele4g problisitrib tartan!. nem Labe% A vA,. 

lassok ftsonban arra asgsdalik Willetkool,etst  by  a kül8148845 ease 

velési oélmk, bess41getdeek alapján tanulőinkbar as a aims, NOS* 
Atk 	boLy a boldog 61eb legontosabb slew a kbteleemAseldUCL 

va16 asol,oualAs. 

febssbajda ta ads momitINWOW lény•góben as  erkölosi rigorIsmss-

goalkapeeolabes. AS erre eaő vilasseb amble emintdn kevés ós as 

iu4;.okltso:. sese ems a aaak kttelessiebajmott4s boldeget tev6 

utal. A 18 felelet keetil is csak szórvi'inyos a basem14 vii4aesi 

%auk as 45 dolga, aria nezi óraekii." /8.a. fiu 80/ Two side sow- 

aea 6rdek1i. eni kiv4nosi rL.  /5.O. flu 17./ 100,0kV41 is 

Lasould a hulyzet. "Zz5rt ■q:ila.iztottaitezt, sort iendeaes v6Lzi a 

kötalesekét, osak  as  C ugaukájs :rdekli, a  2444 nem." /7.a. lei:ny 16 t1  

Is egyik válass a mag4n4letbe való besArkósiara utal. "Alindig jól 

elvóosi a madia.jit, osak azon van, hogy sindig az4p legyen a man-

kája, made ams6rutokli, (mat as otI.honi.15alkikieniel3z  461eask.J./ 

eret. ajdn klosiI szeir.:_koani da kötelseutigét igyekszik j61 

vó-ezni." /6.a. loamy 15./ "kmask6bu buv45 'aollogsAir SelfogE:43- 

val más helyen is  találbeibumk. Aindenesetro a “aasommaittauulok 

6s Lem aLanak" eive szokben as it4letekben osapódik le A vAlasz. 

-t:sok osekdly az4ma 60 a többi válaszok is mr:-a utalnak 	w te• 

aulóiak aliitt as drömi,el fóEset manka a vapzó. /Ma 1001210141111.1 

pé1yavAlasztásná1 is. 
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"rtase tulajdonai, •résyai vanumit./Pl. ilitorség i  beesUletes- 

aft  igazeonefes  udvaries:_fis, st14  Á  eilasztitokal  a  harza,ik 

hIlsycn al 5a a  fiukat  voszza jobbaue Attila Mime 	 rész- 

letezte és bőVitett* amide srharekst. A, villas** töb,i;z6ge 

öszzeköti rAs tulajdosaigokkal, a kiswilsolaprel as as egydmi bolps 

doculeasal. Rafts fl, ha ninos bonnet*. time 	mmokkijitt rem■ 

demur, nom udvarias 6s ninon bótorofca." /5.b. fiu 18 .1  Vagys '1 

beeellet minden je t*1ajona4Tga1 561zefUgg." /6.a. fin 22./ New 

sadalmi hmtamsbitn: "41kille a mherek nem biznak benne." /SA. 

fin  9./ A leinyok 1,61emaige  i  hasonló. 21gye1artre 	hogy a 

bet:millet fogalsib ass sulkitik  2.  soak 	illetve a szuvAlyi 

tulej(lonJial kopegelates dolgokra. "Az ilyen embert azt hiszcm min-

denki szereti 44 UMW 4 bajból, mert ler m:zkor 6 segitett• ki 

azokat. J61 vdist oloskijat 6a ami  Jár  árto prinz, az az 6 órt6kez 

muIdeja /jEtalloot. So as tgamig." / 6.a. leény 16./ 

"Hinden körtilm6n7ek között boldoculn er6uyt saineserama Le a lee-

kavesebben vaasztottik. A kapott vileezok nem nook UO.01•1112/000 

re stabak. akik mitaek ism* MlbAs kiveaulak felharasiblid• Sao 

aslkilisra fiukn41 esup‘m owl 	utal. "2nd nag* sagLiasi 

és is. Mindvae levz." /Boa. fiu 214/ A többi vilaszokat JAM* a 

következő felelet Uszegezl: "A legroessabb billion Li boldogul. 

AdAz tumult  amig oélja megvalósul." /8.1). 1.41637 20./ 



kirdésekre adott válassokbAl tehAt követkestetri lebe$ 

- a negit41iaa41 a konformismes játessages • levidrObb 

saerepoll. Ae • 610tkormkmt iabiatirs Obbetio 

▪ $8140401ket non a kolas.** ilkalaklik, 

0, 

 

as öressal végsett amakét tartja a Ialoontosatimak, 

- a vallAmmtikai, buczoti felfogAmok agyeeekz61 	natnak. 

i'ovdDA felaiatunks 

- a marxista etika elvataók 111.404.0 as 41athowri saigiressiim 

gok figyelembe v4te16ve1, 

- a ntspgasdaság ssUks4g1etsinek mastolsiő fogialkoaLsi 

Attkban is l'eltkIrni • mitimeraseb. 
- oszte.lyfőnöki ,:r0r.on vitdra bossibmai gam •  S.  össtAp. 

lyolcban - egy-egy positiv, ll.Letve ameatiw arises, tovib-

bi bemutatui, bogy as erkölcsi kaiser:We tboaaLlet, igas-

8tigo2t44g, stb./ milyen tartz,lomwal telitődött az oL,z. 

társadalomban da milyennel napjainkbam. 



Oessefoclalás  

A bevezetés 	poutjában kérdősek formájában fogulLestuk mag, air* 

terjed  ki  a  vieetAlzt, . Tónyanyagunk elsszése után a választ as a. 

szerint adjuk neg. 

A  tanulók  elkőlosi tu latát, sagataxts't ola tényea5k 

st,"  As AMOS tőny,Jzóket számbavenni terméllzsteaen •gy-egy 

zány amildpos. As általunk vizsgáltak közillelső helyen a x00.4 

simialagmbrAiliatón rendszerőt  vettük h$g adadlg tulteng a teeti 

femyitie, ennek termőeset•son pozitiv hatását munkaerkölesilk  fej-

lődésére sea is kereshetjük. A különböző korlitosésokkal vala Min-

ts-Ws hatása kettős. A meohanikusan alkalmasott büntetések, k.ovdb-

bi amelyek  ezek killsődleges map,etartást követelnek a tanulőktól 

/egéss nap tanul/ felitleteseti6et erelményes, sat erejébe vetett 

hitót esökkenti. Holgosen sikalmasott tome& feloldja a gyermek,. 

ben lévő feszültséget  a kötelessestSUSSitést, felelességtuaatot 

fokozza. gazdae,gosabb időbeosztfillebisyszeriti a tanulót ős ea-

sel kapcsolatban képosségei, adottságai fejlődésőnek figyelembe 

vételőre serkenti /pl. egy adott feladatot mennyi idő alatt képes 

elvégezni/.  Á  verbilis büntetések ssélsőséges amplitud6jéra esak 

következtetni lehetett a vihaaakből. KM: szélső pont a seillők  in-

dulati kitörése ős kétségte also* As eras érzelmi hullzlitzások 

gyengitik a tanulók 5radirowt, a külső  hatások közül as :Irhyali» 

tabb hatások érvényesülési 2abat6a4geit esakkenti, esetleg a szülő 
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valódi vagy erőltetett ekéteégbeesése" raiplarl kisebb mulaaztázra 

a gyermeket erején feliilimunkára sarkalja, asi állandó firadteá. 

got, maj'i közönbős_ket okoz 6s lAssmteredményik hajszo14zához 

set. A verbális buntetéa, amely feltérja a képességek Ss ILulaas-

t4sok kaposolatit, pozitiv metivilásul ssolg41, &mulasztás 

mával erősiti a kapesolatokat, kötődéa•ket, a felelősségtudat mel■ 

lott fejleszti a fe1e1SsAg4rsetat o  A jutalmazis rormái közül aóg 

mind* as anyagi jutalmazás ill eletérb4 ugyana'a.kor a tanulLs ao-

tivunai kőzőtt alig szerepel. Lényegesen nagyobb a motiv416 eraje 

a harmonikus írelini megsyilvánulLsoknak, az elirt eredmén4 01064. 

rettel tőrténő értékelisdnek. Zs utóboi 	károa hajtása do le• 

mArhetően torzit6 hatása ha a sztlő a "dieedretébenn és további 

*buzditéséban" az egyéni érdeket elszakltja a közösuég érdekeitől. 

A jutalmasás-büntetes .Corma, eszkösei egyéaanként és •aetesként 

La változnak, g;y-akran ellentőtesek és igy hat4muk is a gyermak ala-

kuló személyiadgőben dissaharméniát okoz. sövelbeti negativ saut. 

mát najnos iskoláinkban is ak a mevelők résséről alkalwasoti, ess-

kőzők, flillikiMMetkezetionadge, a gyermak helyseténak, köralmé. 

'artful& litmelavan kivül hagyása. 

b./ As erakv 6a közösaag itélete  a taaulásban arra tal  k 	kb- 

sőoség ős a nevelőtestUlet itélete atUsAaw gyermeket kivéve magesye. 

sik.  Az egyén dLariza Ss a közösség v61sabige mAr job -ban eltér. Ts. 

mu34ink itélete tehát Isgtöbo esetben a ai normaremdsserUnkön ala-

pul. lar atiamodo minden olyan esetben, ahol a antis joga őket 

*I' ‚4*.  161101600114 Wog, mallonbi PAtraiiiink tare4.4580/ 



a testalet reAjuk bizhatja. A jobb tanulóknAl s szerőnysóg 1  a gyesam 

gőbbeknél teljesitnényUk tu14rt4kel6se a jellemse. Es term4szet•. 

pen nesosak a keltő önisseret hiányAra vezetheti viaa.A0zrm-

jAtashat többek között a megértett  anyag  is amit a tanuló 44e614— 

lelően reprodukAlni, alkalmazni nem Mr's. A tclauló teljee_tmAny4.. 

re. önértékelőadeek kifejezés4re motiválóan hat t6reaik v6lem5ny• 

/pl. ne tarts& önhittnekj. 

oAta társkaoot16) 	 115trej80.6ben a leanai. 

gyobb szerepe a tanelő magatart6sinak Tan. A tanulókat itaistUkben, 

vá1aszt6sukban mAr a azilltk 08ztflyh31.yzt a1 órdekli. tnnek 

szerepe az elemzésnél kimutathat6 nos volt, legalábbis a nópsseis 

rDeknől none A két szólző póluara /ndpezeriisk Ss akiket semmi allot—

re sem vAlasztanának barAtjuknak/ helyezett tanulók körtilményeit 

elemezve Jelents szerepe van vinzont a asUlők erknosi magatari. 

tAegnak. Ss a leényok itiletóben saints •lsődleges feltétel a viim 

laszt:.st illetően. As elutasittanda. a perm* swgydai sagatartása, 

erk6losi aroulata a legfortosabb ttInjezC ds ezt kbveLi a &sill& 44 

a gyermakek aviittes negativ magatart:sa alapján iellépZ alutasi-

tta. A  leányok term5szeteasn ez esetban la jeleatr,aehbnek tartja 

a zillők szerepót. L vSlasztázall a taaul4eban easSrt eredm4not  — 

mint auaka döntő. halönZ5sen a lelnyokn41, akiket a fiukkal ells*. 

Otbon nesa vonzanak ugy a testi adotteAgokkal. Ugyosadggel. °port-

tal kaposoiatos eredmilnyek. képesaggek. As elutaaitAanAl a aanyag 

numka g  tg•ng• kApesabg, *wand') ereamAny szintén dominAló. 14hAt a 

IsAsodik helyen a tanuló produktivitAaa 	Asékna, akiket senki 



men  választott  ugyan, de mem is utasitott el, befolyásoló as Plea 

k4t t4nyez8, de többnágUk ilyen vac, olyan ok miatt sea pozitiv, 

ferm nc%?ativ tulajdonságaikkal, adottmigaikkal magukra fo3hivni a 

figyelmet nem tudták 4e igy az osztályközösság perifáriájára s zo- 

rultak. A oigánytanulők ezivesen kaposolódnának egy-egy kis °import.. 

ba, de társaik elutasitját ket. As ember ember 'Hatt leny4nok 

kielógitásáben tehát a  leányokat  befolyásolja jobban a falu k8wv4. 

leméve. 

A tanuldk választási,  illetve  slutaeitási naiárt?" - ek 80:zesit6- 

seiből felvázoltuk  as  általuk  elfogadott ideáltipust 4s öst;zebason-

litottuk a %evelási Tars erknoei idellbel levezetett LLaátiu- 

I vonzó 4s az el1t4lendő tulajdonságok változnak a prepu-

bertis 42 pubertás korban. As ember ember iiinti ssaságletánek 

kielágitóse szempontjáb31 a laza 4s alkali •gyüttláteket erkölcsi-

leg motivált asaságlet váltja fol. As 4rd•kl8d4s as egjedirt51 as 

általános fel4 halad, növekedik a mások lelki álm5nyeinek =gismo.. 

rőse 62 'mat (1m6nyelk e  vivódásaik közl6s4nek 1eheau4ge iránti 

it;ény. A kJpeJtágek ás azok realizálása a pubertiskerbam attic Job. 

bar: falkeiti a figjelaet. A Lievelási Xerv követelm4nyrendazori5val 

válaszok egybeesnek a hat tevákenyeági formAkban feltUutet•kkel, 

felthabb hitinjosAg a viliznáseti.politikai nevelás követeimónx. 

rerdezarável kaposolatban volt tapatstalható. A munkaarköles nor- 

a közösscigért váczett. auuka mint órtékmérő am emberek 'liegitti-

14s4ben mix figy•lemre mólt8. 
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1.Lijit_ilókosztálh örtIlmár .  deint5en LefoliAp-

eoljik a tammlők erelmányeit. A kör4yeset hatása nam mechanikusan 

:rv6myesUl, hanem Atszür&tve tanulAk ammilyinezZno  A lakpactit.o-

hább körUlmáivek  között  álő tanu16kmál is találtunk kiezalkod3 

jeeitmányt nyujtókat 6s forditva. A hátr6n;o3 hel4zet fogalwAuill 

tisztázni ken, milyen szempont1161 soroljuk a tanulókat & hitrAp» 

nyos helyzettiek k594, mart ski pl. tanulmán,yi elCmosetcl ezempent■ 

jáből hátrányosnak tekinthető, nem feltStlentil as arks:U.1mi roj16. 

o  szempontjáből. 

A fi2ikai munkát vigse szti17k gyermekei ráczdre a kedvesC ie1t4— 

telek meuteremt4s4vel kell as egyenle elbiráláshoz  a  lehet6a6get 

megteremteni, 4s elvszertl segit4s1k továttrz, is navelZink  legion-

tosabb feladta. A 4. osztrilyból az 5. oss:ilyba való atmenetoit 

az Sk tanulmányi •rmImSnye tiikrözi 

A dolcomi vidékre járó sziWk utczása, a oisaiLdi oL,ciloutól való 

teivollóte, erktilcsi magatartánafellentétben 1ioca4r GLeor folio—

gázával/ 14nyegesen nest befolyásolja gyermekeik hel;z•tZt. 'iöbb 

otthami munka hárul ugyan retjuk, do tanulmányi eradmeiwilk lénye.• 

gesehb eltdreist az iskola AtlazAtól nos mutat. 

A nagyosaládos szülők gyermekei mutatlAik oeakmem a legkeavezótle.. 

nebb hel;zetet, mert a renlazeras felkZezUlZsre lehetőzeigiik nines. 

T61)14iire kedvetlen anyagi kördla54yek között 4luek. As (ogyke 

gyermekek eredm&yei magasan meghalaUjik as iskola itlagit. qrs.. 

kori a szülők rt5ozórcll as agyonfáltds,  a gyermekek idiviivaliz-

musra nevelése. Az alvált azal5k gyermekei többnyir• as aniánál 
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maradnak, akik nem tudjék tCY'ségtikben aegitoni gyerrekeik IsLolai 

munkéjét. gyakori réasUkről a nagyobb anyagi éldosutok vialalAsa. 

Törekvéeilk, hogy gyermekoik ruagjulanZse, ruaLzata elSrje jcbb 

anyagi k5re1m6nyek között 61C gyarmekét. A azülbh *satisfi•s uj 

zasiAgkiitése oaak az6rvInyozan bafoXydsolja kedveetlasill a tanu-

16k eredményét. A beteg szdl:k aermekein41 teltdeon sagba, a bu-

k,lasi ar4y, egyik oka as otthoni tulsott ig6nyb•vétc1. 

cigénjótanulók többsége m4r cljut a fe 1a8 tagosatba, aml anllak a 

kftetkesménys, hogy asdl•ik eindjobbam bokaposolódnak a muuk4os. 

MAluk  a  1egt6A a bu',..as, du sajs mLdan es a4luk ccaUmén4 a 9 

évvel •zel:ttihos kéi)* t mart ,kzor 4iAm4ket oazu4yoani bel, le—

betett. Tabsdift 	vias44,441 még 	nugd on keivez6t1anak. 

LegkadvszZLIkamilib hs14ustimtu 'sok 4 t4us16k wznuilk, ..14o1 ald04,1jk 

kö4ött a villóok ~au, ds va1am4yen okni.:;. lava egyuttearadmak. 

A esallid ólatébun ur4lkod6 aséla:ségoo ja viharos érzslmi eagmyils. 

vénulasok szorongést rögsitenek a fiyemicamas midi& erkölcsi 

magaLartésu miatt 	aa.Lell4uu6Llni,k talk. As oaahasa uralkodó 

aurvas4got, oru‘alitAut egyrésaUk étvessi, méerészdk pedig iólónk 

és vise.sahusódó loss. 

A kuissard óravimetés  a  baltrLavos hal,aetu tu nuiók r4ssérs is bis-

taaitja as  •gyamit; leitételsket.  ki  a gétió "baskatulysLctu 

• gyougák  köz',  ame4 rögsitódése késóbb a tanuló követelmInjosint-

jét isssgival szemben is kérosau leosökkentbuti. A progragoartt ok-

tatés térgyi 113.4'4ra/it ssempontjéból egyenló saintről ia411ja el a 

gyursekeket 6u a tenulók Laindsgyiks kénytelaa a kapott reladatot 



megoluami és ast 6.1441144 sllanZraós és értékelós kisért. X6busé■ 

gUic as (man nonosak impliftWas, hams& as Ismoret.k alkalmanósi 

is eljut. Á asakkörök érdeklZ4ösi körUket bővitik o  adott• 

ségaik. képességtik kibontakestatására lehoi6s6get nyujtanak. 

o./ A madórneto a:140am 

. -41,isato.L 4 ssulZk maratartiogós  ‚e  esik  azii1.:4höz való kötel• 

dc5Jv tarén. A tanulók többs4ge asoaositotLa ma644 a .ssokből  ki 

kiamarral. A vid4kra j4r6 ssulők gyerm,Jasin61 a kianadir 

sajkt orej4; 	 t 	as Ittlago4 i.ognaiaaja, AAi• 

ask as  okai  nosy itolxsotaknól loom as 	 iagdobb. As olw 

valt us1l5k wormokoinél a  kö16ais LAs egiik as416 1911 iranyule  

a kit  ssal4 ogyattes &swop•  aiama 4 legkevemit). A gialkirdi 

a luit. ustlió ogyavtes sserope a legnagrobb, dom4nA16 booms as (tip- 

14alt. 	való ragaaskedás. asoknAl a gyaraekeicruil, akik ssum 

lel  között  a válóok negvano  de oaks* marmitak a ssa1i14 ollueopo 

külön.kulful non Iurdul  elő,  a  kötődés tehit  a  logkisebue 

A am aegolataa bspilIftatriat iwujtha%  a  nevelnek  a mersek ér■ 

zelal vi.ligkaa, de tormószetosan a sasgalliapibits soak akKor lems 

6rwAvea,  na  ast mAs nbaJsarekkol kapott a4:46k is ali:.tc:,sawstják. 

iosaimposivs  a kornyoset, a tanulókat ért batiks aseniAvinógiAet. 

Gums bolUi orkölosi aroulatukat, magatartósukat sealneebanikusan 

determlnAlja. A vissanylagoa  szabad  akarat ,  mint fornsi oldal, 

sordülőknAl móg soak alapjaiban van msg. Felelósa4g &ably -  néluk 
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Peodasgiai zzitusleióbaa merlilhet fel — olyas aufrvity smi4,01,110. 

t4kben te. n•velin eljuttatta aket & eatikeigesereaft follamer4sibils 

ficyllembe vóir• 6letkori saj‘Atoadagalkat. 



A tanulik erkölezi  foisting&  és 8zirtj4nek 	 s munkaarköles 

probléntlival ktpeselatban,  

a./ A asivelma vésett Anoka  nomenként és koresopertonként eltérő. 

As iskolai, as uttörőben végzett amka are,nya hasonló mind a finks. 

Wil t  mind a leinyoknál. liltérés a fizikai munka tsreag van. ArLig a 

fink a hAzkOrüli és a termeléss•l kapesolatoe amvat.ikhos job et: von—

sódnak. addig a leányok a nenükkel járó hagyománynak megl7e1elően 

a háztartéssal kapcsolatos munkákat  tartják vonzónak. A otivmp» 

mok vizsgálata arra utal ,  fumy a munka namesak egyik megnyilváno. 

lágoi terillete as erényeknek,  de egyben forrása is. A szivesen vég.. 

sett munka többségében a leendő órvény•süliist kivánja 

Jelentős a hnaanitás értikUk és közrejétazanak as eaztétikai vonat-

koztau inditékok is. A ssivesen végzett maulkék a monkaöröm jeL , n-

tős forrássai, rajta keresztül gazdagodik a tanulók drseleavilága, 

intellektuális 'ikon alósegiti a felismert kötelesAg kialakulásét , 

az érzelmek hoszájárulásával a kötelességérset kifejlődését. 

124L.A.m!_amakesel_gamka, 	vizsgálatánál figyelewre m61t6, 

bogy a tanulók erre adtak többségükben elutasitó válasst, azaz sze-

rintük minden reájuk bizott milnk4t el kell végezni. Awl szeretik a 

nehéz fizikai munklmal, a kellő  gyakorlás hiányában fájdalominal 

pkrosol6 munkákat. As  általuk  felhosott indokok a fejlődée maga-

sabb fokán rószb(ln vagy egészben nag fognak szünra. A non szivasen 

végzett zunkák a meaCgasiasággal kapcsolatosak többségükbtm. tiyakori. 



tr)(o 

holy a tannle a mezgrazdaséri munktkat a leerd6 foglaikozison ke-

resztül ntasitja el /Me a leinyok/, mig az dakoJa katelékóber, 

tirsaival egyttt sziveser vi.  4gy—egy munka ail/tag/Viet zyak—. 

ran ersdidaree a karnyezet helytelen értékollése, az ertékelés egy. 

oldaluedga. A tanulik azindeket  ne  n veszik flgyeloaba, cloak a ka-

vetkezményt, is egy—egy eltart tényértert, easy *grit gyakorlat. 

lansigbel okozott kir büttetése nyomAs — ha as /waking mer a 

minks, végzésokor szorongis ill ale. A ssorongia miatt ujabb 

lenség kavetkeahet be és saint* seggyülali  azt  a munkit, amivol 

kapcsolatban oly  sok kniaro es büntet;'s eta, bolott kezdetben 

jeszkadékkal es érzelsilep motivelvaianyuksinsk aramet ‘Izerezzen/ 

fogott hozze. Az elntasitis gyakori forresa a rurka hopazaJaivaa, 

aprélékos volta /Mpg a finknélif, es az Altaic& végzett mu47-7a 

ozak egy—egy resste16ken7r4g, amiben ner tudj 	toztatr.1 is- 

mereteiket, aikot6 fantiziAjnkat. 

c.i A tanulék anőrTlkozisa. litéka tern a fiuk San a leinwok  irt—. 

nyulisa kü1arbaz6. A fink tabbsége a sozgist és tirzaa •gyüttlé. 

tot ictinyle sportolést kedveli. hind a két neural eor•  nagyobb 

szerepet  telt  be a te1sv5mi6, le az elzeporban rCasiikra zugja•zott 

mtlaort osak szérienyosan eslitik. Az olvass fCleg a floausil law 

jelentiktelen. /1;zt tersZezstesen ataltnositani nem lehat A/ 

LILTILLL font•z-icit s1iow-x.1k. TabbsSgük eazközaek takinti 

bitonyoa j:ozhakelliivek, vady zaját ptlystvélakstiaa l  illetve egy 

adott pi/ya elérésére, vagy berlAtaintk feltételére. ..Alzkbzként 



Let 

yJ fAl'agiza miatt  a motirUiók is er4sau eltjmok  a  töbai k4r■ 

dAsLiel kap*,iolatos motivumokta. Igy jelduaódiemik felismerios 

nem minden ssetber, jfteszik rogul4cils emdriTet. 6s ask in vaz4t 

e1hat4roel!.sios. hotivumai a k5zvetott oZ1c.kra irAgra:mak tbbbalf.. 

gatem. A czala fatal  1ot.wakrub4an Labaullt auyagi jatalaa• 

mist csak szőrvAmyosan osulltik. A küzvatett, oil gyakran •visi 

o411L vili. 

As ollaarzés hatesit a ka4ssir4si liZsmAgol Aapasolatbas visas. 

gatuk. /Alb*. sort alakit4sa s  Xujloazt,t;ao as 1-6. osst.-ig Met 

u.lat is livegtheu 	4;60.1.-uaaárrup 144USSaanaan nsv8141* 

124rit feledetet./ A LI:..24 via, t.1.1.0411:1.84u xcvstl**tóbon a wieweeeók 

irLsa  as anemia 14:usuA.4)..0 vluso441ag samaik met telelAtlem 

nal 	Ilavasugd44k boa ‚Via 4alarlatsaiiésso1 6s as  ellsop 

trsis elaalasstiaa ayosdia 	óraekt8A.on.Ag i4koziAln k&t II 

tauulara. As iri4teropő hirtelen Magi/ argil** tuhtt 	Moo 

veljUk rit &het, tie a IshetSmiget Sts4 tapjik ma • ass ad lehebil,  

advt, hocor a lair'. dzavakat ajl.a bi.eauksjre vt;ve asgallapitsAk 

itaink4ak 41bLa, vAgi hia.tlan vo.tL:t. ds viusoal, az o.thon 

csitett aurkljak tAtausAga dat.riat ahol  a  gyersoknek mAr lens, 

Ilaje az 04.sidaz4s slhadpIsalhas veseto A problaaa ton;.% x.cnossk 

az ol.1-1L4s, huukma u 	A6rébe ia tartozik. 

cia A tidAuls'A _ .11111461nieslua. cAlYalr.".aduival i.acca‘lai,Cala 

A taaala a pAyavAlaasor /jArLduuk 	 u d e  oaztAly 

bedZszt6vtl 4 tA...zul4k 75 	a  kliayuzerül 

as Altalak valasztott foglalkasils kOvetelmoSsisit alig isserik 
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'a szemawl alottulgaikat is esak minizálisan vesaik tekintetba. 

Inkau ()auk ooleAlik magukat c vé/asmtott foglalkoz4aba. hilontés.. 

ba a ktivateludlovek retain illrlsgelfse 11Vett. A követe1m6nyek 

közal viszonylag negy3bb mőrt3kben venzik finelmbe a mentális 

követelményeket. As uAottséaok 	lomialő az Armand belli- 

a  AunkAval kaposolatoz pczitiv 6114efog1a14s. 

As itr4togssődAs AAA irAnya a fiuknAl és ads a. laituyokail./Axiap. 

talnkat soak kftségi vissenylatr4 értjük./ 4 Link irLqya, a Buuk... 

képseAséget igénylő ipari 01,74kra irkwul •Arri;sarban 4s ViJA02 

lag kiumcirvil az iravulAs a szAképsettséget igénylé egitib és azel-

lemi  munkák felé. A meségasdasAggal kaposolatos t•rmeléanuk!..nUi 

a saakképzetLséget nem Igénylő aunkakör is valaltató. A loarkiok 

irdnrulása ste1 a szakképzetLséget igány16 egyenneskakiiriik. 

majd a szellemi munkák falé tendifil. A azakk•Spsett Saari isiski* 
szinte elenyésző szásalékban vklasstják, samaliasdasigi torne15,- 

=mkt% pedig senki. T.hét  nig a fink ssuleik he.i.,/ zetébez viszoL4it• 

va ales kivAuLak maralni a fizikai teraelőaanka larén, 	ipa- 

ri vonalan, addig a  leányok  a fizikai toraslőmunkat neat kivi.lajAk 

vAlaaztsni toglaikosisnl. náluk tehAt as LitrJtagesődis titans lé• 

Amass& nagyobb. 

A pnyaprestisa és a prilyairtnyulAa regresssi6a  iránya  szerint 

tenulőink élni kivAnrat és élnek is a társadalmunk Altai biate• 

sitott 1ehates6c0&el. A k4t nemn61 azonban lAnysges különbsége.. 

lQt talAlimk. A fiuknil a ,Aiyaprestizsnél (31455 h•ayen a Babliomi. 

majd a fizikai termel5zunka és  végül  as e&y. 4b nák iti-ailak. A 

pdlaravAlaostlianil vissont a fisikal termaZnunka as alma, nbsodik 
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48 Mira Mika do v$381 a onelleni munka. illtainkat ellmerve 14- 

mieg4k4SOMMIUMFOOMMIl1 	t612k tivol 4116 foglaDdriet vfiv 

Liszt:Lei, mart ow* a fiznai tsriyarsrtnI:a v^nala az amllkee6 a 

S. osstilyig, a misik kett54 peals 058kkene, mind a k4t em4tat 

vizaara. k loAnyohnel husott trendvonal arzzint mAr mfim a hely-

ult. A, 04-apr38tiz3nA1 moredeksn smell:or/1k 4r 1,1gro ,7vebb a 

leni, Raja az egda munkfiknil. A választásnfil viszont ear a kett6 

hielvet oser41 ds minlegyik cs8)&er. a S. osetfily fel4 heladva. Y4. 

luk tott4t ntr az e1t6r6s ;:e5ra1  L- zeirobb. A fizikai termelő murla 

ala a ka, hwl4eu alie; szaropcltztih Se irlaym es.fikken6. NS/uk 

teakt az a1t6r6a Paiwobb, mAxt a fiukrail. Plőjelemrc nt1t6 a ket 

um4. 1043-Lt. &Zs. /e414-  a bizongtaluastLo  a 15ntes hidra a fInkmAl 

a 6. 01.444; omdklen. u 1oiajo3zn41 vizzont emmikediko A garbirop 

umk eigitL.Lacizz4sa ;And a k,St namal  felt t#  a pgyavilasstils ds 

a v4raprustilla aast4h4n. A imeAvokuttl et kapcsolatban van az 3- 

rdnyulátdult  aZgic uauoho elL6r6mt 	A fiuk pAlravi1aszt4a4 

amtivotraire, .;alieLWk a unnka targyAnak smoretate, J6 fleet& do 

kezeaut s  k4i0L-Ageik kiboutakoztatLmiMmk libetect50, 45Lmocyu16sip. 

u 	ialsaztill. a tapJeztalmi t  a webtai ós barfiti kaposioa. 

•  A lefitNyok p44wavamazttsfibam kii160664116M1tUnt a /swam 

1:4,44i4usAk szarot‘te. at .zQub'a Le& vabotJUk ea,Artelakoen pozi-

411ausik. A awake. i:ArgyfialUlg. e3ermtete nLInk cyakrarl a finikai ter-

ma26mmmkA*61 11.1145 lUoiscae46sbo o  •metles a 114pgazdaság szUkefigle-

teit nowelambQ UAU vuir4 eagb fog2a1kold0Okba va16 ajlkerez4mbem 

%jlik.  d1' 	1t6 AaknAl a :Az6jazdaei mum!efik vfilansv 

time. iim4mszerdiAgükbon 	 1e earakeddet a 8. osztfily 

• 



lelé mutat is a válasstások össsengiöstastatnak a termelőssó-

vetkesetekkol kapodoiatban  hozott tercftrakkol. 

4 pálipavilasztáa motivuaal sUkhatialsősorbaL, a riuknál/ a har• 

=male esemélyiség 6okoldalu kibontakoztatására irányulnak ds 

gban vanuak a asozialista munkaarköles *gyre nagyobb mérv 

kibentakosisival. 

1.i z  emb•rek noRitálásébeg  We a serdülőknél a konformlzmus 

játssaa a laipaGyobb szerepet. :as érthatő. 4•1entős vissont, hag 

a modik holyen as örömmel v4sott kötelesatigtslj•sitde L11. Sat 

vélandnyunket alAtAnassja a többi kérdés•kre adott  válasz  is. 

sishatunk abbani hogy tanulóink felnövs as emboreket elsőaorban 

valóban a viligsett munkájukon kusesstUl itólik meg, agyéni bol-

doissAgokat pedig a kötelesbéggel való asonulAsban fogják megvm. 

16sitani. ofardillőink a kUlm5 jelenségekről igyekesnek a lényegbe 

hatolni. non  lehet  azonban mg figyelman kivUl hagyni, hogy sok 

esetben  adz a vallásetika de a burssoisia erköles• is hatást gym-

korai. 

Os,ssaesvos  a serdhlők motivumal mindinkibb másodlagos metivumok. 

k4 losznek ős tapasstalataik, ismaretsik bővülése alapján tell-

tőanek meg tárnadalni da  ideológiai tartalommal. A kUlönböső 

salmi hatások elZsagithotik, illetve gátolhatják motivioiós bast.. 

suk kialakulását. A motivumok aled. és fölérendeltségi viszonyba 

kerülnek egymással 68 jelentas a nevoid hatása abban as értelem. 

bon is 1  bogy me  Lik  fog a oselekvés regulAtoraként ahködni. 



A sódsserek ssempontjából  
601.•■■•■■•■■■.. 	• 	 ••■••■ 

szerint a folfigyaleti aunkában alrbe ken beljes-

ni a tényfeltérő módszerekre alapuló vizegiliatot, amelybeu as 

adott testület novelői is an:sty:m=4k. A visagálati mó•isserok 

köztil f•ltétalei még nincsenek sag a kisárleti módasereknek, es 

asonbau a  nevelők  munkájának iráivitásébes, ellenZrzésébes 6s 

segitéséhos  nem  is feltétlenül saiikséges  a  felügyelet szempont 

jábólo Slsősorban a további erenyes m'u'kival  tg  lissae o  cis 

a vizscálatl szeaipontokkal is, how,  iskoliank, azek nevelői tatr 

nalmAnyalk berojeztével na szakitsák mog a kaposolatot tadom4. 

woe Latézményeinkkel, Lamm azok 1..ssére 	 rendelkezés- 

re adataikat, tipasstalataikat  30 azok aiapliAn késsült tudaményos 

általánosit.ázt folleMeleilva emalják sagasabbra oktató.mavelőmun 

kjuk 

inaliAtiliatok  a tbsival ka osolatban 

As erkölesi nevelés módszertana as ektatás módasertaaAhss 

nyitva kidolgozatlanabb. le,y a tények fol.-tit:4*a routes. További 

kutatisi terület a munkaerkölcs problémáival kapcsolatosant 

• as  elidegefiülés,  a  tárgyak uralma as egének milyen 

csatornaon, mikor és milyen feltételek között jel nt-

kemik, 

- as erkölcsi tapasztalat és as  •rkölcsi fogalmak Imposer-

lata, 
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— a nunka 	b  sallmaglistireras slake: ki, milyen pssiehe- 

lógiai *ma kberemikediedrel a serdülő ssemdlyis4a4. 

ben7 	 X 

A vizsgálatunknál figyelembe kellett venni, aót a további v:zsgála. 

toknál is, hogy as iltaearti kern,* megvan a maga etikai vetillete. 

igy a gyermeket elleatitee betieek érik  és  a hatások a gyermek 

azemélyiságón itszUrődve esAe 	mas tredmdnyre vethet, sót egy. 

•llent4tes eredahayekre is. 

Brre p424a as egyik tanuld válaszlattja. /8.a. fiu 11. Melltimplve./ 

A faviedst szereti, de az ásást mAr nee, mert budapesti. Az iskola 

udvarit szivesan takaritja. hogy Bah 13gyen, de as otthoni felme. 

mist liar sea  vA11.lja,  aert  sea as  Ő munkája. Odahaza a jó jegyért 

aea jutalmazsAk, de a rosszért kikap. Gépaserelő akar lenui, mert 

J61 keresnek  ős J6 szakaa. Apjera binilzke, mart mAr as njságban is 

megdiosőrtdk. 

As ellentsondisok feloldásáhos a szülői  ház  és a nevelők együtt—

=WOAD* ssüks4ges. brre utal Bálint .Andornd is, aki hatérozott 

fellépésit kislányt formált olyanből, akit kisebb kordban VW:lb :2eg-

riak6dtatds drt. A tervszerü 48 tudatos •vilttmüködés eredwAnyét 

a 1artlizen8 szavaival kivánjuk ismertetni. "Iv elején kérten osz-

tályom tanulóit, hogy a következő osztélyfeneki órákra kerensenek 

az  anyaghoz 	iroiaimat... A kisleiny eleinte 2-3 sort olvasott 

fel mdg igen bátortalanul. As egyik novomberi érdra részletesen 

készült, egy saját könyve alapján. kkor kihivtam as  osztály  (.16, 

átadtam  neki a ssót és kb. 10 peroig Onillőan, képekkel illusstes 



küzben a tanulókuak azemléltetve beaziat... A azillakal 

együtt megalapitottuk t  bogy féleleuhrzet• is lauaan hom44yosa1. 

La mlr eLyedill hozza a tojet, nam hivja testvérót." /A leirén te]• 

jes eg6oz5ben mellékolve,/ 

Lz is egyik bizonyitéka, bog' annkAnk eredményét lokozni oak 

say 

 

tudjuk,  ha megismerjük u ey•s-ask személyisé rit 4z kersak 

a szülakel a megfeleld kapozolatot o  It  helyes  kapcsolat kialaki-

téza azonban nemosak & nevelőkön niHk,  de kezdeményezni  nekünk 

kell. 
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Grafikonok 	diagramoki  tAblisstgséke 

37 old. 

/Cask a szőveg között elhelyezettek, a többi a fleselők jez5kében 1  

1./ BUntetés tanulásért, grafikon 

2./ Jutalmazás tanulásért, grafikoL 41 " 

3.1  Sltéris as osztály besorolása és a tanuló önn447A6 

besorolása között, grafikon 46 " 

4./ Az asztál7 (Ss a neIeletestalet 6rt4ke1é•e. graAkon 48 " 

5./ A tanulók spontán társas kaposolatU, diagrm 50 ' 

6./ 	vagy több gyormek választan4 barátjAmak, talózat 51 " 

7.1  oenki nem valasztaná barátjának, táblAzat 51 " 

8./ A  .sülők családi óletének hatása a barátok megválasz-

tágiro, illetve elutasitására, gratikon 52 " 

9," CisiglisaulAk spontán társas kapasolatai, tAblásat 56 le 

lo./  Baird6wrilasekdo is Olutasitás indokai, diagram 58 " 

11./ A tmalulkiri oredoluy hatása a barátok megválasztásirs, 

illetve elutasitisára, grafikon 

a./ Tanulók eredményei, esaládi környeztük, szooiLlis holy- 

61 e 

Nitta szerint, táblázat 62 " 

1, 0,/ lisikal mimbi. végző szUlők gyermekeinek eredm6nis stábl. 64 " 

OW AsmilAramis Ossessités*, táblásat 97 " 

12./ Usivesen vigsett munkák, diagram 111 " 

13.1 	ei szivesen végzett ounkák, disisram 119 " 

14./ A tanulók szórakozelsa, diagram 133 " 

15./ As •lIerOrzés és az arányos terhelia szerepe a halyes- 

Arási készoig alakulására, táblázat 142 " 

16./ Mlért igyekszel jól tanulnk/ Távlatok szerint, diagr;-m 147 N 
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17 ‘i irt  igyekszel j61 tnulz.LL -otivumok szerirt, grs.iikon 148 o 

a,/ Yoglalkomisi profil kthrotelmárAyoi a 8. osstiayoa tanalók 

vilassai titkr4bon. tiblizat 	 156 

A fugaiSk j4ondvia•14k/ logla14ozAsa 4a a 8. osztiljos ta- 

nulók pAljavidasstAaa, diagraa 

19./ A 1o6sze busk tartott 	6s fogialkozLaok, diagru., 	167 

20.1 A tahulók páljavilasztdaa, 	ős a 1edsz4 ek 

tartot,.c pilyAk, 1og3.a1koz6sok trendvonala 	169 

41.W A logsseabnek tartott 1141,a, /oglalkosAs 6e a 030av(aa.,:4- 

tie, piayairáayalAs aetivimai, gra Likon 	173 

PA1yavi1asstio, pkilyairAiyalós. dlagraa 	176 

23./  Á  tanulók rilyavalaiWila o  papshrimmaiss, grata's. 	177 

24./  ki  t•tosik  a embersa elosibliOribea. alli‚itt
zogisienisibt alarm 	 183 
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dr. Antalfi n.a.orns wokiara.skas azula gyorsakin41 hel4seto 

/itósiirat/ 

igoaten Uyörgy: 	Pedsegia 1./2aLkönrokiad6 tl3paat, 1965.1 
lerstow.Jams: 	Yodaegia II. Aaskönyvikind6,13pest, 1564./ 

ArkoGiná  .arolta: A bar.ityLlasztZs indokltsa as 6you akorban 

/Pezioholezia: tanulményok kötstből. Akaamiai 

hisaó, 1958.1 

dr.bassa 	A2 egyke-gyarnek probléséi 

bakoz.yikáls 	..rkoloLd rdds Loidv 	je1antCa6ge a pedag6. 

/r.leadds, •lbarzzot.t. as UPIpmbaz. 1964. 

Iv. 18-An/ 

bakos Jingo: 	igy  nap a tornelk;sunkLban /L6eirat/ 

dr. -;arkdoxi !Iona: A lu-14 ővws gyermek megissor4sének pezioholó. 

clai alapziai /Aevolannka kAss Alt. iskola 5-8. 

oss1.-ban o. kötetből.Tanköndvkiaa5, bp s  1567./ 

dr. bark4osy-dr.Putnoki: Tanulás  s  aativikoió /Aankbudekiadd s  4,1967 
billut sin:don:ids A szdlők Ss as os4.Alyfónök5k egyuttellköaése 

/Aesirat/ 
Oaks lehilynds 	4idav61er4uy 6o as egyén értIkelésének daJsisfUg. 

aSse /10s1rat/ 
dr. Borb417 AndrAss A jutalsasés és bantetis a1apvet6 k6rd6sei 

/Tankönwvkiadó, bpest, 1967./ 
Z. bagman". 	 Altai/woe ssoolo16gia/IsaJuth Lőnyvklad6,bp,1; 
Csirsska Janos: 	PélyalAlektan/Tank3nyvkiad6,4est, 1964./ 
Bobes-JuhAss-Assérisdr.Lajsikné-AlegynA: A tanulók wilágne.seti 41; or. 

kölosi fejlCdsa t.ankönyvkiadó, Lpsst, 1)64./ 
dr. .uuró Lajos: 	4 szocioraetrial aódaserek pedagógial..pssiebe.. 

lógiai alkalmasdsénak setouológiai proulénéi• 
r61 /JAI'S kiadkiaa. .zeged, 1A1./ 

dr. -yrdo-dr.  1,e1ez,en.dr. nadnai: kejlZdós- ós nevaléalZlektan 
/Tankönyvklaa, budapost, 1966./ 



P. kraisses 	A kisóriati paziohológia gyakorlati kdaikönyve 
/Akadémiai Kiadó, Bpest, 1965./ 

YUkAaz György: 	A munka filozóiiájaiiissfsuth Zőnyvkiadó. 4,1965 
X. Gal: 	 aol tart a pedagógia? /Gondolat 4iadő,  4er,1967 
G arai 	 As enberi asüksigletak kutatdainak 

/s/alóstig, 1968.évf. Z. szia./ 
dr. Gegesi JUss.Liebermann: ,zzadlyiségsavaraek gye7ad.041111/010 

démiai Aiadó, 'jest, 1965./ 
Jr. Geréb °Orgy: hishrietek a féradtség lélektannak MORA 

/Akadémiai Kia46,apest,1962./ 
bussér Tibors 	ilatalkoru banözek. 
Bussir.SsemeoliMagyi: A Sernista etika alapjai 	 1965./ 
H. !liebsib.N.Verwerg: bevosetőlaassooiAlpszionoltSgisiba/Kossuth 

AlAmyvKiadő. 100et o  1967.1 
dr. giants* *Jos: 	u secitik a szakkörök a b5trilnyoe holyzet- 

US levő tanulókat?/Xésirat./ 
Jánossy Foremes 	Akellidassigi f•lódés trendvenals, és a helyrsilii 

Wei periódusok: /48zgasdaségi és Jogi Kanyvkiad6 
Blispest, 1966./ 

Józza l'4ters 	• Itedarn tireadaleakutatás a4hAny elméloti és 
imiassertaaiprobliaija/kloSs.3.966.6vf.5.10./ 

italmen 1.44sz1ő: 	A pedagógiai pesiohelégia alapkérdésoi/Taakönyv 
kiadó, bpast, 1967./ 

Léng uóbert: 	aogyan sagiti a programss•tt oktatós a harelnyes 
hekizetil tanulókat" Aisirat./ 

Marosvéri rAihilymós A oigényszdrmazósu tanulók heiszete iiissoaboron 

Makarenkés 	Havel. 4. is 5. kőtat /Akadémiai Kiadő.1955/56./ 
harz: 	 A taiga I. kötet* Apost. 1014 
liérei ?arena: 	A gyeraek lelki fejlő4.144001114014001.11 

/Valéség s  1967. évf. 9.enda6/ 
homeeteri Mrnőnés As  elvált osülők gyermekainek helysota.(Késirat4 
Nagy J6ssefs 	Didaktogriti alkalmasAaa as ores,: mysly oktató. 

•dban /Késirat./ 
Amy Józzefné: 	A dolgosai vidékre jArtS szUőkgyermakeinek 

helysete Ahsirat./ 



dr. Agy 	 Didaktika. /TankOnyvkiadó. iTest.1964.1 
Neveldsi Tory 

	
Agmskimyvklo.d6. B1;4:1%1963./ 

dr. Ameth hálmAMA Ostatikviség magismerdsőnek elmáleti ős gyakor-
166iproblámáithézirat/ 

T. Nowogrodskis 	PejlődtislAlekten/Tankeavvkiadó.bpeat.1964./ 
014h Veronika: 

	beteg szülők gyermekeinek hclyzeto /Kásirat/ 
dr. )roan  tn4ors Tdmyfeltárő módszerek a peuagÓgiátaa habangsett 

a Szegedi  nyári Ugyetemen 
Urtatay Uyulas 

	A szocia1istamtive1Cd4serzzőivrő1/Va16a6g. 1967. 
óvf. 11. raids/ 

Pataki .eeronos 
	

Pedagógia ds szooiológia iTanuladnjek a  novels-' 
tudomány körőből 1  tkadámial hiad6.Bpebt.1964/ 

Pilyaválasztási tanácsedós /Camera* logy. ős .Jseged város kladvdmged 
Payavzilasztási tantiosadás as orvosi. ipedagógiai ős pesiohológiai 

gyakorlatban / i  Ainisstárium.bpset.1968 t/ 
Perajakov: 
	

boveldsi lehatősSgek a tanulők kollektiv munká. 

jibs& tliank8nyvkia46.bpest.1964 ./ 

dr. V. Pahodas 	.vesetős a podagOgial pszichológiába /Tankönyv. 

kiadó. Bpest.  3900/ 
hadnai bálas Iftv•ldsldloktaa /Tankönyvkiad6Opest.1967./ 

hubinstein 
	As Altai:Woe pszichológia alapjai /Akaaómiai kia- 

d6, Brost. 1964./ 
hubinateins 	Ja6t 4o tudat /ewsauth Xiadó.Bpost. 1967t/ 
Winta Valdria: 	As otthoni tanulásról. /kósirat/ 

man Mbar 	Napkőzis ta.nulók helyzete. 

.,sathmári bajon: aar6nyos helyzetU twlulók egy osoportjáról, ahol 

a válóok megvan, de a szülők együtt maradnak 

/44zirat./ 

Yeask6 	 munk41dlektaa/Temk8zkyvkiadó.bpest.1964/ 
Vines* Ideslő: 	Vizsgilati módsserek a 161ektanban. A toast. 

/Tankönyvkiad6Opest.1967/ 
Mbodworth.ohlosherg: Aisórleti pszichológia /Akaddmiai Liadó. 

budapest. 1966.1  




