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„Kezünkben van a nemzet jövendője, 

mert gyermekeit, az új nemzedéket 

karjainkban ringatjuk. S. ugyanazokért 

nagyobb tényezők immár az álladalomban 

a tanitó, nagyobb ható a nemzet életében, 

mint amint eddigelé felfogták. 

Szellem a mai világban a hatalom, 

és a tanitó a szellem munkása. 

Igy kell halalommá lennie a nevelés-

ügynek is. /1/” 



2 

Bevezetés  

Tanulóink erkölcsi arculatának és ezen belül erkölcsi tuda-

tának fejlesztése az oktatás - és nevelés sokat emlegetett fe-

ladatai közé tartozik. Megvalósitása érdekében a nevelés te-

rületén belül sok értékes pedagógiai kezdeményezés, ötlet, 

kisérlet látott napvilágot. Mindezek ellenére az iskolák 

erkölcsi nevelő munkája napjainkban sem kielégitő, és elma-

rad a társadalmi elvárások mögött. Pedig korunk, a tudomá-

nyos.technikai forradalom kora különös élességgel veti fel 

az erkölcsi nevelés hatékonyságának szükségszerüségét. A tu-

dományok és a technika roppant meggyorsult fejlődése, ipa-

runk és mezőgazdaságunk szocialista átalakitása, a tömeg-

kommunikációs eszközök elterjedése, de különösen az elmúlt 

évek felgyorsuló gazdasági, társadalmi fejlődése - ami 

korunk egyik legjellemzőbb sajátossága - természetszerüen 

maga után vonja az iskolai neveléssel szemben támasztott igé-

nyek megnövekedését. Szocialista társadalmunk olyan nevelést 

kiván, amely sokoldalúan fejlett embereket képez, akik a 

közösségben tudnak dolgozni, s ugyanakkor lépést tudnak tar-

tani az élet társadalmi, tudományos és technikai változásai-

val. A rohamosan fejlődő gazdasági és társadalmi életünk 

egyre nagyobb igényeket támaszt az emberekkel szemben. 

Ebek az elvárások időről időre megfogalmazott célok és fela-

datok formájában jelentkeznek. Hatásfokukat és hatékonyságu-

kat abban az esetben érhetik el, ha mindezek a nevelési folya-

matban is konkretizálódnak. 

A követelmények mellett a lehetőségek széles skáláját is biz-

tositja társadalmunk: s ez utóbbit tanulóifjúságunk csak 

akkor tudja kihasználni, ha a nevelés felkelti bennük és kia-

lakítja a megfelelő szükségleteket és hajlamokat, valamint az 

ismereteket, a világnézet és a moralitás integrált egységét, 

amelyek hatására képesek lesznek az új tapasztalatok folyama-

tos beépitésére, szelektálására, önmaguk állandó továbbkép-

zésére, s ennek folytán a társadalmi fejlődéssel való lépés-

tartásra. Az elmúlt másfél évtized alatt számos alkalommal 

került előtérbe a nevelésközpontúság megvalósitásáravóló 

törekvés problematikája. 



Az 1961-ben bevezetett iskolareform a korszerü oktatás és 

müveltség szinvonalának emelése mellett a nevelés hatékony-

ságának növelését is hangsúlyozta. A reform 3. alapelve 

konkrétan meghatározza a neveléssel kapcsolatos tennivalókat: 

„A szocialista világnézet és erkölcs alapján neveljenek 

iskoláink igazi hazafiakat, jellemes és törvényt tisztelő 

állampolgárokat, akik forrón szeretik hazánkat, népünket, 

odaadással szolgálják a szocializmust, a békét, a népek 

testvériségének ügyét, épitik és védik a nép államát." /2/ 

Az iskolareformban megfogalmazott alapvető törekvések ered-

ményeként kidolgozták a magyar nevelési tervet, amely konk-

réten kiemeli a feladatokat és a tennivalókat. Rávilágit 

arra, hogy "A fejlődés jelenlegi szakasza tehát megköveteli, 

hogy az iskolai nevelést világnézeti és erkölcsi tartalmát 

illetően hatékonyabbá tegyük. A szocialista nevelő munka ily 

módon a kulturális forradalom központi feladatává válik." /3/ 

Már ebben az időben megfogalmazódott az az igény, hogy vál-

tozást kell elérni a szemléletben, mivel sokszor a szemlé-

let nem megfelelő volta akadályozója a reformintézkedések, 

illetve az új tantervi délkitüzések megvalósitásának. A neve-

lő munka hatékonyságának fokozása azt követelte, hogy az 

"oktatásközpontú" szemléletet és gyakorlatot a nevelésköz-

pontú szemlélet és gyakorlat váltsa fel. Nevelésügyünk fej- 

lődése szempontjából jelentős határkő volt a X.pártkongresszus. 

Irányelvei között kifejezésre jutott, hogy nagyobb erőfe- 

szitéseket kell tennünk és hatékonyabban kell munkálkodnunk 

a magasabb eszmei és erkölcsi szinvonalú szocialista közgondol-

kodás, a szocialista embertipus alakitása terén. A nevelés-

központú iskola megteremtésére irányuló törekvés fogalmazódik 

meg az V. Nevelésügyi Kongresszus anyagában is. "A nevelés-

központúságnak - mint tantervet és feladatokat meghatározó 

elvnek - az elfogadásáért már megvivtuk a.harcot a reform 

kezdeti éveiben. Most elhatározó és eredményes lépéseket kell 

tennünk a nevelőiskola megvalósitására."./4/ 

Ugyancsak a nevléssel kapcsolatos problémákat és teendőket 

tárgyalta a Kongresszus 2. szekciója, s megállapitja: "Ma 

még sajnos a felnövekvő ifjúság nevelésére a társadalom 



különböző tényezői nem forditarak elégséges figyelmet. A ne-

velésben résztvevő tényezők gyakran egymástól függetlenül te-

vékenykednek, hiányzik az erők összeadásából, koordinálásá-

ból, súlypontozásából, differenciálódásából kialakitható ha-

tékony erőpotenciál. A nevelési tényezők együttmüködésének 

és tudatosságának fokozása mind össztársadalmi méretekben, 

mind valamennyi ifjúsági korcsoport, réteg, különösképpen 

pedig .  az iskolás korú ifjúság vonatkozásában sürgető fela-

datunk. "- majd igy folytatja -: "A nevelési folyamat irá-

nyítása feltételezi a folyamatos helyzetteremtést, a célok, 

feladatok differenciált kimunkálását, a legcélszerübb tevé-

kenységek kiválasztását és mindennapi megszervezését, a te-

vékenységek hatékonyságának vizsgálatát, a nevelési eredmény-

vizsgálatokat. A nevelési folyamat valamennyi vázolt és le-

hetséges tipusa nyilván alárendelt a céltudatosan és célra-

törően irányitott össztársadalmi nevelési folyamatnak. A ne-

velési folyamat, a folyamatok ilyen jellegű megszervezése, 

terén még igen sok tennivalónk van." /5/ 

Az MSZMP 1972 június 14-15.-i ülése megvitatta az oktató-nevelő 

munka fejlesztésével kapcsolatos teendőket, és határozatot 

hozott az állami oktatás helyzetéről és fejlesztésének felada-

tairól. A határozat is hangsúlyozza, hogy: "Az oktatás- 

üggyel kapcsolatos társadalmi követelmények megnövekedtek. 

A szocializmus magasabb szinten történő épitéséhez a tudomá-

nyos - technikai forradalom hazai kibontakozásához műveltebb, 

marxista világnézetű, szocialista erkölcsű szakemberekre, egy-

re sokoldalúbb közösségi személyiségekre van szükség." 

A továbbiakban megállapitja, hogy "minden eddigi erőfeszités 

ellenére sem növekedett megfelelő mértékben az intézményes. 

iskolai nevelés hatékonysága... Erkölcsi nevelésünk esetében 

pedig negativ társadalmi, környezeti hatások mellett a tár-

sadalmi - közösségi tapasztalatok korlátozott volta - a 

közösségi nevelés gyengesége is lényeges... 

Az iskola az oktatást csak neveléssel, emberformálással 

együtt végezheti eredményesen. 



Abból a lenini tanitásból kell kiindulnunk, hogy "A kommuni-

must nem lehet csak tankönyvekből elsajátitani," éhhez a tár-

sadalom életében - és ebben tartozik az iskolais - való 

tevékeny részvételre, gyakorlati tapasztalatokra van szükség. 

A mai és még inkább a jövendő társadalom az emberektől nem 

.csak önállóságot követel, hanem nagyobb felelősséget és helyt-

állást is. Ahhoz, hogy akár a nevelésben, akár a társadalmi - 

politikai élet bármely más területén, önálló, dönteni tudó 

fiatalokat tudjunk nevelni, ki kell alakitani bennük - s ezek 

csak közösségi munkában alakulhatnak ki - ' az értelmes célo-

kért belülről vállalt fegyelmezett, a közösség ügyéért magá-

tól értetődően magától vállalt szolgálatot és a közösségi 

munka semmimással nem pótolható örömét." /6/ . 

Az iskolareform bevezetése óta eltelt idő alatt számos intéz-

kedés, utasítás, rendelet hangsúlyozta a nevelés szerepét, 

jelentőségét, illetve a megvalósitásra irányuló feladatokat 

és tennivalókat. Mindezek ellenére nem érte el a nevelésünk 

fejlettségének foka azt a szintet, amelyet szerepénél és je-

lentőségénél fogva be kellett volna töltenie. Jelentős lema-

radás tapasztalható , az erkölcsi nevelés területén. Pedig 

"Az erkölcsi nevelés hatékonyságának, tudatosságának és terv-

szerüségének további fokozásához egyre nagyobb szükség van 

olyan neveléselméleti kutatásokra, amelyek feltárják a gyer-

mek erkölcsi arculatának összetevőit, az erkölcsi arculatot 

befolyásoló tényezőket, a gyermeki erkölcsiség alkotó elemei-

nek - igy az erkölcsi tudatnak - a magatartásra gyakorolt 

hatását, e;hatás mértékét és mibenlétét." /7/ 

A tanulók kommunista tudatának kialakitási folyamatában jelen-

tős helyet!kell kapnia az erkölcsi nevelésnek, s ezen belül 

.is az erkölcsi tudat fejlesztésének. Az erkölcsi tudat össze-

tevői - erkölcsi fogalmi és normaismeret, az erkölcsi itélő-

képesség, értékélő képesség és a morális gondolkodás - 

feltétlen szerepet játszanak a tanulók magatartásának kialaku-

lásánál, s:az iskolai élet befejezése után -. közvetve vagy . 

közvetlenül - kihat az embertársaihoz és a munkához való 

viszonyára is. 



I. A vizsgálat feladatai és módszerei  

Vizsgálataink részletes elemzése előtt szükségesnek látszik 

az erkölcsi tudat pontos-és körülhatárolt meghatározása. 

Az erkölcsi tudatról az Etikai kislexikonban a következőket 

olvashatjuk: "Társadalmi tudatformák egyike, amely a többi-

hez /politikai, jogi, esztétikai, vallási tudat stb./ hason-

lóan az emberek társadalmi létének, elsősorban a gazdasági 

viszonyoknak a visszatükrözése. Az erkölcsi tudat a társa-

dalmi viszonyok erkölcsi oldalával szemben az erkölcs szub-

jektiv oldalát képviseli. Az erkölcsi tudat természetének és 

sajátosságának elemzésénél a marxista etika abból indul ki, 

hogy milyen szerepet játszik az erkölcs a társadalmi Viszo-

nyok rendszerében, és milyen módon szabályozza az emberek 

társadalmi élettevékenységét. Az erkölcs meghatározott maga-

tartást, mint kötelességet ir elő az embereknek. Ezért az 

erkölcsi képzetekb áz objektiv társadalmi szükségszerüség 

az emberiség történelmi szükségletei és az osztályérdekek 

sajátos formájában jelennek meg: a kellő a "legyen" /"sollen"/ 

eszméjének formájában /valamint meg kell tenni, vagy ellenke-

zőleg, nem szabad megtenni, valaminek kell - illetve nem 

szabad - megvalósulnia"/. A társadalmi szükségszerüség 

tudatosulásának erkölcsi formája specifikusan erkölcsi meg-

alapozást is nyer: bizonyos cselekedeteket azért kell vég-

hezvinni, mert leginkább megfelelnek a jó és az erkölcsi jó 

követelményeinek. Az erkölcsi tudat a jelenségeket és a cse-

lekedeteket nem oksági meghatározottságuk, hanem értékük 

szempontjából vizsgálja. Az erkölcsi tudat a lehetséges te-

vékenységek közt a jó és a rossz fogalmai alapján választ. 

Ennek megfelelően értékeli az emberek cselekedeteit és a tár-

sadalmi jelenségeket, kifejezésre juttatva hozzájuk való 

pozitiv vagy negativ viszonyát, helyeselve vagy elitélve őket. 



A valósághoz és az emberi tevékenységhez való normativ 

- értékelő viszony az erkölcsi tudat legfontosabb sajátos-

sága. Az erkölcsi tudatnak korlátozott hatóköre van: nem 

képes megváltoztatni, vagy akár csak meghatározni valamely 

társadalom szociális gyakorlatát a maga egészében. A marxiz-

mus klasszikusai több helyütt óva intenek a moralizálástól, 

az.erkölcsi kérdésfelvetések, kritériumok olyan területek-

re való kiterjesztésétől, amelyekre már nem alkalmazhatók. 

Ugyanakkor rámutattak arra is, hogy az erkölcsi tudat a 
maga módján megsejtheti a történelmi folyamat logikáját 

/jóllehet, nem tudja kimutatni a folyamat. objektiv jellegét/. 

"Ha a tömeg erkölcsi tudata igazságtalannak nyilvánit egy 

gazdasági tényt... - irta Engels -, akkor ez annak bizonyi-

téka, hogy az a tény már túlélte magát..." Az egész eddigi 

történelemben az erkölcsi tudat belsőleg ellentmondásos 

jellegü volt. Egyrészt kifejezésre juttatta a tömegek tö-

rekvéseit és vágyait - másrészt ezek a vágyak gyakran a 

vánttal ellenkező, maguknak a tömegeknek az érdekeivel 

ellentétes eredményekhez vezettek. Azok az erkölcsi eszmék, 

amelyekben ezek a vágyak megnyilvánultak, sok esetben a 

dolgozók leigázásának szellemi eszközévé váltak. Az erköl-

csi követelmények és fogalmak tartalma a történelem során 

a társadalmi viszonyoktól függően változik, de az erkölcsi 

tudat struktúrája - viszonylag szilárd marad. Minden 

- bizonyos fejlettségi fokot elért - történelmi korszak 

/társadalom, osztly/ erkölcsi tudatában megtalálhatók a 

következő fogalmak: a normák rendszere erkölcsi tulajdon-

ságokból kialakitott fogalmak: értékelések: erkölcsi és 

társadalmi eszmények, erkölcsi alapelvek stb. Az erkölcsi 

tudat minden eleme meghatározott sajátosságokkal bir, sajá-

tos módon irányitja az emberek magatartását és köztük meg-

határozott kapcsolatok, függőségi viszonyok állnak fenn. 

Az erkölcsi tudat struktúrája határozza meg az erkölcsi 

nyelv logikáját, amely különféle erkölcsi fogalmak megala-

pozásánál és konkrét erkölcsi problémák megoldásánál nyer 

alkalmazást." /8/ 



Amikor az erkölcsi nevelés fentiekben vázolt területeit 

tettük vizsgálatunk tárgyává, tudatában voltunk annak, 

hogy az erkölcsi tudat csupán az egyik fontos alkatrésze, 

feltétlen mutat valami lényegeset a tanulók erkölcsi fej-

lettségéről. Ugyanakkor "az erkölcsi tudatositás, a tuda-

tosság fejlesztése elismert, de hatásában máig is ellent-

mondásosan értékelt, hatásmechanizmusában pedig kevéssé 

ismert eleme az erkölcsi nevelés folyamatának." /9/ 

Vizsgálataink során kutatómunkánk eredményeként azt vártuk, 

hogy az erkölcsi tudat néhány összetevőjének elemzése során 

megközelitő képet kapunk a vizsgált két iskola tanulóinak 

erkölcsi fejlettségéről, illetve az összehasonlitás folya-

mán az azohosságokról és a különbségekről. Ugyanakkor fel-

tevésünk az volt, hogy összefüggést tudunk kimutatni az er-

kölcsi fogalmak ismeretének szinvonala és a tanulók magatar-

tási jegye között. Reméltük, hogy a tanulók magatartásának 

több erkölcsi tulajdonság által differenciált elemzése foly-

tán javaslattal élhetünk a tanári megitélés és elbirálás 

reálisabbá, egységesebbé tételéhez. Összefüggést véltünk 

feltételezni az interperszonális kapcsolatok és a tanulók 

erkölcsi tudatának fejlettsége között. Végezetül pedig az 

egész vizsgálatból olyan neveléslélektani tanulságokat vár-

tunk, amelyeket a nevelőmunkánk során hasznositani és kama-

toztatni tudunk a serdülő tanulók erkölcsi nevelésének folya-

mmában. 

A vizsgálatok és a kutatás célja 

Kutatómunkánknak az volt a célja, hogy megvizsgáljuk - a 

két iskola esetében - a serdülő tanulók erkölcsi fogalma-

inak terjedelmét, társaik jellemzésére használt értékjelzők 

alapján, az erkölcsi fogalmak megértettségének és tartalmá- 

nak szintjét, hogy az eredmények ismeretében rámutassunk arra, 

hol és milyen szinten mutatkoznak hiányosságok a fogalmak el-

sajátitásában, a Tantervben és a Nevelési Tervben feltüntetett 

követelményekhez képest. Kutattuk az erkölcsi fogalomismeret 

és a magatartás közötti kapcsolatot ebból a szempontból, 



hogy milyen összefüggés tapasztalható, illetve hogyan érvé-

nyesül az erkölcsi tudat ezen összetevőjének magatartás sza-

bályozó hatása. Vizsgáltuk a tanulók magatartásának elbirá-

lását önértékelésük, társaik és tanáraik véleménye alapján 

öt erkölcsi tulajdonság megitélésének szempontjából. Három 

problémahelyzet elemzése során a tanulók erkölcsi itélőké-

pességét tanulmányoztuk, majd ezt követően az osztályközös-

ségek rétegződését, illetve kohéziójára vonatkozóan kíván-

tunk megállapitásokat tenni. Végezetül a tanulók interper- 

szonális kapcsolataik és erkölcsi fejlettségük közötti össze-

függést vizsgáltuk. 

Az adott tanulók életkori és pszichológiai sajátosságait 

figyelembe véve diagnosztikus keresztmetszetet kivártunk 

adni az erkölcsi tudat értelmi összetevőinek fejlettségi 

fokáról, hogy ezáltal segitséget nyújtsunk a két iskola 

esetében az erkölcsi arculat ezen összetevőjének további 

fejlesztéséhez, a hiányosságok és hibák korrigálásához. Mind-

ezek ismeretében lehetőség kinálkozzék az erkölcsi nevelés 

módszereinek hatékonyabbá, eredményesebbé tételére. 

A  serdülőkor pszichológiai  jellemzői  

Mielőtt rátérnénk a vizsgálat adatainak részletes elemzésére, 

szükségesnek tartjuk röviden jellemezni azt a korosztályt, 

amelyben kutatómunkánkat végeztük. 

Hiszen a nevelési tényezőket, feladatokat - vizsgálatunk 

esetében a kérdéseket és a megoldandó problémahelyzeteket - 

mindig a kori sajátosságok, a pszichológiai jellemzők fi-

gyelembevételével kell meghatározni, illetve ehhez a szint-

hez méretezni. 
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Ezek mellőzésével, vagy figyelmen kivüli hagyásával a neve-

lési folyamat egyetlen szintjén sem lehet az eszményeket, 

célokat és feladatokat körvonalazni. "Általános lélektani 

szempontból a pubertás legfőbb mozzanata, hogy a gyermeki 

személyiség motivációs rendszerében új késztetések jelen-

nek meg, és ezek a késztetések átalakitják a magatartás jel-

legét. új viselkedéscélokat, új érdeklődési területeket 

hoznak létre... A másik nem és a másik ember felé forduló 

fokozott figyelem és a másik emberhez való fokozott viszo-

nyulás próbálkozásai megerősitik a serdülőben a saját Én 

átélését is, nagyobb hangsúlyt kapnak a tudatban megjelenő, 

Én-re vonatkoztatott képzetek és fantáziák. Az új motivá-

ciók megvalósításának törekvései a serdülőt a szociális kör-

nyezet tilalmainak és lehetőségeinek fokozott megismerésére 

vezetik, s a megtapasztalt tilalmak és lehetőségek nyomán 

viselkedésváltozásokat segitenek elő. " /10/ 

Ebben az életkorban nemcsak a fizikális mutatók változnak 

meg, hanem velük együtt a serdülőkorra jellemző tipikus 

magatartási módok is törvényszerüen jelentkeznek, sokszor 

környezetük számára meghökkentően és gyorsan. Ezt a maga-

tartást többen nevezik serdüléses diszharmóniának. A pszic-

hológusok szerint ebben az időszakb an  a gyermekekre az a 

jellemzőbb, hogy az érzelmi élet domináns befolyást gyako-

rol itéletükre, sőt, szociális kapcsolatukat is döntően az 

emocionális befolyások iráí.yitják. Ezek következtében a 

serdülők személyiségére a szüntelen változás, hangulati 

labilitás, más személyekhez való kapcsolataikban két szél-

sőséges pólus, a rokonszenv és az ellenszenv a jellemző. 

Érzelmi labilitásuk miatt a serdülők sokszor elmulasztják 

feladataik teljesitését, amiatt gyakran keletkezik nevelő-

ikkel és szüleikkel nézeteltérésük, konfliktusuk. Problémá-

val terhes korszak ez az ő számukra is, amelyet a hormon-

háztartásban bekövetkező mélyreható változás, a minden tej 

leten érzékelhető rohamos fejlődés t:esit érthetővé a 

szakemberek számára. Mivel ez a kor minden gyermek esetében 

törvényszerüen jelentkezik, nem tekinthetjük a serdülő kort 



csak válság'o`s korszaknak, csak életkori sajátosságnak. 

A serdülő korban a tanulók önértékelését nagymértékben be-

folyásolja közvetlen környezetének róla alkotott véleménye, 

s ennélfogva cselekedeteivel, illetve magatartásával és az 

ezzel összefüggő történésekkel kapcsolatosan elsősorban a 

róla kialakult értékelésekre és minősitésekre fokozott mér-

tékben reagál. "A serdülő számára - csakúgy, mint a 

gyermek és később a felnőtt számára is, de most talán sok- 

kal inkább - igen fontot, hogy a környezet elfogadja, ér-
s 

tékelje, vagy legalábbis ne kritizálja. A serdülő a negativ 

viszonyulásra, a kritikára vagy megszólásokra érzékenyebb, 

mint a dicséretre. Jól átlát a társadalmi konvenciókon, az 

udvarias dicséreteket alig veszi komolyan. A nemtetszésre 

viszont rögtön felfigyel. A nemtetszést - különösen a lé-

nyeges személyektől jövő nemtetszést - kellemetlen érzés-

sel, gyakran szorongással fogadja. Az ilyen érzések veszé-

lyeztetik az önértékelést, a serdülő akaratlanul is arra 

törekszik, hogy viselkedésével a nemtetszést elkerülje. 

A serdülő kor haladásával párhuzamosan azonban az önérzet 

sérülései mindig alacsonyabb igénynivóra állitják be önma-

gával szemben... Általános megfigyelés, hogy a serdülő 

szeret kollektivákhoz tartozni, és azok nagyon hatnak rá. 

A  kollektivák rendszerint a felnőttes kapcsolattipusok és 

interaktiv helyzetek terei. A kollektivák csoportjain be-

lül közös normák alakulnak ki, illetve ezeken belül talál-

kozik a serdülő a meglévő nyilt és rejtett viselkedésnor-

mákkal, szerepviszonylatokkal. A csoport a maga saját nor- 

máit kölcsönös elvárások és különböző kommunikativ szankciók 

révén betartja. A serdülő itt is igyekszik  megfelelni."  /11/ 

Interperszonális kapcsolataiban szerepet játszanak az ér-

zelmeken kivül a tanulótárs különböző tulajdonságai is, 

amelyeket a személyiségben kialakult normákhoz, értékek- 

hez viszonyit. A választott baráttól már elvárja, hogy vele 

szemben őszintébb, nyiltabb legyen, s az adódó negativ szi-

tuációban mellette foglaljon állást. Jelentős tényezőként 

kell megemliteni az egyes pszichikai funkciók - mint az 

észlelés, gondolkodás, akarás, érzés, értékelés stb. - 
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serdülő korral történő megváltozását is, miszerint ezek 

egyre jobban elkülönülnek egymástól. Az érzelmi élet ki-

emelkedővé válik. Gondolkodásában is bizonyos változások 

figyelhetők meg. "Rubinstein megállapitása alapján a gon-

dolat formájának a tartalom növekvő általánositottságára 

támaszkodó tudatosulása oda vezet, hogy a gondolkodás 

egyre általánositottabb, rendszeresebb, céltudatosabb 

lesz. A serdülő kor vége felé a következtetések - tuda-

tosult elvek és szabályok alapján történnek. Ez már a 

gondolkodásnak olyan magas szintje, amely a felnőtt gon-

dolkodási fokának kapuját döngeti. Az elméleti gondolko-

dás fejlődésével elvileg befejezett formákat nyer az 

egyestől az általánoshoz, a konkréttól az absztrakthoz 

való átmenet, valamint ezek forditott útja, amely a rever- 

zibilitás elméleti szintjének kialakulásával kapcsolatos... 

A meggyőzés szerepe a serdülők nevelésében jelentős mérték-

ben megnövekszik. A kritikai gondolkodás tárgyi jellege 

a serdülőkor második felében egyre reálisabbá válik. 

Ez a tárgyi tudás gyarapodásának, az élettapasztalatnak, 

valamint az absztrakt és valóban önálló gondolkodás fejlő-

désének eredménye." /12/ 

A vizsgálat menete 

A vizsgálatokat 1972-es tanév második félévében végeztük 

Kőszeg két általános iskolájában.'Nevezetesen a Bersek 

József Általános Iskolában, amely koedukált iskola, és 

az 5/b. osztályban 15 tanuló az Állami Nevelőotthon nö- 

vendéke, illetve a MÁV Nevelőotthonban, amely bentlakásos 

intézmény, s növendékei az ország különböző települései-

ről kerültek az intézetté. A vizsgálatokban összesen 333 

tanuló vett részt. Az osztályonkénti megoszlásuk a követ-

kező: 
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Bersek J. Ált. Iskola 

Osztály fiú lány összesen 

5 	a. 19 12 31 

5 b. 2o lo 3o 

6 a. 15 13 28 

6 b. 16 12 28 

7 a. 15 8 23 

8 a. 13 19 32 

Összesen: 98 .74 172 

MÁV Nevelőotthon 

Osztály tanulólétszám 

5 a.  21 

5 b.  19 

5 a. 33 

7 a. 31 

vegyes 
7 - 8 29 

8 a. 28 

Összesen: 	161-  

A MÁV vegyes osztály esetébén hetedikes és nyolcadikos ta-

nulókat vontak össze a délutáni foglalkozásokra, s igy 

együtt képeznek önálló tanulócsoportot. A megoszlás: 14 hete-

dikes és 15 nyolcadikos tanuló. 

A Bersek József Ált. Iskola tanulóinak származási megoszlá-

sa megközelitőleg azonos képet mutat a város össz lakosságá-

nak százalékos megoszlásával. 



- 14 - 

A Bersek J. Ált. Iskola tanulóinak származási.megoszlása: 

Osztály Fizikai 
dolgozó 

Értelmi- 
ségi 

Alkalma-
zott 

5.a.  70,9 % 16,1 % 12,9 % 

5.b.  8o,o % lo,o % lo,o % 

6.a.  75,o % 17,8 % 7,1  % 

6.b.  85,7 % lo,7 % 3,5 % 

7.a. 65,2 % 34,7 % 13,0 % 
8.a. 56,2 % 25,o % 18,7 % 

Kőszeg kereső lakosságának százalékos megoszlása: /1972/ 

Össz lakosság 10.238 

Aktiv keresők száma 5.077 49,6 % 

I t Inaktiv 	" 1.319 12,8 % 

Ipar 2.705 

it őipar 27o 

Mezőgazdaság 336 

Szállitás 173 

Kereskedelem 311 

Egyéb ágazat 1.282 

A MÁV Nevelőotthont 1913 augusztus lo-én avatták fel, és 

adták át rendeltetésének. Az épületet közadakozásból épí-

tették fel vasúti árvák_befogadására. Az 1955-56-os Év-

könyvben az alábbiak olvashatók: "Ez az Árvaház valóban a 

szeretet jelképe volt. Mindenegyes tégláját az adakozók 

filléreiből vették. A filléreket a szeretettel adó kisme-

berek, egyszerü vasutasok lelkesedése, segiteni vágyása, 

áldozatkészsége indította meg a"nagyokat" az l000 koronák 

adományozására. Majd később, évtizedeken át a fenntartásra 

tett alapitványok, adományok megható bizonyságai voltak a 

vasutasság érzésének, szolidaritásának, szeretetének. 

Bizonyságai, hogy a vasutasság nemcsak szociális érzésben, 

hanem mint a kőszegi Árvaház megalakulásáról az Uj Nevelés 
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irta: "Ami a múltban ritka volt ennek kivitelében a tettek-

ben is jóval megelőzte hazánk összes dolgozóit, és már ko-

rán megmutatta, hogy a jószándékú összefogás milyen eredmé-

nyeket tud létrehozni." Jelenleg is a rászoruló vasúti dol-

gozók gyermekei kerülnek az intézménybe. A vizsgálat évé-

ben  az osztályok gyermekanyaga az alábbi képet mutatja: 

5 a. 5 b. 6 a. 7 a. vegyes 8 a. 

Árva • 9,5 % - - - - - 

Félárva 19,o % 36,8 21,2 22,5 28,5 6,8 

3 vagy több 
gyermek van 
a családban 47,6 % 84,2 51,5 '67,4 28,5 31,o 

Nehezen ne-
velhetők 52,3 % 5,2 6,o 22,5 - 27,5 

Túlkorosak 57,1 % 63,1 45,4 . 16,1 lo,7 17,2 

A fentiek bemutatását az indokolta, hogy a családnak, mint 

közvetlen mikrokörnyezetnek, jelentős szerepe van a tanulók 

személyiségének fejlődésében. "A család életkörülményei, gaz-

dasági és anyagi helyzete, a lakásviszonyok stb. szintén hat-

nak a gyermekre. Ezek a hatások megmutatkoznak még az értelmi 

fejlődésben is. Egy 193o körüli osztrák statisztika /Hörburger 

Simonic, 1935/ pl. leleplezi, hogy ott, ahol az. apa munkanél-

küli, vagy rosszak a lakásviszonyok, ez meglátszik a gyerme-

kek tanulmányi eredményében is. Tehát a társadalmi és fizi-

ológiai feltételek befolyással vannak a pszichikus fejlődés-

re is." /13/ 

Duró Lajos a környezeti hatásokra vonatkozóan megállapitja, 

hogy: "a gyermek sajátos emberi tulajdonságainak kialakitása 

szempontjából a környezet nem úgy jelenik meg mint pusztán 

körülmény, vagy feltétel, hanem mint a féjlődés forrása. 

gyermeknek a környezethez - mint a fejlődés forrásához - 

való viszonyát kettős sajátosság jellemzi: 

a./ Az egyik az, hogy a gyermek nem passzivan alkalmazkodik 

a környezethez, hanem aktivan elsajátitja mindazt, am a 

fejlődéséhez szükséges. Ezt a gyermeki aktivitást találó-

an nevezi Rene Zazzo "az energia transzformátorának" 
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és a "szituációk alkotójának." 

A különböző életszituációkban, tevékenységi formákban 

/játék, tanulás, munka/ a környezettel való áktiv köl-

csönhatásban nemcsak megnyilvánul, hanem formálódik is 

a gyermek személyisége. 

b./ A másik sajátosság az, hogy a gyermeknek az életfelté- 

telekkel, a környezettel való kölcsönös kapcsolata a 

felnőttek közvetitésével valósul meg. Az emberekkel való 

érintkezés jellege és tartalma az életkori fejlődéstől 

függően egyre bonyolultabbá válik. /Ez lehet közvetlen, 

emocionális kontaktus, beszéd segitségével történő 

érintkezés, közös élményszerzési alkalom, együttes munka- 

tevékenység stb./ A szociális "kontaktus" fejlődése, 

tartalmának és formáinak gazdagodása újabb és újabb le-

hetőségeket nyit meg a gyermek előtt az ismeretek, jár 

tasságok, társadalmi tapasztalatok elsajátitására, ami-

nek a pszichikus fejlődés egész folyamatára nézve nagy 

jelentősége van." /14/ 

Az összeállitott kérdőivek 

A vizsgálat folyamán a tanulóknak 55 kérdésre kellett vála-

szolniok. A vizsgálatokat megelőzően próbafelmérést készi-

tettünk; hogy az egyes kérdéseket megfelelőképpen módosit-

hassuk, amennyiben az szükségessé válik. A kérdéseket sten-

cilezve kapták meg a tanulók, amelyeket az osztályfőnöki 

órákon az osztályfőnök jelenlétében töltöttek ki. Az egyes 

kérdéseket az osztályfőnökökkel is külön-külön megvitattuk., 

A vizsgálatokban a két iskola 12 osztályának 333 tanulója 

vett részt, akiknek az alábbi kérdéseket tettük fel, illet-

ve feladatokat kellett megoldaniok: 

1./ "Ha az osztályban vezetőket kellene választani, mi-

lyen tulajdonságokat tartanál fontosnak a válasz-

tásnál." 
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2./ "Kiket javasolnál vezetőnek, milyen tulajdonságai 

alapján javasolod?" 

3./ "Ha fontos feladatot /munkát/ biznának rád, kiket 

választanál magad mellé társnak? Miért őket?" 

a./ "Milyen tulajdonságokat tartanál fontosnak a 

választásnál?" 

4./ "Holnap tanitási szünet lesz. Csoportonként mehettek 

kirándulni.  kiket  választanál társadnak, milyen 

tulajdonságokat tartanál fontosnak a választásnál?" 

5./ "Kik azok a.tanulók, akikre mindenben és mindenkor 

számitani lehet az osztály közösségi munkájában?" 

a./"Milyen tulajdonságuk alapján jelölöd őket?" 

6./"Ha.osztálytársaid nehéz helyzetbe kerülnének, kinek 

segitenél a legszivesebben? Miért neki?" 

7./ "Kit hivnál meg vendégségbe hozzátok? Miért őt?" 

8./ "Titkolt bánatodat vagy örömödet kinek mondanák el az 

osztályban? Miért neki?" 

9./ "Kik azoka tanulók, akik hátráltatják a közösségi 

munkát?" Melyek azok a tulajdonságaik, amelyeket 

te elitélsz?" 

A fenti kilenc kérdés esetében az interperszonális.kapcso - 

latokra a csoporton belüli rétegződésre vonatkozóan kaptunk 

információkat. Az indokolások folyamán a tanulók erkölcsi 

fogalommal jellemezték társaik magatartását, ugyanakkor a 

véleményükben erkölcsi itéletük is kifejezésre jutott. Ez 

utóbbiakat külön-külön gyüjtöttük össze, hogy megállapitást 

tegyünk az erkölcsi fogalmak használatának minőségére és 

gyakoriságára. vonatkozóan. A. második, ötödik és kilencedik 

kérdések esetében az osztályfőnököket is megkértük, hogy • 

irják le állásfoglalásukat. A feldolgozás során ezeket 

összehasonlitottuk az osztály tanulóinak összesitett véle-

ményével. 
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A következő kérdések a tanulók erkölcsi fogalmainak tartalmi 

vonatkozásait voltak hivatottak feltárni. Az elemzés, során 

Nagy Katalin által használt kategóriákat alkalmaztuk. Vizs-

gáltuk az erkölcsi itélet tartalmát két vonatkozásban: 

1./ Az erkölcsi tett természete. 

2./ Az erkölcsi tett alanya. 

Elemeztük 'az  erkölcsi itéletekben kifejezendő tapasztalatok 

forrását és az ítélet helyességét. A fogalmak körülhatárolá-

sát az Etikai kislexikon alapján végeztük el. A tanulóknak 

feltett kérdések a következők voltak: 

• 1./ "Ird le egy emlékedet, amikor valakit becsületesnek 

tartottál." 

2./"Ird le egy emlékedet, amikor valakit segitőkésznek 

tartottál.". 

3./ "Ird le egy emlékedet, amikor valakit önzetlennek 

tartottál." 

A fenti erkölcsi-itéletek gyakran szerepeltek a tanulók 

erkölcsi fogalomkincsében, ugyanakkor a Nevelési Tervben 

és az osztályfőnöki tantervben is mint követelmények fogal-

mazódtak meg. 

A következő három problémahelyzettel a tanulók erkölcsi ítélő-

képességét vizsgáltuk. Az egyes kérdéseket külön-külön ele-

meztük, illetve vontuk le belőlük a megfelelő következteté-

seket. 

1./ "Az egyik tanuló talált a folyosón egy golyóstollat. 

Felvette a földről, és körülnézett. 

a./ Miért nézett körül 

b./ Mit fog majd tenni" 

A következő feladatban négy hazugságot közöltün a. tanulókkal, 

amelyeket Hamburger sorozatának Maizikné által átalakitott 

változatából vettünk át. Azt kértük a tanulóktól, hogy súlyos-

sági sorrendben számozzák meg azokat, úgy, hogy a legsúlyo-

sabb kapja az egyes számot, a legenyhébb a négyeset. 
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A hazugságokat kevert sorrendben közöltük a tanulókkal. 

A helyes megoldás 3- 4- 1- 2 változat. 

A tanulókkal közölt négy hazugság: 

1./ Egy gyerek szeretne pajtásával játszani. Az iskolai lec-

kéjét még nem készítette el. Anyukájának mégis ezt mondta: 

"Készen vagyok a leckémmel." 

2./ Egy gyerek anyukája tilalma ellenére édességet torkos- 

kodott. Anyukája megkérdezte tőle, "Te etted meg a 

süteményt?" A gyermek ezt felelte:"Nem én ettem meg." 

3./ Egy gyermek labdázás közben kitört egy ablakot. Amikor 

a tanitó néni megkérdezte tőle, hogy "Kitörte ki?", igy 

válaszolt: "Jancsi csinálta, nem én.". 

4./ Pisti bekente a tanárnéni székét krétával. Feri látta. 

Amikor a tanárnéni megkérdezte tőlük ki tette, igy 

válaszoltak: "Nem tudjuk, hogy ki csinálta." 

A harmadik problémahelyzet igy hangzott: 

Péter a szünetben bement az osztályba, és az egyik padon 

megpillantott 10 forintot. Oda ment érte, és a zsebébe 

tette. Ebben a,pillanatban lépett az osztályba Péter 

barátja, Pisti. Látta az esetet. Az óra elején kiderült, 

hogy a 10 forint elveszett. Az osztály tanulói és a 

tanár is egy másik fiút gyanusitott, mivel már hasonló 

lopás megtörtént vele. 

1./ Mit tennél Pisti helyében? 

a./ Nem árulnám el a barátomat. 

b./ Megmondanám, hogy Péter volt. 

c./ Ha engem kérdeznének, megmondanám, hogy Péter 

volt. 

2./ Mit tennél Péter helyében? 

a./ Bevallanám, hogy én loptam el. 

b./ Nem szólnék semmit. 

c./ Ha engem kérdeznének bevallanám. 

d./ Ha Pisti megmondaná, hogy én voltam, bevallanám. 
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Az .utóbbi két kérdéscsoportra vonatkozóan külön - külön  

összésitettük a tanulók válaszait.  

A következő feladatban azt kértük a tanulóktól; hogy bsztá-

lyozzák le minden társuk és önmaguk, segitőkészségét, közös-

ségi munkavégzését, kötelességtudását, őszinteségét és tisz-

teletadását 1-től 5-ig. A feladat megkezdése előtt az egyes  

fogalmak tartalmi részét részletesen megbeszéltük, hogy egy-

séges szemlélet alapján itélkezzenek a tanulók. Ezt követő-

en lediktáltuk az osztály névsorát. Az osztál,rfőnököket is  

megkértük, hogy az emlitett 5 erkölcsi tulajdonság alapján  

osztályozzák le osztályuk tanulóit. Az elemzés során külön - 

külön vizsgáltuk az egyes tulajdonságokat, amelyeket össze-

hasonlitottunk a tanári véleményekkel, illetve a magatartá-

si jegyekkel. Korrelációs szárvitásokat végeztünk a tulaj-

donság átlagok és a magatartási jegy vonatkozásában. Vizs-

gáltuk a tanulók önértékelését az osztály, illetve a taná-

ri vélemény összehasonlitásának alapján.  

Az erkölcsi fogalmak megértettségét 33 problémahelyzet vo4.  

natkozásáb an elemeztük. A problémahelyzeteket Cser János  

egyik tanulmányából vettük át, amelyen némi változtatást  

eszközöltünk. Az eredeti tanulmányokban használt 40 szitu-

ációt lecsökkentettük 33-ra és a vizsgált fogalmak esetében  

növeltük a már előzőekben vizsgált erkölcsi fogalmak előfor-

dulásának gyakoriságát. A feldolgozás során összegeztük az  

egyes tanulók helyes válaszait. Összevetettük az 5-ös, 4-es  

és a 3-as magatartású tanulók elért pontszámait. Kiszámi-

tottuk az egyes erkölcsi fogalmak megértettségének száza-

lékos értékét, majd ezt követően azt vizsgáltuk, hogy a té-

vedések milyen irányban történtek.  

A tanulók a következő szövegü útmutatást kapták a felada-

tok megoldásához:  

"Ez a próba azt vizsgálja, mennyire ismered a.szavak jelen-

tőségét. Mondatokat kell befejezni egy szóval. Négy szó  

közül kell azt az egyet kiválasztanod, amelyik a mondat ér-

telméhez leginkább odaillik. El kell tehát mind a négyet  
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olvasnod, mert csak úgy tudod, melyik a megfelelő. Most 

együtt elolvasunk egy mondatot, azután keressük hozzá a 

megfelelő befejezést. 

Az a növény, amelynek törzse, ága, gallya, lombja van, az ... 

1./ Bokor 	2./ Cserje 	3./ Fa 	4./ Virág 

A helyes kiegészités természetesen a "Fa". 	. 

Ezt aláhúzzuk. A száma 3-as. Ezt beirjuk a sor végén lévő 

zárójelbe. 

Másik példa: 

Dénes. rosszindulatúan örül, ha mást kár vagy baj ér. 

Dénes 	 

1./ irigy .  2./ gonosz 	3./ kiméletlen 4./ kárörvendő 

Aláhúzzuk a kárörvendő szót, a zárójelbe beirjuk a 4-es 

számot. Igy kell a többi mondatot is befejezni. Ha hibáztál, 

ne radirozz, hanem egyszerüen húzd át a hibát." 

A továbbiakban a helyes válaszokat aláhúzással jelöljük meg. 

A 33 problémahelyzet a következő: 

1./ Péter szeret dolgozni, állandóan hasznos munkával fog-

lalkozik. Péter  	. 

1./ rendes 	2./ dolgos 	3./gyors 	4./ becsületes 

2./ Zsuzsi saját akaratát más akaratának könnyen alá-

rendeli. Parancsra, intésre azonnal hallgat. 

Zsuzsi 	 

1./ előzékeny 	2./ engedelmes 	3./ engedékeny 

4./ alázatos 

3./ Amelyik ember más holmiját, pénzét titokban eltulaj-

donitja, az  	 . 

l./ rabló 	2./ erőszakos 	3./ tolvaj 	4./ csaló 

4./ Laci a vele szemben elkövetett jót,nem.felejti el. 

Ha teheti, jóval viszonozza. Laci 	 

l./ hálás 	2./ szives 	3./ barátságos 	4./ kedves 
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5./ Sanyi testi és lelki erejét nem használja fel. Munkáját 

lassan,.tunyán végzi, vagy egyáltalán  nem dólgozik. 

Sanyi 	 

l./ hanyag 2./ haszontalan 3./ lusta 

4./ kényelmes 

6./ Erzsi szivesen.dolgozik. Munkájában, eljárásábán ipar-

kodó. Erzsi 	 

1./ lelkiismeretes 	2./ szorgalmas 	3./ gondos 

4./ tevékeny 

7./ Egy gyermek ártó szándékkal, szükségtelenül vádas-

kodils, hogy magát ezzel jobb szinben tüntesse fel. 

Ez a gyermek  . 	. 

a1./ hazug 	2./ árulkodó 	3./ igazságtalan 	4.1 gonosz 

8./ Imre nem fogad szót. Parancsot nem teljesit, intésre 

nem hajlik. Imre 	. 

1./ rendetlen 	2./ pajkos 	3./ hanyag 

4./ engedetlen  

9./ Béla minden nap lelkiismeretesen elkésziti a leckéjét._ 

Készületlenül nem megy az iskolába. Béla 	 

1./ becsületes 	2./ dolgos 	3./ kötelességtudó  

4./ rendes 

lo./ János.teendőit mindig rendben és kellő időben végzi. 

János:: - 	 ._ 

1./ tevékeny 	2./ pontos 	3./ dolgos 	4./ alapos 

11./ Aki saját -érüékeit, érdemeit nem becsüli,túl, nem 

követelő, magát nem tolja előtérbe,- az  	.. 

1./ félénk 	2./ illedelmes 	3./ szerény 	4./ szives 

12./ Némelyik gyermek makacsul, duzzogva ellenszegül, meg-

marad a-hibája mellett. Az ilyen gyermek...... 

1./ haragtartó 	2./ dacos 	3-../ illetlen 	4./ nyakas 

13./ Aki furfangos, eszes fogásokkal, néha másokat rászedve 

valamilyen előnyt biztosit magának, az 	. 

1./ hazug 	2./ csaló 	3./ igazságtalan 4./ ravasz  
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14./ Van olyan ember, aki nem fél, vagy félelmét leküzdi. 

Szükség esedén akadályokkal, nehézségekkel.,:.sőt,.élet- 

veszélyekkel is szembeszáll. Az ilyen, ember 	 

1./ tehetséges 	2./ elbizakodott 	3./ önhitt 

4./ bátor  

15./ Pali kötelezettségének teljesitése helyett olyan 

tettekkel tölti az időt, amelyeknek eemmi értelmük 

nincs. Pali 	 

1./ haszontalan 	2./ lusta 	3./ dologkerülő 	4./rest 

16./ A harmadik osztály a kaialkult rendhez akkor is al- . 

kalmazkodik, a közösségi szabályokat akkor is meg-. 

tartja, ha azt nem ellenőrzik. A harmadik osztály 	 

1./ fegyelmezett 	2./ rendes 	3./ illedelmes 

4./ jó 

17./ Mária a dolgokat nem teszi a megszokott helyükre. 

Azokkal vigyázatlanul bánik. Tetteit majd igy, majd 

végzi. Mária 	 

1./ rest 	2./ következetlen 	3./ nagyvonalú 

4./ rendetlen  

18./ Irén nem részreh7jló, ennek alapján cselekszik, be-

szél és itél. Irén 	 

1./ becsületes 	2./ megfontolt 	3./ kötelességtudó 

4./ igazságos  

19./ Aki élete kockáztatásával, vagy feláldozásával, el-

szánt akarattal nemes tette visz véghez, az 	 

1./ merész 	2./ hős 	3./ vakmerő 	4./ határozott 

2o./ Aki tiszteli az erkölcsi törvényeket és azok szerint 

viselkedik, az 	 . 

1./ becsületes 	2./ őszinte 	3./ egyenes 

4./ engedelmes 

21./ Gyula valódi, vagy kitalált érdemeit önmaga mondja,el 

mások előtt, hogy bámulják, hogy ügyeljék. Gyula 	 

1./ hazug, 2./ bőbeszédü 	3./ fontoskodó 

4./ dicsekvő 
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22./ Sári erősen hiszi, hogy reménye teljesül, tettei si-

kerülnek. Sári 	 

1./ hiszékeny 	2./ elégedetlen 	3./ makacs 

4./ bizakodó  

23./ András saját akaratához az oktalanságig ragaszkodik, 

mások okos tanácsának ellenszegül. András 	 

1./ kitartó 	2./ ragaszkodó 	3.7 makacs  

4./ határozott 

24./ Józsi érzelmeit, gondolatait ferdités, kertelés,nél- 

kül közli, kinyilvánitja mások előtt. Józsi...... 

.1./ igazságos 	2./ őszinte 	3.7'  határozott 4./komoly 

25./ Egy munkavezető fegyelemtartó, jogaihoz és kötelessé-

geihez ragaszkodik, s mások kötelességteljesitését is 

pontosan megkivánja. . Ez a munkavezető  

1./ fegyelmezett 	2./ szigorú 	3./ komoly 

.4./ önérzetes 

26./ Zoli beteg társának megmagyarázza minden napa déle- 

lőtti leckét, hogy az ne maradjon le. Zoli 	 

1./ önzetlen 	2./ becsületes 	3./ őszinte 

4./ segitő  

27./ Pista saját hasznát, előnyét keresi mások mellőzésé-

. vel, vagy mások kárára. Pista 	 

1./ Erőszakos 	2./ irigy 	3./ igazságtalan 4./ önző 

28./ Erzsi nyugalomra, egyetértésre vágyik, kerüli.a ve- 

szekedést, inkább tür, megbocsájt. Erzsi 	 

1./ engedékeny 	2./ békeszerető 	3./ kedves 

4./ megértő 

29./ Kálmán nem a maga hasznát keresi, hanem mások javá-

ra cselekszik. Kálmán 	 

1./ kötelességtudó 	2./ önzetlen 	3./ szerény 

4./ igazságos 

3o./ Gizi másnak az érzelmeiben, örömében, bánatában 

őszintén osztozik. Ebben részt vesz. Gizi 	 

1./ ragaszkodó 	2./ becsületes 	3./ őszinte 

4./ együttérző  
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31./ Márti a jóra irányuló szándéka, elhatározása mellett 
szilárdan megmarad és kitart. Márti 	 

1./ következetes 2./ kötelességtudó 3./ álhatatos 
4./ konok 

32./ Tamás ragaszkodik valakihez, s annak jót akar. Igére-
tét, fogadalmát meg nem szegi. Tamás 	 

1./ becsületes 2./ barátságos 3./ hűséges 
4./ megbizható 

33./ Egy ember valamilyen jóra irányuló célt megfeszitett 
erővel, akadály és nehézség ellenére el akar érni. 

Az ilyen ember 	 

1./ akaratos 2./ bátor 3./ törekvő 4./ szorgalmas 

A következő kérdésfeltevésünkben a munkához való viszonyu-

lást, illetve a munkavégzés motivációit kutattuk. Az elem-

zés során az osztályközösségekre vonatkozóan megállapitá-

sokat tettünk, illetve az eredmények ismeretében az isko-

lák felé javaslattal éltünk a hiányosságok kiküszöbölését 

illetően. A tanulók felé a kérdés igy hangzott: 

"Miért veszel részt a társadalmi munkában?" 

1./ Mert kötelező, mert küldenek. 

2./ Mert mások is mennek. 
3./ Mert szeretek dolgozni. 
4./ Mert tanáraim rossz néven vennék, ha nem mennék. 

A feladatuk az volt a tanulóknak, hogy húzzák alá azt a vá-

laszt, amelyik az ő esetükben véleményük szerint fennáll. 

Lehetőséget biztositottunk egyéb motiváló tényezők feltünte-

tésére is, s ezeket a tanulók 5. vagy 6. ponként jelölhették 

meg. 
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II. A TANULÓK ERKÖLCSI ITÉT.F'1'EINEK TARTALMI ELEMZÉSE 

A serdülő tanulók erkölcsi fogalmainak tartalmi elemzéséhez 

az adott inditékot, hogy az erkölcsi nevelés hatékonyságát, 

eredményességét nagymértékben növelhetik azok a vizsgálatok, 

amelyek számot adnak arról, hogy a nevelési követelményrend-

szerben megfogalmazott szintek milyen mértékben realizálód-

nak a tanulók ismereteiben. Mindezek tudatában lehetőség ki-

nálkozik a hibák, a hiányosságok, valamint a további felada-

tok és tennivalók megfogalmazására is. Ugyanakkor a pszicho-

lógiai kutatások kétséget kizáróan bizonyitják, hogy az er-

kölcsi ismeretek és a tanulók magatartása között bár bonyo-

lult, de létező kapcsolatok vannak. 

Az ismeretek a meggyőződés alapját képezik, s igy azok részt 

vesznek a meggyőződés kialakitásában. A szakemberek vizsgá-

lati anyagok birtokában igazolják, hogy nem a bemagolt, ha-

nem a kritikailag elsajátotitt, önállóan átdolgozott és az 

egyén által elfogadott ismeretek képezik a meggyőződés alap-

ját. 

"Az erkölcsi meggyőződés mindenkor tartalmazza az erkölcsi 

fogalmak, normák ismeretét. Magában foglalja az "igy kell" 

és az "igy ne tedd" határain túl a szabályok indokolását, 

a normának megfelelő cselekvés szükségszerüségének belátá-

sát. Tartalmazza továbbá annak elvi és gyakorlati elisme-

rését, hogy a szabálynak megfelelő magatartás mindenkire: 

másokra és önmagunkra egyaránt kötelező." /15/ 
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Az erkölcsi itéletek-tartalmi elemzéséhez nem meghatározást 

kértünk a tanulóktól, hanem az általuk átélt, látott ,  hallott 

vagy tapasztalt konkrét szituációt, amit a tanuló maga is.ér-

tékel. A követelményszint megállapításához a.Nevelési Tervet 

és az osztályfőnöki tantervet használtuk fel. A vizsgált há-

rom erkölcsi itélet - becsületesség, segitőkészség, önzet-

lenség - az osztályfőnöki órák anyagában külön témaként is 

szereplt, illetve áttételes módon más erkölcsi fogalmak tár-

gyalásakor nyert emlitést. 

A vizsgált erkölcsi itéletek tartalmát az Etikai kislexikon 

alapján határoltuk körül. Az elemzéshez felhasználtuk Nagy 

Katalin: "Igazságos, becsületes,. bátor" c. munkájában alkal-

mazott feldolgozási szempontokat. A tanulók válaszait három 

témakör alapján elemeztük. 

1./ Az erkölcsi itélet tartalma. 

a./ Erkölcsi tett természete. 

b./ Erkölcsi tett alanya. 

2./ A tanulók tapasztalatainak forrása. /A példaként be-

mutatott történet alapján./ 

3./ Az erkölcsi itélet helyessége. 

a./ Helyes 

b./ Részben helyes 

c./ Helytelen 

A kapott eredményeket osztályokra és az iskolára vonatkoz-

tatva is százalékosan összesitettük. 

A becsületesség 

A fogalmat az Etikai kislexikon az alábbiak szerint hatá-

rozza meg: "Erkölcsi tulajdonság, az egyik legfontosabb er-

kölcsi követelmény megnyilvánulása. Megköveteli, hogy az em-

ber legyen igazságos és elvhü, hiven teljesitse vállalt köte-

lességeit, legyen meggyőződve az általa szolgált ügy igazá-

ról, legyen őszinte embertársaival, és önmagával szemben 

cselekedeteinek motivumait illetően, ismerje el és tartsa 

tiszteletben mások jogait ahhoz, ami törvényesen megilleti 

őket. 
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A.becsületesség ellentéte a csalás, a hazugság, a lopás,. a 

hitszegés, a képmutatás. A becsületesség követelménye a tár-

sadalmi gyakorlatból az emberek közös tevékenységének cselek-

véseik kölcsönös koordinálásának szükségességéből fakad. De 

a kizsákmányolás, az osztályellentétek, a kölcsönös konkuren-

cia viszonyai között a becsületesség nem válhatott egyetemes 

szabállyá, a társadalmi élet törvényévé: a követelmény meg-

sértése állandó jelenség volt. A polgári felvilágosodás kép-

viselői, akik földi alapra helyezték az addigi isteni erede-

tünék tekintett morált, a becsületességet, az egyéni érvénye-

sülés biztositékának nyilvánitották, amelynek révén az egyén 

elnyerheti az emberek bizalmát és hitelre tehet szert. A pol- 

gári gyakorlat a becsületességnek ezt a felfogását az üzleti 

prakticizmus szellemében értelmezte, a becsületességet amolyan 

nem hivatalos szerződésnek tekintvé, amelyet meg lehet szegni, 

ha betartása előnytelenné válik. Ez gyakorlatilag azt jelen-

tette, hogy megengedhetőnek minősül a politikában a válasz-

tók becsapása, szavazataik megszerzése érdekében: az üzleti. 

életben - csalárd eszközök alkalmazása a veszélyessé váló 

konkurenssel szemben: a nemzetközi kapcsolatokban - a szerző-

désszegés, ha az erőviszonyok megváltoznak és a másik állam 

már nem tudja megvédeni jogait. A dolgozókkal szemben az ural-

kodó osztály csak olyan mértékben tartotta be a törvényeket 

és teljesitette a magára vállalt kötelezettségeket, amilyen 

mértékben tömegmegmozdulásoktól /sztrájktól. vagy felkeléstől/ 

kellett tartania. 

A kommunista erkölcs felfogása szerint a becsületesség nem 

az emberek egymás közötti megállapodásának, nem valamiféle 

"társadalmi szerződésnek" az eredménye, s nem is az egye s . 

egyének kölcsönös hasznának záloga, hanem abból az objektiv 

szükségszerüségből fakadó követelmény, hogy az embereknek 

együttesen kell tevékenykedniök a leghumánusabb és legigaz-

ságosabb társadalom'felépitése érdekében. Éppen az emberek 

eme teljes érdekközössége folytán a társadálommal és a mások-

kal szembeni becsületesség s saját magunkkal szembeni becsü-

letesség kérdésévé válik." /16/ 
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A becsületesség fogalma az osztályfőnöki tantervben a követ-

kezőképpen szerepel: 

Az.5. osztályban két esetben fogalmazódik meg áttételesen a 

következő témáknál: Az úttörők vidám baráti közössége, az 

úttörő védi a vörös nyakkendő becsületét. Az úttörő és az 

őszinteség. 

A 8. osztályban az igazságosság és a szocialista becsület 

formájában szerepel. 

A Nevelési Tervben elsősorban a becsület és a tanulói közös-

ségek becsülete formájában fogalmazódik meg. A tevékenységi 

formáknál az egyes osztályokban az alábbiak szerint talál-

ható a becsületesség kialakitását célzó nevelési feladat. 

5.osztály: "Becsülje meg mások tulajdonát, s a talált tárgya-

kat adja át az illetékeseknek." 

7.osztály: "Sajátjaként óvja közössége becsületét, igyekez-

zék gyarapitani annak jó hirét. Tudja, hogy személyes becsü-

lete elválaszthatatlan a közösség becsületétől." 

8.osztály: "Tudja, hogy a játékban többet ér a becsületes ve-

reség, mint a becstelen eszközökkel kivivott győzelem." 

Az alábbi táblázatban a becsületes tett természetének osz-

tályonkénti megoszlását mutatjuk be százalékos megoszlásban: 

Bersek J. Ált. Iskola 

Becsületes tett 
természete 

5.a. 5.b. 6.a. 6.b. 7.a. 8.a. 

Talált pénz vagy 
tárgy visszajutta- 
tása 

38,7 lo,7 28,5 22,2 52,2 45,1 

Ellenállás a lo- 
pás kisér.tésének 3,2 7,4 10,7 - 

Ellenállás a ne-
gativ csábitásnak - 7,4 - - 

Őszinteség 3,2 lo,7 3,7 4,3 12;9 

Kártevés be-
vallása 9,6 - 10,7 3,7 13,o 6,4 

Mulasztás be-
vallása - 7,4 3,5 3,7 - - 



3o 

Egyéb hibák 

5.a 5.b 6.a 
/ 

6.b 

' 

7.a 8.a 

bevallása 12,9 7,4 10,7 29,6 4,3 9,6 

Bünözők bünének 
bevallása az 
elfogás után 3,2 7,4 

Lopás bevallása 
lopott tárgy 
visszaadása - lo,7 lo,7 3,7 13,o 

Tartozás /pénz/ 
megadása - 3,5 

Segités a baj-
bajutottakon 3,2 - - 3,7 3,2 

Erkölcsi bátor-
ság, kiállás 3,2 	. 7,4 - - - 3,2 

Helytállás a 
munkában - 7,4 - 7,4 4,3 3,2 

Negativ pél-
dát emlit, és 
ez nem becsü-
letes tett 3,2 

Igázságos /nem 
kivételez/ 3,2 7,1 3,2 

Körbenforgó 
magyarázat 7,4 

Szavatartó - - - - 4,3 

Nem válaszolt 16,1 21,4 3,5 7,4 -- 6,4 

Helytelen 
válasz 3,2 3,5 - 7,4 

Felelősség-
vállalás ne-
gativ tettért - - 3,5 - - 3,2 

Csak nevet 
jelöl meg .- - - 4,3 - 



MÁV Nevelőotthon 

Becsületes tett 
természete 

Talált pénz vagy 
tárgy visszajutta-
tása 

Ellenállás a lo- 
pás kisértésének 

Ellenállás a 
bosszú kisértésének 

Ellenállás a nega- 
tiv csábitásnak 

Őszinteség 

Kártevés bevallása 

Mulasztás 	u 

Egyéb hibák " 

Bünöző bünének 
bevallása az el-
fogás után 

Lopás bevallása, 
lopott tárgy 
visszaadása 

Tartozás /pénz/ 
megadása 

Segités a bajba-
jutottakon 

Erkölcsi bátorság, 
kiállás 

Helytállás a 
munkábqn 

Becsületes em-
berrel még nem 
találkozott 

Negativ példát 
emlit 

Amit egyszer ka-
pott, azt megbe- 
csüli 

- 	 31 - 

5.a. 5.b. 6.a. 7.a. vegyes 8.a. 

- 31,5 46,8 38,7 48,2 29,6 

- - 6,2 3,2 3,4 

- - - - - 3,7 

- - - . 	3,2 6,8 - 

23,8 17,5 3,1 6,4 17,2 7,4 

- 17,5 9,3 3,2 6,8 

9,5 - - 6,4 - 

47,6 26,3 9,3 - - 7,4 

- - 6,2 6,4 - 3,7 

6,2 

3,1 3,4 

- - 3,2 10,3 3,7 

4,7 - - - - 

-- 

 

14,8 

4,7 l0,5 - 3,2 - 11,1 

- - - 3,2 

3,7 
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5.a. 5.b. 6.a. 7.a. vegyes 8.a. 

Igazságos, nem 
kivételező 	• - - - - - 3,7 

Igaz ügyet szol-
gálja - - . 	- - - 3,7 

Becsülettel 
köszön - - . 6,4 

Körbenforgó ma-
gyarázat 4,7 - 	• 3,1 3,2 -t  3,7 

Szavatartó - - - - 3;4 - 

'Nem válaszolt - - 6,2 12,9 3,7 

A tanulók tapasztalatában a becsületesség túlsúllyal a talált 

pénz vagy tárgy visszajuttatásában fejeződik ki. A 12 osztály 

közül csak a MÁV 5.a. osztály tanulói nem emlitenek példát 

ezen területről. Viszonylag nagy még a gyakorisága az őszinte-. 

ségnek, a kártevés bevallásának és - az egyéb hibák bevallásának. 

Meglepő, hogy 23 tanuló nem válaszolt erre a kérdésre. Felté-

telezzük, hogy ezek a gyermekek nem ismerik, illetve példával 

nem tudják megmagyarázni e fogalmat. Az elemzés során négy olyan 

válasszal tala1koztunk, amelyik teljesen értelmetlen volt. 

Ilyen pl.: "A versenyzők önálló kiválasztása" /Bersek 5.b./9./ 

A tapasztalatok feldolgozásakor megdöbbenve konstatáltuk, hogy 

milyen szük területen mozognak tanulóink példatörténetei. Hat 

esetben találkoztunk olyan megfogalmazással, amely körbenforgó 

magyarázat. "Becsületes az, aki becsületes." Meglepő volt, a 

MÁV 7/22 tanuló válasza: "Ilyennel még nem találkoztam." 

Több gyenge megfogalmazású, illetve tartalmú választ adtak 

tanulóink: 

"Becsületesnek tartom Petőfi Sándort, aki többi költőtársával 

együtt a népnek irtók verseiket, és azokban biztatták a népet 

a jobb életért való harcra." /MÁV 8/2./ 

"Mikor itt is találkozom egy tanárommal vagy nevelővel, én 

becsület méltóan köszönök neki, és nem szoktam egy tanárral 

és egy nevelővel sem kikezdeni, mert tudom azt, hogy az nem 

jó útra vezet." /MÁV 7/16./ 
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"Egy kislány ott felejtette valamilyét az óvodában és vissza-

ment érte, és megmondta, hogy ott felejtette." /Bersek 6.a./12./  

"A vevőt kiszolgálja, segiti megkeresni, amit nem talál."  

/Bersek 7/18./  

"Az utcán egyik gyerek verekedett a másikkal és én szétválasz-

tottam őket. Az egyik gyerek engem is meg akart verni, de én  

nem engedtem." /Bersek 5.a./13./  

Olyan esettel is találkoztunk, ahól a becsületesség nem mint  

pozitiv tulajdonság jelent meg, hanem, mint az azzal való vissza-

élés lehetősége.  

"Egy személy lopott és elkapták. Ő megmondta, hogy elfeledkezett  

magáról, s igy könnyen megúszta a büntetést'. /MÁV 7/1./  

Ebben az esetben a tanuló részéről már bizonyos.elferdült el-

képzelés alakult ki. A lopást elintézi annyival, hogy elfeled-

kezett magáról, de a tettének beismerését nem erkölcsi kényszer  

hatására vállalja, hanem azért, hogy könnyebben megússza a  

büntetést. A tanulók tapasztalataiból célszerünek tartjuk né-

hány pozitiv példát is bemutatni:  

"Az utcán nem lehet focizni, jött egy rendőr, mindenki.el akart  

futni,  de én megmondtam, ha csináltuk, itt is maradunk."  

/Bersek 6.a./21./  

A becsületesség mint felelősségvállalás jelenik meg a tette-

inkért, ennél a tanulónál.  

"Becsületesnek tartom a barátomat, mert amikor még otthon jár-

tam iskolába, akkor elhagytam 50  forintot, amit a takaréba  

vittem. Ő pedig megtalálta, és végig ment az osztályokon, és  

megkérdezte, hogy ki hagyott el pénzt. Én pedig mondtam, hogy  

blhagytam 50 forintot. Azután ő ideadta nekem. Ezért én be-

csületesnek tartom." /MÁV vegyes/8./  

"Az egész világon ha százalékba vesszük, akkor nagyon kevés  

a becsületes ember. Ez a becsületes ember élete gondtalan,  

és még saját magának is igazat mond. És ha ilyen ember meg-

botlik az életben valahol, akkor a lelkivilága a legmélyebb  

pontra esik. De azért az emberek szemébe bele mer nézni, és  

~ 
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meg is tudja magyarázni, hogy miért és kinek az érdekében 

tette. Csak később nem tudja megbocsátani saját magának. 

És talán az életben nem fordult még senkivel sem az, hogy 

nem vétett volna el valamit akár politika vagy más dolgok 

és még családi életben ne fordult volna elő. És az igazsá-

gos embernek még az arcvonásai is más, mint egy züllött 

emberé, és gondolatai sem egyeznek meg." /MÁV vegyes/18./ 

Ez utóbbi megfogalmazásban a tanuló az önmarcangolást, belső 

nyugtalanságot fogalmazza meg egy-egy"botlás" hatására. 

Kifejti, hogy a becsületes ember már megjelenésében is külön-

bözik a becstelentől. Bár ez utóbbi megfogalmazását kevés 

tapasztalatának tudjuk be, hiszen nem egyszer találkozunk 

jól szituált emberrel, aki más benyomást kelt, mint ami. 

A becsületes magatartás alanya 

A becsületes fogalom esetében a tanulóknál az alábbi megosz-

lást tapasztaltuk: 	 . 

Becsületes magatartás 
alanya MÁV Bersek Összesen 

Általában ember 21,1 % 18,6 % ' 	2o,4 % 

Ó maga, a tanuló lo,o %\ 11,5 % lo,8 % 

Gyerek, tanuló 45,6 % 58,9 % 52,o % 

•Férfi 19,4 % 7,9 % 13,8 

.Nő 2,6 % 2,8 % 2,7 % 

A tanulók a becsületes tett alanyaként zömmel társukat je-

lölték meg. A két iskola viszonylatában a Bersek iskola . 

tanulói 13,3 %-kal több esetben választották ezt a megoldást. 

Mindkét iskolánál feltünő, hogy a "nő" becsületes tett ala-

nyaként csak 2,6 %, illetve 2,8 %-ban szerepel. A férfit 

11,5 %-kal többen jelölik a MÁV iskola tanulói. Ez való-

szinüleg azzal van összefüggésben, hogy csak fiúgyermekek 

járnak ebbe az iskolába, mig a másik iskola koedukált. 
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A feldolgozás során azt is tanulmányoztuk, hogy kit jelölnek 

a tanulók a cselekvés konkrét alanyaként. Jelöléseik alapján 

az alábbi kategóriákat állitottuk fel: 

Becsületes tett 
alanya 

MÁV Bersek Összesen 

Szülő 1,85 % 0,73 % 1,3 % 

Pedagógus 1,23 % 0,73 % l,o % 

Ő maga 16,5o % lo,37 % 11,6 % 

Testvér 3,o8 % 1,46 % 1,7 % 

Tanulótárs 40,93 % 51,10 % 45,3 % 

Irodalmi hős 5,55 % 6,57 % '6,3 % 

Filmhős 3,o8 % 1,46 % •.2,4 	% 

Vulgáris hős o,61 % - o,3 % 

Hires ember 1,85 % - l,o % 

Hétköznapi ember 28,38 % 27,47 % 29,o % 

A táblázat alapján megállapithatjuk, hogy a becsületes tett 

alanyaként a tanulók a közvetlen környezetükben élő személye-

ket jelölik. Meglepőnek találtuk, hogy szüleiket milyen kis 

százalékban emlitik tanulóink. Alacsonynak tartjuk az irodal-

mi hős, filmhős százalékos megjelölését is, hiszen ezeken a 

területeken érződnie kellene az oktató-nevelő munka hatásának. 

A tanulók erkölcsi itéletének tapasztalati forrása: 

Tapasztalat forrása MÁV Bersek Összesen 

Saját élmény 42,2 % 33,5 % 38,o % 

Iskola 16,1 % 28,5 % 22,1 % 

Otthon lo,o % 3,5 % 6,9 % 

Tananyag 2,7 % o,7 % 1,7 % 

Televizió o,6 % 2,8 % 1,7 % 

Film 3,3 % 6,7 % 2,o 

Könyv 6,3 % 5,3 % 5,8 % 

Ujság - 1,4 % 0,6 % 

Általában 18,7 % 23,5 % 21,1 
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A tanulók 67 %-a közvetlen környezetét jelöli tapasztalatának 

forrásaként. Iskolánként viszont eltolódások vannak az egyes 

területeken belül. A MÁV Nevelőotthon tanulói nagyobb száza-

lékban jelölik az.otthont, mint azok a gyermekek, akik'na-

ponta haza járnak. Ennek bizonyára lélektani oka van. Meg-

lepőnek találtuk, hogy a tananyag és.a televizió egyforma 

százalékban /1,7/ szerepel a  tapasztalat  forrásaként. Véle-

ményünk szerint nincs kellő mértékben kiaknázva a tananyag-

ban rejlő. lehetőség az erkölcsi tulajdonságokra vonatkozóan. 

A könyv 5,5 %-os részesedést mutat. Itt elsősorban a kaland-

regényeket emlitik a tanulók. Csak egy esétben fordul elő az 

Egri csillagok, és ugyancsak egy alkalommal találkozúnk 

A Pál utcai fiúk regényének emlitésével..:.z 

Az itéletek helyessége 

MÁV Bersek Összesen 

Helyes 82,2 % 78,8 % 8o,6 

Részben 11,3 % 9,9 % lo,6 

Helytelen 6,3 % 11,2 % 8,7 

A 8o,6 %-os teljesitményt nem tartjuk kielégitőnek. Tanu-

lóinknak nem a fogalmat kellett meghatározniok, ami sokkal 

nehezebb lett volna. A 8,7 %-os helytelen válaszadás bi-

zonyára egyes nevelési területek hiányos munkájának az 

eredménye. 

A válaszokban a tanulók az alábbi erkölcsi itéleteket hasz-

nálják a "Vecsületes fogalmának a magyarázatakor: 

segitőkész, őszinte, kötelessétudó, bátor, igazságos, 

szavatartó.. Néhány esetben a becsületes fogalmát önmagával 

magyarázzák, vagyis körbenforgó választ adnak. /Becsületes 

valaki, mert becsületes./ 
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A fentiek alapján úgy gondoljuk, hogy a hiányosságoknak ilyen-

képpeni alakulása kettős összetevőjü: meglehetősen általánosan 

van megfogalmazva a Tantervben és a Nevelési. Tervben a becsü-

letes fogalommal kapcsolatos nevelési tevékenység. Pedagógu-

saink nem fektetnek kellő súlyt atananyagban rejlő erkölcsi 

nevelési lehetőségek kiaknázására. 

Szükségesnek tartanánk az egyes erkölcsi fogalmak tudatosabb 

kifejtését és magyarázatát. Bizonyára nem fordulhatna elő, 

hogy a tanulók 8o,6 %-a ad csak helyes választ. 

A SEGITŐKÉSZSÉG  

A fogalom meghatározása 

A segitőkészség fogalmának meghatározása az etikai kislexikon-

ban ebben a megfogalmazásban nem található meg. Viszont  tar-

talmában hasonló. fogalmakkal találkozunk, mint pl.: a barát-

ság, együttérzés, kölcsönös segitség, figyelmesség. A vizs-

gálati témánkat tartalmában a figyelmesség fogalma közeliti 

meg a legjobban. a "Figyelmesség - erkölcsi tulajdonság, 

amely az emberek egymáshoz való viszonyát jellemzi. Megköve-

teli az emberek szükségleteivel, igényeivel és kivánságaival 

való törődést, a törekvést 6rdekeik, problémáik, gondolata- 

ik és érzéseik megértésére, a közvetlen érintkezésben a mások 

..önérzetével, büszkeségével, méltóság érzetével szembeni körül-

tekintő magatartást, az udvariasságot mindenkivel szemben. 

A figyelmesség, mint a humanizmus általános alapelvéből faka-

dó erkölcsi.követelmény, szorosan összefügg más erkölcsi 

tulajdonságokkal. /Tisztelet, nagylelkűség, szerénység, 

együttérzés, nemeslekúség, bizalom./ Emellet az emberek 

mindennapi kapcsolataiban a magatartás - kultúra fontos ele-

me: kizárja .a durvaságot, a gőgöt, az önhittséget, a türel-

metlenséget, a gyanakvást és a bizalmatlanságót. A minden-

napi életben kiemelt jelentőséget tulajdonit a  kommunista  

erkölcs a figyelmességnek a nőkkel, az öregekkel és a gyer- 

mekekkel szemben..." /17/ 
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A fogalom előfordulása 

A Nevelési Tervben a "Munkára nevelés".a."Közösségi nevelés" 

és a "Szo.cialista humanizmus"  c.  fejezetekben találkoztunk 

a segítőkészség fogalmával. A követelmények között talál-

juk az alábbi megfogalmazást: "Legyen figyelmes és előzé-

keny szülei iránt odahaza: legyen  kées felszólitás nélkül 

is segitségükre lenni. Legyen figyelmes és előzékeny az is-

merősökkel, rokonokkal, idegenekkel szemben. Szükség esetén 

segítsen a szomszédokon, pajtásain, a házkörül teendők ellá-

tásában is." /18/ 

Mint az idézetből is kitünik, a követelmények között a,fel-

szólitás nélküli segitést hangsúlyozza a Nevelési Terv. 

A tevékenységi formákra vonatkozóan is változatos és gazdag 

területeket emlit. Az osztályfőnöki Tantervben is - minden 

osztály esetében - találkozunk a segités, a segitségnyújtás 

konkrét megfogalmazásával. Ugyanakkor számos téma feldolgo-

zásánál áttételesen is gyakran szerepel. Igy joggal várható, 

hogy a tanulók a segitőkészségre vonatkozóan - helyes meg-

fogalmazásban - példákat, élményeket tudjanak emliteni. 

A tanulók válaszainak elemzése 

A feladatot a tanulók nagy százalékban helyesen oldották meg. 

A segitőkész tett természetére vonatkozóan az alábbi kate-

góriákat állitottuk fel: 

1./ segités a bajba jutottakon általában 

2./ segítés a tanulásban 

3./  segités. a munkában 

4./ segitségadás a balesetnél 

5./ segités az öregeknek 

6./ kisegités anyagiakban 

7./ útbaigazitás 

. 8./ az anya gyermekének megsegitése 

9./ segités a sportversenyen 

lo./ egyéb 

11./ nem válaszolt 
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A két iskola esetében az egyes osztályok vonatkozásában a vá-

laszok megoszlása az alábbi képet mutatja:  

Bersek J.Ált.Iskola  MÁV Nevelőotthon  

5 .a. 5.b. 6.a. 6.b. 7.a. 8.a.  5.a. 5.b. 6.a. 7.a. vegyes  8.a.  

1.  9,6 3,5 3,7 4,3 3,2  14,2 - - 	. 3,1 9,6 24,1 33,3  

2.  22,5 35,7 17,8 44,4 47,8  6,4  19 73,6 31,2 48,3 17,2 11,1  

3.  12,9 lo, -7 1o,7 11,1 8,6 45,1  42,8 5,2 21,8 16,1 13,7 7,4  

4.  9,6 - 14,3 - - 9,6  9,5 5,2 6,2 - - 7,4  

5.  12,9 32,1 5o,o 18,5 21,7 25,8  4,7 5,2 21,8 12,9 1o,3 11,1  

6,  - - - 3,7  .. ~ -- - 	12,5 - - -  

7.  19,3 - - 3,7  - - 6,8  

8,  9,6  - 3,2  

9 .  3,5  3,2  

lo,  7, 1 14,8  -. -  24,1 22,2  

11.  3,2 14,3  17,3  6,4  - 5,2 3,1 9,6 3,4 7,4  

Mint a táblázatból is kiderül, a tanulók Válaszai három kategória  

köré csoportosulnak: segités a tanulásban, segités a munkában és  

segítés az időseknek. A szemléletesség végett néhány példát idé-

zünk a tanulók válaszadásaiból:  

"Éppen társadalmi munkáról térünk haza az egyik barátommal,  

amikor észrevettük, hogy előttünk egy néni talicskát tol, tele  

fával. Bár már eléggé elfáradtunk, azért odamentünk hozzá és se-

gitettünk neki hazatolni a talicskát. Közben a barátom tolta a  

talicskát és én,meg,fogtam az ágakat, hogy le ne döljenek. Utána  

forditva." /B.8./22./ 	. 

"Segitőkésznek találom azt, aki kész bármikor segiteni valaki-

nek, ha szüksége van rá. Legyen az öreg, vagy fiatal. Például,  

egy kisfiú ment az utcán, és egy öreg néni két nehéz táskát  

cipelt. Ekkor ez a kisfiú segitőkészen odasietett, és segitett  

ennek az idős néninek." /B.8./21./  

"Segitőkész az, aki mindenkinek segít. Láttam már sokszor a  

TV-ben is, meg könyvben is olvastam,.h.ogy az öregeknek és a  

vakoknak hogyan segítenek főleg a gyerekek. /Uttörők és kis-

dobosok./ Alsóbb osztályban nekünk is el kellett menni vasár- 
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naponként,/egy-egy gyereknek/ egy öreg néninek az ebédet el-

vinni; /B.8./23./ 

Több esetben találkoztunk olyan.segitségadás megemlitésével, 

amikor vizből húznak ki valakit. 

"Én és a barátom korcsolyáztunk. És hirtelen egy nagy, robaj, 

leszakadt a barátom. Én hirtelen.odaléptem, és megpróbáltam 

kihúzni. Sikerült, és vacogva is, de kimondta: kösz haver." 

/B.5.a./8./ 

A tanulók között akadtak, akik Vietnam népének segítését hoz-

ták fel példaként a segitőkészségre:" 

"Segitőkésznek tartom aSzovjetúniót, mert sokat segit a viet-

nami népnek." /M.5.a./7./ 

"Segitőkésznek tartom azokat, akik a háború", súlytotta Viet-

namnak segítettek. Például pénzgyüjtés. Vagy segitőkésznek 

tartom például,az úttörő. őrsön belül támogatni,_segiteni egy. 

öreg nénit. Pl.: mosogatni, törölgetni." /B.7.a../l4./ 

Volt olyan tanuló, aki azt fejtette ki válaszában, hogy a 

segitésnek önzetlenül kell történnie. 

"Az osztályban, vagy akár a munkalyehen nézve, a munkában, 

vagy gazdasági gondokban szenvedőket segiti. De nem úgy, hogy 

a pénzt, vagy ami a szomszédnak hiányzik azt neki, de leg-

közelebb a dupla árat kéri tőle. Ez már zsarolás. A segitő 

nemcsak segit, hanem tanitja is. És nem csak azt segiti akit 

ismer,,hanem abban a környezetben besegit a munkaközösségnek 

is."/M.8.a./l8./ 

Kis százalékban találkoztunk helytelen válasszal is: 

"Segitőkésznek tartom azt, aki gyenge és utolsó.." /M.5.b./14./ 

"Segitőkésznek Biró Viktort, azért, mert a madarakat eteti 

maggal." /M.5.a./7./ 
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"Segitőkész az,osztálytársam, pl.: "szterhai Enikő, azért,  

mert jó tanuló." /B.6.a./12./  

A segitőkész.magatartás alanya  

A tanulók ennél a tulajdonságnál is többnyire a gyermekeket  

tartják segitőkésznek. Vagy önmagukat, vagy tanulótársukat  

emlitik a legnagyobb százalékban. A segitőkészség alanyára  

vonatkozóan az alábbi kategóriákat állitottuk fel:  

Bersek J.Ált.Iskola. MÁV Nevelőotthon  

Kategóriák  elő- 
fordu- 
lás 

/ elő-
fordu-
lás  

~ 

Ő maga 68 40,4 43 27,o  

Szülő 12 7,1 7 4,4  

Pedagógus 1 o,5 4 2,5  

Tanulótárs 48 28,5 53 33,3  

Irodalmi hős 11 6,5 2o 12,5  

Hires ember - - 2 1,2  

Filmhős 4 2,3 7 4,4  

Testvér 1 o,5 1 o,6 

Egyéb 12 7,1 14 8,.8  

Nem válaszolt 11 6,5 8 5,0'  

Az osztályok közül a MÁV 8. osztálya emliti a legnagyobb szá-

zalékban az irodalmi hőst. A többi osztályokban elenyésző 

számban jelentkezik csak. A többi kategóriánál lényeges el-

térés nem tapasztalható a két iskola vonatkozásában. 

A tapasztal forrásának elemzése során megállapitottuk, hogy 

mindkét iskolánál az első helyre a saját élményből származó 

tapasztalat kerül.  



A tapasztalat forrása:  

Bersek J.Ált.Iskola MÁV Nevelőotthon  

KatOgóriák  
előfor- 
dulás °  

~  előfor-  
dulás  ~ 

saját élmény 79 47,0 65  4o,8  

iskola 17 10,1 .  28  17,6  

otthon 21 12,5 17  lo,6 

televízió 3 • 	1,7  

film 4 2,3 7  4,4  

könyv 13 7,7 21 13,2  

tananyag - 4  2,5  

újság 3 1,7 

általában 17 10,1 9 5,6  

nem válaszolt 11 6,5 8 5,o  

ÖSSZESEN: 168 99,6 159  '99, 7  

Mint az adatokból is kitünik, a második, illetve a harmadik  

helyek sorrendjében eltérések mutatkoznak. A MÁV Nevelőott-

hon esetében az iskolai élményből származó-tapasztalat  

/17,6 %/ érthető, hiszen a tanulók az év nagy részét az in-

tézetben töltik. A városi tanulók esetében az otthoni élmé-

nyek kerültek á második helyre 12,5 %-kal.  

A válaszok tartalmi elemzésé során helytelen válasszal négy  

esetben találkoztunk. 19 tanuló viszont'nem válaszolt erre a  

kérdésre. Az iskolánkénti százalékos megoszlást a  következő  

táblázaton mutatjuk be:  

Bersek J.Ált.Iskola MÁV Nevelőotthon Összesen  

kategóriák előför-
dulás  

előfor- 
dulás 

%  előfor- 
dulás  

% 
 

helyes 15o 89,2 146 91,8 296 9o,5  

részben. 5 2,9 3 1,8 8 2,4  

helytelen 2 1,1 2 1,2 4 1,2  
nem válaszolt 11 6,5 8 5,o 19 5,8  
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A 9o,5 7.-os helyes megoldás a két iskola esetében jónak 

mondható. ''.z azt is jelenti, hogy a segiteni akarás a tanulók-

ra jellemző, s. mint az egyik legfontosabb erkölcsi tulajdon-

ság - aválaszok alapján következtetve - .mint.gyermektulaj-

donság jelentkezik. Mindezek kialakitásában feltétlenül sze-

repet játszott a nevelői tevékenység, s az eredmények a peda-

gógusok munkáját dicsérik. 

AZ ÖNZETLENSÉG  

A fogalom meghatározása 

Ilyen megfogalmazás alatt a fogalommal az Etikai kislexikon-

ban nem találkoztunk. Viszont hasonló értelmű és tartalmú 

fogalmak, mint pl.: áldozatkészség, emberség, nagylelkűség, 

szolidaritás, stb. segitségül szolgáltak a fogalom megha-

tározásához. Az önzetlenség, mint erkölcsi tulajdonság, amely 

az egyént társaihoz és a társadalomhoz való viszonya szem-

pontjából jellemzi, jól megközelithető a vele ellentétes és 

szemben álló erkölcsi fogalom - az önzés, az egoizmus - 

jellemzőinek ismeretéből. 

"A kommunista erkölcs az egoizmussal, a kollektivizmus elvét, 

a társadalmi .érdekeknek a magánérdekekkel szembeni elsőbbsé-

gét, a.másokkal való törődést, az elvtársi segitséget állitja 

szembe. A szocialista társadalomban az egoizmus a múlt csö-

kevénye, amelyet a kommunista viszonyok kialakitása során 

fokozatosan lé kell küzdeni. Az egoizmus társadalmi okai 

akkor fognak véglegesen megszünni,.ha teljes kielégitést nyer-

nek a társadalom valamennyi tagjának anyagi és szellemi szük-

ségletei, ha kifejlődik az emberekben a kommunista tulajdon-

ság, ha megszünik az anyagi javak munka szerinti elosztásának 

szükségessége. Az egoizmus leküzdését -nagyban elősegiti, ha 

megnyilvánulásait a közvélemény a leghatározottabban elitéli."/19/ 

A Nevelési Tervben és az osztályfőnöki tantervben is zömmel 

áttételesen más erkölcsi fogalmak tartalmi. elemzéséből utalás 

formájában találkozunk az önzetlenség fogalmával. 
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Konkrét megfogalmazásban a követelményeknél "A szocialista 

humanizmus", és a "Közösségi magatartás nevelése" cimű feje-

zetekben aá alábbi - megfogalmazásban szerepel: "Igyekezzék 

céljait, törekvéseit összehangolni a közösség céljaival, tö-

rekvéseivel. Lássa be a közös munka közös felelősséget is kö 

vetel. A közösség minden tagja felelős a másikmagatartásáért... 

Törődjék a közösség gondjaival, szálljon szembe az önzés min-

den fajta megnyilvánulásával': /2o/ A tevékenységi formáknál 

is találkozunk utalás formájában az önzetlenséggel: "Játék 

során egyéni érdekeit vesse alá a közösség érdekeinek... 

Életmódjában, napirendjében vegye figyelembe a többi családtag 

érdekeit." /21/ 

Az itélet tartalma  

A feldolgozás során a tanulók válaszait az alábbi kategóriák 

alapján rendszereztük: 

Bersek J. Ált. Iskola 	E = előfordulás 

kategóriák '5.a. 
E 	% 

5.b. 
E 	% - 

6.a. 
E 	. 

• 6.b. 
-E 	% 

7.a. 
E 	% - 

8.a. 
E 

a labda to- 
vábbitása 4 12,9 2 7,4 1 3,5 1 3,7 1 4,3 2 6,4 

élelem meg- 
osztása 2 6,4 3 lo,7 .4 14,2 3 11,1 - - 7 22,5 

lemondás a 
játékról 1 3,2 - - - -- - - - - - - 

játék odaadása 1 3,2 - - 2 7,1 - - 1 4,3 2 6,4 

tanszer köl- 
csönadása - - - - 7 25,o - - - - - 

ajándékozás 2 6,4 1 3,5 - - - - - - 1 3,2 

előnyökről 
lemondás 1 3,2 - - - 1 3,7 2 8,6 1 3,2 

segités ál- 
talában 2 6,4 - - - - - - 2 8,6 - - 

segités a 
testvérnek 1 3,2 1 3,5 - - - - - - - - 

segités a 
tanulásban - - - - - - 2 7,4 1 4,3 - - 

segités bajba- 
jutottakon - - - -- -- - - - 3 13,o 1 3,2 
egyéb 2 6,4 2 7,4 2 7,1 1 3,7 1. 	4,3 4 12,9 
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,MÁV Nevelőotthon 

E = előfordulás 

kategóriák 5.a. 
E 	% 

5.b. 
E 	% 

6.a. 
E 	% 

7..a. 
E 	% 

vegyes 
E 	% 

8.a. 
E 

a labda to- 
vábbitása 7 33,3 4 21,o 5 15,6 3 	9,6 8 27,5 4 14,8 

élelem meg- 
osztása - - 4 21,0 5 15,6 5 16,1 2 6,8 1 3,7 

lemondás a 
játékról - - - 	- - _ .. 	- _ - 1 3,7 

játék odaadása - - 1 	5,2 3 9,3 3 	9,6 - - -- - 

tanszer köl- 
csönadása 2 9,5 - 	- 1 3,1 - 	- 1 3,4 - - 

ajándékozás - - - 	- 1 3',1 3 	9,6 1 3,4 1 3,7 

előnyökről le- 
mondás - - - 	- 2 6,2 - 	- 3 1o,3 2 7,4 

segités ál- 
talában 2 9,5 2 lo,5 - - 2 	6,4 .1 3,4 - - 

osztozás a 
sikerekben - -- 1 	5,2 1 3,1 1 	3,2 - - 1 3,7 

segités a 
testvérnek - - _ 	_ _ _ - 	.» - _ - - 

segités a 
tanulásban 1 4,7 - 	- - - - 	- 1 3,4 1 3,7 

segités baj- 
bajutottakon - - 1 	5,2 2 6,2 - 	- 1 3,4 2 7,4 

egyéb 5 23,8 2 lo,5 2 6,2 - 	- 2 6,8 4 14,8 

Mint a két táblázatból is kitünik, a tanulók válaszai az önzet- 

len tett természetére vonatkozóan viszonylag változatos terüle- 

teket érintenek. Mind a két iskolánál megfigyelhetünk kiemelt 

területet, amelyeket sokkal nagyobb százalékban jelölik a 

tanulók, mint a többit. A Bersek J. Ált. Iskolánál az "élelem 

megosztása" kategóriát jelölték a legtöbben, /19/ a MÁV Neve-

lőotthon tanulói esetében a labdajátéknál..a ".labda.továbbitása" 

cimszó alatt válaszok szerepelnek túlysúlyban. /31./ 

Az egyes kategóriák közötti megoszlás mindkét iskolánál egye-

netlen. 
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A szemléletesség kedvéért bemutatunk néhány megoldást a 

tanulók válaszaiból: 

"Önzetlen például a futballmérkőzésen,._nemcsak ő akar gólt 

rugni, hanem szivesen passzolnak egymás közt, és nemcsak egy 

futballista viszi  a  labdát, hanem passzolnak egymásnak. Össze-

játszanak." /M 6/13./ 

"Egy testnevelési órán,kint fociztunk-a pályán. Minden jó és . 

rossz focista játszott. Egyik jó focista mindig kapott lab-

dát, de ő-rögtön továbbadta, nem cselezett.. De nemcsak a jók-

nak passzolt, hanem a rossz játékosoknak is." /M 7.a./3./ 

Találkoztunk olyan megoldással is,_ahol a tanuló .az önzetlen 

cselekedetet követő jó érzést hangsúlyozza. 

"Moziban láttam, hogy volt egy öreg, ember, és sok minden szer-

száma maradt, amikor nyugdijba ment. Éppen az ünnepi búcsúz-

tatás után, és ahogy ment le a lépcsőn, mindig,csak kérték a 

szerszámait, és mire leért, nem maradt egy sem. De nemis, 

bánta, örült, hogy mások kivánságát kielégitheti." /M 7.a./2o/ 

Az önzetlenség szép példáját olvashatjuk több válaszban is, 

amikor a tanulók sajátjukat osztják meg társaikkal, különböző 

pozitiv indokoktól vezérelve. 

"Látogatáskor az egyik gyereknek nem jött el senkije. Szomszéd-

ja megkinálta mindenből, hogy ne. érezze olyan fájdalmasan, hogy 

senki nem jött hozzá: /M 7.a./13../ 

"Önzetlennek akkor találtam egyik pajtásom,. amikor kisegitette, 

mert kevesebb volt véletlenül a pénzem. Vagy azt is láttam, 

amikor az egyik gyerek nem hozott tizórait, a másik az öt 

kiflijéből adott neki, Vagy a gyengébbnek látszó gyereknek 

segitett a tanulásban. Ezt találom önzetlenségnek. /B 6.b./3./ 

A hallott, látott vagy olvasott_ példák maradandó nyomot hagy-

nak a tanulók emlékezében, amelyekhez érzelmileg is pozitivan 

viszonyulnak. 
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"Olvastam egy könyvet az önzetlenség szép példáját. Volt egy-

szer egy magyar ember, akinek sok marhája volt. Mikor eljött 

a háború, akkor már senkinek sem volt élelme, de ő elosztotta 

a nép között, hogy.magának is alig maradt. Ez az önzetlenség 

szép példája: /M 6.a./17./. 

A válaszok között feltűnően sok volta helytelen értelmezés. 

Még nyolcadikos tanulóknál is találkoztunk olyan példával,• 

amelyikből egyértelműen kitűnik a fogalommal kapcsolatos is-

meretlenség. Pedig ezek a gyermekek maholnap már bekapcso-

lódnak a termelésbe,.ahol munkatársaik is joggal elvárják tő-

lük az önzetlenséget. Hiányos ismeretek és tapasztalatok 

hiján az elvárásokat nehezen követhetik önzetlen cselekedetek. 

"Arra mondját, hogy önzetlen, aki nem fogad szót és.önzetle 

nül csinál mindent, és a végén kiderül, hogy nem jó." /M 8.a./24/ 

"Adolf Hitler egy önzetlen ember, mert ő sokat akar saját magá-

nak,.és nemcsak, ésszel, hanem fegyverrel is megpróbálja az 

uralmát növelni. És végül is megbukik, mert túl nagyravágyó 

volt. És talán minden ember igy szokott járni." /M 8.a./14./ 

"Önzetlen például, ha valaki a társának mondja, hogy tudja a 

leckét ötösre, és kiderül, hogy semmit sem tud." /B 6.b./8./ 

"Egyszer egy fiú nagy szájjal ment az utcán: lám, milyen okos 

vagyok, más,meg nem. Én meg erre azt feleltem, lám milyen ön-

zetlen vagy." /B 6.b./25./ 

"Ha valakinek azt mondják, hogy légyszives gyere ide, vedd 

át igy picit a kapát, mert elfáradtam. Annak nem szabad  mind-

járt önzetlennek lenni." /B 6.a./23./ 

Az önzetlenség erkölcsi fogalmának alanyaként mind a két is-

kolában a legnagyobb százalékban a tanulótárs szerepel. Más 

kategóriáknál az előfordulás csak néhány százalékos. 
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Bersek J.Ált.Iskola 

Önzetlen tett 5.a. •5.b. 6.a. 6.b. 7.a. 8.a. 
alanya J/ 

Ó maga 16,1 7,4 lo,7 11,1 - 3,2 

tanulótárs 16,1 7,4 39,2 14,8 - - 

szülő - 7,4 - - - - 

pedagógus - - - 3,2 

irodalmi hős 3,2 3,5 3,5 3,7 4,3 6,4 

filmhős 3,2 - - - 4,3 6,4 

testvér 3,2 - - - 4,3 - 

ismerős felnőtt 3,2 - - - - 3,2 

sportoló. 3,2 - - - -- - 

általában 3,2 7,4 3,5 - 13,o 3,2 

MÁV Nevelőotthon 

Önzetlen tett 
alanya 

5.a. 5.b. 6.a. 7.a. vegyes 8.a. 

ő maga - 5,2 - 6,4 6,8 	• 3,7 

tanulótárs 76,1 63,2 4o,6 35,4 2o,6 18,5 

szülő - - 3,1 6,4 - - 

pedagógus - - - - - 3,7 

irodalmi hős - - 15,6 3,2 3,4 3,7 

filmhős - - -- 3,2 3,4 3,7 

testvér - - - 3,2 6,8 - 

hires  ember - - - 3,4 11,1 

ismerősfelnőtt - - - - 3,4 

sportoló. - 6,2 3,2 3,4 3,7 

általában 4,7 10,5 3,1 3,2 17,2 14,8 

A MÁV Nevelőotthon tanulóinál megfigyelhetjük, az ötödik osz-

tályoktól a nyolcadik felé haladva az önzetlen tett alanya a 

tanulótárs esetében csökken..Ennek okát abban látjuk, hogy az 

idősebb tanulók az érdeklődésük folytán változatosabb terü-

letekről emlitettek példákat az önzetlenségre vonatkozóan. 
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A tapasztalat forrásaként a saját,, illetve az iskolai élettel 

kapcsolatos élményüket emlitik meg. Rendkivül kis százalék-

ban fordul elő a tananyag a válaszokban, amit-elsősorban a 

tudatositás hiányának vélünk betudni. A könyvet, mint tapasz-

talat forrását osztályonként csak egy-egy tanuló emliti meg. 

Egyedül a MÁV 8.osztályban fordul elő nagyobb százalékban a 

könyv. Összesitve a válszokat, a két.iskola esetében a követ-

kező százalékos megoszlást figyelhetjük meg: 

BersekJ.Ált.Isk. 	MÁV Nevelőotth. 	Összesen 

elő 
ford. % 

elő 
ford. % 

elő -' 
ford. 

40 23,8 36 22,6 76 23,2 

12 7,2 22 13,8 34 lo,4 

7 4,1 9 5,6 16 4,8 

2 1,1 1 o,6 3 o,9 

2 1,1 3 1,8 5 -1,5 

7 4,1 4 2,5 11 3,3 

1 o,5 9 5,6 . 	lo 3,0 

7 4,1 17 lo,6 24 7,3 

Az ítélet helyessége  

Már-a felmérést közvetlen követően az osztályfőnökökkel meg-

állapitottuk, hogy az önzetlen fogalmát a tanulók nagy száza-

léka.nem ismeri. A részletes elemzés csak megerősitette a pilla4.  

natnyi benyomásokat..Mindkét iskola tanulóinál feltünően sok 

volt azoknak a. száma, akik erre a kérdésre nem válaszoltak, 

feltehetően, mert nem ismerik a fogalom..tartalmát, jelentését. 

Szintén nagy százalékban találkozunk olyan feleletekkel, ame-

lyekben az önzetlent az önző fogalmával tévesztették össze. 

Az osztályonkénti százalékos megoszlás a fogalom helyességét 

illetően a következő képet mutatja: 



Bersek J. Ált. Iskola 

- 	 .50 

kategóriák 5.a. 5.b. 6.a. 6.b. 7.a. 8.a. Összesen 

helyes 38,7 21,4 50,0 25,9 43,4 51,6 38,7 

részben 12,9 lo,8 7,1 3,7 4,3 6,4 7,7 

helytelen 32,2 46,4 39,2 55,5 17,3 32,2 37,5 

nem válaszolt 16,1 21,4 3,5 14,8 34,7 9,6 16,o 

MÁV Nevenlőotthon 

kategóriák 5.a. 5.b. 6.a. 7.a. ve- 8.a. Összesen 
gyes 

% 

helyes 61,9 73,6 65,6 64,5 65,5 59,2 64,7 

részben 19,o 5,2 3,1 - 3,4 3,7 5,0 

helytelen 19,o 21,o 12,5 16,1 13,7 18,5 16,3 

nem válaszolt - - 18,7 19,3 17,2 18,5 13,8 

A.kapott eredmények, úgy véljük, önmagukért beszélnek. A  Bersek 

J. Ált. Iskolánál a 38,7 %-os helyes megoldástrendkivül alacsony 

teljesitménynek itéljük meg. A MÁV Nevelőotthon eredményei sok-

kal jobbnak mondhatók a 64,7 %-os helyes válaszadással, de vé-

leményünk szerint még ez is messze van attól a szinttől,' amit 

joggal elvárhatnánk a fogalom felismerésében a tanulóktól. 

Az osztályok közötti eltérések-arról tanúskodnak, hogy nem 

egyforma szinten nyer megvalósitást a Nevelési_Tervben feltün-

tetett feladatok rendszere. A nevelési munka során minden bi-

zonnyal valamilyen oknál fogva háttérbe. szorult a fogalom ér-

telmezése, illetve a__cselekvéssel kapcsolatos figyelem felhi-

vás, Nagyobb hangsúlyt kellene fektetni az oktató-nevelő munka 

során az erkölcsi fogalmak értelmezésére, megbeszélésére és 

tudatositására. Bár.a.követelmények között is gyakran csak átté-

teles formában fogalmazódik meg az önzetlenséggel kapcsolatos 

nevelési terület, mégis úgy véljük, hogy ezek nem szolgálhatnak 

alapul arra, hogy a tanulók körében ne tudatosítsuk az egyes 

erkölcsi tulajdonságok jelentését és tartalmát. 



T.  51 - 

Összefoglalva a három .erkölcsi itélettel kapcsolatos észre-

vételeket, megállapithatjuk, hogy a tanulók válaszaiban az 

itéletek tartalma.nem minden fogalomnál mutat változatos 

formát. Ennek okát a tudatositás nem megfelelő voltának vél-

jük betudni. A tapasztalat forrásánál a mikrokörnyezetnek 

van domináló szerepe.'Mind á három fogalomnál-igen alacsony 

százalékban szerepel a tananyag..Az..oktatás folyamán nincs 

kellő mértékben kiemelve. és hangsúlyozva az egyes erkölcsi 

cselekedetekkel.kapcsolatos pozitiv vagy negativ állásfog 

lalás, ami a tanulók tudatában maradandó nyomot hagyna. 

A tanulói válaszokból hiányoljuk az irodalmi alkotások sze-

replőit, hőseit, tetteikkel.. kapcsolatos véleményeket, mivel 

ezek csak néhány százalékban szerepelnek az erkölcsi tett 

alanyaként. Legtöbb válaszban a tanulótársat jelölik. a tanu-

lók, ami egysikúságról tanúskodik. 

A vizsgált három erkölcsi itéletet különböző szinten ismerték 

fel a tanulók Ennek okát abban látjuk, hogy nem egyforma a 

feldolgozási szint az. egyes fogalmaknál.. Még a könnyűnek, 

vagy ismertnek vélt fogalomnál is - becsületes, segitőkész - 

hiányosságok mutatioznak. Teljesmértékben egyetértünk 

Nagy Katalin megállapitásával, amikor is azt irja, hogy 

"Fokozni kell az osztályfőnöki órák hatékonyságát. Felül kell 

vizsgálni funkcióját, és el kell érni, hogy a jelenleginél 

nagyobb súllyal történjék a társadalmi tapasztalatok feldol-

gozása. /A Tanterv ilyen, értelmű utasitása - úgy tűnik - 

jelenleg  háttérbe szorul./ Halaszthatatlanul foglalkozni kell 

az osztályfőnöki óra sajátos metodikájának kidolgozásával:/22/ 
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AZ ERKÖLCSI ITÉLÓKÉPESSÉG VIZSGÁLATA  

A.tanulók erkölcsi arculatának vizsgálatánál az egyoldalúsá-

got kivántuk kiküszöbölni, amikor arra vállalkoztunk, hogy 

- ha nem is a teljesség igényével 	kutassuk és bizonyos 

megállapitásokat tegyünk azok erkölcsi itélőképességéről. 

Az itélet a tanulók magatartásának kialakulásában és lefo-

lyásában, feltétlen szerepet játszik. Ezzel kapcsolatosan 

Heller A. a következőket irja: "Az egyes ember individuális 

viszonya a társadalmilag kialakult szokásokhoz erkölcsösség-

hez nemcsak abban nyilvánul meg, ahogyan cselekszik, hanem 

ettől elválaszthatatlanul abban, hogy; - és ahogy - mások 

tetteinek erkölcsi tartalmát megitéli. Az ember másokról al- 

kotott erkölcsi itélete szerves része saját erkölcsiségé-

nek." /23/ 

Az erkölcsi itéletekre vonatkozóan W.Vier megállapitja, hogy: 

"Az ember minden helyzetben döntés elé kerül, hogy igy vagy 

úgy cselekedjék. Ezért a döntéshez egy egész szituáció elem-

zése szükséges, a megoldásnak az ehhez alkalmazott módot kell 

választania. Ez intellektuális probléma. Szellemi képességek 

és ismeretek szükségesek ahhoz, hogy összhangot tudjunk te-

remteni a tárgyi  adottságok, az adott helyzetben fellépő er- 

kölcsi problémák és egyéni inditétkok, meg más személyek 

szempontjai, követelményei és kivánságai között. . 

Az itélethez nem elegendő, hogy ismerjük a társadalom er-

kölcsi. alapelveit az itélkező személynek messzemenő belső 

azonosságot kell éreznie az erkölcsi,normákkal és alapelvek-

kel, sajátjának_kell őket tekintenie. A személyiség érzelmi 

és akarati tulajdonságainak minden cselekvésben, igy minden 

itélet kivitelezésében dinamikusan kell hatnia. Ki kell 

fejeznie azt, hogy a személyiség milyen erővel érvényesiti 

meggyőződését a döntésben. 

Minden helyzet, amely.itéletet követel, nemcsak egy feladat 

elé állitja az embert.  Az  egyéniség nem izoláltan cselekszik, 

nem mint magányos lény határoz, hanem ugyanakkor sokoldalú 

kapcsolatban is van a társadalommal. 
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Az éppen adott. társadalmi háttér jelentékenyen befolyásolja 

az itéletet, és érvényesül a döntés módjának meghatározásá-

ban is. - 

Minden erkölcsi itéletben megtalálható tehát azintellektu-

ális, az érzelmi, akarati és szociális aspektus. Ez a háróm. 

a maga kölcsönös kapcsolatában megadja a morális itélet 

lélektani arculatát. Minden erkölcsi itéletben kifejezésre 

jut  ezen kivül a társadalmi és. egyéni érdek közötti vi-

szony. Amorális tudat fejlettségének fokát az itéletindi-

tékokon keresztül akkor tudjuk igazán jól megitélni, ha 

megvizsgáljuk., hogy egy-egy meghatározott társadalmi, etikai 

követelmény mennyire ismert, elismert és mennyire érvénye-

sül." /24/ 

Vizsgálatunkban három problémahelyzettel dolgoztunk..Az el-

sőnél a tanulók értékitéletének aspektusait kutattuk. A má-

sodik esetben a morális rangsorolás módszerével vizsgál- 

tuk a két iskola tanulóinak erkölcsi itélőképességének szín-

vonalát. Végül a harmadik problémahelyzetnél erkölcsi állás-

foglalásra késztettük a tanulókat,. hogy ezáltal információkat 

kapjunk a vizsgált személyek, illetve-az  osztályközösségek. 

itéletalkotásáról és a cselekvés megitélésének minőségéről. 

Az első problémahelyzet értékelése  

A vizsgálatban a Bersek J. Ált. Iskolából 168, a MÁV Neve-

lőotthonból 159 tanuló vett részt. Összesen 327 tanuló. 

/Hiányzó 6./.A feladatit irásban kapták meg és irásban is 

kellett válaszolniok. A problémahelyzet a következőképpen 

hangzott: 

"Az egyik tanuló talált a folyosón egy golyóstollat. Fel-

Vette  a földről, és körülnézett. 

a./ Miért nézett körül? 

b./ Mit fog majd tenni?" 
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E problémahelyzetet - amely nap mint nap megtörténhetett 

a tanulóval - mintegy ingerként használtuk fel arra, hogy 

bizonyos pszichodinamizmusokat váltson ki, inditson el, ame-

lyeket esetleg már maga is átélt, vagy amelyeket saját tapasz-

talatai alapján tanulótársaival szemben benne már. kialakult. 

A problémahelyzetre való válaszadásnál a tanuló beleéli ma-

gát a szituációba, ugyanakkor azonositja is magát a szituá-

cióban feltüntetett személlyel, és igy a megnyilatkozásból a 

tanuló gondolataira, érzelmeire és erkölcsi arculatának egy 

bizonyos megnyilatkozására tehetünk megállapitásokat. A vá-

laszadásból mindezek mellett.arra is feleletet kaptunk, hogy 

a tanulóknak milyen a társaikkal szembeni állásfoglalása, 

milyen a..róluk való vélekedés módja. "Az emberekről való 

vélekedési módunkban már jelentős szerephez jutnak az embe-

rekről alkotott eszményképeink, azoknak magasabbrendű tisz-

teletet és megbecsülést kiváltó, vagy ellenkezően: lenézést, 

lebecsülést, megvetést tükröző alacsonyabb rendű jellege. 

Az emberekről. való vélekedési módunk éppen ezért,önmagunk 

személyi tulajdonságaira is jellemzőnek mondható. 

Az elmondottakból kitűnik, hogy az '  egyénnek kategorizálási 

módjából: emberekről mondott véleménynyilvánitásaiból: róluk 

való vélekedési módjából azok jól megismerhetők." /25/ 

Maizik Lászlóné az erkölcsi itélőképesség vizsgálatára vo-

natkozóan hangsúlyozzá, hogy az itélőképesség az erkölcsi 

normák belátásának fokáról'is tájékoztatja a pedagógust: 

"Az erkölcsi itélőképesség fontos összetevője - s ezért 

alkalmas jellemzője.-  az etikai tudatosságnak a gyermek 

az erkölcsi szabályok, fogalmak ismeretében alkot magának 

véleményt. Azokat saját magatartására és mások viselkedé-

sére vonatkoztatva itél., fogad vagy.utasit el tevékenységi 

módokat, tart valamit helyesnek vagy helytelennek, erkölcsös-

nek vagy .erkölcstelennek..Az..erkölcsi itélőképesség szinvoá 

nalával való ismerkedés nemcsak a szabálytudat alakulására 

szolgáltat értékes adatokat, hanem jelentős információkat ad 

a várható magatartásról is. 
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Az erkölcsi itéletek befolyásolják ugyanis a gyermek elhatá- 

rozásait, szándékainak, állásfoglalásának kialakulását, gya-

korlati tevékenységét." /26/ 

Vizsgálatunk esetében a problémahelyzetnél egyetlen szituáció-

ra való reagálást, véleményalkotást. kutattunk. Igy megállapi-

tásainkat nem szélesithetjük ki a tanuló egész erkölcsi tu-

datára, hanem csak egy részterületére, amellyel maga a prob-

lémahelyzet is foglalkozik. 

A tanulók válaszait csoportokba rendszereztük. "Miért nézett 

körül?" kérdés esetében a következő három csoportot állitottuk 

fel: 	a./ Meglátta-e valaki, észrevették-e, hogy megtalálta 

a tollat? 

b./ A toll tulajdonosát kereste 'a körülnézés alkalmá-;. 

val, vagy- egy tanárt, akinek odaadhatná. 

c./ Az előző kettő kombinálódásából alakul t  ki, amely 

szerint vagy azért nézett körül, hogy a tulajdo-

nost keresse,,vagy azért, hogy meglátták-e, hogy 

tollat talált. 

A kérdés második részére kapott válaszokat szintén három cso-

portba tömöritettük a feldolgozás során. "Mit fog majd tenni?" 

kérdés esetében az alábbi kategóriák szerint csoportositottuk 

a tanulók válaszait. 

a./ ,Elteszi. magának a talált tollat. 

b./ Keresi a tulajdonost, vagy átadja a pedagógusnak. 

c./ Vagy elteszi, vagy átadja a tanárnak. 

Mindkét kérdés harmadik csoportjában. foglalt feleletekre az 

a jellemzői hogy a tanuló felülemelkedik a problémán, és 

"vagy -,vagy"-os megoldást választ. Ezekben jól érződik, hogy 

a választ adó tanuló a környezetében tapasztalt és a társairól 

kialakitott benyomások alapján fogalmazta igy meg mondanivaló-

ját, illetve véleményét. Több esetben megfigyeltük, hogy a 

választ adó tanuló annyira beleélte magát a szituációba, hogy 

első szám egyes személyében fogalmazta meg mondanivalóját. 
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Pl.: B 5.a./21. "Odaadnám egy napos tanárnéninek." 

Több esetben a tanulók irás közben  az én személyes névmást 

áthúzták, mert közben vették észre, hogy tőlük kivül álló 

problémára kell feleletet adniok.. 

A problémahelyzet negativ megoldásánál különböző megnyilat-

kozásokkal találkoztunk, amelyekben viszonylag széles skálán 

tárult fel a toll eltulajdonitásának variációja. A válaszok 

közül néhány jellemzőt mutatunk be: 

"Azért nézett kerül, hogy nem látta-e valaki, hogy felvette 

a tollat. El fogja sajátitani, és belevési a számát." /M 5.a./7/ 

"Azért, hogy ne lássák, hogy talált egy golyóstollat. Zsebre 

fogja tenni, és úgy csinál, mintha semmi sem történt volna." 

/M 5.b./15./ 

Megjegyzésül fűzzük hozzá, hogy ennél a tanulónál a vizsgá-

latot megelőző évben már két alkalommal bebizonyosodott, hogy 

lopott. - 

"Azért nézett körül, hogy nem-e látja valaki. Beteszi a zse-

bébe és továbbmegy, és ha kérdik ki talált,egy golyóstollat, 

azt fogja mondani, ő nem volt." /M 6.a./12./ 

"Azért nézett körül, mert elakarja rakni, a magáé lesz, mert 

hogy neki több legyen." /M 6.a./17./ 

"Azért, mert megnézte, hogy nem-e látta valaki. Ha látta vala-

ki, akkor körbe viszi az osztályokban. Ha nem, akkor elteszi 

magának." /M 8.a./5./ 

"Azért nézett körül, mert el akarja tenni magának. Több le-

gyen neki, Ha keresi a gazdája, nem adja vissza. Nem szól a 

tanitónéninek, úgy tesz, hogy nem látott semmit. /B 5.b./3./ , 

"Biztos azért, hogy nem látta-e senki. Elteszi, elcseréli, 

eldugja, ir vele." /B 5.a./7./ 

Ez utóbbinál a tanuló a variációs lehetőségek néhány példá-

ját sorakoztatja fel a toll elsajátitására vonatkozóan. 
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"Ha nem látott senkit, akkor felvette és zsebrerakta. Ha ke-

resik, akkor azt mondja, hogy úgy vette." /B 5.a./31./ 

Ez a tanuló az eltulajdonitást követőszámonkérést, illetve 

leleplezést is számitásba veszi, és megfogalmazza az "ártat-

lanságát" alátámasztó hazugságot is. 

"Azért nézett körül, hogy nem, látta-e senki. Ha  nem látta, " 

akkor nyugodtan zsebre teheti. Azt fogja,tenni, hogy nem fog-

ja visszaadni, akié a toll volt." /B 6.b./13./ 

Az alábbitáblázaton'a kérdés első felére vonatkozó "Miért 

nézett körül?" válaszok osztályonkénti előfordulását és 

százalékos megoszlását mutatjuk be: 

Bersek J. Ált. Iskola 

'Osztály N 	. 

	

előford. 	% előford. % 

P  

előford. / 

5. a.  18 58,6 13 41,9 -- 

5.b. 5 17,8 22 78,5 1 3,5 

6.a. 16 57,1 7 25,o 5 17,8 

6.b. 7 25,9 . . 	19 7o,3 1 3,7 

7.a. 	. 11 47,8 5 26,o 6' 26,o 

8.a. 15 48,3' ''12  38,7 4 _ . 12,9 

MÁV Nevelőotthon 

5.a. 	' 	"' 12 57,1 8 38,9 1 4,7 

5.b.  7 36,8 12 63,1 . 	- - 

6.a. 25 78,4 6 18,7  3,1 

7.a. 	. 	, 

vegyes 

17 

14 

:54,8 

48,2 
.,. 

14 

11 

45,1 

37,9 

' - 

. 	4 

 - 

1,7 9 
8.a. 13 48,r1 lo 37,o 4 14,8 

t 	C 	v 

N = negativ szándék feltételezése • 

P_- pozitiv szándék feltételézése 

NP= negativ és pozitiv szándék párhuzamos feltételezése 
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A kapott eredmények véleményünk szerint nem megnyugtatóak.  

Különösen a Bersek J.Ált.,Iskola 6.a.25 %-os, 7.a. 26 %-os  

és a MÁV Nevelőotthon 6.a. osztály 18.7./-os eredményeit  

tartjuk rendkivül alacsonynak, mivel ezekben az osztályokban  

csak néhány tanuló van, aki szerint az illető személy azért  

nézett körül, mert a toll tulajdonosát, vagy egy.pedagógust  

keresett. A két iskola 7. és 8. osztályaiban. nagy százalék-

ban választották a harmadik megoldást, amikor is a két szél-_  

sőséges lehetőséget együtt jelölték meg. Ezeknél a válaszok-

nál feltételezhető,.hogy a tanulók a társaikról szerzett be-

nyomások, illetve az azoknál tapasztalt esetek késztették  

ilyen jellegű: megoldásra.  

A két iskola osztályainak adatait összesitve a százalékos  

megoszlás a következőképpen alakul:  

55,3  

lo,1  
6,2  

Negativ szándék 
feltételezése 

///  

7  

m  

m  

Pozitiv szándék 	Negativ és pozi- 
feltételezése 	tiv szándék pár- 

huzamos feltéte- ///  
lezése /%/  

A két iskola :összesitett adata:  
48,9 %  

-42,8 %  

8,2 %  

Negativ szan.ek  
feltételezése  

Pozitiv szan•e  
feltételezése  

~ ega iv es pozitív  
szándék párhuzamos  
feltételezése  
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Mindkét_összesitésből megállapithatjuk, hogy a negaziv szán- 
., 

dékot feltételezők száma viszonylag magas, s igy a kapott 

eredményeket semmiképpen sem tartjuk megnyugtatónak. 

A kérdés második részét vizsgálva "Mit fog majd tenni a talált 

tollal?" a következő összesitett adatokat kaptuk: 

Bersek J. Á1t. Iskola 

Osztály 	N 

előford. 	% 
P 

előford. % 
NP 

előford. % 

5.a. 17 54,8 13 41,9 1 3,2 

5.b. 4 14,2 23 82,1 1 3,5 

6,a. 16 57,1 7 25,o 5 17,8 

6.b. 6 22,2 19 7o,3 2 7,4 

7.a.  11 47,8 6 26,o 6 26,o 

8.a. 15 48,3 12 38,7 4 12,9 

MÁV Nevelőotthon 

5.a.  lo 47,6 lo 47,6 1 4,7 

5.b.  7 36,8 9 47,3 3 15,7 

6.a, 24 75,o 5 15,6 3 9,3 

7.a. 16 51,6 14 45,1 1 3,2 

vegyes 14 48,2 11 37,9 4 13,7 

8.a. 12 44,4 9 33,3 6 22,2 

N = negativ szándék feltételezése 

P = pozitiv szándék feltételezése 

NP = negativ és pozitiv szándék párhuzamos feltételezése 

A problémahelyzet második,. részére adott válaszokban is a 

legpozitivabb feltételezéseket a Bersek 5.b. é.s 6.b. osz-

tályainál tapasztaltuk. Szükségesnek tartjuk megeliteni, hogy 

a Bersek 5.b. osztályba járó 15 állami gondozott tanuló 

közül csak 2 tételezett fel elsajátitási szándékot. 
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Az eltulajdonitási szándék negativ feltételezését  .a MMIÁV 6.a.  
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feltételezése 

	

feltételezése 
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Pozitiv szándék  
feltételezése  

Négativ és pozitiv  
szándék párhuzamos  
feltételezése / % /  
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• Mint az összesitésekből is kiderül, a MÁV Nevelőotthonban 

mindössze 58 tanuló /36,4 // tételezi fel a pozitiv szándé-

kot. Ennek okát abban látjúk, hogy a tanulók nagy részénél 

a család valamilyen oknál fogva "sérüléseket" szenvedett, s 

ezért a gyermekek nevelése legtöbb esetben a háttérbe szorult. 

Konkrét vizsgálataink vannak arra vonatkozóan, hogy a szülők 

milyen felületesen kezelik a gyermek ellenőrzését, otthoni ba-

ráti társaságát és gyermekének kimaradásait. Ez a tény sok 

vonatkozásban kihat a tanuló egész személyiségének fejlődésére. 

Kovaljov a családi nevelésre vonatkozóan megállapitja, hogy 

"A család nemcsak fizikai, de erkölcsi létete is ad a gyer-

mekeknek. Az óvodás és kisiskolás korban különösen erősen 

megnyilvánuló utánzóképességek következtében a gyermek át-

veszi a szülőktől, akikkel legtöbbet.érintkezik a valóság 

különböző oldalaihoz való viszonyulásaikat, amelyek vélemény-

nyilvánitásaikban és tetteikben fejeződnek ki, érintkezési és 

magatartás módjaikat, beszédjük sajátosságait általában a 

családi kollektiva lelki alkatának jellemző vonásait, amelyek 

egy meghatározott életmódban nyilvánulnak meg. Ezen kivül 

fontos a követelményrendszer, amelyet a szül& a gyermekek 

életmódjával, magatartásával szemben támasztanak, s első-

sorban ennek észszerűsége, egybehangoltsága, következetes-

sége: /27/ 	 . 

A nevelőotthoni növendékéknél nagy százalékban tapasztaltuk, 

hogy a szülők kevés gondot forditottak gyermekeikre, ennek 

hatása véleményük szerint ezen vizsgálatban is tükröződik. 

A fettiek viszont nem mentesithetnek bennünket, pedagógu-

sokat a felelősség alól, mert annál nagyobb erőfeszitéssel 

és pedagógiai ráhatással kellene a tanulók erkölcsi tudatát 

fejleszteni. Véleményünk szerint a fenti adatok feltétlen 

rávilágitanak arra is, hogy a nevelési munka ezen a téren 

még sok tennivalót követel. 
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ERKÖLCSI VONATKOZÁSU TÖRTÉNETEK MORÁLIS RANGSOROLÁSA 

Ezen vizsgálatunkban olyan erkölcsi vonatkozású történeteket 

ismertettünk a tanulókkal, amelyek erkölcsileg negativ tette-

ket tartalmaztak. Feladatul azt adtuk nekik, hogy fokozati,. 

illetve súlyossági sorrendben állitsák fel azokat úgy, hogy 

a legenyhébb 4-es számot kapjon, a legsúlyosabb 1-est. 

A történetek kiválasztásánál és összeállitásánál ügyeltünk 

arra, hogy azok a tanulókhoz viszonylag közel állók legye-

nek. Ugyanakkor figyelemmel voltunk arra is, hogy - a 

történetek számának meghatározásánál - azok ne nagy számban 

szerepeljenek, mert ellenkező esetben a fokozati sor fel-

állitásánál nem a meglévő erkölcsi ismeretekre támaszkodtak 

volna a tanulók, hanem elsősorban találgatásokra. 

A célunk az volt, hogy olyan minőségi értékkel rendelkező 

adatokat kapjunk az egyes osztályok és iskolák tanulóinak 

erkölcsi itélőképességének fejlettségéről, amelyeket egymás-

sal összehasonlítva tájékoztatást adnak a tanulók neveltségi 

szintjének ilyen irányú eredményeiről és hiányosságairől. 

Vizsgálatunkhoz Hamburger által felállitott és Maizikné ál-

tal átdolgozott erkölcsi vonatkozású történeteket használ-

tuk fel. A szerzők megállapitása szerint a módszer alkalmas 

arra, hogy 9 éven felüli tanulók erkölcsi itélőképességé-

nek szinvonalátnéhány vonatkozásban jellemezze. A történetek 

a következők voltak: 

"A"l./ Egy gyerek szeretne pajtásával játszani. Az iskolai 

leckéjét még nem készitette el. Anyukájának mégis 

azt mondja: "Készen vagyok a leckémmel." 

"B"2./ Egy gyerek anyukája tilalma ellenére édességet torkos-

kodott. Anyukája megkérdezte tőle: "Te etted meg a 

süteményt?" A gyermek azt felelte: "Nem én ettem meg." 
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"C"3./ Egy gyerek labdázás közben kitört egy ablaküveget. 

Amikor a tanitónéni megkérdezte tőle, hogy ki csi-

nálta, igy felelt: "Jancsi csinálta, nem én." 

"33"4./ Pisti bekente a tanitónéni székét krétával. Feri 

látta. Amikor a tanitónéni megkérdezte tőle, hogy 

ki tette, igy válaszolt: "Nem tudom, hogy ki csinálta." 

A négy hazugság felállitásának helyes sorrendje a következő: 

3 - 4 - 1 - 2. 

A helyes értékelés végett átvettük Maizikné módszerét, s e 

szerint, az a hazugság, amelyik az eredeti poziciójának meg-

felelő helyére került, három pontot kapott. Az a hazugság, 

amelyik az optimális helyétől 1 számmal előbbre vagy hátrább 

került, kettő pontot kapott. Mig a két hellyel eltolódott 

hazugságokra csak egy pontot, a három hellyel eltolódott ha-

zugságokra viszont nem adtunk pontot. A helyes sorrend fel-

állitásánál elérhető maximális pontszám 12 volt. 

A hazugságokat egyenként vizsgáltuk meg, hogy hány százalékos 

volt a felismerés, illetve a helyes besorolás és, hogy a té-

vesztések milyen irányban történtek. Ennek alapján megálla-

pitást nyerhetett, hogy a négy hazugság esetében a tanulók 

milyen biztonsággal rangsorolják az erkölcsileg kifogásol- 

ható cselekedeteket, illetve viselkedés formát. Melyiket 

helyezik súlyosság szempontjából a másik elé, vagy mögé. 

Az alábbi két táblázatban iskolánként osztályokra lebontva 

bemutatjuk az egyes tanulók rangsorolását és feltüntetjük 

azt is, hogy a rangsorolás során hány pontot ért el a 

tanuló. 
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A négy hazugság súlyossági sorrendje a tanulók 

válaszaiban 

Tanu- 
ló sz. 

5.a.. 
S PP 

5.b. 
S 	EP 

6.a. 
S 	EP 

6.b. 
S 	EP 

7.a.. 
S 	EP 

8.a. 
S 	EP 

1. 2314 8 3412 12 3421 lo 2413 10 4111 	7 4312 lo 

2. 2413 lo 2314 8 1412 10 4321 8 4312 lo 4213 8 

3. Hi 2413 lo 3412 12 2413 lo 3412 12 3421 lo 

4. 4312 lo Hi 1423 8 1432 8 3412 12 3241 6 

5. Hi 3132 7 3214 8 2121 6 2413 lo 3421 lo 

6. 3412 12 412 12 2112 8 4321 8 2413 lo 2341 6 

7. 1423 8 3412 12 4312 lo 3421 lo 3214 	8 3421 lo 

8. 3412 12 3412 12 3412 12 2134 4 2134 	4 1342 6 

9. 3421 lo 2341 6 2134 4 3412 12 3412  12  1324 6 

lo./ 4312 lo 3412 12 2131 5 1432 8 3412 12 4321 8 

11./ 1312 9 3421 10 2413 lo 2314 8 2413 lo 3421 lo 

12./ 3412 12 1423 8 3421 lo 2413 10 3421 10 3421 lo 

13. 4312 lo 4132 6 3412 12 2134 4 3412 12  3412 12 

14.  2314 8 2314 8 3412 12 Hi 1432 	8 3412 12 

15.  2134 4 4213 8 1412 lo 2314 8 3412 12 3412 12 

16.  3421 10 3421 lo 3412 12 3421 lo 1423 	8 3421 lo 

17.  4213 8 1234 4 3412 12 2431 8 2413 lo 4312 lo 

18.  2413 10 2314 8 1342 6 2212 9 4321 	8 4312 lo 

19. 2314 8 2413 lo 4213 8 3412 12 1432 	8 Hi 

2o. 2314 8 4231 6 2312 10 2314 8 3412 12 3412 12 

21.  4231 6 4213 8 3412 12 3421 lo 3412 12 3412 12 

22.  2314 8 4312 l0 3412 12 1213 7 3412 12 3412 12 

23. 3214 8 1234 4 3412 12 3412 12 3214 	8 3412 12 

24.  4231 6 1324 6 3421 lo 3412 12 3214 	8 3412 12 

25.  3421 10 4312 lo 2143 4 3211 9 2312 lo 

26. 3421 10 3241 6 3412 12 2413 lo 2413 lo 

27. 4312 lo 2314 8 4312 10 3412 12 2413 lo 

,28. 3412 12 3214 8 2431 , 8 2312 lo 3412 12 

29. 4312 lo 1234 4 4312 lo 

3o. 4123 6 2431 8 

31.  2314 8 4231 6 

32.  2314 8 3412 12 

33.  1423 8 

• S = a tanuló által felállitott súlyossági sorrend 

EP = a tanuló által elért pont 
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MÁV Nevelőotthon 

A négy hazugság súlyossági sorrendje a tanulók válaszaiban 

Tanu- 	5.a. 
ló sz. 	S 	EP 

5.b. 
S 	EP 

6.a. 
S 	EP 

7.a. 
S 	EP 

vegyes 	8.a. 
S 	EP 	S 	EP 

1.  3421 lo 3214 8 3412 12 344  10 2341• 6 1423 8 

2.  2431 8 2431 8 3412 12 3412 12 2143 4 2413 lo 

3.  . 	1432 8 1243 4 Hi 4231 6 4321 8 1432 8 

4.  2413 lo 4231 6 3412 12 4312 lo 4312 lo 3421 lo 

5.  3214 8 3421 lo 3412 12 3421 lo 3421  lo  4231 6 

6.  4312 lo 2431 8 3412 12 3412  12 2341 6 4312 lo 

7.  4321 8 3412 12 3421 lo 3412 12 3421 lo 3412 12 

8.  3412 12 3412 12 4213 8 3421 10 4312 lo 3412 12 

9.  3412 12 3421 10 4312 10 3421 10 4213 8 3421 lo 

lo. 4312 lo 4213 8 1423 8 3421 10 4321 8 4321 8 

11.  4312 lo 3412 12 3421 lo 1423 8 2314 8 3421 lo 

12.  '1234 4 4312 10 4312 10 4312 lo 4213 8 4312 lo 

13.  2413 10 3412 12 3412 12 4312 10 3412 12 4312 lo 

14.  2314 8 4312 lo 3412 12 2413 lo '4312 lo 	Hi 

15.  3412 12 4312 8 2413 lo 3412 12 4312 10 3421 lo 

16.  3421 lo 1234 4 4321 8 3421 lo 4312 lo 4312 lo 

17.  2413 lo 4312 lo '3421 lo 3412 12 3412 12 3412 12 

18.  4312 lo 3412 10 2134 4 3412 12 4321 8 3412 12 

19.  3241 6 4312 10 2431 8 4312 lo 3421 lo 4312 lo 

2o. 3412 12 2413 lo 1432 8 3412 12 4312 lo 

21.   3412 12 2314 8 3421 lo 4312 lo 3214 8 

22.  4213 8 4312 lo 3412 12 2314 8 

23.  3412 12 3421 lo 3412 12 3 412 12 

24.  3412 12 4 312 10 3412 12 3421 lo 

25.  3322 lo 3412 12 4213 8 2413 lo 

26.  3412 , 12 2134 4 2413 10 3421 lo 

27.  4312 8 3142 6 4312 lo 1432 8 

28.  4312 lb 4312 lo 4312 10 3421 lo 

29.  1322 8 4132 6 3412 12 

3o. 4231 6 '3412 12 

31.  2312 10 3412 12 

32.  3412 12 

33.  3412 12 

S = a tanuló által feállitott súlyossági sorrend 

EP = a tanuló által elért pont 
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Az "A" hazugság esetében az iskolai lecke elkészitésének mulasz-' 

tása végett hazudott a gyermek. Ebben a hazugságban a köteles-

ségérzet megitélése dominált. Az alábbi táblázatban bemutatjuk, 

hogy az egyes osztályok hányadik helyre sorolták az emlitett 

"A" hazugságot. A hazugság rangsorolási helye: 3.hely. 

Bersek J. Ált. Iskola 

Osztály 	Első helyre -  

előford. 	% 

Második helyre 

előford. 	% 

Harmadik 
helyre 
előford. 

Negyedik 
helyre 
előford. 

5.a. 	3 9,6 lo  32,2 9 29,o 9 29,0 

5.b. 	5 17,8 7 25,o lo 35,7 6 21,4 

6.a. 	4 14,3 7 25,o 14 5o,o 3 l0,7 

6.b. 	3 11,1 13 48,1 9 33,3 2 7,4  

7.a. 	3 13,o 5 21,7 12 52,2 3 13,0 

8.a. 	2 6,4 5 16,1 17 54,8 7 22,5 

MÁV Nevelőotthon 
• 

5.a. 	• 	2 9,5 5 23,8 9 42,8 5 23,8 

5.b. 	2 l0,5 2 l0,5 8 42,1 7 36,8, 

6•a• 	2 6,2 6 18,7 16 50,0 8 25,o 

7.a. 	' 2 6,4 2 6 2 .4  18 58,o 9 29,o 

vegyes 	- - 5 17,2 lo  34,4 14 48,2 

8.a. 	3 11,1 3 11,1 13 48,1 8 29,6 

Az osztályok százalékos megoszlása széles skálán mozog. A leg-

alacsonyabb teljesitményt a Bersek 5.a. osztály mutatja. /29 %/ 

Ugyanebben az osztályban ugyancsak a tanulók 29 %-a egy hellyel 

hátrább sorolta, vagyis enyhébbnek itélte meg a kötelesség el-

mulasztásának eltitkolását, mint a torkoskodást. Szintén ebben 

az osztályban a tanulók 32,2 %-a egy hellyel előbbre sorolta 

a szóbanforgó hazugságot úgy, hogy a "D" hazugságot ennél fog-

va enyhébbnek itélte meg. Ez azt is jelenti egyben, hogy ezek 

a tanulók helytelenül értelmezik a társak közötti összetartást. 
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S mivel elég magas ezen tanulók száma, feltételezhető, hogy 

kedvezőtlenül hatnak az osztályközvélemény alakulására is. 

A Bersek 6.b. osztály esetében hasonló helyzettel találko- 

zunk, de itt még magasabb százalékban sorolják a második hely-

re, s igy a "D" hazugság itt is enyhébb elbirálást nyert. 

A következő "B" hazugságnál a torkoskodás megitélését vizsgál-

tuk. A százalékos megoszlást az alábbi táblázat mutatja be: 

A hazugság helyes rangsorolási helye: 4. hely. 

Bersek J.Ált.Iskola 

Osztály Első 
helyre 

előford. 	% 

Második 
helyre 

előford. 	% 

Harmadik 
helyre 

előford. 	% 

Negyedik 
helyre 

előford. 

5.a. 2 6,4 4 12,9 13 41,9 12 38,7 

5.b. 2 7,1 8 28,5 8 28,5 lo 35,7 

6.a. 4 14,3 2 7,1 4 14,3 18 64,2 

6.b. 3 11,1 3 11,1 6 22,2 15 55,5 

7.a. 2 8,6 2 8,6 .2 8,6 17 73,9 

8.a. - - 3 9,6 9 25,8 19 61,2 

MÁV Nevelőotthon 

5.a. - - 3 14,2 6 28,5 12 57,1 

5.b. - - 5 26,3 5 26,3 9 47,3 

6.a. 1 3,1 4 12,5 8 25;o 19 59,3 

7.a. 3 9,6 1 3,2 7 22,5 2o 64,5 

vegyes 1 3,4 3 lo,3 14 48,2 11 37,9 

8.a. - - 2 7,4 8 29,6 17 62,9 

Az összesitések alapján megállapithatjuk, hogy a torkoskodást 

a Bersek 5.a., 5.b. és a MÁV vegyes osztályainak tanulói a leg-

alacsonyabb százalékban rangsorolták helyesen. A többi osztá-

lyoknál a helyes besorolás meghaladja az 5o %-ot. Bár ezekkel 

az eredményekkel sem lehetünk elégedettek, mert a helytelenül 

válszolók a többi három hazugság valamelyikét itélték meg eny-

hébbnek, mint az emlitett sütemény torkoskodását. 
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A következő "C" hazugság esetében anyagi kárt okozó tett 

másik tanulótársra történő ráfogásának rangsorolását vizs-

gáltuk. Ez képezte a legsúlyosabb erkölcsi vétséget. A.fel- 

sőtagozatos gyermekeknek tisztában kell már lenniök a hazugság 

ilyen jellegü súlyával és az anyagi kár jelentőségével is. • 

Igy azoknak a tanulóknak a legenyhébb az erkölcsi itélő-

képességük, akik ezen hazugságot a negyedik helyre sorol- 

ták. A hazugság helyes besorolási helye: 1. hely. 

Az alábbi táblázatban közöljük az osztályok összesitett szá-

zalékos megoldási adatait: 

Bersek J. Ált. Iskola 

Osztály 	Első 
	

Második 
	

Harmadik 
	

Negyedik 
helyre 
	

helyre 
	

helyre 
	

helyre 

előford. előford. előford. % előford. % 

5. á.. 21 67,7 7 22;5 3 9,6 

5.b. 16 57,1 4 14;3 6 21,4 2 7,1 

6.a.  19 67,8 4 14;3 3 10,7 2 7,1 

6.b. 16 59,2 6 22,2 5 18,5 

7.a. 17 73,9 3 13,o 3 13,o 

8.a. 18 58,o 8 25,8 2 6,4 3 9,6 

MÁV Nevelőotthon 

5.a.  14 66,6 3 14;2 3 14,2 1 4,7 

5.b. 12 63,1 2 10,5 4 21,0 1 5,2 

6.a. 22 68,7 7 21;8 3 9,3 

7.a. 17 54,8 9 29,o 4 12,9 1 3,2 

vegyes 2o 68,9 6 2o;6 - 3 l0,3 

8.a. 15 55,5 9 33,3 3 11,1 

Az összesitésekből kitünik,'hogy az osztályok között légala-

csonyabb teljesitményt a Bersek 5.b. /57,1 %/ és 6.b. 

/59,2%7, a MÁV-ból a 7.a. /54,8 %/ és a 8.a. /55,5 %/ osz-

tályok érték el. Ezekben az osztályokban a tanulóknak majdnem 

*a fele enyhébbnek itélte meg a szóbanforgó cselekedetet, mint 

ahogyan a hazugság erkölcsi vonatkozásban megérdemelte volna. 



- 69 - 

• A Bersek J. Ált. Iskola tanuló i  közül hatan /3,5 %/ a 4. 

helyre; tizenheten /10,1 %/ a 3. helyre és harminchatan 

/21,4 %/ a 2. helyre sorolták az ablakbetöréssel kapcso-

latos hazugságot. 

A MÁV Nevelőotthon esetében ugyanezt a hazugságot 7 tanuló 

/4,4 %/ a 4. helyre, 22 tanuló /13,8 %/ a 3. helyre, és 

32 tanuló /20,1 %/ a 2. helyre rangsorolta. 

A vizsgált negyedik "D" hazugságnál a betyárbecsület és az 

árulkodás helytelen  értelmezéséből adódik a konfliktus. 

. Éppen ezért fontosnak tartjuk a helyes szemléletet, mert az 

osztályközösségeken belül nem lehet mindegy, hogy milyen 

közszellem alakul ki, válik uralkodóvá a szóbanforgó erkölcsi-

leg negativ tett értelmezésénél. 

Az osztályok összesitett adatai a következő képet mutatják: 

Bersek J. Ált.Iskola 

osztály 	l.hely 	2.hely 	3.hely 	4.hely 
előf. % 	előf. % 	előf. % 	előf. % 

5.a. 6 19,3 lo 32,2 6 19,3 9 29,o 

5.b. 5 17,8 9 32,1 5 17,8 9 32,1 

6.a. 	5 17,8 17 6o,7 4 14,3 2 7,1 

6.b. 	8 29,6 9 33,3 ' 5 18,5 5 18,5 

7.a. 	3 13,o 12 52,1 5 21,7 3 13,o 

8.a. 	11 35,4 16 51,6 3 9,6 1 3,2 

MÁV Nevelőotthon 

23,8 lo 47,6 3 14,2 3 14,2 5.a. 5 

5.b. 5 26,3 lo 52,6 2 lo,5 2 10,5 

6.a. 	6 18,7 18 56,2 6 18,7 2 6,2 

7.a. 	9 29,o 19 61,2 2 6,4 1 3,2 

vegyes 	8 27,5 15 51,7 5 17,2 1 3,4 

8.a. 	9 33,3. 13 48,1 3 11,1 2 7,4 

A hazugság helyes rangsorolása a 2. hely volt. 

A táblázat tanusága szerint a 327 tanulóból 158-an /48,3 %/ 

helyesen állapitották meg a hazugság súlyát. 
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Ez a számszerű eredmény egyáltalán nem megnyugtató. Ehhez 

még hozzá kell számitanunk, hogy a tévesen itélkezők közül 

89-en /27,2 %/ kisebb bűnnek - itélték meg, mint a torkosko-

dást, mint a feladatteljesités elmulasztásának letagadását. 

Ez utóbbi tanulók kevés valószinűséggel hatnak pozitivan 

- a hasonló erkölcsileg negativ tett esetében - az osztály 

• közvélemény formálására. 	. 

A további lépésként az egyes tanulók által elért pontok  se-

gitségével kiszámito.ttuk az osztályközösségek erkölcsi itélő-

képességének fejlettségi szintjét. A táblázatban csökkenő 

érték szerint mutatjuk be az egy tanulóra eső átlagos pont- 

értékeket: 

Osztály 1 főre eső 
átlagos 
pontérték 

M.6.a. 9,9 

B.B.a. 9,8 

B.7.a. 9,8 

M.7.a. 9,8 

M.B.a. 9,7 

M.vegyes 9,5 

M.5.a. 9,4 

B.6.a. 9,3 

B.6.b. 9,o 

M.5.b. 8,9 

B.5.a. 8,9 

B.5.b. 8,3 

A fenti táblázat szerint a legjobb és a leggyengébb erköl- 

csi itélőképességű osztály közötti különbség 1,6. Ezek a 

számszerű adatok önmagukban nem érzékeltetik az osztályokon 

belüli általános közvéleményt.. Ezért szükségesnek tartottuk 

kiszámitani, hogy milyen százalékban találhatók az egyes osz-

tályokban azok az értékek, amelyek fejlett itélőképességről 

/10-12 pont-érték közöttiek/, bizonytalan itélőképességről 

/8 pont/ és fejletlen itélőképességről /8 pont alattiak/ 

t anu. sko dnak . 



5.a.  

5.b.  

6•a• 

6.b. 

7.a. 

8.a. 

11 35,4 

8 28,5 

5 17,8 

lo 37,0 

6  26,o 

3 	9,6 

-15 48 ; 3 

11 39,2 

19 65,8 

13 48,1 

15 65,2 

23 74,1 

5 	16,1 

9 	32,1 

4 	14,2 

4 	14,8 

2 	8,6 

5 	16,1 
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Bersek J. Ált. Iskola 

Osztály 	Fejlett 	Bizonytalan 	Fejletlen 
erkölcsi itélőképességgel rendelkezők 

előf. % 	előf. % 	előf. % 

MÁV Nevelőotthon 

5.a. 14 66,6 	5 23,8 	2 	9,5 

5.b. lo 52,6 	6 31,5 	3 	15,7 

6.a. 	22 68,7 	8 25,o 	2 	6,2 

7.a. 	25 8o,6 	2 	6,4 	4 	12,9 

vegyes 	19 65,5 	7 24,1 	3 	lo,3 

8.a. ' ' 	2o . 74, 0 	6 22,2 	1 	3,7 

Mint az adatok is bizonyitják, az osztályokon belül lényeges 

eltérések tapasztalhatók az erkölcsi itélőképesség fejlett-

ségének vonatkozásábán. Pedagógiai szempontból egyáltalán 

nem lehet közömbös, hogy a közösségek hogyan foglalnak állást 

egy-egy erkölcsi tett megitéléséről, mert ez kihat a közvé-

lemény alakulására is. Heller Á. megállapitása szerint: 

"Minden ember maga alkotja magának erkölcsi itéleteib: ez 

éppen a viszonylagos autonómia következménye. Mivel azonb an  

az egyes konkrét itéletek végső alapja és gyökere mindig az 

általános szükségletek alakitotta norma és erkölcsi érzés,. 

egy adott közösségen belül az itéletek iránya és lényeges tar-

talma megegyező. Azaz, egy adott közösség egy tettet átla-

gosan hasonló an  itél meg, hasonlóan itél el, vagy magasztal 

fel. A megitélés mértéke lehet az egyes embereknél igen 

különböző, sőt egyeseknél lehet tartalma is más. De az itélet 

eredménye tendenciájában átlagosan mégis egyforma. Igy alakul 

ki az egyes emberekkel  és egyes  tettekkel kapcsolatban a köz-

vélemény. 
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A közvélemény a legmagasabb erkölcsi hatalom. A közvélemény 

a társadalmi ember spontán nevelésének és nevelődésének alap-

vető faktora. Éppen, mivel az ember társadalmi lény, ezért 

képes a közvélemény arra, hogy a társadalmi erkölcsiséggel, 

normával szemben álló embert saját képére formálja. Ezért a 

közvéleménynek hatalma nivelláló szerepe van: integráló erő 

a morális differenciációban." /28/ 

Ha  nem fektetünk kellő hangsúlyt az erkölcsi itélőképesség 

fejlesztésére, semmiképp sem várhatjuk, hogy az osztályközös-

ségeken belül egységes állásfoglalás alakuljon ki az erköl-

csileg négativ tettekkel, cselekedetekkel és véleményekkel 

szemben. 

A MÁSODIK PROBLÉMAHELYZET ÉRTÉKELÉSE 

A tanulóknak a megoldandó feladatul adott történetben olyan 

erkölcsi probléma merült fel, amely mindennap előfordulhatott. 

A barát lopását kellett•megitélniök két nézőpontból a tanu-

lóknak. A problémahelyzet voltaképpeni nehézségét a barát 

állásfoglalásának konfliktusa okozta. Pisti a barát, aki 

látta, hogy Péter lopott, ütközőpontba került, mivel azegyik 

oldalon a kötelességérzet, a tisztességérzet diktálta alaptalan 

gyanusitás leleplezése erkölcsileg szükségszerü kényszerként 

kell, hogy hasson, a másik oldalon ott találjuk a baráthoz 

fűződő érzelmi kapcsolatot, amely akadályozója lehet az 

igazság kitudódásának. A kérdést tehát úgy is feltehetjük, 

hogy felismerik, illetve tudják-e a tanulók, hogy az igazi 

barátság magában foglalja azt a kötelességet is,hogy a bará-

tot úgy is kell segiteni, hogy ha az szembekerül a közösség 

érdekeivel, vagy erkölcsileg negativ cselekedetet visz véghez, 

:szükség esetén birálják, tettüket elitéljék. 

A kérdés második felében a tanulókat egy erkölcsileg nega-

tiv cselekedet, nevezetesen a pénz lopása, beismerésének, 

letagadásának vagy elhallgatásának'állásfoglalására késztettük. 
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Mind a két konfliktushelyzetben a pozitiv állásfoglalást 

jobban elvárhatjuk a tanulóktól, mivel a felsőtagozatban 

már rendelkezniök kell azokkal az erkölcsi ismeretekkel, 

maelyek helyes véleményalkotásra késztetik őket. Az osztály-

közösségeken belül és az iskolán kivüli életben átélt, látott 

vagy hallott tapasztalatok képessé kell, hogy tegyék a tanu-

lókat arra, hogy a problémákat felismerjék, súlyát átérezzék 

és itéletalkotásukban pozitiv állásfoglalásukat kifejtsék. 

A problémahelyzet első részében a szélső negativn ál.lásfogia-

lást az "a" pontban megfogalmazott válasz képezte: "Nem 

árulnám el a barátomat." A "c" választási lehetőség - "Ha 

engem kérdeznének, megmondanám, hogy Péter volt." - alkalmat 

teremtett a konfliktus elodázáshoz,.mivel magában foglalta 

azt a variációt is, hogy ha nem kérdeznék meg, akkor elhall-

gatná barátja lopását. 

A legpozitivabb állásfoglalást a "b" pontban megfogalmazott 

- "Megmondanám, hogy Péter volt." - válasz képezte. A két 

iskola tanulóinak válaszai az első kérdés három kategó-

riájában a következőképpen oszlottak meg: 

Bersek J.Ált. Iskola 

Osztály a 

előford. 	% 
b 

előford. % 
c 

előford. % 

5.a.  1 3,2 24 77,4 6 19,3 

5.b.  1 . 3,5 21 75,0 6 21,4 

6.a. 2 7,1 17  6o,7 9 32,1 

6.b. 3 11,1 18 64,2 6 21,4 

7.a. - - lo  43,4 13 56,5 

8.a. -- - 18  58,o 13 41,9 

a = Nem árulnám el a barátomat. 

b = Megmondanám, hogy Péter volt. 

c = Ha engem kérdeznének, megmondanám, hogy Péter volt. 



- 74 - 

MÁV Nevelőotthon 

Osztály 	a 	b 	c 
előf. / 	előf. % 	előf. / 

5.a. - - 18 85,7 3 14,2 

5.b. - - 16 84,2 3 15,7 

6.a. 4 12,5 19 59,3 9 28,1 

7.a. 3 9,6 18 58,o lo 32,2 

vegyes 1 3,4 17 58,6 11 37,9 

8.a. 1 3,7 23 85,1 3 11,1 

A legpozitivabb állásfoglalás válaszait személve /b.pont/ 

megállapithatjuk, hogy a Bersek iskola esetében.az 5.. 

osztálytól a 8. felé haladva a százalékos értékekosztály-

ról osztályra csökkenő tendenciát mutatnak. A MÁV Nevelő-

otthonnál is megfigyelhetjük ezt a tendenciát, de a 8. osz-

tálynál a b./ pontot választók száma ugrásszerűen megemel-

kedik az előző osztályokhoz képest. Az életkorok között 

jelentkező különbségek okát abban látjuk, hogy az 5. osz-

tályoknál még érezteti hatását az alsóbb osztályokban meg-

fogalmazott erkölcsi követelmény. Az erkölcsi normák szük-

ségszerűségének belátását ezekben az osztályokban még pótol-

ják azok az egyszerű példák és szabályok, amelyek a szemlé-

letesség eszközével hatnak. A szoktatás révén megszilárdult 

és automatikus jellegűvé vált értékelések a tanulók számára 

a meghatározott szituációban,nevezetesen a barát tettével 

kapcsolatos állásfoglalás, determináló erőként hatnak. 

A baráti kapcsolatok még lazábbak, mint az idősebb társaiké. 

A 6. osztálytól kezdve a baráti kapcsolat már erősödik, ez 

emócionális oldal mellett a morális tényező is jelentős sze-

repet kap. A tanuló viszonya a közvetle környezettel sokolda- 

lúbbá válik, s ez gazdagabbá teszi a morális normákat is, ame-

lyeket mind a cselekvésnél, mind az itélet alkotásnál szem 

előtt kell tartania.  Ha  az erkölcsi oldal, a morális össze-

tevők nincsenek kellően tudatositva, döntésüknél és állás-

foglalásuknál ez feltétlen érezteti hatását. 
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A tanulói válaszok ezt látszanak igazolni a személyes vi-

szony Pisti és Péter barátsága esetében, amikor is fontosabb-

nak tűnik az emócionális oldal, mint a morális aspektus. 

Az egyes osztályok között megfigyelhető eltérések valószi--

nüleg összefügghetnek az osztályközösségekben kialakult ér-

vényes normákkal, valamint a barátság fogalmának és tartalmi 

vonatkozásainak a tudatositásával. A konfliktus kikerülését 

és elodázását azoknál a tanulóknál fi gyelhetjük meg, akik a 

"c" választási lehetőséget jelölték. A problémahelyzetet 

ők felismerték, és tudatában voltak annak erkölcsi vonatko-

zásaival is. Igy itéletalkotásuk semmi esetre sem minősit-

hető pozitivnak..Az életkor emelkedésével párhuzamosan je-

lentkező választások növekedése csak megerősiti előbbi fel-

tevésünket. 

A kérdés második részének válaszai százalékos összesitésben 

a négy kategórián belül a következő képpen oszlottak meg: 

Bersek J. Ált. Iskola 

Osztály -- 
előf. 

a 
% 

b 
előf. % 

c 
előf. % 

d 
előf. 	% 

5.a.  29 93,5 1 3,2 1 3,2 

5.b. 26 92,8 2 7,1 
6.a. 25 89,2 1 3,5 2 3,7 

6.b. 26 96,2 1 3,7 
7.a. 19 82,6 2 8,6 2 8,6 

8.a. - . 27 87,o  4 12,9 

MÁV Nevelőotthon 

5.a. 17 8o,9 1 4,7 3 14,2 

5.b. 17 89,4 2 lo,5 

6.a. 27 84,3 1 3,1 2 6,2 2 6,2 

7.a. 24 77,4 6 19,3 1 3,2 

vegyes 24 82,7 5 17,2 

8.a. 27 loo,o 
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a = Bevallanám, hogy én loptam el. 

b = Nem szólnék semmit. 

c = Ha megkérdeznének, bevallanám. 

d = Ha Pisti megmondaná, hogy én loptam el, bevallanám. 

A konfliktus. ebben az esetken már egyszerűbb formában jelent-

kezett, mivel egy erkölcsileg kifogásolható negativ cseleke-

det vállalása, illetve állásfoglalásaképezte az itéletalkQ-

tás tárgyát. Az erkölcsileg diktált becsületes és helyes 

megoldást az "a" variáció képezte. Az osztályok tanulói túl-

súlyban ezt választották. Kimondottan negativ állásfoglalás-

sal csak háromosztály esetében találkozunk. Nevezetesen 

B.6.a., 6.b. és MÁV 6.a. egy-egy tanuló válaszában. A prob-

léma, illetve a konfliktushelyzet kikerülésével ebben az 

esetben is találkozunk azoknál a tanulóknál, akik a "c" és 

"d" pontban feltüntetett lehetőséget választották. Az előfor-

dulások száma ezen esetben alatta marad a kérdés első részé-

ben tapasztalt, hasonló jellegű konfliktushelyzet választási 

arányának. Érdekesnek tűnik, de valószinűleg nem váletlen, 

hogy a B.7.a. és a M.7.a. és vegyes osztályainál a pozitiv 

állásfoglalás mind a két kérdéscsoportnál a többi osztályok-

hoz képest' a legalacsonyabb százalékos értéket mutatja. Az 

iskolák vonatkozásában az összesitett válaszok a pozitiv állás-

foglalás esétében a következő megoszlásban jelentkeznek: 

   

69,7 

   

       

      

66,9./ 64 2 
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A vizsgálatban résztvevő 327 tanuló 66,9 %-os pozitiv állás-

foglalása nem mondható megnyugtatónak. Az itélőképesség 

ilyenképpeni alakulásában - véleményünk szerint - az isme- 

retek nem kielégitő szinvonala feltétlen szerepet játszik. 

Az osztályok és az iskolák közötti különbségek alátámaszt-

ják azon feltevésünket, hogy az eredményeket jelentősmérték- 

ben befolyásolja az erkölcsi normák tudatositása. Ahol a 

közösségeken belül megfogalmazást nyert a baráti kapcsolat 

erkölcsi oldala is, ott a tanulók pozitiv állásfoglalása 

magasabb százalékos értéket mutat. Az eredmények arra utal-

nak, hogy az erkölcsi tudatosság, az erkölcsi ismeret fel-

tétlen szerepet játszik a tanulók itéletalkotásánál és állás- 

foglalásánál. Ahhoz, hogy a tanulók erkölcsi ítélőképessé-

gét, gondolkodását és ezen keresztül morális magatarzásukat 

pozitivan befolyásolhassuk, szükségessé válik az erkölcsi nor-

mák ismeretének kialakitásán túlmenően a konkrét szituációk- 

ra vonatkozó kapcsolatok társadalmi szükségszerűségének a . 

bemutatása is. Igy várható csak el tőlük, hogy az erkölcsi 

ismereteiket erkölcsi itéleteikben, illetve a mindennapi 

életben adódó konfliktusok megoldásánál alkalmazzák. 

u(. ERKÖLCSI FOGALMAK MEGÉRTETTSÉGE ÉS A MAGATARTÁS KAPCSOLATA  

Az erkölcsi fogalmak és normákmegértettsége, valamint isme-

retekés a serdülő tanulók magatartása közötti viszony proble- 

matikája mind a pedagógiának, mind a pszichológiának régóta 

vizsgált területe. A szakemberek egyértelműen megegyeznek 

abban, és a vizsgálatok kétséget kizáróan bizonyitják, hogy 

az erkölcsi ismeret és a magatartás között szoros kapcsolat 

áll fenn. A fogalomismeret a tanulók erkölcsi arculatán belül 

az erkölcsi tudatnak egyik összevetője. Az erkölcsi arculat 

és a magatartás közötti szoros összefüggés közismert.  Az  er- 

kölcsi arculat :egyés elemeinek szerepe és hatása a magatar-

tásra - a kutatókat illetően - sok esetben eltérőek a vé-

lemények. 
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E kérdésnek vizsgálatával már a század elején is találkozunk 

Pauler Ákos /19o5/ Waldapfel János /1918/ Nagy László /1916/ 

tanulmányaiban, amelyekben kifejtik a tudatosság és a maga-

tartás közötti kapcsolat viszonyát. A későbbiek során 

Békési Gizella egy szélsőséges álláspontra jut, amikor is 

az amerikai vizsgálati eredmények ismeretében kifejti, hogy 

"az erkölcsi belátás, fogalomalkotás, éles különbségtevések 

a jó és rossz között stb., egyszóval a jó és rossz kitűnő 

ismerete leginkább a büntetett előéletűeknél volt található. 

Az iskolai életben is megállapítást nyert.-.., hogy a legna- 

gyobb eredményt éppen azok a tanulók mutatták fel az erkölcsi 
i 

fogalmak megkülönböztetésében, akiket szabályellenes magatar - 

tás, hazugság, lopás és egyéb hibák és bűncselekmények miatt 

legtöbbször kellett elmarasztalni. /29/ 

Hasonló értelemben tagadta Barta Ilona /194o/ is az erkölcsi 

fogalomalkotás, belátás szerepét a cselekvések és a magatartás 

befolyásolását illetően. /Kifejti, hogy-"általánosan elismert 

tény, hogy az elmélet és a gyakorlat között erkölcsi téren is 

óriási szakadék tátong. Az erkölcsi belátás, fogalomalkotás, 

az erkölcsi jó és rossz világos ismerete még nem tart vissza 

a rossztól." /30/ 	. 

Az emlitett kutatók egy-egy fogalom ismeretét ragadják ki, 

és abból vonnak le messzemenő következtetéseket. Köztudott, 

hogy a gyermek erkölcsi fogalomismeretének készlete nem ebből 

áll. 

A későbbi vizsgálatokban J.Piaget-nél találkozunk azon meg-

állapitással, miszerint "külső parancsok útján is erkölcsös 

magaviseletre lehet a gyermeket szoritani; de igy nem érlel-

jük ki benne azt az erkölcsi felfogást, amelyképessé tenné 

őt arra, hogy ő maga oldja meg az élete során fel-fel bukk-

nó lelkiismereti konfliktúsokat.. Hogy ennek is megfelelhes- 

sen, az autonom erkölcsi ismereteket kell benne megteremteni."/31/ 

Cser János egyik tanulmányában kifejti az erkölcsi fogalmak 

ismeretének szerepét, és hangsúlyozza a jelentőségét, ugyan- 

akkor megállapitja, hogy "az erkölcsi fogalmak helyes ismerete 
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hem szükségképpen jár mindig az erkölcsileg helyes magatar-

tással, illetve viselkedéssel. Sőt, általános tapasztalat, 

hogy az erkölcsileg kifogásolható személyek legtöbbször sok 

helyes és pontos, ismerettel rendelkeznek." /32/ 

Az ilyen és hasonló megállapitások abból fakadnak, hogy 

konkrét vizsgálati adatokkal nincs alátámasztva az erköl-

csi fogalom és normaismeret szerepe a magatarzásra vonatko-

zóan. Néhány erkölcsi fogalom ismerete vagy nem ismereté-

ből nem általánosithatunk, és nem vonhatunk le messzemenő 

következtetéseket. Ezzel magyarázható az is, hogy pl.: 

Bábosik István is, aki az erkölcsi tudatosság hatását vizs-

gálta a serdülők magatartására, megállapitja, hogy: "Márpe-

dig a fogalmi ismeret az erkölcsi itellektusnak korán sem a 

leghatékonyabb összetevője." /33/ 

A szovjet pedagógiai és pszichológiai kutatásokban egyre na-

gyobb teret kap a probléma vizsgálata. Krasznobojeva vizs-

gálati eredmények ismeretében megállapitja, hogy a "becsületet, 

a "kötelesség" és a "hazafiság" fogalmának ismerete még a 

felsőtagozatos tanulók esetében is csak kezdetleges empiri-

kus ismeretek szintjén rögződött. "V.I.Szelivanov által 

összegyűjtött adatok szerint csak a serdülők 49,8 / 	tudta 

elfogadható helyességgel feltárni az ilyen fogalmak tartal-

mát, mint b átorság, határozottság, álhatatosság: 25,4 

egyáltalán nem tudta megmagyarázni, mit ért e fogalmak alatt: 

24,8 % pedig helytelenül tárta fel a fogalmak tartalmát." /34/ 

Ezek alapján állapitja meg L.I.Bozsóvics, hogy a "feltárt 

tények alapot adnak annak feltételezésére, hogy az iskolás 

korú gyermekeknél megfigyelhető szakadás a szó és a tett 

között jelentős mértékben azzal magyarázható, hogy nem rendel-

keznek elegendő módon általánositott és kielégitően tudatosult 

erkölcsi képzetekkel és fogalmakkal. Ez pedig zavarja őket 

abban, hogy megtalálják az erkölcsi magatartás helyes vonalát. 

Ezt a feltételezést más pszichológiai kutatások sora is mege-

rősíti. Igy pl.:T.V.Rubcoba kutatása megmutatta, hogy az al-

talánás iskolás korú gyermekek gyakran helytelenül itélik meg 
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az egyes cselekedeteket, mivel a cselekedetek morális alapja-

iról formált ismereteik elégtelenül általánositottak." 

Ihaj később igy folytatja: "Mint a fentebb emlitett kutatások-

ból látható, a gyermek szükséges morális képzeteinek és fogal-

mainak hiánya, ezek elégtelen tudatosulása és általánositott 

volta dezorientálhatják a gyermeket mind a környező emberek 

magatartásának értékelésében, mind pedig saját fogyatékossá-

gainak megitélésében. A morális ismeretek megfelelő színvona-

lának hiánya azonban nem magyarázhatja azokat az eseteket, 

amikor a gyermekek rossz magatartása a kommunista erkölcs nor-

máinak kielégitően jó ismeretével párosul. Világos, hogy ez 

esetben a szó és a tett közötti szakadás oka nem azoknak az 

erkölcsi fogalmaknak a természetében lelhető meg, amelyeket a 

tanulók magukénak vallanak, hanem valamiféle más olyan kompo-

nensek hiányában, vagy helytelen kialakulásában, amelyek a 

gyermeki személyiség erkölcsi jellemzését alkotják." /35/ 

Hazai vonatkozásban Ágoston György hivja fel a figyelmünket 

az erkölcsi tulajdonságok kialakitásának feltételei között, 

hogy "Céltudatos, helyes erkölcsi nevelés nem lehetséges az 

erkölcsi normák ismerete nélkül. Erkölcsileg csak akkor érté- 

kelhetők tetteink, ha tisztában vagyunk a jó és a rossz miben-

létével. Ezért arra kell törekednünk, hogy a tanulókban tuda-

tossá tegyük erkölcsi követelményeinket, megértessük velük a 

kommunista erkölcs alapvető elveit, fogalmait. 

Az iskolából a tanulóknak szilárd erkölcsi öntudattal kell ki-

lépniük, képeseknek kell lenniük önmaguk és mások cselekede-

teinek, magatartásának erkölcsi értékelésére." /36/ 

Mivel "Az egyén erkölcsi arculatának legkifejezőbb komponense 

a magatartás, s az egyéb komponensek hatása is a magatartásban 
realizálódik, elengedhetetlen az érintett kutatási területen 

az erkölcsiségi összetevők elemzését a magatartás intenziv 

elemzésével szimultán módon végezni. Igy egyben a magatartás 

formálásának hatékonyabb módjaira vonatkozóan is következteté-

si lehetőséget kapunk, ennek fontossága pedig nem szorul bi-

zonyitásra. Az erkölcsiség tényezői közötti kapcsolatok biz- . 

tonságos és egzakt feltárásához feltétlenül szükséges, hogy 
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azokat összetevőikre lebontva, lényeges minőségi sajátossá- 

gaikat megállapitva, azonos és pontosan meghatározott epikei 

területen, sokoldalúan, intenziven elémezzük. Igy számitha-

tunk arra is, hogy viszonyuk részleteire és jellegére kellő 

mélységben fény derül, mert az erkölcsi sajátosságok minő-

ségi árnyalati gazdagok, s csak ezek teljesfeltárása hoz 

differenciált eredményeket." /37/ 

A fentiek figyelembevételével és ismeretében vizsgáltuk meg 

a két iskola esetében a tanulók erkölcsi fogalmainak megér-

tiottségi szintjét. Célunk az volt, hogy konkrét vizsgálattal 

is rávilágitsunk az erkölcsi tudat egyik összetevőjének 

- nevezetesen az erkölcsi fogalom és norma ismeretnek - és 

a magatartás közötti kapcsolat jelentőségére. Vizsgálatunk-

hoz Cser János egyik tanulmányát használtuk fel. A szerző 

40 erkölcsi tulajdonságot vizsgált, s közben megállapította 

a tévedések milyen tulajdonságok irányába tolódtak el. 

Kutatásunk során a 4o erkölcsi tulajdonságot 33-ra csökken-

tettük, s azokon némi változtatásokat is eszközöltünk. 

A feldolgozás során nem elégedtünk meg a konkrét adatok szám-

szerű ismeretével, hanem összefüggést kerestünk arra vonat-

kozóan,hogyan változik a különböző magatartású tanulók 

- kettes, hármas, négyes, ötös 	erkölcsi fogalomismerete., 

Ezen. vizsgálattal - a két iskola esetében - -fényt próbál-

tunk deriteni a magatarzás és az erkölcsi fogalomismeret 

kapcsolatának korrelációs viszonyára is. Végezetül megálla-

pításokat szándékoztunk tenni, hogy a kori szintek és az 

osztályközösségek esetében milyen eltérések mutatkoznak az 

egyes tanulóknál. 	. 

Az eredmények ismertetése  

A vizsgálatban a Bersek J. Ált: Iskolából 164, a MÁV Neve-

lőotthonból 159 tanulY;vett részt. A feladat ismertetése 

után a tanulóknak 4 - 4 fogalomból kellett kiválasztaniok 

a helyes megoldást, amelyet aláhúztak, és a számát a lap szé-

\lére irták fel. 



- 82 - 

/A teljes feladatsort és a kérdéseket a 33 erkölcsi fogalom-

ra vonatkozóan a dolgozat elején már ismertettük./ Minden 

helyes válaszra egy pontot adtunk, igy'az elérhető maximá-

lis pontszám 33 volt. 

Első lépésként tanulónként kiszámitottuk az elért pontokat, 

majd az egyes osztályok átlagait állapítottuk meg, és fel-

állitottuk az egyes osztályokra vonatkozóan a helyes megol-

dások százalékos teljesitményét. Ugyanakkor kiszámitottuk 

mindegyik osztály magatartási átlagát'is. A két adatot pár-

huzamosan mutatjuk be az egyes osztályközösségek esetében. 

Bersek J. Ált. Iskola 

Osztály százalékos 
teljesitmény 

magatartási 
átlag 

5.a.  

városi 
5.b.  állami 

gond. 

6.a.  

6.b.  

.58,2 % 

59,7 % 

51,1 % 

62,9 % 

64,4 %' 

4,00 

4,21 

3,66. 

4,14 

3,69 

7.a. 68,8% 4,22 

8.a. 74,4 % 4,39 

MÁV Nevelőotthon . 

5.a.  59,8 % 3,8o 

5.b.  61,o % 4,21 

6.a. 65,2 % 3,96 

7.a. 61,5 % 4,12 

vegyes_ 7• 69,4 % 3,92 

8. 69,6 % 4,06 

8.a. 72,2 % 4,o6 

Az első pillantásra is megállapitható, hogy az 5. osztályok-

tól a 8.'felé haladva a százalékos teljesitmény emelkedik. 

IG két iskola párhuzamos osztályai között némi eltérések fi-

gyelhetők meg. Figyelemre méltó a M.7. osztályának eredmé- 

nye, /61,5 %/, ami a 6. osztályok átlagteljesitményének felel meg. 
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Emlitést érdemel a M.vegyes osztálya, ahol a 7. és 8. osztá-

lyos tanulók délutánonként egytanulócsoportot, illetve kö-

zösséget alkotnak. A. két korosztály között elenyésző a különb-

ség. A 7.-nél 69,4 %, a 8.-nál 69,6 %. A két korcsoport össze-

vonásából azt várhatnánk, hogy a hetedikes tanulók teljesitmé-

nye megemelkedik. A valóságban viszont azt tapasztaljuk, hogy 

a nyolcadikos tanulók teljesitményszinte süllyed a hetedike-

sek szintjére. Szembetűnő eltérés mutatkozik még a B.5.b. osz-

tályánál, ahol a, városi tanulókkal egy osztályba jár 15 állami 

nevelőotthoni növendék. Ezutóbbiak teljesitménye a legalacso-

nyabb a két iskolában, 51,1 %. 

A következő lépésként kiszámitottuk az 5-ös, 4-es 3-as és 

2-e.s magatartású tanulók erkölcsi fogalomfelismerésének szá-

zalékos teljesitményét. A.bevezetőben elmondottak alapján 

azt vártuk, hogy különbség fog mutatkozni a hármas, négyes 

és ötös magatartásúak fogalomismerete között. 

Bersek J. Ált. Iskola . 

Osztály 5-ös 	4-es 	3-2-es 
magatartásúak•  

5.a. 66,9 % 

5.b. 
városi 66,6 % 

állami 

	

gond. 	57,5 % 

6.a. 67,2 % 

6.b. 68, 2. % 

7.a. 	7o,2 % 

8:a. 	76,6 % 

MÁV Nevelőotthon 

5.a. 	63,6 %- 

5.b 

 
67,6 % 

6.a. 	66,4 % 

7.a. 	68,7 % 
7. ' - 

vegyes 

8. 59,0 % 

8.a. 	73,4 %  

6o,o % 

• 45,4 % 

51,5 % 

6o,9 %. 

67,6 % 

71,7 % 

72,7 % 

59,4 % 

6o,o % 

65,1 % 

óo,o'% 

64,7 % 

71,4 % 

71,5 % 

47,9 % 

58,3 % 

48,9 % 

59,8 % 

61,4 % 

65,3 % 

69,6 % 

59,9 % 

46,9 % 

66,6 % 

57,5 % 

66,6 % 

69,6 % 

76 ,7 % 



- 84 - 

Mint az adatok is bizonyitják, a feltevésünk beigazolódni 

látszik. Az ötös magatartású tanulók százalékos teljesitmé-

nye az erkölcsi fogalom helyes felismerésének vonatkozásá-

ban a legmagasabb. A hármas magatartásúaknál a fogalom fel-

ismerésének teljesitménye a legalacsonyabb. Összesitve a két 

iskola eredményeit, a következő számszerű értékeket kapjuk: 

Bersek J. Ált. Iskola 

Teljesitmény átlag: 

5-ös magatartásúak 
átlag: 

62,78 

67,74 

% 

% 
I t  4-es 
ti 	 tl 3-2-es 

61,4o 

58,75 

% 

% 

MÁV Nevelőotthon 

Teljesitmény átlag: 65,6o % 

5-ös magatartásúak 
átlag: 66,45 % 

4-es 64,58 % 

3-2-es 	" 63,4o % 

A két iskola együtt 

Teljesitmény átlag: 64,19 % 

5-ös magatartásúak 
átlag: 67,o9 % 

4-es 62,99 % 

3-2-es 	" 61,o7 % 

Az eredményekből két összefüggést egyértelműen megállapít-

hatunk. 

1./ A fogalom ismeret az életkorral együtt növekszik. 

2./ A legyengébb magatartású tanulók fogalomismerete 

alatta marad a 4-es és 5-ös magatartású tanulók fo- 

galom ismeretének. 

A legjobb teljesitményt az ötös magatartású tanulók érték el. 

A feldolgozás során szükségesnek tartottuk megvizsgálni, 

hogy az egyes erkölcsi fogalmak felismerése az osztályközös- 

ségeken belül milyen százalékos értékeket és megoszlást mutat. 
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Vagyis, az osztályokban a tanulók hány százaléka válasz-

totta helyesen a szóbanforgó erkölcsi fogalmat.  

Bersek J. Ált. Iskola  

Fogalmak  
5.a.  5.b.  

városi 	állami  
gond.  

6.a. 

% 

6.b. 

% 

7.a.  

%  

8 •a.  

~ 

dolgos 	• 83,7  92,8  73,3  89,3  87,4 loo,o  loo,o  

engedelmes  93,0  92,8  73,3  71,4  76,o 68,3  57,1  

tolvaj  71,3  86,1  73,3  82,1  87,4 95,5  92,8  

hálás  83,7  loo,o  66,6  89,3  95,o 95,5  92,8  

lusta 	- 74,4  71,4  59,9  64,3  6o,8 81,9  74,1  

szorgalmas  77,5  86,1  86,6  85,7  83,6 86,5  74,1  

hazúg  15,5  35,7  33,3  35,7  15,2 13,7  21,4  

engedetlen  8o,6  92,8  73,3  78,5  87,4 95,5  loo,o  

kötelességtudó  74,4  78,5  53,3  750  79,8 loo,o  loo,o  

pontos  71,3  loo,o  79,9  6o,1  83,6  77,4  loo,o  

szerény  52,7  50,0  26,6  57,1  41,8  72,8  89,3  

dacos  43,4  35,7  40,o  57,1  3o,4  41,o  71,4  

ravasz  62,o  5o,0  46,6  60,1  83,6  77,4  67,8  

bátor  71,3  71,4  59,9  78,5  79,8  95,5  96,4  

haszontalan  27,9  28,6  26,6  17,9  22,8  31,9  25,o  

fegyelmezett  62,o  57,1  73,3  53,6  76,o  59,2  78,5  

rendetlen  8o,6  86,1  46,6  82,1  76,o  77,4  89,3  

igazságos • 43,4  35,7  33,3  25,o  26,6  27,3  35,7  

hős  40,3  35;7  26,6  57,1  64,6  68,3  82,1  

becsületes  52,7  14,3  26,6  17,9  45,6  45,5  14,3  

dicsekvő  58,9  64,3  66,6  71,4  95,o  81,9  78,5  

bizakodó  34,1  5o;o  33,3  21,4  38,o  36,4  64,3  

makacs  55,8  42,8  33,3  6o,7  68,4  86,5  78,5  

őszinte  43,4  5o,o  73,3  6o,7  76,o  72,8  71,4  

szigorú  46,5  42,8  46,6  53,6  57,0  36,4  5o,o  

segitő  83,7  78,5  59,9  89,3  95,o  91,o  96,4  

önző  40 ,  3  57,1  40,0  5o,o  6o,8  81,9  85,4  

békeszerető  58,9  42,8  59,9  71,4  76,o  81,9  loo,o 
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Fogalmak 5.a. 5.b. 
városi állami 

gond. 

6.a. 6.b. 7.a. 8.a. 

önzetlen 4o,3 57,1 	46,6 39,3 34,2 77,4 82,1 

együttérző 65,1 92,8 	73,3 85,7 95,o 95,5 96,4 

álhatatos 46,5 14,3 	26,6 57,1 22,8 31,9 14,3 

hűséges '4o,3 14,3 	36,6 39,3 30,4 31,9 67,8 

törekvő 43,4 57,1 	46,6 5o,o 45,6 68,3 82,1 

A tanulók az egyes fogalmakat az osztályok esetében különböző 

szinten ismerték fel. Ha csak a párhuzamos osztályokat szemlél-

jük, akkor is jelentős eltérések észlelhetők a fogalmak felis-

merése között.  Pl.: .A becsületes fogalmát az 5.a. osztályban 

52,7 /, az 5.b. osztályban a városi tanulók 14,3 q, az állami 

gondozott tanulók 26,6 %-a ismerte fel, illetve jelölte helyesen. 

A 6.o'sztályban ugyanezt az erkölcsi. fogalmat 17,9 %, a 6.b. osz-

tályban 45,6 % ismerte fel. Az eltérések az egyes osztályok 

között mind  a  három fogalom esetében fennállnak. 

A MÁV Nevelőotthonban az osztályok - a 33 fogalmat  az  alábbi szá-

zalékos megoszlásban ismerték fel: 

MÁV Nevelőotthon 

Fogalmak 5.a. 5.b. 6.a. 7.a. vegyes 8.a. 
7. 	8. 

dolgos 92,1 90,0 97,o 93,2 loo,o 	loo,o 96,4 

engedelmes  • 	96,o 90,0 87,9 65,6 85,7 	79,9 71,4 

tolvaj 81,6 95,o 87,9 58,7 loo,o_ 	93,2 85,7 

hálás loo,o 74,2 72,4 96,6 92,8 	loo,o 96,4 

lusta 72,o 79,5 66,7 72,8 64,3 	73,3 78,5 

szorgalmas '76,8 63,6 78,9 86,3 85,7 	73,3 78,5 

hazúg 28,8 42,4 33,3 24,2 14,3 	26,6 21,4 

engedetlen 92,1 84,8 87,9 79,4 loo,o 	86,6 96,4 

kötelességtudó loo,o 7 - ,2 87,9 loo,o 85,7 	93,7 96,4 

. 



7.a. 	vegyes 
7. 	8. 

8.a. 

°0 	/ 	/ 

	

96,6 	loo,o 86,6 	89,2 

	

72,5 	64,3 79,9 	85,7 

	

58,7 	64,3 66,6 	42,8 

	

75,9 	5o,o 73,3 	75,o 

	

86,3 	92,8 93,2 	92,8 

	

2o,7 	28,6 40,0 	25,o 

	

75,9 	64,3 93,2. 	92,8 

	

65,6 	50,0 66,6 	6o,6 

	

27,6 	57,1 33,3 	46 ,4 

	

62,1 	78,5 40,0 	89,2 

	

13,8 	7,1 33,3 	14,3 

	

I.93,2 	71,4 86,6 	75,o 

	

31,1 	50,0 . 4o,o 	57,1 

	

55,2 	78,5 73,3 	82,1 

	

51,8 	85,7 73,3 	85,2 

	

31,1 	57,1 40,0 	53,9 

	

loo,o 	85,7 66,6 	92,8 

	

65,6 	78,5 73,3 	89,2 

	

62,1 	92,8 86,6 	89,2 

	

41,4 	57,1 46,6 	85,7 

	

loo,o 	loo,o loo,o 	96,4 

	

. 34,5 	21,4 33,3 	28,5 

	

34,5 	5o,o 46,6 	39,2 

	

72,8 	78,5 79,9 	75,m 
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Fogalmak 
5.a. 5.b. 6.a. 

/ 

pontos 72,o 95,o 81,8 

szerény 28,8 37,1 72,7 

dacos 52,8 31,8 48,5 

ravasz  76,8 795 72,7 

bátor 86,4 9o,o 78,9 

haszontalan 19,2 42,4 27,3 

fegyelmezett 43,2 63,6 51,5 

rendetlen 77,2 74,2 75,8 

igazságos 62,4 53,o 45,5 

hős 48,o 37,1 6o,6 

becsületes 19,2 15,9 15,2 

dicsekvő 76,8 53,o 87,9 

bizakodó 24,0 63,6 24,2 

makacs  48,o 53,o 6o,6 

őszinte 57,6 58,3 72,7 

szigorú . 43,2 53,o 72,7 

segitő 81,6 loo,o 93,9 

önző 43,2 53,0 63,6 

békeszerető 76,8 74,2 75,8 

önzetlen 43,2 42,4 39,4 

együttérző 81,6 68,9 78,9 

álhatatos 62,4 53,0 48,5 

hűséges 9,6 26,5 42,4 

törekvő 57,6 47,7 63,6 

Az osztályok közötti eltérések ebben az esetben is szembetűnőek. 

A becsületesség fogalmának felismerése a halt osztály esetében 

rendkívül alacsony szintet mutat. Ugyancsak kis százalékban 

ismreték fel az egyes osztályok tanulói a bizakodó, az igazsá-

gos, haszontalan és álhatatos fogalmakat. Az ilyen jellegű fo-

gyatékosságok és hiányok okára vonatkozóan Bozsovics szovjet 

pszichológus a következőket áliapitja meg: "A felsőbb osztályos 
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tanulók erkölcsi fogalmainak szinvonala jelentékenyen alatta 

marad azoknak a lehetőségeknek, amelyekről tanubizonyságot 

tesznek a tudományos fogalmak elsajátitásakor, a tudományok 

. alapjainak rendszeres tanulmányozása folyamán. A jelenség fő 

oka abban rejlik, hogy a tanulók az erkölcsi fogalmakat a 

"köznapi' /L.Sz. Vigotszkij terminológiája szerint/ fogalmak 

tipusára,nem pedig a tudományos fogalmakéra sajátítják el, 

Más szóval, ezekre az ismeretekre a tanulók empirikusan tesz - 

nek szert, speciális és következetes pedagógiai vezetés nélkül. 

Az erkölcsi fogalmak effajta elsajáti fása idézi elő elementáris 

voltukat, töredékességüket, rendszertelenségüket. Előrelátha-

tólag be kell iktatn4 az iskolai oktató-nevelő munka folyama-

tába. a gyermekek etikai ismeretek rendszerére történő oktatá-

sát, biztosítva ezzel, hogy elsajátitják a kommunista erkölcs 

alapjait."  /38/ 

Az erkölcsi fogalmak ismerete esetében kisebb valószinűséggel 

következhet be a szakadás tanulóinknál a szó és a-tett között. 

A vizsgálati eredmények ismeretében. úgy véljük, hogy a két is-

kolánál a felmerült hiányosságok kiküszöbölésére megtalálható 

lesz a.megoldás. 

A vizsgálat további részében összeállitottuk a 33 erkölcsi fo-

galom felismerésének gyakorisági sorrendjét. A táblázatban 

csökkenő értékek szerint közöljük az adatokat. 

Fogalmak 
A két iskola 
együtt 

előford. 	% 

Bersek J. 

előford. 	% 

MÁV 

előford. % 

dolgos 3oo 92,8 149 9o,8 151 94,9 

engedetlen 298 92,2 154 93,8 ' 	144 90,5 

segitő 291 9o,o 144 87,7 147 92,4 

kötelességtudó 281 86,9 	. 135 82,3 146 91,8 

pontos 275 85,1 135 82,3 14o 88,o 

együttérző 273 84,4 132 8o,4 141 88,6 

bátor 272 84,1 133 81,o 139 87,4 

hálás 266 82,2 124 75,6 142 89,2 
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Fogalmak A két iskola 
együtt 

előford. 	% 

Bersek J. 

előford. 	% 

MÁV 

előford. 

dicsekvő 249 77,o 123 74,9 126 79,2 

tolvaj 249 77,o 116 70,7 133 83,6 

békeszerető 244 75,5 12o 73,1 124 77,9 

engedelmes 244 75,5 115 7o,1 129 81,1 

szorgalmas 24o 74,2 126 76,8 114 71,6 

ravasz 227 7o,2 111 67,6 116 72,9 

rendetlen 226 69,9 13o 79,2 96 6o,3 

lusta 215 66,5 97 59,1 118 74,2 

őszinte 214 66,2 lo5 64,o lo9 68,5 

makacs 2o6 63,7 lo5 64,o lol 63,5 

szerény 2oo 61,9 96 58,5 104 65,4 

fegyelmezett 199 61,5 90 54,8 lo9 68,5 

önző 191 59,1 85 51,8 lo6 66,6 

törekvő 191 59,1 93 56,7 98 61,6 

hős 190 58,8 93 56,7 97 61,o 

önzetlen 189 58,4 88 53,6 lol 63,5 

szigorú 	- 161 49,8 8o 48,7 81 50,9 

dacos 159 49,2 78 47,5 81 50,9 

igazságos 136 42,o 64 39,o 72 45,2 

bizakodó 128 39,6 65 39,6 63 39,6 

álhatatos 116 35,9 54 32,9 62 38,1 

hűséges 116 35,9 61 37,1 55 34,5 

haszontalan 86 26,6 42 25,6 44 	. 27,6 

hazúg 82 25,3 38 23,1 44 27,6 

becsületes 8o 24,7 54 32,9 26 16,3 

Megvizsgáltuk azokat a fogalmakat, amelyeknek felismerési szint-

je 5o % alatt van, és kiszámitottuk, hogy a tévesztés melyik 

erkölcsi fogalom irányában történt. 

25. Egy munkavezető fegyelemtartó, jogaihoz és kötelességeihez 

ragaszkodik, és mások kötelességteljesítését is pontosan meg-

kivánja. Ez a munkavezető 	 
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1./ fegyelmezett 

2./ szigorú 

3./komoly 

4. önérzetes 

Helyesen választotta a szigorút 161 tanuló, a vizsgálatban részt 

vettek 49,8 %-a. A fegyelmezettet választotta 65 tanuló, a vá-

laszt adók 20,1 %-a. A komolyt választotta 4o tanuló, ez 12,3 /, 

és az önérzetest választotta 57 tanuló, 17.6 %. 

12. Némelyik gyermek makacsul, duzzogva ellenszegül, megmarad 

a hibái mellett. Az ilyen gyermek.... 

1./ haragtartó 

2./ dacos  

3./ illetlen 

4./ nyakas 

Helyesen választották a dacost 159-en, ez 49,2 %. A haragtartót 

választották 67-en, ez 2o,7 %. dlletlen-t  választották 52-en, 

16,o % és a nyakast választotta 45 tanuló, ez 13,9 %. 

18. Irén nem részrehajló, annek alapján cselekszik, beszél és 

itél. Irén 	 

1./ becsületes 

2./ megfontolt 

3./ kötelességtudó 

4./ igazságos 

Az igazságost helyesen választotta 136 tanuló, ez a, válasz- 

adók 42,o %-a. Becsületest 31 tanuló választott, 9,5 %. 

Megfontoltat 119-en jelölték, 36,9 %. Kötelességtudót 37 

esetben választották, s ez 11,4 %.. 

22. Sári erősen h'szi, hogy reménye teljesül, tettei sikerül-

nek. Sári.... 

1./ hiszékeny 

2./ elégedetlen 

3../.kitartó 

4. bizakodó 
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Helyesen választották a bizakodót 128-an, a válaszadók 39,6 %-a. 

Hiszékenyt jelölte meg 152 tanuló, 47,o %. Elégedetlent 6 tanuló 

választotta, 1,8 %. Kitartót húzta alá 37 tanuló, 11,4 %. 

31. Márti jóra irányuló szándéka, elhatározása mellet szilárdan 

megmarad és kitart. Márti.... 

1./ következetes 

2./ kötelességtudó 

3./ álhatatos 

4./ konok 

A tanulók közül 116-an helyesen választották az álhatatost, 

ez 35,9 %. A következetest 52-en jelölték, 16,o %, a kötelesség-

tudót 114 tanuló választotta, 35,2 %. A konok-ot húzta alá 41 

növendék, 12,6 %. 

32. Tamás ragaszkodik valakihez, s annak jót akar. Igéretét, 

fogadalmát meg nem szegi. Tamás.... 	. 

1.7 becsületes 

2./ barátságos 

3./ hűséges 

4./ megbizható 

Helyesen választották a hűségest 116-an, a válaszadók 35,9 %-a. 

A becsületest 34-en választották, lo,5 %. A barátságost 14 

tanuló jelölte 4,3 %. A megbizhatót 159-en húzták alá, 49,2 %. 

15. Pali kötelezettségének teljesitése helyett olyan tettekkel 

tölti az időt, amelyeknek semmi értelmük nincs. Pali.... 

1./ haszontalan 

2./ lusta 

3./ dologkerülő 

4./ rest 

A haszontalant 86 tanuló választotta helyesen, s ez a válasz-

adók 26,6 %-a. A lustát 38-an választották, 11,7 %. A dolog-

kerülőt 167-en jelölték, 51,6 %. A rest 32 esetben lett kivá-

lasztva, 9,9 %. 



- 92 - 

7. Egy gyermek ártó szándékkal szükségtelenül vádaskodik, hogy 

ezzel magát  jobb szinben tüntesse fel. Ez a  gyermek....  

1./ hazúg 

2./ árulkodó 

3./ igazságtalan 

4./ gonosz 

A válaszadók közül a hazugot helyesen jelölte meg 82 tanuló, 

25,3 %. Az árulk&.dót választották 78-an, 24,1 %. Igazságtalant 

6o tanuló jelölte meg, 18,5 %. A gonoszt lo3-an választották, 

s ez 31,9 %. 

A felismerési rangsor utolsó helyére a becsületes fogalom 

került. 

2o. Aki tiszteli az erkölcsi törvényeket és azok szerint 

viselkedi 1 az.... 

.1./ becsületes 

2./ őszinte 

-3./ egyenes 

4.7 engedelmes 

A két iskola tanulói közül csak 8o-an jelölték helyesen - a be 

csületest, s ez 24,7 %. Az őszintét 44-én választották, 13,6 % , 

az egyenest 117-em húzták alá, 36,2 %. Az engedelmest 82 

tanuló jelölte, 25,3 %. 

Mint a példák is bizonyitják, a tanulóknál az egyes erkölcsi 

fogalmak helyes felismerésére és konkrét cselekvésekre való 
nem 

vonatkoztatása sok esetben kielégitő. Az erkölcsi fogalmak 

tartalmának elemzésénél ilyen nagymérvű hiányosságok nem mu-

tatkoztak. Igaz, ott mindössze csak háromfogalvjat vizsgál-

tunk meg. A fogalomfelismerés alacsony szinvonalának okát 

abban látjuk, hogy az erkölcsi fogalmakat csak a véletlen 

szóhasználatból, vagy a pillanatnyi szituációknál elhang-

zott ismeretekből merítik a tanulók, s gyakran mellőzött á 

tudatositás, a fogalmak konkrét elemzése, cselekedetekre való 

vonatkoztatása. 
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Az erkölcsi nevelés egyéb területén elért eredményeket nagy 

mértékben csökkenthetik a gyermekeknél észlelt magatartásbeli 

fogyatékosságok, aminek okát az erkölcsi fogalmak, elvek és 

normák alacsony szintű ismeretében látjuk. 

Az erkölcsi fogalmak ismerete és a magatartás közötti kapcso-

lat érzékletesebb bizonyitása végett a Spearman-féle rangsor-

korrelációs számitással minden osztályban kiszámitottuk a két 

jelenség közötti összefüggés korrelációs indexét. A kapott ér-

ték kifejezi, hogy milyen mértékű a két jelenség közötti össze-

függés. A o,8o-as korrelációs koefficiens már nagyfokú meg-

egyezésre utal. ,tsz alábbi táblázatban bemutatjuk a két iskola 

tanulóinak erkölcsi fogalomismerete és a magatartási jegy korre-

lációs index értékeit. 

Bersek J. Ált. Iskola 

Osztály korrelációs index 

5.a.  .0,70 

5.b.  o,58 

6.a.  0,71 

6.b.  o,83 

7.a.  o,66 

8.a.  o,86 

MÁV Nevelőotthon 

5.a.  0,73 

5.b.  0,79 

6.a. o,58 

7.a. 0,70 

vegyes o,67 

8.a. 0,81 

Az egyes osztályok közötti különbségek véleményünk szerint 

azzal magyarázhatók, hogy a pedagógusok az osztályközössége-

ken belül nem rendelkeznek megfelelő ismeretekkel a tanulók 

erkölcsi arculatára vonatkozóan. 
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Ez feltétlen kihat és megmutatkozika tanulók magatartási je-

gyeinek eldöntésénél. Ezen állitásunkat a dolgozat későbbi fe-

jezeteiben konkrét tényekkel is igazolni fogjuk. . 

Összefoglalva a vizsgálati eredményeket, megállapithatjuk, 

hogy a tanulók erkölcsi fogalomismerete sok esetben hiányos. 

Problémát okoz még az  is, .hogy a meglévő ismeretek gyakran 

csak felszines jellegűek. Messzemenően egyetértünk Ágoston 

György azon megállapitásával, hogy "Az erkölcsi tudatosság 

kialakitásának legfőbb eszköze az erkölcstani oktatás. A tanu-

lókat iskolába lépésüktől kezdve, mindvégig erkölcsi oktatás-

ban kell részesitenünk, értelmi fejlettségükhöz mérten fejte-

getnünk, magyaráznunk kell a helyes, az erkölcsös magatartás 

és cselekvés normáit. Ezt a munkát épp oly tervszerűséggel kell 

végeznünk, mint bármely iskolai tantárgy fogalomrendszerének. 

kiépitését. Az egyszerű erkölcsi képzetektől fokozatosan el 

kell juttatnunk tanulóinkat az erkölcsi fogalmakhoz, az erköl-

csi jelenségek primitiv, differenciálatlan megitélésétől elvi, 

finomán differenciált megitéléséhez." /39/ 

A fogalomismeret és a magatartás közötti összefüggést a korre-

lációs értékekkegyértelműen igazolják. Nem szándékunk az, hogy 

messzemenő következtetéseket állapitsunk meg, mert hiszen a 

vizsgált két iskola tanulóinak létszáma határt szab az általá-

nosithatóság mértékének. Ugyanakkor a szűkén körülhatárolt 

életkori tényezők is erre intenek bennünket. Mindezek ellenére 

remélni véljük, hogy az adatok és a levont következtetések az 

említett két iskolában felkeltik a pedagógusok érdeklődését és . 

figyelmét, s megállapitásaink ugyanakkor részleges adatokat 

szolgáltatnak e sokat vitatott témával kapcsolatban. 
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SERDÜLŐ TANULÓK TARSVALASZTÁSANAK MOTIVUMAI 

A szocialista nevelés egész folyamata kollektiv jellegü, mi-

vel a nevelés célja a közösségi ember. Ez az embertipus csak 

a közösségben és a közösség által fejlődhet ki sokoldalúan. 

Mivel az ember biológiai és egyben társadalmi lény is, igy 

nemcsak a természeti törvények hatnak rá, hanem a társadalmi 

környezet is, amelyben él, illetve ahol élettevékenységét 

- rövidebb, vagy hosszabb időn keresztül - kifejti. Tanulóink 

viszonylatában a személyiségük fejlődése szempontjából jelen-

tős szerepet játszik az a közsség, amelyben él és dolgozik, 

mivel ott társaival különböző viszonylatokba kerülnek. 

"A  környezethez való viszony elsősorban az egyénnek életfel-

tételeihez való viszonya. Az ember elsődleges életfeltételei 

közül is a legfontosabb a másik ember. A másik emberhez, az 

emberekhez való viszony az emberi élet legfontosabb szövedéke, 

magva. Az ember "szive" teljesen a másokhoz való emberi viszo-

nyokból tevődik össze: azt, hogy mennyit ér az ember, kizáró-

lag az határozza meg, hogy milyen emberi viszonyokra törek-

szik, milyen viszonyokat képes kialakitani másokkal. Az iga-

zán élethez kapcsolódó lélektan magvát az emberi élet azon 

elemzése alkotja, amely feltárja, milyenek az ember viszonyai 

másokhoz. Itt van egyúttal a pszichológia és az etika "érint-

kezési területe". /4o/ 

Mivel az emberek viselkedésének és cselekedeteinek mindig 

van társadalmi jelentősége is, a társadalom erkölcsi követel-

ményeket támaszt az emberekkel szemben, ezekhez viszonyitja 

q cselekedeteken kivül az emberek közötti személyes kapcsola-

tok milyenségét is. Különösen jelentős a barátok és társak 

magatartásának erkölcsi értékelése. Minden cselekedet, ame-

lyet a barát, vagy a társ követ el, a baráthoz, társhoz fű-

ződő szoros és bizalmas kapcsolat miatt, visszahat a barát-

társára is, a társ részesedik a barát erkölcsi értékeléséből, 

mivel baráttal való együttlét és együttmüködés a közvélemény 

szerint kihat az egyén életének minden szférájára: a munká-

ban való helytállásra, a barátok hasonló viselkedésmódjára, a 

szórakozás mikéntjére. 
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Befolyásolja a meggyőződést, a társadalmi követelményekhez 

való viszonyulást. Gyakran tapasztaljuk, hogy a barátok 

azonosan, vagy hasonlóan itélnek, szinte közös álláspont-

ról, vagy kifejeznek rosszallásokat. A barátság kihat a 

személyiség fejlődésére, befolyásolja az egyén cselekvé-

seit és magatartási módjait. A barátok és a társak közös 

állásfoglalása hasonló ítéletei és cselekedetei jelentősek 

a közösség életébe is. 

A társas kapcsolatok fejlődésénél szinte valamennyi fejlő-

déslélektanban az az álláspont; hogy már két éves korban is 

szivesebben végzik a cselekvéseket a gyermekek a gyermektár-

sak jelenlétében. Jobban érzik magukat, ha együtt vannak. 

Óvodásoknál is tapasztaljuk, hogy a gyermekek szivesen ül-

nek egymás mellett, és arra törekszenek, hogy nekik is jus- 

son pár. Mérei szerint a gyermekeknél a társakhoz való kap- 

csolat a szociálisabb, a felnőttekhez való ragaszkodásuk szub-

jektivabb jellegű. A társas kapcsolatok fejlődése egyrészt . a 

gyermekeknek a felnőttekhez, másrészt egykorú társaikhoz való. 

kapcsolatukban fejlődik. A felnőttekhez való viszonyulásból, 

mivel ők képezik a társadalmi mintát, fejlődik ki az ideál, 

a gyermekekhez fűződő viszonylatokból pedig a baráti kapcso-

lódás. Az ideálképzésben két lényeges szakaszt emlitenek meg 

a szerzők. Az első szakasz a gyermekkor 6 évéig, a második 

szakasz a serdülőkorban. kezdődik, és általában 18 éves korig 

tart. Mindkettőnek alapja a rokonszenv és a szeretet. A 

gyermekekhez való kapcsolódásban az együttesség, az együtt-

lét, az együttjátszás és az együttérzés képezi a barát és 

társválasztás magvát. A serdülőkorig ez a barátkozás labilis, 

könnyen felbomlik. A serdülőkor kezdetére azonban már kiala-

kul a baráti kapcsolatok új tartalma is: a közös érdeklődés, 

a feltétlenül megkövetelt szolidaritás. Társat választani most 

már nemcsak annyit jelent, hogy együtt csinálni valamit, ha- 

nem megkövetelt az irott, vagy szokásokon alapuló szabályok 

betartása, rendszerint az együttmüködésben kialakult szoká-

sok szerint. 
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Az egyéni érdeklődés erősödésével specializálódik is az 

egyes tevékenységekhez kiválasztott, és a tanulótárssal szem-

ben támasztott és elvárt kritérium és motivum. A serdülő 

tanulk esetében a társak megitélése, a kapcsolatok erkölcsi 

értékjelzői nagymértékben függnek attól a magatartástól, ame-

lyet társaik viselkedése kivált bennük, mivel ebben a kor-

ban a tanuló "már elemzi a körülötte lévő valóságot... 

A serdülőt már az ember élete, munkája, sőt, viselkedésének 

motivumai is érdeklik..Ez az elemző szándék fejleszti megfi-

gyelő képességét. Előzményt, következményt, ok - okozatot 

együtt firtat. Már nemcsak joai vagy nem jók az emberek, ha-

nem mérlegeli, hogy mennyire igazságosak, mennyire értenek 

a munkájukhoz. Már nemcsak nézi, látja az embereket, hanem 

egyre inkább megfigyeli őket... A serdülő elemez, mérlegel, 

megfigyel... Társainak és főként a felnőtteknek a tulajdon-

ságait is gyűjti, rendezi, viszonyitja. A serdülő nagy ér-

deklődéssel fordul társai felé is. Önmagát mind tárgyilago-

sabban szemléli, és társait is egyre igazságosabban itéli 

meg. A serdülő értelmi fejlődésének legszembetűnőbb jele a 

fogalmi gondolkodásra való képesség általánossá válása. 

Már jól ért ilyen fogalmakat: igazság, becsület, egymásra 

utaltság. A jó megfigyelésének velejárója és a fogalmi gon-

dolkodás feltétele kritikai készségének fejlődése. 

E sajátosság kialakulásával együtt jár, hogy a serdülő mind-

inkább képes a lényegeset a lényegtelentől megkülönböztetni. 

A barátság, társas kapcsolat elmélyültebb lesz a serdülő-

korban:' /41/ 

Vizsgálati  eredmények 

A tanulók társválasztási inditékainak feltárábához Morenó 

szociometriai módszerének módositott változatát használ-

tuk fel. A marxista szociológusok és pszichológusok érté- 

kesnek_ és használhatónak tartják Morenó szociometriai techni-

káját. Módositott kivitelben használhatónak bizonyult saját 

vizsgálatunkban is az iskolai társas kapcsolatok és a válasz-

tási inditékok feltárására, mivel a társválasztásnál a 
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vizsgált osztályok ténylegesen meglévő közösségeinek szerke-

zetéből, az ezen belül létező személyes kapcsolatokból kel-

lett kiindulnunk. A válaszadás folyamán a tanulóknak nem volt 

megszabva a választható társak száma, ezáltal több tanulóról 

kaptunk adatokat, ugyanakkor nagyobb kölcsönös választási le-

hetőséget is biztositottunk számukra. 

A tanulóktól azt kértük, hogy a választásaikat minél több 

tulajdonság felsorolásával indokolják meg. A vizsgálódás fo-

lyamán célunk az volt, hogy összegyüjtsük azokat az erkölcsi 

értékjelzőket, amelyekkel az egyes választásoknál egymást 

jellemzik a tanulók, és igy összeállithatjuk az általuk hasz-

nált erkölcsi fogalmak listáját, s megállpithatjuk az erköl-

csi fogalmak használatának relativ gyakoriságát. Ezt követően 

kutathi kivántuk az osztályközösségeken belül a presztizs-

rangsorban első helyen állók, a kevésbé preferáltak és a leg-

kevésbé preferáltak által társaik választásánál használt er-

kölcsi értékjelzők közötti különbségeket, hogy ezek ismereté-

ben javaslattal éljünk az iskolák felé a nevelői munka haté-

konyabbá tételére. 

A tanulóknak feltett kérdések első része közösségi jellegű 

volt. A feladat igy hangzott: 

1. "Ha az osztályban vezetőket kellene választani, milyen 

tulajdonságokat tartanál fontosnak a választásnál?" 

2. "Kiket javasolnál vezetőnek, milyen tulajdonságaik 

alapján javasolod?" 

3. "Kik azok a tanulók, akik hátráltatják a közösségi 

munkát. Melyek azok a tulajdonságok, amelyeket te 

elitélsz?" 

Az első kérdésben elvi állásfoglalást, illetve erkölcsi érték-

jelzőket kértünk a tanulóktól, hogy ezeket összehasonlithas-

suk az általuk javasolt személyek erkölcsi tulajdonságaival. 

Igy lehetőség nyilik arra, hogy megállapitsuk, mennyiben 

felelnek meg a javasolt vezetők a tanulók által felállitott 

erkölcsi követelményeknek. 
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A harmadik kérdésnél azokat a viselkedésformákat, illetve 

erkölcsi tulajdonságokat kutattuk konkrét személyekhez kö-

tötten, amelyeket az osztályközösségek tanulói elutasitanak 

és károsnak minősitenek az osztály közösségi munkájában. 

A szociogrammok és a szociomatrixok elkészitése után kér-

désként gyűjtöttük össze a tanulók által használt erkölcsi 

fogalmakat. A feldolgozás során, ahol szükségesnek látszott, 

módositásokat eszközöltünk. Igy pl.: néhány azonos jelentésű 

kifejezést 	- őszinte - igazmondó,- szigorú - erélyes, 

okos - értelmes, rendszerető - rendkedvelő stb. - összevontunk. 

A válaszokban ige, vagy főnév alakjában szereplő  fogalmakat 

melléknévvé alakitottuk át. Az elemzéshez nemcsak a sajátosan 

erkölcsi fogalmakat gyűjtöttük össze, hanem azokat az értelmi, 

akarati tulajdonságokat is, amelyeket a tanulók társuk er-

kölcsi magatartásának jellemzésére használtak. 

A vizsgálatban a Bersek iskola 172 és a MÁV Nevelőotthon 161 

tanulója vett részt. A vezetővel szemben támasztott követel-

ményeknél a tanulók 95 /Bersek/, illetve llo /MÁV/ erkölcsi 

értékjelzőt használtak. Az alábbi táblázaton mutatjuk a Ber-

sek J. Ált. Iskola tanulói által használt erkölcsi fogalma-

kat. A sorrendet a fogalmak előfordulásának relativ gyakori-

sága alapján határozzuk meg. A táblázaton osztályonként is 

feltüntetjük, hogy az egyes fogalmak előfordulásának gyakori-

sága hány százalékos. 

Bersek J. Á1t. Iskola 

Előforduló fogal-
mak relativ gya-
korisági sorrendje 

jó magatartású 

jó tanuló 

szorgalmas 

becsületes 

segitőkész 

5.a. 5.b. 6.a. 6.b. 7.a. 8.a. 

/ 

Összesen 

előf. 	/ 

61,2 43,3 50,0 28,5 47,8 18,7 71  4o,8 

45,1 30,0 46,4 57,1 17,3 34,3 67 38,5 

41,9 20,0 42,8 46,4 47,8 28,1 64 36,7 

48,3 lo,o 10,7 28,5 39,1  25,o 46 26,2 

19,3  3,3 35,7 39,2  26,o 18,7 39 22,4 
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- Előforduló fogal-
mak relatív gya-
korisági sorrendje 

5.a. 5.b. 6.a. 6.b. 7.a. 8.a. 
Összesen 

előf. 	% 

ügyes 22,5 23,3 25,o 21,4 8,6 3,1 30 17,1 

rendes, fegyelmezett 9,6 2o,o - 28,5 13,o 12,5 24 13,6 

okos 12,9 3,3 28,5 14,2 8,6 9,3 22 12,6 

igazságos 

jó közösségi 
munkát végző 

9,6 

3,2 

6,6 

6,6 

7,1 

14,2 

28,.5 

14,2 

13,o 

8,6 

12,5 

28,1 

22 

22 

12,6 

12,6 

megbizható - - - 7,1 13,0 31,2 16 9,1 

megértő 3,2 ,.

7_ 7,1 3,5 8,6 28,1 15 8,6 

jól'irányitó 3,2 2o,o 3,5 - 8,6 9,3 13 7,4 

kötelességtudó - - - 7,1 8,6 25,o 12 6,8 

vidám, kedélyes 3,2 3,3 3,5 3,5 13,o 15,6 12 6,8 

barátságos - 3,3 lo,7 lo,7 - 6,2 9 5,1 

őszinte 6,4 3,3 10,7 3,5 - 3,1 8 4,5 

jóindulatú - 6,6 14,2 - - 3,1 7 3,9 

jó szervező - - - 3,5 4,3 9,3 6 3,4 

pontos - - 3,5 10,7 - 6,2 6 3,4 
M jószivu - 3,3 7,1 lo,7 - 6 3,4 

feladatát elvégző - - 7,1 7,1 4,3 3,1 6 3,4 

bátor - 3,3 14,2 5 2,8 

szerény 

kzösség érdekét 
szem előtt tartó 

3,2 

3,2 

- 3,5 

3,5 - - 

6,2 	. 

6,2 

4 

4 

2,2 

2,2 

nem hátrál meg 8,6 6,2 4 2,2 

illedelmes 7,1 4,3 3,1 4 2,2 

kedves 3,2 3,3 3,5 3,1 4 2,2 

komoly 3,2 3,3 4,3 3,1 4 2,2 

önzetlen 3,5 3,5 8,6 4 2,2 

szót fogadó - 10,0 3,5 4 2,2 

erős 3,2 lo,o 4 2,2 

erélyes 9,3 3 1,7 

leleményes 9,3 3 1,7 

példamutató 4,3 6,2 3 1,7 

társait szerető 3,5 - 6,2 3 1,7 

jó beszédkészségű 3,5 - 6,2 3 1,7 
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Előforduló fogat- Összesen 
mak relativ gya- 5.a. 5'.b. 6.a. 6.b. 7.a. 8.a. 

előf. 
korisági sorrendje 

megfontolt 6,4 - 3,5 - - - 3 1,7 

udvarias - - - - - 6,2 2 1,1 

közvetlen 

jogkörével nem 
visszaélő 

- 

- 	. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 	' 

- 

- 

6,2 

6,2 

2 

2 

1,1 

1,1 

másokat meghallgató - - - - 4,3 3,1 2 1,1 

jó közösségi ember - - - - - 6,2 2 1,1 

közösséget segitő - - - - 4,3 3,1 2 1,1 

vezetéshez értő 3,2 - - - 4,3 - 2 1,1 

önfeláldozó - - 3,5 - 4,3 - 2 1,1 

csendes - - - 3,5 4,3 - 2 1,1 

tiszta -. - - 7,1 - - 2 1,1 

igyekvő 

társadalmi munkán 
becsületesen dolgozó 

- 

- 

3T3 

- 

- 

3,5 

3,5 

3,5 

- 

- 

- 

- 

2 

2 

1,1 

1,1 

nem verekedős. - 3,3 3,5 - - - 2 1,1 

akaraterős - - 7,1 - - - 2 1,1 

önállóan döntő - - - - - 3,1 1 o,5 

demokratikus 

társaival bizalmasan 
beszélő 

- 

- - 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

3,1 

3,1 

1 	. 

1 

o,5 

o,5 

tekintélyes - - - - - 3,1 1 o,5 

célratörő - - - - 3,1 1 o,5 

tanácsokat adó - - - - - 3,1 1 o,5 

vállalkozó szellemű - - - - 	' - 3,1 1 o,5 

játszani szerető 

társai figyelmét 
lekötő 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

3,1 

3,1 

1 

1 

0,5 

o,5 

társaiban bizó 

társai kívánságát 
elintéző 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

3,1 

3,1 

1 

1 

o,5 

0,5 

jó emberismerő - - - - - 3,1 1 o,5 

nem beképzelt - - - - 4,3 - 1 0,5 

aktiv - - - - 4,3 - 1 'o,5 

értelmes - - - - 4,3 - 1 o,5 

furfangos - - - - 4,3 - 1 o,5 
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Előforduló fogal- Összesen 

'mak relativ gya- 5.a. 5.b. 6.a. 6.b. 7.a. 8.a. 
előf. 

korisági sorrendje 

közösséget összefogó A 
 , 3 - 1 	o,5 

feladatát ismerő - 3,5 - - 1 	o,5 

1 eki i smeret es - 3,5 - - 1 	o,5 

fürge - 3,5 - - 1 	o,5 

nem kiabálós - 3,5 - - 1 	0,5 

szolgálatmész - 3,5 - - 1 	o,5 

jó képésségú - 3,5 - - 1 	0,5 

gondolkodó - 3,5 - - 1 	o,5 

szavatartó - 3,5 - - 1 	•o,5 

jó tulajdonságú - 3,3 - - - - 1 	0,5 

rátermett - 3,3 - - - - 1 	o,5 

tanároknak segitő - 3,3 - - - - 1 	o,5 

rossz tulajdonságot 
elitélő 3,3 - - - - 1 	o,5 

sok játékot tudó 3,3 - - - - 1 	o,5 

lelkes  3,2 - - - - - 1 	o,5 

nem vagány 3,2 - - - - - 1 	o,5 

nem hiszékeny 3,2 - - - - - 1 	o,5 

megbecsülő - 3,5 - - - 1 	o,5 

jó osztályismerő - 3,5 - - - 1 	o,5 

nem dirigáló - 3,5 - - - 1 	0,5 

ötletgazdag - 3,5 - - - 1 	o,5 

az órán figyelő - 3,5 - - - 1 	o,5 

titoktartó - 3,5 - - - 1 	0,5 

ravasz - 3,' - - - 1 	o,5 

engedelmes - 3,5 - - - 1 	o,5 

nem kivételező - 3,5 - - - 1 	o,5 

tevékeny - 3,5 - - - 1 	o,5 

k feldolgozás során megállapítottuk, hogy az egyes fogalmakat a 

tanulók milyen arányban használták, A relativ gyakoriság kiszá-

mitása után az erkölcsi fogalmakat 4 kategóriába csoportositot-

tuk: 
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Leggyakrabb an  használt fogalmaknak tekintettük azokat, ame-

lyeknek relativ gyakorisága lo % felett volt. Gyakran hasz-

nált fogalmak közé soroltuk azokat, amelyeknek relativ gyako-

risága 5 - lo % között volt. Ritkán használt fogalmaknak te-

kintettük azokat, amelyeknek relativ gyakorisága 1 - 5 %. 

Nagyon ritkán használt fogalmaknak tekintettük azokat, ame-

lyeknek a relativ gyakorisága 1 % alatti. 

A négy kategórián belül a fogalmak %-os megoszlása a követ- 

kéző képet mutatja: 

db. 

leggyakrabban 	lo 	1o,52 

gyakran 	 7 	7,36 

ritkán 	 34 	35,69 

nagyon  ritkán 	44 	46,31  

ÖSSZESEN 	 195 	99,88 

A leggyakrabban használt erkölcsi fogalmak a következők.vol-

•tak: 

fogalmak relativ 
gyakoriság 

előfordu- 
lás 	db. 

jó magatartású 4o,8o 71 

jó tanuló 38,5o 67 

szorgalmas 36,78 64 

becsületes 26,22 46 

segitőkész 22,41 39 

ügyes 17,10 30 

rendes, 	fegyelmezett 13,68 24 

igazságos 12,64 22 

okos 12,64 22 

jó közösségi munkát végző 12,64 22 

Érdemesnek látszik még áttekinteni azokat a fogalmakat is, 

amelyeket a tanulók gyakran használtak, s ezek relativ gya-

korisága 5 - lo % között volt. 



- 104 

gyakran használt 
fogalmak 

megbizható 

megértő 

jól irányitó 

kötelességtudó 

vidám, kedélyes 

barátságos 

relativ 
gyakoriság % 

előfor-
dulás 	db. 

9,12 16 

. 	8,62 15. 

7,41 13 

6,89 12 

6,89 12 

5,17 9 

A fentiek alapján megállapithatjuk, hogy a- leggyakrabban hasz-

nált fogalmak első három helyét azok az erkölcsi értékjelzők 

uralják, amelyeket a pedagógusok számszerűen is értékelnek. 

Csak ezek mögé kerülnek az olyan erkölcsi fogalmak, mint pl.: 

a becsületes, segitőkész, jó közösségi munkát végző, stb. 

A gyakran használt fogalmak között is találunk igen értékes 

tulajdonságokat, mint pl.: a megbizható, segitőkész, jól 

irányitó, megértő, kötelességtudó stb. 

Vizsgálódásunk folyamán szükségesnek tartottuk megvizsgálni 

azt is, hogy a kori szintek mennyiben. változtatjákmeg a veze-

tővel szemben támasztott követelményeket. Ennek érdekében osz-, 

tályonként is felállitottuk a leggyakrabban használt fogalmak 

előfordulásának sorrendjét: 

5.a. osztály 

előfordulás (Leggyakrabban használt fogalmak: 

jó magatartású 19 

becsületes 15 

jó tanuló 14 

szorgalmas 13 

ügyes 7 

5.b. osztály 

jó magatartású 13 

jó tanuló 9 

ügyes 7 

szorgalmas 6 

rendes, 	fegyelmezett 6 
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6.a. osztály 

Leggyakrabban használt fogalmak 	Előfordulás 

jó magatartású 	 14 

jó tanuló 	 13 

szorgalmas 	 12 

segitőkész 	 lo 

okos. 	 8 

6.b. osztály 

jó tanuló 	 16 

szorgalmas 	 13 

segitőkész 	 11 

rendes, fegyelmezett 	 8 

becsületes 	 8 

igazságos 	 8 

7.a. osztály 

jó magatartású 	 11 

szorgalmas 	 11 

becsületes 	 9 

segitőkész 	 6 

jó tanuló 	 4 

8.a. osztál 

jó tanuló 	 11 

segitőkész 	 9 

jó közösségi munkát végző 	9 

megbizható 	 lo 

megértő 	 9 

szorgalmas 	 9 

Az adatokból is világosan kitűnik, hogy a 6. osztálytól 

kezdve jelenik meg a segitőkész fogalma a leggyakrabban 

használt fogalmak között, mint egyik fontos jellemzője az 

elképzelt vezetőnek. 
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A többi fogalmak esetében sorrendbeli változások észlelhetők, 

illetve a 8. osztályban a jó közösségi munkavégzést is az 

első öt helyen szerepeltették. 

Érdekesebbé vált a kép, amikor az osztályokon belül, az egyes 

csoportok - preferáltak, kevésbé preferáltak és a presztizs 

rangsorban az utolsóhelyen állók - által használt fogal-

mak mennyiségi mutatóját vizsgltuk. Csoportonként kiszámitot-

tuk az egy főre eső leadott erkölcsi értékjelzők mennyiségét. 

Osztály I. 	csoport II.csoport III.csoport Osztály- 
átlag 

5.a.   3,87 3,18 2,33 3,12 

5.b.  1,25 3,o6 2,6o 2,66 

6.a.  4,33 4,21 2,8o 4,00 

6.b.  6,22 3,53 4,00 4,46 

7.a.  4,33 3,55 3,25 3,65 

8.a. 6,2o 5,76 3,14 4,68 

I. csoport = preferáltak 

II. csoport = kevésbé preferáltak 

III. csoport = presztizsrangsorban utolsó helyen állók 

Az adatokból is megállapitható, hogy ezen iskolánál a presz- 

tizsrangsor első helyén állók több fogalmat használnak, mint 

a kevésbé preferáltak és a legkevésbé preferáltak. Az egyes 

osztályokon belül a csoportok közötti különbségek nagysága 

is változó. 

A mennyiségi mutatókon kivül vizsgáltuk azt is, hogy az egyes 

csoportok által használt fogalmak tartalmi vonatkozásában mi-

lyen különbségek figyelhetők meg. A feldolgozás során megálla-

pítottuk, hogy a vezetővel szemben támasztott tulajdonságok 

között találunk olyanokat, amit csak a III.csoport tagjai je-

lölnek. Ilyen pl.: Jószivü, önzetlen, nem beképzelt, szavatar-

tó, társait szerető, jóindulatú, tanácsokat adó, megértő, de-

mokratikus, vidám, tréfás stb. Az első csoport tagjai által 

használt erkölcsi értékjelzők között túlsúlyban olyanokat ta-

W_ilak, amelyek közösségi jellegüek, ugyanakkor a vezetéshez 

és irányitáshoz elsősorban demináló jeleggel kell, hogy 
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szerepet kapjanak: közösség érdekeit szem előtt tartó, jól 

szervező, nehézségektől nem meghátráló, közösséget összefogó, 

kötelességtudó, jó közösségi munkát végző stb. Az egyes cso-

partok fogalomhasználatában tapasztalható különbségek úgy 

véljük, konkrétan is rávilágitanak a közösségen belüli elté-

résekre és szintkülönbségekre, ami viszont differenciáltabb 

nevelőmunkát igényel a pedagógusoktól. Nevelési szempontból 

nagyobb figyelmet kell forditani a kevésbé preferált réte-

gekre. 

A bentlakásos MÁV Nevelőotthonban 161 tanuló ugyanezen kérdés 

megválaszolására összesen 110 erkölcsi fogalmat használt. 

A tanulók által jelölt fogalmak előfordulásának relativ gya-

korisági sorrendje a következő volt: 

MÁV Nevelőotthon 

Előforduló fogal- 
mak relativ gya- 

5.a. 5.b. 6.a. 7.a. 8.a. vegyes Összesen 

korisági sornndje előf. 

jó tanuló 52,3 21,o 57,5 48,3 39,2 2o,6 66 41,2 

jó magatartású 38,0 31,5 39,3 29,o 32,1 24,1 52 32,5 

becsületes 19,o 57,8 12,1 9,6 28,5 65,5 49 3o,6 

igazságos 42,8 26,3 27,2 25,8 35,7 13,7 45 28,3 

erélyes, 	szigorú 23,8 47,3 9,o 29,o 39,2 3,4 38 23,7 

segitőkész 28,5 21,o 27,2 19,3 25,o 17,2 37 23,1 

rendes 23,8 42,1 39,3 9,6 3,5 17,2 35 21,8 

rendet tartó 9,5 26,3 24,2 12,9 17,8 17,2 29 18,1 

szorgalmas 23,8 21,o 21,2 16,1 lo,7 17,2 29 18,1 

példamutató 23,8 - 9,o 12,9 28,5 27,5 22 13,7 

ügyes 19,o 5,2 9,o 16,1 3,5 - 14 8,7 

megbizható 4,7 lo,5 - - l6,7 lo,3 9 5,6 

fegyelmezett - 5,2 9,o 3,2 - lo,3 8 5,o 

tekintélyes - 3,2 3,5 2o,6 8 5,o 

okos 9,5 9,6 lo,7 - 8 ' 5,o 

udvarias 19,o 5,2 6,o 3,2 - 8 5,o 

nem verekedő 3,0 9,6 3,5 3,4 7 4,3 

nem kivételező 3,o 16,1 - 3,4 7 4,3 



Előforduló fogal-
mak relativ gya-
korisági sorrendje  

kötelességtudó 

őszinte, igazmondó 

szivesen dolgozó 

szótfogadó 

megértő 

közösségi munkát  
vállaló 

közösség érdekét  
képviselő 

vezetni tudó 

szerény 

erős 

tiszta 

figyelmes 

feladatát megoldó 

élenjáró 

rendet szerető 

közösségi ember 

nem önző 

nem pártoskodó 

határozott 

hatással van a  
közösségre 

lelkiiumeretes 

parancsolni tudó 

komoly 

osztállyal törődő 

önzetlen 

kemény kezű 

lehet rá számitani 

jószivű 

szolgálatkész 

pontos 

megfontolt 
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Összesen  
5.a. 5.b. 6.a. 7.a. 8.a. vegyes 
% % % % % % 

 előf. •C  ~ 

- 5,2 6,o ,4 3,5 3,4 7 4,3  

9,5 10,5 - 3,2 7,1 - 7 4,3  

4,7 - 6,o 3,2 3,5 3,4 6 3,7  

- 15,7 - 3,2 - 6,8 6 3,7  

- lo,5 - 6,4 7,1 - 6 3,7  

- - - 101,-, 7 6,8 5 ,3,1  

- - - 6,4 - lo,3 5 3,1  

4,7 - - - lo,7 3,4 5 3,1  

- - 6,o 3,2 7,1 - 5. 3,1  

4,7 - 3,0 9,6 - - 5 3,1  

4,7 - 9,o 3,2 - 5 3,1  

19,o 5,2 - - - - 5 3,1  

4,7 - - - - lo,3 4 2,5  

- 5,2 - 3,2 3,5 3,4 4 2,5 

4,7 - - - lo,7 - 4 2,5  

- - - - - lo,3 3 1,8  

- - - 3,2 3,5 3,4 3 1,8  

- - 3,o - 3,5 3,4 3 1,8  

- - - - 7,1 3,4 3 1,8  

- - - - 7,1 3,4 3 1,8  

- 5,2 - - 3,5 3,4 3 1,8  

- - - - 3,5 6,8 3 1,8  

- - 6,o - - 3,4 3 1,8  

- - 9,o - - 3 1,8  

- 15,7 - - - 3 1,8  

- - - - .3,5 3,4 2 1,2  

- - - - 3,5 3,4 2 1,2  

- - - - 3,5 3,4 2 1,2  

- - - - - 6,8 2 1,2  

- - - - - 6,8 2 1,2  

- - - 3,2 3,5 - 2 1,2  



' 
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Előforduló fogai- 
. mak relativ gya- 	'5.a. 
korisági sorrendje 	/ 

5.b. 
/ 

6.a. 
/ 

7.a. 
/ 

8.a.. 
• 	. 

vegyes 
Összesen 

előf.  

pajtásait szerető 4,7 - - 3,2 - - 2 1,2 

gondos - - 6,o - - - 2 1,2 

nem gorombáskodó - 5,2 3,o 	' - - - 2 1,2 

barátságos 4,7 5,2 - - - - 2 1,2 

jellemes - - - - - 3,4 1 0,6 

erkölcsös - - - - - 3,4 1 o,6 

helyét megálló - - - - 3,4 1 o,6 

nyilt gondolatú - - - - - 3,4 1 o,6 

jól szervező - - - - - 3,4 ' 1 o,6 

jó hangulatot teremtő - - - - - 3,4 1 o,6 

példaképül álló - - - - - 3,4 1 o,6' 

pedáns - - - - - 3,4 1 o,6 

engedelmeskedni tudó - - - - . - 3,4 .1 o,6 

végrehajtani tudó - - - - - 3,4 1 o,6 

nem saját érdekét néző - - - - 3,4 1 o,6 

tisztességes - - - - - 3,4 ' 	1 o,6 

jó - - - - - 3,4 1 o,6 

tisztségével nem 
visszaélő - - 	. - - - 3,4 1 o,6 

jó felfogású - - - - 3,5 - 1 o,6 

kitartó - - - - 3,5 - 1 o,6 

talpraesett - - - - 3,5 - 1 o,6 

másokat megbecsülő - - - - 3,5 - 1 o,6 

igyekvő - - - - 3,5 - 1 o,6 

egyetértő - - - - 3,5 - 1 o,6 

tettrekész 	. - 	. - - - 3,5 - 1 o,6 

nem nagyravágyó - - - - 3,5 1 o,6 

akaraterős - - - - 3,5 - 1 o,6 

nem megalkuvó - - - - 3,5 - 1 o,6 

igéretét betartó - - - - 3,5 - 1 o,6 

magabiztos - - - - 3,5 - 1 o,6 

együttérző - - - - 3,5 - 1 o,6 

jó modorú - - - - 3,5 - 1 o,6 

preciz - - - - .3,5 - 1 o,6 
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Előforduló fogai- 
mak relativ gya= 	5.a:. 
korisági sorrendje 

5.b.- 6.a. 7.a. 	8.a.- 
' 	Összesen 

vegyes 
előf. 	% 

nem hanyag 	- - • 	3,2 1 0;6 

közösséghez alkalmazkodó 3,2 1 o,6 

panaszokat meghall- 
gató - --_- 3,2 	- -. 	1 o;6 

humoros  -- -_ 3,2 	- - 	1 0,6 

nem kárörvendő 	- - 3,2 - 	1 o,6 

nem gyáva 	- 3,2 - 	1 o,6 

öntudato s 	- - - 	- 3,2 	- - 	1 o,6 

kemény 	- - - 3,2 	- - 	1 o,6 

jó itélőképességű 3,o - - 	1 o,6 

tisztaságszerető 	- 3,o - 	- - 	1 o,6 

közösséget szerető 	- - 3,0 - 	- - 	1 0,6 

rendbontóknak 
odacsapó 	- - 3,o - 	- - 	1 o,6 

csendes 	- - 3,o - 	- - 	1 o,6 

elszánt - 3,o - 	- 1 o;6 

kedveli az osztály, 	- - 3,o - - 	1 o,6 

dolgos 	- - 3,o -- 	- 1 o;6 

szimpatikus 3,o - 	1 o,6 

nem alkudozó 5,2 - 	- 1 o,6 

közösségért dolgozó 5,2 - 	- -1 o,6 

jó érzékű 	- 5,2 - - 	- 1 o,6 

ötletes 	4,7 - - - 	- 1 o,6 

előrelátó 	4,7 - - 	- 1 o,6 

előzékeny 	4,7 - .-_ 	- 1 o,6 

elegáns 	4,7 - - - 	- 	. 1 o,6 

bátor 	4,7 - - -- - - 	 1. o,6 

jókedvű 	4,7 - - _ - 	- .- 	- 1 o,6 
önfeláldozó 	4,7 - 	- 1 o,6 

rosszak között . 

nem elvegyülő 	4,7 - - - 	- - 	1 o,6 



Az előforduló fogalmak relativ gyakorási sorrendjének megálla-' 

pitása után itt is elvégeztük az erkölcsi értékjelzők csopor- -

tositását, az előző iskolánál bemutatott számitások és kate-

góriák alapján. A felállitott 4 kategóriában a fogalmak szá-

zalékos megoszlása a következő volt: 

Kategóriák 	' e l ő f o r. d u 1'_ á s -  
db ..  

Leggyakrabban használt 

fogalmak lo 	9,o1 

Gyakran. használt fogalmak _. 	6.. 	5,45 

Ritkán használt fogalmak .. 	37 	. . 33,63 

Nagyon ritkán " 	".  	57 	51,81 

ÖSSZESEN: ll0 	99,90 

A tanulók által leggyakrabban használt fogalmak előfordulásuk 

csökkenő sorrendjében a következők: 

Leggyakrabban hasz- 
mált fogalmak 

e 1 ő f o r -d u 1 á s 
db. 	. 	/ 

jó tanuló 66 41,25  

jó magatartású 52 32,5o 

becsületes 49 3o,62 

igazságos 45 , 	28,32 

szigorú 38 23,75 

segitőkész 37 23,12 

rendes 35 21,87 

rendet tartó 29 18,12 

szorgalmas 29 18;12 

példamutató 22 13;75 

A fenti leggyakrabban használt fogalmakat összehasonlitva 

a Bersek iskola által használt fogalmakkal, megállapithatjuk 

a sorrendbeli változást. A MÁV Nevelőotthon növendékeinél 

a leggyakrabban használt fogalmak között több közösségi vonat-

kozású erkölcsi értékjelzővel is találkozunk. 
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Ennél az' iskolánál is kiszámitottuk az osztályközösségek cso-

portjai által használt fogalmak egy főre eső leadott mennyi-

ségét. 

Osztály I.csoport II.csoport II.csoport Osztály 
átlag 

5.a.  4,25 4,00 4,00 4,04 

5.b.  4,00 4,55 4,00 4,26 

6.a. 4,66 3,66 3,86 3,84 

7.a. 3,00 4,10 3,81 3,77 

vegyes 4,57 4,35 3,25 4,10 

8.a. 5,71 4,76 3,25 4,56 

I. csoport = preferáltak rétege 

II. csoport = kevésbé preferáltak rétege 

III. csoport = presztizs rangsorban utolsó helye 

állók rétege 

A tanulók által használt erkölcsi fogalmak mennyiségi mutatóin 

kivül itt is kivánatosnak látszott az egyes csoportok fogalom-

megjelölésének tartalmi elemzése is, mivel a leggyakrabban és 

a gyakran használt fogalmak esetében nem lehetett éles határt 

húzni az életkori szintek alapján. A finomabb differenciálás 

a fogalmak tartalmi vonatkozásában mind pedagógiai, mind pszic-

hológiai szempontból érdekes képet mutat. A "szorgalmas", 

"jó magatartású", "jó tanuló" fogalmakat döntő többségben a 

második és a harmadik csoport tanulói jelölték. A "jó tanuló" 

66 esetben fordul elő a válaszokban, de ebből az első csoport-

ra /preferáltak rétege/ csupán 9 jelölés esik. Az "ügyes," 

"okos", "megértő" stb. fogalmaknál szintén a második és a har-

madik csoport tanulói által leadott jelölések szerepelnek túl-

súlyban. Az egyes csoportok fogalomjelölésének mennyiségi és 

tartalmi vonatkozásai közötti különbségek arra figyelmeztetnek 

bennünket, hogy az osztályközösségek tanulóinál ilyen jellegű 

eltérések is fennálnak, s ez differenciáltabb nevelői munkát 

igényel. 
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A következő kérdésfeltevéssel a vezetőnek javasolt konkrét 

személy erkölcsi értékjelzőit kutattuk, hogy azokat össze-

vethessük az előzőekben feltárt erkölcsi tulajdonságokkal. 

Igy lehetőség kinálkozott arra, hogy az osztályközösségek 

által javasolt vezető erkölcsi tulajdonságait, mint konkrétat 

és adottat összehasonlitsuk a közösség részéről elvárt, és a 

vezetővel szemben követelményként támasztott erkölcsi érték-

jelzőkkel, hogy mennyiben felelnek meg azok az elvárásoknak. 

A vezetőnek javasolt osztálytárs jellemzésére a tanulók ke-

vesebb értékjelzőt használtak, mint az előző kérdésfelvetés- .  

ben. A Bersek iskolánál 69-et, a MÁV Nevelőotthon esetében 

85-t. A feldolgozásnál az látszott célszerűnek, hogy osztá-

lyokra lebontva vizsgáljuk meg, hogy a javasolt vezetőnek  me-

lyek azok a domináns tulajdnnságai, ami miatt a közösség ja-

vasolja, mert ezekből magára a közösségre is tehetünk bizo-

nyos megállapitásokat. Hiszen ezek a megállapitások tükrö- 

zik a szóbanforgó osztályközösség erkölcsi normarendszerét is. 

Az alábbiakban osztályonként mutatjuk be a leggyakrabban hasz-

nált első hat erkölcsi tulajdonságot, ami miatt vezetőnek ja-

vasolják társukat: 

Bersek J. Ált. Iskola 

5., a.osztály előfordulás  

jó tanuló 16 51,6 

jó magatartású 14 45,1 

becsületes 13 41,9 

szorgalmas 12 38,7 

okos 4 12,9 

ügyes 4 12,9 

5.b.osztály 

jó tanuló 7 23,3 

ügyes 6 2o,o 

szorgalmas 5 16,6 

fegyelmezni tudó 4 13,3 

segitőkész 4 13,3 

jó magatartású 3 lo,o 
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6.a. osztály  

magatartású 

előfordulás 

12 

% o. 

42,8 

jó tanuló 11 39,2 

szorgalmas lo 35,7 

segitőkész 9 32,1 

ügyes 5 17,8 

jó közösségi munkát 
végző 3 lo,7 

6.b. 	osztály 

jó tanuló 15 53,5 

segitőkész 12 42,8 

jó magatartású l0 35,7 

becsületes 6 21,3 

igazságos 6 21,3 

ügyes 6 21,3 

7.a. 	osztály  

jó magatartású • 	11 47,6 

szorgalmas lo 43,4 

segitőkész 7 30,4 

- 	becsületes 6 26,o 

jó tanuló 5 21,7 

okos 4 17,3 

8.a..osztály 

jó tanuló 13 40,8 

segitőkész 8 25,o 

kötelességtudó 7 21,8 

megbizható 7 21,8 

szorgalmas 6 18,7 

jó szervező 5 15 , 6 



- 115 - 

MÁV Nevelőotthon 

Leggyakrabban használt fogalmak. 

5.a. osztály  előfordulás 0/0 

jó tanuló 12 57,1 

rendes 7 33,3 

figyelmes 4 19,o 

igazságos 4 19,o 

szorgalmas 4 19,o 

szigorú 3 14,2 

5.b. osztály 

becsületes 9 47,3 

rendes 7 36,7 

szigorú 6 31,5 

jó magatartású 5 26,3 

segitőkész 4 21,o 

igazságos 4 21,o 

6.a. osztály  

jó tanuló 19 ' 	57,5 

rendes 15 45,4 

igazságos 8 24,2 

szorgalmas 8 24,2 

jó magatartású 7 21,2 

tiszta 7 21,2 

7.a. osztály 

jó tanuló 9 29,o 

szigorú 9 29,o 

igazságos 8 25,8 

segitőkész 6 19,3 

erős 5 16,1 

fegyelmezni tudó 4 12,9 
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vegyes osztály előfordulás 

becsületes 13 44,8 

jó magatartású 8 27,5 

jó tanuló 7 24,1 

segitőkész 6 2o,6 

szorgalmas 5 17,2 

rendes 4 13,7 

8.a. osztály 

jó tanuló 12 42,8 

segitőkész 12 42,8 

szigorú 9 32,1 

igazságos 8 28,5 

rendet tartó 7 25,o 

becsületes 7 25,o 

Mint az adatokból is kitűnik, legnagyobb százalékban előfor-

duló 6 erkölcsi tulajdonság között - néhány osztály kivé-

telével - megtaláljuk azokat az értékjelzőket, amelyeket az 

iskola is hivatalosan értékel: Nevezetesen: magatartás, ta-

nulmányi eredmény, szorgalom. Ezeknél az osztályoknál nagy-

mértékben befolyásolta a tanulók indokolásait az iskolai hi-

vatalos értékelés, illetve az iskolai teljesitményeknek a 

tanulók nagy jelentőséget tulajdonitottak. Meg kell jegyez-

nünk, hogy a százalékos.megoszlás és a tulajdonságok rangso-

rát illetően vannak eltérések és különbségek az egyes osztály-

közösségek között. Az első hat erkölcsi tulajdonság összeté-

tele nem egységes a 12 osztálynál. A Bersek 6.a. osztály tanu-

lóinál jelenik meg lo,7 %-os megoszlásban a jó közösségi mun-

kavégzés. A jó szervező, mint egyik legfontosabb követelmény 

egy vezetővel szemben, csak a B.8.a. osztálynál jelenik meg 

15,6 %-os részesedéssel. Örvendetesnek tartjuk, hogy a segitő-

készség 3 osztály kivételével - B.5.a., M.5.a., 6.a. - 

mindenütt szerepel, mint a javasolt vezetőnek egyik fontos 

tulajdonsága. A M.7.a. osztálynál fordult csak elő az 'érős" 

mint jelölési inditék, 16,1 %-ban, de ugyanebben a közösségbán 



Előforduló fogai- 	 Összesen 
mak relativ gya- 
korisági sorrendje 

rossz 

rendetlen 

órán nem figyelő 

verekedős 

órákon beszélő 

nem tanul 

közösségi munkában 
kihúzó 

hazúg 

szemtelen 

5.a. 5.b. 6.a. 6.b. 7.a. -  8.a. 
előf. 

54,8 2o,o '17,8 3,5 13,o 6,2 24 13,6 

9,6 2o,o 7,1 3,5 13,o 21,8 22 .  12,6 

12,9 lo,o 14,2 3,5 - 15,6 17 9,8 

6,4 lo,o 3,5 28,5 14,3 6,2 17 '9,8 

16,1 6,6 14,2 14,2 8,6 - 17 9,8 

6,4 - 17,8 lo,7 4,3 3,1 12 6,8. 

- - - 21,4 4,3 15,6 12 6,8 

9,6 - 21,4 3,5 - - lo 5,8 

12,9 6,6 3,5 7;1 - - 9 5,1 
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A"szigorút" 29 %-ban és a "tud fegyelmezni" 12,9 %éban emlí-

tik meg a tanulók. Feltehető, hogy a közösség vezetésében 

ilyen jellegű stilus az uralkodó. 

A javasolt vezetők tulajdonságait, összehasohlitva a vezető-

vel szemben támasztott tulajdonságokkal, megállapithatjuk, 

hogy lényeges eltérések nem tapasztalhatók. Az osztályközös-

ségek élén álló tanulók rendelkeznek azokkal az értékes tu-

lajdonságokkal, amelyeket a közösség követelményként támaszt 

egy vezetővel szemben. 

Az erkölcsileg pozitiv tulajdonságok kutatása mellett szüksé-

gesnek látszott azt is vizsgálni, hogy az egyes osztályközös-

ségekben melyek azok a viselkedésformák, negativ erkölcsi tu-

lajdonságok, amelyek az osztályok egyes tanulóinál jelentkez-

nek, illetve amelyeket a közösség elitél, elmarasztal. 

A tanulók válaszaiból összegyűjtöttük azokat az  erkölcsi ér-

tékjelzőket, émelyekkel társaik viselkedését birálták, vagy 

elitélték. Az alábbi táblázatban a fogalmak előfordulásának 

relativ gyakorisága mellett bemutatjuk az osztályonkénti je-

lölés százalékos megoszlását is. 

Bersek J. Á1t. Iskola 
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Előforduló fógal- 
mak relativ gya- 
korisági sorrendje 

5.a. 5.b. 6.a. 6.b. 7.a. 8.a. 
Összesen 
előf. 

rossz tanuló 	- 3,2 3,3 7,1 3,5 8,6 3,1 8 4,5 

közösségi munkát 
hátráltató - 3,3 7,1 - - 12,5 7 3,9 

úttörő foglalkozá- 
sokra nem járó - - - 7,1 17,3 3,1 7 3,9 

nem szorgalmas 6,4 - 14,2 - - - 6 3,4 

szófogadatlan 3,2 3,3 - 3,5 4,3 6,2 6 3,4 

kiabáló 9,6 3,3 - 3,5 4,3 - 6 3,4 

lopós 3,2 - 14,2 - - - 5 2,8 

visszabeszélő 6,4 3,3 3,5 - - 3,1 5 2,8 

fegyelmezetlen - - - - 8,6 6,2 4 2,2 

hanyag - - - 7,1 - 6,2 4 2,2 

csúfolkodó 6,4 3,3 - 3,5 - - 4 2,2 

káromkodó - 3,3 - 3,5 - 6,2 4 2,2 

nemtörődöm - - - - 13,o 3,1 4 2,2 

nem segitő - 3,3 3,5 - 4,3 3,1 4 2,2 

illetlen - - - - - 12,5 4 2,2 

nem mosakodó - - - lo,7 - - 3 1,7 

nevetgélő - - - 7,1 4,3 - 3 1,7 

makacs - - - - 13;o - 3 1,7 

bohóckodó 3,2 3,3 - - 4,3  3 1,7 

tanárokkal szem- 
telenkedő 3,2 - 7,1 - - - 3 1,7 

nem becsületes 3,2 - 7,1 - - - 3 1,7 

órát hátráltató 3,2 - 3,5 - - - 2 1,1 

veszekedő - 3,3 - - - 3,1 2 1,1 

kihúzó - - - 3,5 - 3,1 2 1,1, 

rosszindulatú - - - - 8,6 - 2 1,1 

rendbontó - - - - 4,3 3,1 2 1,1 

komolytalan - 3T3 - - .4,3 - 2 1,1 

nevetteti társait - 6,6 - - - - 2 1,1 

társait szidó - 6,6 - - - - 	' 2 1,1 

igéretszegő - - - - - 6,2 2 1,1 

megbizhatatlan - - - - - 6,2 .2 1,1 

pontatlan -  - - - 6,2 2 1,1 
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Előforduló fogaly Összesen 
mak relativ gya- 
korisági•sorrendje  

5.a. 5.b. 6.a. 6.b.  7.a.  8.a. 
előf. 

kétszin t -- - - - 6,2 2 	1,1 

goromba - - - - - 6,2 2 	1,1 

önző 

felszerelése -
hiányos 

3-,-2 

- 

- 

- 

- 

- 

3,5 

3,5 

- 

-- 

- 

- 

2 	1,1 

1 	0,5 

hülyülő - - - - 4,3 1 	0,5 

munkáját megúnó - - - - 4,3 - 1 	o,'5 

mindig focizó - - - 3,5 - - 1 	o,5 

hamisitó - - - 3,5 - - 1 	0,5 
1 

tanulást zavaró - -- - 3,5 - - 1 	o,5 

kárörvendő - - 3,5 - - .1 	0,5 

csak enniszerető - - - 3,5 - - 1 	0,5 

incselkedő - - - 3,5 - - 1 	o,5 

helyéről elmászkáló - - - '3,5' - - 1 	0,5 

saját érdekét néző - - - - '4,3 - 1 	o,5 

közömbös - - - - 4,3 - 1 	o,5 

durcás - _ - - 4,3 - 1 	0,5 

akaratos - - - - 4,3 - 1 	0,5 

rossz tulajdonságú 

feladatát nem tel-
jesitő 

tanárokat nem tisz-
telő. 

leckéjét nem el- 
készitő 

- 

- 

, 	- 

3,2 

- 

- 

- • 

- 

- 

- 

3,5 

- 

. 	- 

- 

- 

- 

. 	4,3 

4,3 

- 

- 

- 

--r 

- 

1 	05 

1 	o,.5 

1 	o,5 

1 	0,5 

mindenen nevető 3,2 - - - - - 1 	o,5 

sunyi  3,2 - - -- - - 1 	o,5 

alattomos 3,2 - - - - - 1 	0,5 

hálátlan 3,2 - - - - - 1 	o,5 

gonosz 3,2 - - - 1 	0,5 

órán nem iró 3,2 .  - -- - - - 1 	0,5 

buta 3,2 - - - - - 1 	0,5 

csintalan 3,2 - - - - - 1 	0,5 

hibáit másra fogó 3,2 - - - - - 1 	0,5 
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Előforduló fogal-
iiak relativ gya- 5.a. 5.b. 6.a. 6.b. 7.a. 8.a. 

Összesen  

előf. 	oi 
/0  

korisági sorrendje % % / % .i  

óra előtt futkározó 3,2 - - - - 1 	o,5  

munkakerülő - 3,2 - - - - 1 	o. ,5  

pimaszkodó 3,2 - - - - - 1 	p.,5  

trehány - 3 3 -. - - 1 	o,5  

mindent elrontó - 3,3 - - -- - '1 	0,5  

felelősség alól  - 

kibúvó - - - - - 3,1 1 	o,5  

semmit sem vállaló - - - - - 3,1 1 	o,5  

gondatlan - - - - 3,1 _1 	o,5  

neveletlen - - - - - 3,1 .1 	o,5  

udvariatlan - -- - - - 3,1 .1 	o,5  

komor - - - é - 3,1 1 	0,5  

morcos 

közös vagyonra nem.  
vigyázó 

- 

- 

- 

- 

-- 

- 

- 

- 

- 

- 

3, 1 

'3,1 

	

.1 	0,5 

	

'1 	0,5  

MÁV Nevelőotthon  

Összesen  
5,•a. • 5.•b.  6 ,a.  7. .a. vegyes - -8.a.  

előf. %  
~ 

38;o 15,7 27',2 30,2 16;3 	- 10,7 36' 22,3  
4,7 15,7 9,o 16,1 2o,6 	7,1 2o 12,4  

23,8 - 24,2 6,4 3,4 	7,1 _ 	18 11,1  
14,2 15,7 9,0 6,4 .17,2 	- 16 9,9  

. 
14'',2 15,7 9;o 3;2 6;8 	1o,7 15' 9,3  

1910 5,2 12;1 6,4 - 	- 14 .8,6  

4,7 12,1 9,6 3, 4 	7,1 11 6,8 

4,7 15,7 9:,o -- --107 10. 6,2  

9„5 -- 3,0 9-,6 33 4 	- 	3,5 8. 5,0  

4,7 - -- 191 3 Y,4 	- 	- 8 5,o  

Előforduló fogai-  
mak relativ gya- 
korisági sorrendje  

rendetlen 

lusta 

verekedő 

rossz tanuló 

nem szivesen dol- 
gozó 

rossz 

szót nem fogadó 

tanulást nem sze-
rető 	( 

hazudós 

szemtelen 
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Előforduló fogat-
mak relatív gya- 
korisági sorrendje 

5.a. 
/ 

5.b. 
/ 

6.a. 
/ 

7.a. 
/ 

Ve-  

gt es 
8.a. 
o  

Összesen 

előf. 

kiabáló, hangoskodó - 5,2 '3,o 6,4 6,8 6 3,7 

visszabeszélő 9,5 - - 6,4 3,4- -- 5 3,1 

rontja a közösség • 
átlagát - lo,5 .3,o 6,8 - 	. 5 3,1 

fegyelmezetlen - - - 9,6 6,8 -- 	. 5 3,1 

lopós 14,8 - - 3,2 - 4 2,5 

órákon beszélgető 9,5 lo,5 - - - - 4 2,5 

órán könyvet olvasó - - 3,0 - - lo,7 4 2,5 

nem megbizható - - 3,0 - lo,3 - 4 2,5 

visszaélő - - - 12,9 - - . 4 2,5 

kihúzó - - - 6,4 6,8 - 4 2,5 

nem becsületes 4,7- 5,2 - - - 3,5 3 1,8 

nem figyelő - 5,2 3,0 3,2 - - 3 1,8 

kötekedő - - - 6,4 3,4 - 3 1;8 

nagyképű 7  - - 3,2 3,4 3,5 3 1,8 

nemtörődöm - - - 3,2 3,4 3,5 3 1,8 

lassú - - - 6,4 3,4 - 3 1,8 

vagány 4,7 ?7 3,o - - - 2 1,2 

önző 	.' 4,7 - - - 3,5 2 1,2 

bohóckodó 9,5 - - - - - 2 1,2 

nagyravágyó 4,7 - 3,o - - - 2 1,2 

akaratos 4,7 - 3,o - - - 2 1,2 

nem szorgalmas - 5,2 - 3,2 - - 2 1,2 

csúfolkodó - 5,2 3,0 - - - 2 1,2 

piszkos 	- - - 3,0 3,2 - 2 1,2 

rászólnak, nem 	- 
érdekli • - - 3,0 3,2 - - 2 1,2 

durva - - 6,o - - - 2 1,2 

ideges - - 3.,2 - 3,5 2 1,2 

erőszakos 	- - - 3,2 - • 3,5 2 1,2 

bevizelő - - 6,4 - - 2 1,2 

elvesziti a fejét - - 3,2 - 3,5 2. 1,2 

spicli, besúgó - - - - 6,8 - 2 1,2 
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Előforduló fogat- 
mak relatív gya- 
korisági sorrendje 

5•a. 5.b. 6.a. 7.a• 
ve-
gyes 

8.a. 
Összesen 

előf.. 

tunya - - 3,4 3,5 2 T,2 

rosszindulatú - - - - 7,1 2 1,2 

hülyéskedő - - - - - 7,1 2 1,2 

csak a könyv érdekli - - - 7,1 2 1,2 

csúnyán. iró 4,7 _ - - - - 1 0,6 

önfejű 4,7 -- - 	. - - - 1 o,6 

kapzsi 4,7 - - - - - 1 o,6 

bosszúálló 4 ,,.7 - - - - - 1 o,6 

másokon nem segitő - 5, 2 - - - -- 1 0;6 

piszkálódó - 5,2 - - - - 1 o,6 

locsolkodó - 5,2 - - - - 1 0,'6 

ha szidják, nevetgélő - - 3,0 -- - - 1 o,6 

órán evő - - 3,o - - - 1 0,6 

értetlen - - 3;0 - - - 1 0,6 

komolytalan - - 3,0 - - - . 	1 0,6 

közösségnek nem . 

segitő - - 3.,0 - - - 1 0,6 

rossz modorú - - 3,o - - 1 0,6 

fölvágós - - -- 3,2 - - 1 0,6 

bosszantja a másikat f1  - - - 3,2 - .- 1 o,6 

gyengébbet lebecsülő - - 3,2 - - 1 o,6 

tanórát nem szerető 

társaira rossz ha-
tással. lévő 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

3,2 

3,2 

- 

- - 

1 

1 

o,6 

o,6 

magányos. - - - 3,2 - - 1 0 6 

engedetlen - - - 3,2 - - 1 o,6 

kihasználós - - 3,2 - 1 0,6 

komolytalan - - - 3,2 - - 1 0 6 , 

társukkal kiszúró - - - 3,2 - - 1 0,6 

árulkodó - - - - 3,4 - 1 o,6 

gondatlan - - - - 3,.4 - 1 0,6 

felelőtlen - - - - 3,4 - 1 o,6 

káromkodó - - - - 3,4 1 0,6 

tanárokra beszélő - - - - 3,4 - 1 o,6 
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Előforduló fogal- 	 Összesen 
5 .a, 5.b. 6.a. 7.a. ve- 	8.a. 

 
mak relativ gya- 
korisági sorrendje 

g~res 	előf. % 
0  

.nem lehet semmit  
rábizni  3,4 - 1 

felháborodó  3,4 - 1 

bomlasztó  3,4 - 1 

a munkát hátráltató  3,4 - 1 

bajt csináló  1 

közösségbe nem beillő  3,_4 1 

felületes  3,.4 _ 1 

meggondolatlan  5 1 

beképzelt  3,5 1 

sértődékeny  --.. 3,5 1 

veszekedő  3,5 1 

balhézó  3,5 1 

gyerekes  3 ,.5 1 

A tanulók a közösségi munkát hátráltató társaik jellemzésére,  

illetve az elitélendő tulajdonságaik felsorolása folyamán a  

Bersek iskolánál 84, a MÁV Nevelőotthonnál '86 jelzőt használtak...  

A  számszerű mutatók is világosai érzékeltetik, hogy az osztály-

közösségek tanulói az erkölcsileg negativ tulajdórságokat társa  

iknál észreveszik, kifogásolják- és elütasit:ják. Féltétl'enül  

pozitivumként kell értékelni a tanulók ezen megnyilvánulását.  

A táblázatok az első pillantássa megléhetősen nehézen áttekint-

hetők. Szükségesnek tartottuk kiemelni a leggyakrabban és a gyak-

ran használt erkölcsi itéleteket.  

Leggyakrabban használt fogalmak 

Bersek iskola MÁV Nevelőotthon  

fogalmak 	relativ 	fogalmak 	relativ  
•gyakoriság 	 gyakoriság  

rossz 	13,6E3 % 	rendetlen 	22,36  

rendetlen 	12,64 % 	lusta 	12,42 

verekedő 	11,18 

o,6  

0,6  

o,6  

o,6  

o,6  

o,6  

0,6  

0 ,  6  

o,6  

9,6  

o,6  

p .16  

o,6 
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Gyakran használt fogalmak 

Bersek iskola MÁV Nevelőotthon 

fogalmak relativ fogalmak . 	relativ 
gyakoriság gyakoriság 

őrár_ nem rossz ta- 
figyelő 9,88 nuló ,93 

verekedő 9,88 nem szivesen 
dolgozó 9 , 31 

órákon be- 
szélő 

közösségi 

9,88.  

_. 

rossz 8,69 

munkában 
kihúzó. 6,89 -szót nem fogadó 6,83 

nem tanuló 6,89• nem  szivesen 
tanuló 6,21 

hazúg 5,81 szemtelen 5,00 

szemtelen 5,17 hazudós 5,00 

Mint a táblázatból is kitűnik, a leggyakrabban és a gyakran 

használt fogalmak mindegyike valóban helytelen és elitélendő' 

magatartásformákat jelöl. Bár meg kell, hogy jegyezzük, az 

egyes elitélt magatartásformák között feltétlen  an  minőségi 

különbség is. A változatos és tartalmilag gazdag felsorólás 

egyben a figyelmünket is fel kell, hogy hivja az'emlitett ne-

gativ viselkedésformákra,. Az  osztályonként összegyűjtött, a 

tanulók által elitélt, de jellemzett társuknál létező nega- " 

tiv megnyilvánulások, helytelen magatartásmódok a nevelői fe-

ladatókra és tennivalókra is rávilágitanak.*Mivel az osztály-

közösségek is látják, és káros hatásukat maguk a tanulók is 

érzik, úgy véljük, lehetővé válhat e negativ formák csökken-

tése, ha tudatosan nevelői irányitással és a közösség bevoná-

sával küzdünk az emlitett magatartásmódok ellen. 

A közösségi munkát hátráltató tanulókról alkotott vélemények 

és megnyilávnulások egy másik fontos tényezőre is felhivják a 

figyelmünket. Nevezétesen arra, hogy a tanulók hajlamosak' 

olyan maradandó áltálánositásra és kategorizálásra, amelyeket 

csak nehezen képesek megváltoztatni. 



- 125 - 

A negativ jelzőkkel jellemzett egyéneknél társaik nehezen 

veszik észre a változásokat, a pozitiv irányú fejlődést, 

ami viszont károsan hat a szób anforgó tanulók átalakulására. 

A nevelő munka folyamán az ilyen problémákra . is fel kell fi-

gyelni, mert hiszen a közösségi munkát hátráltató'tanulók 

pedagógiai ráhatással pozitiv irányba befolyásolhatók. 

• Munkatársválasztás motívumai 

Az előző három kérdésre adott tanulói válaszok zömmel közös-

ségi jellegű erkölcsi értékjelzők voltak ,  amelyekben az osz-

tályközösségek érdekei, szempontjai fogalmazódtak meg. Ami-

kor arra vállalkoztunk, hogy feltárjuk a serdülő tanulók  

társválasztásának motivumait, úgy véljük, joggal esett vá-

lasztásunk a munkatársra. 1/1 t anulók között létrejövő szöve-

vényes kapcsolatrendszerben a munkatársra vonatkozó motiváci-

ók és erkölcsi értékjelzők összessége képet ad a vizsgált 

közösségeken belül kialakult, a közös tevékenységek során lét-

rejött, a tanulók egymás közötti viszonyát szabályozó nor-

mákról és elvárásokról. A vizsgálat során kutatni kivántuk 

a munkatárssal szemben támasztott erkölcsi követelményeket, 

hogy azok tartalmukban milyen konkrétsággal fogalmazódtak meg. 

Az osztályközösségi szinteken pedig hogyan jut kifejezésre 

normativ jellege, illetve melyek azok a domináns viselkedés-

módok, amelyek determináló jelleggel birnak a tanulók munka-

társkapcsolatainak kialakitásában..Feltevésünk az volt, hogy 

a tanulók a munkatársra vonatkozó választásainak indokolásai 

összeségükben eltérnek a közösség vezetőjével szemben támasz-

tott kritériumoktól, Még a vezető erkölcsi értékjelzőinél, a 

közösségi szempontok domináltak, a munkatársválasztásnál-fel-

tevésünk szerint - a szociális emocionális elvárások, szük-

ségletek kerülnek előtérbe. 

Kérdésfeltevésünk ebben az esetben is kettős jellegű volt. 

Általában is tudakolódtunk a munkatárs erkölcsi értékjel-

zőiről, majd konkrét választással és a választáshoz mellé-

kelt indokolással késztettük a tanulókat arra, hogy kifejt-

sék véleményüket a kérdésre vonatkozóan. 
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Az előző három kérdésre adott tanulói válaszok zömmel közösségi 

jellegű erkölcsi értékjelzők voltak, amelyekben az osztálykö-

zösségek érdekei, szempontjai fogalmazódtak meg. 

Amikor arra vállalkoztunk, hogy feltárjuk a serdülő tanulók 

társválasztásának motivumait, úgy véljük, joggal esett válasz-

tásunk a munkatársra. A tanulók között létrejövő szövevényes 

kapcsolatrendszerben a munkatársra vonatkozó motivációk és er-

kölcsi értékjelzők összessége képet ad a vizsgált közösségeken 

belül kialakult, a közös tevékenységek során létrejött, a tanulók 

egymás közötti viszonyát szabályozó normákról és elvárásokról. 

Feltevésünk az volt, hogy a tanulók munkatársra vonatkozó válasz-

tásainak indokolásai összességükben eltérnek a közösség vezetőjé-

vel szemben támasztott kritériumoktól. Mig a vezető erkölcsi 

értékjelzőinél a közösségi szempontok domináltak, a munkatárs-

választásnál - feltevésünk szerint - a szociális emocionális 

elvárások szükségletek kerülnek előtérbe. A kérdésfeltevésünk 

ebben az esetben is kettős jellegű volt. Általában is tudako-

lódtunk a munkatárs erkölcsi értékjelzőitől, majd konkrét vá-

lasztással, és a választáshoz mellékelt indokolással késztettük 

a t anulókat arra, hogy kifejtsék véleményüket a feltett kérdés-

re vonatkozóan. A kérdés igy hangzott: 

"Ha fontos feladatot /munkát/ biznának rád, . kiket választanál 

magad mellé tárnak? Miért őket? 

a./ Milyen tulajdohságokat tartanál fontosnak a választásnál?" 

A feldolgozás során összegyüjtöttük a munkatársra vonatkozó er-

kölcsi értékjelzőket, illetve a kritériumokat. Az alábbi táblá-

zatban párhuzamosan mutatjuk be a konkrét személyre vonatkozó 

erkölcsi tulajdonságokat, és a munkatárs választásnál fontos-

nak tartott erkölcsi értékjelzőket. A t anulók által megnevezett 

indokolások sorrendjét az előfordulások relativ gyakorisága 

alapján állítottuk össze. 



i 
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Erkölcsi érték- 
jelzők 

Általában 

B 	M 

Konkrét 

B M 

Összesen 
Általában 	Konkrét 

E 	% 	E 

segitőkész 2o,9 29,1 2o,9 25,4 83 24,9 77 23,1 

szorgalmas 31,9 16,1 29,7 8,o 81 24,3 47 14,1 

munkaszerető 6,3 17,3 11,6 23,1 39 11,7 57 17,1 

ügyes 15,6 12,4 12,2 8,7 47 14,1 31 9,3 

becsületes 2o,3 lo,5 10,4 5,6 52 15,6 27 8,1 

jó magatartású 22,6 10,7 3,9 5,6 56 . 16,8 16 4,8 

megbizható 11,0 4,9 11,0 6,8 27 8,1 3o 9,o 

rendes 5,8 16,7 1,1 8,7 37 11,1 16 4,8 

jó tanuló 11,6. 7,2 7,4 4,3 32 9,6 2o 6,o 

erős 3,4 10,5 3,9 9,3 23 6,9 22 6,6 

szivesen dolgozó 1,7 9,9 - 13,o 19 5,7 21 6,3 

feladatát jól 
végző 7,4 3,7 3,9 2,5 19 5,7 11 3,3 

jó barát o,5 3,7 4,5 8,7 7 2,1 22 6,6 

kötelességtudó 6,3 3,7 2,8 1,2 17 5,1 7 2,1 

igazságos 6,8 5,6 - 1,8 21 6,3 3 o,9 

fegyelmezett 5,8 5,6 1,7 1,2 19 5,7 5 1,5 

megértő 4,5 o,6 4,5 3,7 9 2,7 14 4,2 

okos 5,1 3,7 2,8 1,8 15 4,5 8 2,4 

szófogadó 1,1 5,6 o,5 4,3 11 3,3 8 2,4 

vidám 5,1 1,2 . 	2,8 1,2 11 3,3 7 2,1 

jól•dolgozó - 3,1 2,8 4,3 5 1,5 12 3,6 

önzetlen • 1,7 3,7 1,7 2,5 9 2,7 7 2,1 

kitartó 2,2 2,5 1,7 3,1 8 2,4 8 2,4 

pontos 4,5 o,6 2,8 - 9 2,7 5 1,5 

engedelmes 1,1 4,3 1,1 1,8 9 2,7 5 1,5 

gyors o,5 3,7 1,7 2,5 7 2,1 7 2,1 

dolgos , 2,2 3,7 - 2,5 l0 3,o 4 1,2 

jó munkaerő - 3,7 0,5 4,3 6 1,8 8 2,4 

nem lusta 1,1 3,7 - 3,1 8 2,4 5 1,5 

nem játszadozó - 3,1 o,5 4,3 5 1,5 8 2,4 

igyekvő 2,2 2,5 o,5 1,8 8 2,4 4 1,2 

jó hozzáállású 1,1 2,5 o,5 3,1 6 1,8 6 1,8 

komóly 2,8 1,8 1,1 o,6 8 2,4 3 o,9 

becsülettel 
dolgozó - 3,1 - 3,7 5 1,5 6 1,8 
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Erkölcsi érték- 
jelzők 

Általában 

B 	M 

Konkrét 

B 	M 

Ő-,s 	s z 	e 	s e n 

	

Általában 	Konkrét 

E 	% 	E 	% 

gondos 2,2 1,8 1,7 7 2,1 3 0,9 

bátor 2,2 1,8' o,5 1,2 7 2,1 3 0,9 

példamutató 2,2 2,5 0,5 - 8 2,4 1 0,3 

udvarias - 4,3 - 1,2 7 2,1 2 o,6 

tiszta - 3,7 - 1,8 6 1,8 3 o,9 

nem rendetlen 3,7 - 1,8 6 1,8 3 o,9 

jó úttörőmunkát 
végző 3,4 - 1,1 - 6 1,8. 2 o,6 

vállalkozó 
szellemű 1,7 o,6 2,2 - 4 1,2 4 1,2 

őszinte o,5 3,1 - 1,2 6 1,8 2 o,6 

nem hanyag o,5 1,2 - 3,1 3 o,9 5 1,1 

nem veszekedő - 3,1 - 1,8 5 1,5 3 o,9 

munkát becsü- 
lettel elvégző - 1,8 o,5 1,8 3 o,9 4 1,2 

szorgos - 2,5 - 1,8 4 1,2 3 o,9 

edzett - 3,1 - 1,2 5 1,5 2 o,6 

tanácsokat adó - 3,1 - 1,2 5 1,5 2 o,6 

munkabiró - o,6 1,7 1,2 1 o,3 5 1,5 

mindent mag- 
csináló - o,6 1,1 1,8 1 0,3 5 1,5 

szerény 2,2 - 1,1 - 4 1,2 2 o,6 

jó - 3,1 - o,6 5 1,5 1 0,3 

nem kivételező - 2,5 - 1,2 4 1,2 2 o,6 

értelmes 2,2 - o,5 - 4 1,2 1 o,3 

megfontolt 2,8 - o,5 - 5 1,5 - - 

helytálló 1,1 o,6 o,5 o,6 3 o,9 2 o,6 

fegyelmezni 
tudó o,5 1;8 - 06 4 1,2 1 o,3 

nem verekedő 1,1 - o,5 1,

,

2 2 o,6 3 o,9 

jó közösségi 
munkát végző o,5 - 2,2 - 1 o,3 4 1,2 

nem lazsáló - 	. 1,2 o,5 1,2 2 o,6 3 o,9 

nem feledékeny o,5 1,2 - 1,2 3 0,9 2 o,6 

társait szerető - 1,8 - 1,2 3 o,9 2 o,6 
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Erkölcsi érték- 
jelzők 

Általában 

B 	M 

Konkrét 

B 	M 

Összesen 

Általában 	Konkrét 

E 	% 	E 

lelkes 2,5 - 0,6 4 ,12 1 0,3 

önfeláldozó 1,7 	' - 0,5 - 3 0,9 1 o,3 

lelkiismeretes 1,7 - o,5 - 3 o,9 1 o,3 

jószivű 1,7 o,6 - - 4 1,2 - 

találékony o,5 - 1,1 o,6 1 o,3 3 o,9 

ötletes o,7 - 1,1 o,6 1 o,3 3 o,9 

nem széthúzó o,5 o,6 - 1,2 2 0,6 2 o,6 

erélyes o,5 o,6 - 1,2 2 o,6 2 o,6 

munkavállaló o,5 o,6 0,5 o,6 2 o,6 2 o,6 

kedves o,5 - 1,7 - 1 0,3 3 o,9 

figyelmes 1,1 o,6 - o,6 3 0,9 1 0,3 

jó képességű 2,2 - - - 4 1,2 - 

türelmes - 1,8 - o,6 3 0,9 1 0,3 

szolgálatkész - o,6 o,5 1,2 1 o,3 3 o,9 

vállalt munkát 
elvégző o,5 - - 1,2 1 o,3 2 o,6 

szépen dolgozó 0,5 o,6 - o,6 2 o,6 1 0,3 

tennivalót. 
vállaló - 1,2 o,6 2 o,6 1 0,3 

önálló o,5 - o,5 o,6 1 o,3 2 o,6 

nem felületes 1,1 . 	- - o,6 2 6,6 1 0,3 

leleményes o,5 - 1,1 - 1 o,3 2 o,6 

preciz 	• 1,1  o,6  - - 3 0,9 - 

munkában össze- 
tartó 0,5 - o,5 o,6  1 0,3 2  o,6  

mindent meg- 
csináló 0,5 - o,5 o,6 1 .0,3 2 0,6 

számitani le- 
het rá - - 0,5 1,2 - - 3 o,9 

barátságos 1,7 - - - 3 o,9 - - 

jóindulatú 1,1 - o,5 - 2 o,6 1 o,3 

nem kiabáló 1,1 - - o,6 2 o,6 1 0,3 

akaraterős o,5 - - o,6 1 o,3 1 0,3 

tehetséges 1,1 - - - 2 o,6 - - 



tevékeny 

legjobb tudása 
szerint dolgozó 

csendes 

jó közösségi 
ember 

társait megbe-
csülő 

nem utolsó 

semmihez nem 
nyulkáló 

célukat elérő 

egész munkát 
végző 

együttérző 

nem önfejű 

nem szeleburdi 

szabadidőt oko- 
san felhasználó 

nem henyélő 

szelid 

igaz 

akadályt le-
győző 

célratörő 

mindig dolgozó 

nem trehány 

gyengéknek se-
gitő 

munkahelyét 
megbecsülő 

osztályra ügyelő 

közösségi munká-
ban élenjáró 

- 13o - 

Erkölcsi érték- 
jelzők 

Általában 

B 	M 

Konkrét 

B 	M 

Összesen 

Általában 	Konkrét 

E 	/ 	E 

o,5 - 9,5 - 1 0,3 1 0,3 

o,5 0y6 - 2 o,6 

o,5 - o,5 - 1 0,3 1 o,3 

- - o,5 o,6 - - 2 o,6 

- - o,5 o,6 - - 2 o,6 

- o,6 - o,6 1 o,3 1 o,3 

- o,6 - o,6 1 o,3 1 o,3 

- o,6 o,6 1 o,3 1 0,3 

- o,6 o,5 - 1 o,3 1 0,3 

- o,6 - o,6 1 o,3 1 o,3 

- o,6 - o,6 1 o,3 1 o,3 

- o,6 - o,6 1 o,3 1 0,3 

0,5. - - - 1 o,3 

0,5 - - - 1 o,3 

o,5 - - - 1  o,3  

- o,6  - - 1 0,3 

- - - o,6 - - 1 0,3 

- o,6 - - 1 o,3 - - 

- - o,5 - - - 1 0,3 

- o,6 - - 1 o,6 - 

- o,6 - - 1 o,3 - 

- o,6 - - 1 o,3 

- o,6 - - 1 o,3 

- o,6 - - 1 o,3 - 

tehetséges 	- 	- 	- 	o,6 	- 	- 	1 	o,3 
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Erkölcsi érték- 
jelzők 

Általában. 

/ 

Konkrét Összesen 

Általában 	Konkrét 

M B M E % % / 

gondolkodó - - - o,6 - - 1 o,3 

másik életét nem 
veszélyeztető - o,6 - - 1 0,3 - - 

szimpatikus - - - o,6 - - 1 o,3 

társukat szóra- 
koztató - - - 0,6 - - 1 o,3 

fürge o,5 - - - 1 o,.3 - - 

munkára figyelő o,5 - - - 1 o,3 - - 

tisztelettudó o,5 - - - 1 0,3 - - 

nem felvágós o,5 - - - 1 o,3 - - 

jóságos o,5 - - - 1 o,3 - 

beilleszkedni 
tudó 0,5 - - - 1 0,3 - - 

nem mással dol- 
goztató - o,6 - - 1 o,3 - - 

összeférhető o,5 - - - 1 o,3 - - 

kicsinyeket nem 
bántó o,5 - - - 1 0,3 - - 

óra alatt jól 
viselkedő o,5 - - - 1 o,3 - - 

mindenből pénzt 
csináló - - o,5 - - - 1 o,3 

nem fecsegő - - - o,6 - - 1 o,3 

jól gondolkodó - - o,5 - - - 1 0,3 

rendet ismerő - - o,5 - - - 1 o,3 

fegyelmet ismerő - - o,5 - - - 1 o,3 

mindig van véle- 
ménye - - o,5 - - - 1 o,3 

másokat meghall- 
gató - - - o,6 - - 1 o,3 

jó feltaláló o,5 - - - 1 o,3 - - 

jó beszédképességű o,5 - - 1 o,3 - - 

jó modorú o,5 - - - 1 o,3 - - 

jó ismeretű o,5 - - - 1 0,3 - - 

hozzáértő - o,6 - - 1 o,3 - - 
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Erkölcsi érték 	Általában 	Konkrét 	Összesen 
jelzők 	 Általában Konkrét 

B 	M 	B 	M 	E 	% 	E  

lelkes 

furfangos .  

mozgékony 

jó adottságú 

szives 

	

o,5 	- 	- 	- 	1 	o,3 	-  

	

, o,5 	- 	- 	- 	1 	o,3 	-  

	

o,5 	- 	- 	- 	1 	0,3 	-  

	

o,5 	- 	- 	- 	1 	o,3 	-  

	

o,5 	- 	- 	- 	1 	0,3 	-  

ÖSSZESEN: 	94 db 86 db 68 db 88 db 132 	llo 

A vizsgálatban résztvett 333 tanuló 148 külömböző erkölcsi tulaj-

donságot emlitett a két kérdésre adott válasz alkalmával.  

A munkatárs választás általános vonatkozásában a Bersek iskola  

tanulói 94, a MÁV Nevelőotthon növendékei pedig 86 tulajdonsá-

got emiitettek meg. A konkrét választás esetében társuk jelölé-

sének indokolásakor a Bersek iskolánál 68, a MÁV Nevelőotthon-

nál pedig 88 erkölcsi értékjelzőt használtak a tanulók.  

A fogalmak használatának mennyiségi mutatói lényeges eltérést  

csak a konkrét személy választásának indokolása esetében fi-

gyelhetünk meg. A munkatárs választás inditékai között talá-

lunk olyanokat, amit csak az egyik, illetve csak a másik iskola  

tanulói használnak. Ennek okát a két iskola eltérő jellegében  

látjuk. 	 . 

A leggyakrabban használt fogalmak /lp % felettiek/ a két kér-

désre adott válaszok esetében az alábbiak szerint csoporto-

sithatók:  

Munkatársválasztás általános kritériumai; Bersek iskola esetében:  

Fogalmak° előfordulás ~ 

szorgalmas 55 31,9 

jó magatartású 39 22,6  

segitőkész 36 2o,9  

becsületes 35 2o,3  

ügyes 27 15,6  

jó tanuló 2o 11,6  
megbizható 19 ll,o  
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A MÁV Nevelőotthonnál : 

Fogalmak Előfordulás 

segitőkész 47 29,1 

munkaszerető 28 17,3 

rendes 27 16,7 

szorgalmas 26 16,1 

ügyes 2o 12,4 

becsületes 17 lo,5 

jó magatartású 17 lo,5 

erős 17 lo,5 

Az első pillantásra megállapitható a fogalmak sorrendjének el-

térése. Ugyanakkor tartalmi vonatkozású különbség is tapasztal-

ható a két iskola esetében. A "munkaszerető" és az "erős" 

fogalmak csak a MÁV Nevelőotthonnál jelennek meg, a "jó tanuló" 

viszont csak a Bersek iskolánál fordul elő a leggyakrabban 

használt fogalmak között. Az erkölcsi értékjelzők tartalmi voé 

natkozásánál megállapithatjuk, hogy azok valóban értékesek. 

A tanulótársuk választásának indokolásakor az alábbi tulajdon- 

ságokat használták a tanulók a leggyakrabban: 

Bersek Iskola: 

/lo % felettiek/ 

Fogalmak Előfordulás 

segitőkész 36 2o,9 

szorgalmas 34 19,7 

ügyes 21 12,2 

munkaszerető 2o 11,6 

megbizható 19 11,o 

becsületes 18 10,4 

MÁV Nevelőotthon 

segitőkész 41 25,4 

munkaszerető 37 23,1 

szivesen dolgozó 21 13,o 
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Ebben az esetben a Bersek iskola tanulói változatosabb tulaj-

donságokkal jellemezték a választott társukat, mivel 6 foga-

lom szerepel a leggyakrabban használt erkölcsi értékjelzők 

között. A fogalmak tartalmi része ezen esetben is értékesek-

nek mondható, ami összefüggést mutat az egyes osztályközössé-

gek erkölcsi normáinak követelményeivel. A gyakran és a tit- . 

kán használt fogalmak között viszont találunk már olyan meg-

fogalmazásokat is, amelyek nem kapcsolódnak szorosan a jó 

munkatárs kritériumához. Pl.: bátor, edzett, jó, tiszta, nem 

kivételező, jószivű, kedves, csendes, nem fecsegő, szelid, 

furfangos, udvarias stb. Bár ezek a tulajdonságok megemlitései 

nem mondhatók jellemzőnek, mivel előfordulásuk csupán néhány 

százalékos. A tanulók által használt 148 féle erkölcsi tulajdon-

ság túlsúlyban munkatársi kapcsolatokra irányuló. A tanulók 

által használt fogalmak, itéletek nem választhatók el attól a 

közösségtől, amelyben azok kialakultak, és a közösség elvá-

rásaiban, normarendszerében követelmény jelleggel, kimondva 

vagy kimondatlanul megfogalmazódtak. Hiszen az osztályközössé-

geken belül a tanulók között állandó véleménycsere tapasztal-

ható, amikor is meggyőződéseket, állásfoglalásokat vitatnak meg. 

Ezek az információ cserék, véleménynyilvánitások jelentős sze-

repet játszanak az osztálykollektiván belüli magatartásmódok, 

erkölcsi meggyőződések, szabályok és normák kialakitásában. 

Mindezek ismeretében és ezek által vezérelve dönt, értékel 

és nyilvánit véleményt a tanuló. Minél egységesebben fogalma-

zódnak meg a vélemények, erkölcsi értékjelzők, annál kifeje-

zőbbé válik a kollektiva nórmameghatározó szerepe. A munkatárs-

választás erkölcsi értékjelzői, amelyeket túlsúlyban értékesek-

nek tartunk, kifejezik azt is, hogy a pedagógusok ezen a téren 

sikeresen fejlesztették tanulóikban azokat a tulajdonságokat és, 

követelményeket, amelyek pozitiv irányba befolyásolták a gyer-

mekek munkertársválasztásának kritériumait. 
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A  TANULÓK MUNKÁHOZ VALÓ HOZZÁÁLLÁSA 

Vizsgálatunk célja az volt, hogy átfogó képet kapjunk a két 

iskola tanulóinak munkához való hozzáállásáról. Mivel a mun-

kánál "némcsak a munka technikája lényeges, hanem a munkához 

való viszony  is. Éppen ebből adódnak általában az ember munka-

tevékenységének alapmotivumai." /42/ Viszont "az emberi tevé-

kenység motivumai nem mások, mint az emberi magatartás objek-

tiv mozgató erőinek a tudat prizmáját többé-kevésbé adekvált 

módon megtörő tükröződései. A személyiség szükségletei és 

érdeklődése az embernek a könyező világhoz fűződő változó és 

fejlődő kapcsolataiból származnak, és ennek alapján fejlődnek. 

Az ember szükségletei és érdeklődése ezért történeti jellegű-

ek, fejlődnek, változnak és átalakulnak: a már meglévő szük-

ségletek és érdeklődés fejlődése és átalakulása újabbak meg-

jelölésével és fejlődésével fonódik össze. A személyiség irá-

nyulása tehát sokrétű, egyre szélesebb és gazdagabb tenden-

ciákban jut kifejezésre, amelyekből sokrétű és sokoldalú tevé-

kenység támad. A tevékenység során azok a motivumuk, amelyek-

ből származik, megváltoznak, átalakulnak és új tartalommal gaz-

dagodnak." /43/ 

Vizsgálódásunk folyamán kutattuk azokat a szubjektiv viszonyo-

kat, amelyek a társadalmi munkában való részvétel esetén az 

egyes tanulók és az osztályközösségek elértek. Nem folyamatá-

ban vizsgáltuk a kérdést, hanem egy meghatározott időpontban 

próbáltuk a tényleges állapotokat, a szintet felmérni, hogy a 

nevelési munka további lépéseihez konkrét adatokat szolgáltas-

sunk és az esetleges negativumokra felhivjuk a figyelmet. 

A téma vizsgálatát az indokolta, hogy szocialista társadalmunk-

ban alapvető igény a közösségi ember munkaerkölcsének fejlesz-

tése, hiszen néhány év elteltével ezek a tanulók aktivan is 

bekapcsolódnak a termelésbe, és aktivitásukat az embertársaik-

hoz való viszonyát és a munkához való viszonyulásukat nagymérték-

ben meghatározzák az általános iskolában kaialkitott szokások. 
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Makarenko is felhivja figyelmünket, amikor azt irja, hogy: 

"gyermekeink a dolgozó társadalom. tagjai lesznek, ennél-

fogva az ő jelentőségük a társadalomban állampolgári érté-

kük kizárólag attól függ majd, mennyire lesznek képesek 

részt venni a társadalmi munkában, mennyire készülnek fel 

eme tevékenységre. /44/ 

A gyermekek és az ifjúság munkára nevelésének konkrét felada-

tairól Ágoston György a következőket irja: "A munkára nevelés 

a munkához való szocialista viszony kialakitása csak akkor 

eredményes, ha munka által történik, ha a gyermekek dolgoz-

nak'} részt vesznek a munka különböző formáiban. Ezért legki-

sebb koruktól kezdve hozzá kell szoktatni őket az erejüknek 

megfelelő munkához." Majd a fizikai munkára vonatkozóan a 

következőket írja: "A fizikai munka csak akkor vonzó, ha al-

kotó munka, ha nem a nyers izmok működtetése. Az értelem nél-

küli testi erőfeszítést nemlehet szeretni. A fizikai munkába 

tehát szellemet, értelmet kell belevinni, necsak a kéz, hanem 

a fej munkája is legyen. A mi ideálunk tehát nem a nyers fizi-

kai munka, hanem az elméleti tudást, műszaki ismereteket, 

önálló gondolkodást, szervezést igénylő fizikai munka. Az 

ilyen munkának van nevelő ereje, mig a pmsztánizomenergiát 

követelő munka nevelési haszna rendkivül csekély. A munkának 

lehetőleg mindig hasznot hajtó, valamilyen konkrét eredménnyel 

járó munkának kell lennie ahhoz, hogy a gyermek számára ér-

telmesnek, vonzónak, izgalmas feladatnak tűnjön... A gyerme-. 

kek sokkal szivesebben dolgoznak, ha munkájuk hasznos eredmé-

nyét is látják. Ebből a szempontból is a termelő munkában van 

a legfőbb nevelő erő. Makarenko is csak olyan munkának tulaj-

donitott nevelő hatást, amely érték, konkrét javak létrehozá-

sára törekszik."Ma már meg vagyok győződve, hogy az a munka, 

amely nem törekszik érték létrehozására, nem lehet pozitív 

értékű nevelési tényező: /45/ 

Az általános iskola felsőtagozatos tanulóinál már magasabb szin-

ten jelentkezik a munkához való hozzáállás motivuma. Mig az 

alsótagozatban a munkához való viszonyulásnál az emocioná]kis 

tényezők dominálnak, addig a serdülőknél mindez már tudatossá, 

ugyanakkor megalapozottá is válik. 
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Mindezek tudatában kezdtünk hozzá felmérni, hogy milyen indi-

tékok vezérli tanulóinkat a társadalmi munkában való részvé-

telre. A tanulóknak a következő kérdésre kellett válaszolniok: 

"Miért veszel részt a társadalmi munkában? 

1./ Mert kötelező, mert küldenek, 

2./ Mert mások is mennek. 

3./ Mert szeretek dolgozni. 

4./ Mert tanáraim rossz néven vennék, ha nem mennék el." 

A négy lehetőség közül egyet kellett aláhúzniok, ugyanakkor 

lehetőséget biztositbttunk arra is, hogy amennyiben a fentie-

ken kívül más tényező játszik szerepet a munkában való részvé-

telnél, úgy azokat ötödik, vagy hatodik pontként jelölhetik. 

A választási lehetőségek közül a legfejlettebb  szintet  a 3. 

pontban megfogalmazott - "Mert szeretek dolgozni." - válasz 

jelentette. Az első lehetőségnél a kényszer hatása dominál, 

mig a másodiknál a társak, a közösség szerepe játsza a ' munká-

ban való részvétel inditékát. A negyedik választási lehetőség-

néla tanári befolyás érezteti hatását, amelyet elsősorban az 

ötödikes tanulóknál véltünk jelentkezni, Hiszen ennél 'a kor-

osztálynál még szerepet játszik'a munka ösztönzésénél a gyer-

mek által tisztelt pedagógustól kapott feladat és megbizatás. 

Az alábbi táblázatban bemutatják, hogy az egyes osztályokban 

hogyan oszlanak el a válaszok a négy motiváció esetében. 

Bersek J. Ált. Iskola 

Osztály 
E 

1. 
/ E 

2. 
/ E 

3. 
/ E 

4. 

5.a.  6 19,35 1 3,22 24 77,41 - - 

5.b.  6 21,42 - - 2o  71,42 7,14 

6.a. 	. 8 28,57 1 3,57 17 60,71 2 7,14 

6.b. 7 25,92 - - 2o  74,07 - - 

7.a. 2 8,69 1 4,34 18 78,26 2 8,69 

8.a. 6 19,35 6 19,35 16 51,61 3 9,67 
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MÁV Nevelőotthon 

Osztály 
E 

1. 
% 

2. 
/ E 

3. 
/ E 

4. 
/ 

5.a. 2 9,52 4 19,o4 14 66,66 1 4,76 

5.b. 3 15,78 6 31,57 8 41,57 2 ío,52 

6.a. 8 25,00 lo 31,25 12 37,5o 2 6,25 

7.a. 3 9,67 9 29,o3 16 51,61 3 9,67 

vegyes 6 2o,68 6 2o,68 17 58,62 

8.a. 3 11,11 8 29,62 16 59,25 

E = előfordulás 

A két iskola tanulóinak válaszaiból nehézség nélkül megálla-

píthatjuk, hogy lényegesebb eltérés a 2. és a 3. választási le-

hetőségnél tapasztalható. Az első motivum esetében - "Mert 

kötelező, mert küldenek." - a két iskola tanulóinál feltűnő 

jelenségre bukkantunk. A Bersek ils'_kolánál a tanulók többnyi- 

re csak a "kötelező" szót húzták alá, míg a MÁV Nevelőotthon 

tanulói a "Mert küldenek" kifejezést jelölték meg. Mindkét eset-

nél az okokat úgy véljük, ismerjük. Hiszen általános megoldás-

ként ez esetek nagy részében az iskolák kötelezővé teszik a 

társadalmi munkában való részvételt. Ezzel viszont semmi eset-

re sem érik el azt, hogy a tanulók a munkát megszeressék. 

Ha a munkavégzés kényszer hatására történik, az egyénekben 

szükségszerűen negativ érzéseket vált ki. Ezek az érzések fel-

tétlenül éreztetik hatásukat a munka teljesitményében, és 

amennyiben sorozatosan ismétlődik, magához a munkához való vi-

szony is negativ tendenciákat ölt. 

Az alábbi grafikonokon párhuzamosan mutatjuk be a két iskola 

osztályainak százalékos megoszlásait az egyes kérdéscsoporto-

kon belül. 
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Akik ezért mennek dolgozni, mert kötelező, mert küldenek:  

5.a. 5.b. 6.a. 6.b. 7.a. 8.a.  

5.a. 5.b. 6.a. 7.a. vegyes 8.a.  

Azért végeznek társadalmi munkát, mert mások is mennek:  

 -- -  

Bersek 5.a.  5.b.  6.a.  6.b.  7 .a. 8.a.  

MÁV 5•a•  5.b.  6•a•  7.a.  vegyes 8.a.  
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Akik szeretnek dolgozni, s ezért vállalják a munkát.  

- MÁV  5 .a. 	5.b.  6.a. 	7.a. vegyes 	8.a. 

Akik azért mennek dolgozni, mert tanáraik rossz néven vennék,  

ha nem mennének el.  

Bersek 5:a . 5.b. 6.a. 6.b.  7 .a. 8.a. 

MÁV 5.a. 5.b. 6.a. 7.a. vegyes 8.a.  



5,35  5,03  

1 	 

Tanáraim rossz  
néven vennék,  

• ha nem mennék  
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Az osztályok adatainak összesitése után a százalékos megoszlás  

az alábbiak szerint alakult:  

y15, 72  

o,83  

27,o4  

5,35  

52,2o  

68 , 45  

m 
~ 

a~ 
w  

m  m  
;-1  
~ 

m  

Mert kötelező, 	Mert mások is 	Mert szeretek 
mert küldenek 	mennek 	dolgozni 

A két iskola 327 tanulója esetében a százalékos megoszlás  

négy választás esetén a következő  

6o,55  

18., 34  
15,9.o  

Mert kötelező,  
mert küldenek  

I 	5,19  

Mert mások is Mert szeretek Tanáraim rossz  
mennek 	dolgozni 	néven vennék,  

ha nem mennék  
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A két iskolánál a különbségek mértékének látrejöttében feltét-

len szerepet játszik az eltérő pedagógiai módszer. Véleményünk 

szerint a MÁV Nevelőotthon esetében nincsenek kihasználva a 

bentlakásos intézmény adta lehetőségek. Nagyobb hangsúlyt kelle-

ne fektetni . a kori sajátosságok figyelembevételére mindenegyes 

munkaakciónál. A szóbanforgó intézménynél pontosan azok a tevé-

kenységi formák hiányoznak, amelyek pozitiv irányba befolyásol-

nák a tanulók munkaerkölcsét. A munkafolyamatok megválasztásá-

nál és megszervezésénél "fontos, hogy a tanulók munkájának 

produktuma, eredménye lemérhető haszonnal járjon. Fontos, hogy 

a serdülő által készitett dolgok gyakorlatilag'használhatók le-

gyenek... A munkát úgy kell megszervezni, hogy alkotó folyamat 

legyen. A gyermekeknek olyan munkafeladatokat is kell adni,ame-

lyeket önmaguk oldhatnak meg meglévő ismereteik és készségeik 

alapján. Az új megoldások keresése, a technikai "felfedezések" 

nagy örömet szereznek, s ez elősegiti a munkához való pozitiv 

viszony megszilárdulását." /46/ 

Vizsgálatunk további részében azt kutattuk, hogy a társadalmi 

munkához való hozzáállás és a tanulók közösségi munkavégzése 

között milyen összefüggés figyelhető meg. A párhuzamba állítás-

hoz felhasználtuk az egyes tanulókról kapott osztályértékelése-

ket. Ezen adatok alapján kiszámitottuk az egyes csoportok kö-

zösségi munkavégzésének átlagát. Azok a tanulók, akik az első 

pontban feltüntetett - "Mert kötelező, mert küldenek." - 

lehetőséget választották, a közösségi munkavégzésük átlaga 

3,27. Hasonlóan alacsony átlagot mutat a negyedik pontot meg-

jelölők - "Mert tanáraim rossz néven vennék, ha nem mennék." - 

tanulók közösségi munkavégzése is: 3,38. 

Akik a harmadik lehetőséget választották - "Mert mások is 

mennek." - az átlaguk magasabb az előző kettőnél: 3,76. 

Ez utóbbi átlagot közeliti meg azon tanulók eredménye, akik 

a 3. lehetőséget jelölték meg: "Mert szeretek dolgozni." 3,7o. 

Összegezve az eredményeket, megállapithatjuk, hogy a tanulók 

munkaerkölcsének a fentiekben vizsgált területe sok esetben nem 

kielégitő. 
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A 60,55 %-os szint - akik mzivesen vesznek részt a társadalmi 

munkában - véleményünk szerint fokozottabb pedagógiai beha-

tást igényel. Tanulóink munkához való hozzáállásának pozitiv 

irányú fejlesztésénél nem hagyhatjuk figyelmen kivül azt a 

tényt, hogy az iskolában kialakitott munkaerkölcs feltétlenül 

érezteti hatását akkor is, amikor a gyermek az iskola befeje-

zésévét bekapcsolódik a termelésbe. Szükséges tehát, hogy a 

tanulók már az általános iskolában úgy éljék át a munkában 

szerzett tapasztalatot, mint amely egyben pozitiv, mély, sze-

mélyes és társadalmi élmény is. 

A MAGATARTÁS NÉHÁNY ÖSSZETEVŐJÉNEK VIZSGÁLATA AZ OSZTÁLY-

ÉRTÉKELÉS ÉS A TANÁRI VÉLEMÉNY ALAPJÁN 

Az erkölcsi tudat néhány összetevőjének elemzésén kivül szük-

ségesnek tartottuk a tanulók magatartásának elbirálását öt er-

kölcsi tulajdonság vonatkozásában,az önértékelés, az osztály-

értékelés és a tanári értékelés alapján is megvizsgálni. 

A magatartás "Az ember által viszonylag hosszú időszakban 

állandó vagy változó életkörülmények között végrehajtott, er-

kölcsi jelenséggel biró tettek összessége. Mig az erkölcsi 

tevékenység fogalma csak a céltudatos és erkölcsileg motivált 

cselekvéseket jellemzi, a magatartás fogalma kiterjed az ember 

összes tetteire, amennyiben azok erkölcsi szempontból értékel-

hetők, tekintet nélkül arra, hogy szándékosak vagy nem szándé-

kosak, erkölcsi vagy más inditékból fakadnak. Szemben a köz-

szokással, amelyu sok különböző személy egynemű tetteit téte-

lezi fel, a magatartás egy és ugyanazon személy /egyes ember, 

valamint közösség, szervezet, embertömeg/ különnemű cseleke-

deteit, tetteit öleli fel, amelyek kinyilvánitják erkölcsi 

jellemének különböző oldalait. A magatartás fogalma, valamely 

ember vagy közösség egyes tetteinek viszonylagos következe-

tességére, összehangoltságára és tevékenységének megkülömböz-

tető sajátosságaira utal. 
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A marxista etika abból indul ki, hogy az ember magatartása 

végső soron az egyetlen objektiv mutatója erkölcsi arcula-

tának, erkölcsi tulajdonságainak és ezen belül motivumainak. 

A marxista etika szellemével ellentétes az ember "belső" 

lelkivilágának és "külső" cselekvéseinek idealista szembe-

állitása, ami a korábbi etikai elméletek többségére jellem-

ző. Ez a szembeállitás és az igazi erkölcsiség valamiféle 

belső szubjektiv mutatójának megtalálására irányuló kisér-

letek abból fakadnak, hogy az osztálytársadalomban az ember-

nek lépten-nyomon olyan tetteket kell végrehajtania, ame- 

lyek ellentétesek motivumaival és szándékaival, és igy sok 

esetben a képmutatás útjára kényszerül. Mindaddig, amig az 

ember és társadalom törekvéseinek ellentéte kiküszöbölhetet-

lennek bizonyul, úgy tűnik, hogy a magatartás nem lehet meg- 

felelő kritériuma az erkölcsiségnek. A marxista etika abból 

indul ki, hogy ezt az ellentétet le lehet és le is kell küz-

deni az osztálytársadalom megszüntetésének és a kommunista 

társadalom épitésének során. Ezért szoros egységben vizsgál-

ja az ember motivumait és. cselekedeteit, szándékait és 

tetteit. Az embert vezérlő motivumok végső soron nem pusztán 

abban nyilvánulnak meg, hogy ő maga mit gondol saját tette-

iről, hanem viszonylag hosszú időn át külömböző feltételek 

között érvényesülő általános magatartásában. Amikor az erköl-

csi követelmények értelme többé már nem érthetetlen, akkor 

egyértelműbbekké, tisztázhatókká válnak a motivumok mind a 

cselekvő ember, mind pedig környezete számára." /47/ 

Az elmondottakból világosan kitűnik, hogy a magatartás mint 

mintató jelenik meg. Kifejezi egyrészt az egyén erkölcsi ar-

culatát, erkölcsi tulajdonságait és motivumait. Ugyanakkor 

ezek határozzák meg és szabályozzák mind a magánéletben, 

mind a társadalomban az ember cselekedeteit is. A magatartás-

nak tehát számos összetevője van, ami együtt jellemzi magát 

az embert. 

A magatartás megítélésének vizsgálatakor a célkitüzésünk 
során az a gondolat vezérelt bennünket, hogy kutassuk, mennyi-

ben érvényesül és differenciálódik a tanárók értékelésében 
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- végső soron a magatartási jegyben - a magatartásnak ez az 

összetett volta. Konkrétan, arra kerestünk választ, hogy a 

magatartási jegyek eldöntésénél - a pedagógusok részéről —

milyen szerepet játszanak, milyen értékeket képviselnek a 

tanulók egyes erkölcsi tulajdonságai. Melyek azok a tulajdon-

ságok, amelyek domináló jelleggel rendelkeznek a magatartási 

jegy eldöntésénél. Az egyes erkölcsi tulajdonságok megitélésé-

nek fontossága, súlya pedagógusonként hogyan változik. 

A Rendtartás a magatartási jegy értékelésére, illetve elbirá-

lására vonatkozóan megállapítja, hogy "a magatartási fokozat 

az életkori sajátosságokhoz igazodva fejezze ki a közösség- 

hez, annak tagjaihoz való viszonyt /felelősségérzet, önállóság, 

közösség érdekében végzett tevékeflység, viselkedés, hangnem/" 

A továbbiakban hangsúlyozza, hogy a magatartási minősités 

"mind a közösség, mind az egyén számára nevelő hatású legyen." /48/ 

A magatartási jegyfunkciójára vonatkozó megállapitás és kö-

vetelmény megfogalmazása egyértelműen rávilágit annak nevelési 

hatására is. A kérdés az, hogy mennyiben felel meg ebben a for-

mában a nevelési követelményeknek. Mennyiben hat differenciált 

módon a tanulók erkölcsi arculatának fejlődésére. 

Az osztályozással kapcsolatos problémák pedagógiai és pszic-

hológiai vonatkozásban többnyire ismertek. Ezzel kapcsolato-

san Kelemen L. a következőket irja: "A támadások legtöbbje az 

osztályozás hagyományos módja ellen fordul, és kétségbe von-

ja annak objektivitását, sőt szükségességét is. A hagyomá-

nyos osztályozás, amely nagymértékben az összbenyomásokra és 

a tanári véleményekre épül, valóban rejt magában komoly hiba-

lehetőségeket és nem tekinthető jelenlegi formájában az érté-

kelés tökéletes és adekvált módszerének. 

Számtalan kisérlet bizonyitja azt, hogy a nevelők értékelő 

megitélése, osztályozása nem elég következetes és megbizható. /49/ 

Hasonló problémákat fejteget Starch és Elliott, Kemény Gábor 

/1934/ Kiss Árpád /1961/ Lénárd Ferenc /1947/ Folk /1962/ 

és Szokolszky /1961/. 
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Tanulmányaikban a tanulók teljesitményeinek megitélését, 

illetve elbirálását vetik vizsgálat alá. Ezekben az esetek-

ben viszonylag mérhető teljesitmény megitélésének problema-

tikáját világitják meg. 

A tanulók magatartásának elbirálásáról a Köznevelésben hosszú 

vita folyt. Szokolszky István cikkében kifejti, "hogy nevelési 

eredményeink alaposan elmaradtak a szűkebb értelembe vett ok-

tatás eredményei mögött. 

 ok- 
, 

tatás 	a magatrtás érdemje- 

gyek, amelyeknek sajátos funkciója éppen elsősorban a nevelési 

eredmények regisztrálása, összehasonlithatatlanul'jobbak, mint 

a tantárgyi érdemjegyek. Ha valóban annyi "példás" - tehát 

példaadó, példamutató - magatartású tanuló lenne iskoláink-

ban,  mint amennyit a számszerű osztályzatok mutatnak, akár 

ölbe is tehetnénk a kezünket", majd igy folytatja "a magatar-

tási érdemjegynek, mint sajátosan nevelési jellegű érdemjegy-

nek, már eddig is komoly szerepet kellett volna betöltenie a 

szocialista nevelési céljaink megvalósitása szolgálatában. 

Ha a magatartási érdemjegy mércéjéül az szolgált volna, hogy 

milyen mértékben fejlődtek ki a tanulókban a szocialista em-

bert jellemző személyiségvonáok, mindenekelőtt a közösségi 

életben való aktiv részvétel, a közösségiránti felelősségtu-

dat, az öntevékenység. kezdeményezés, a közös célok érdeké-

ben, akkor a magatartás érdemjegy nevelőmunkánk nagyon hatékony 

eszközévé válhatott volna, olyan hajtóerővé, amely mind a 

tanulókat, mind pedig a pedagógusokat erlőre lenditette volna 

a közösségi nevelés útján. Se :nos,  a magatartás osztályozása 

csak igen kis mértékben játszott ilyen szerepet." /5o/ 

Ha elfogadjuk azt, hogy a magatartási jegy a személyiség er-

kölcsi elbirálására is szolgál, akkor szükségszerüen kell 

levonni azt a következtetést, hogy igy, ebben a formában nem 

tölti be szerepét. Véleményünk szerint egy jegyben nem lehet 

minden összetömöriteni. Nemjut kifejezésre sem a tanuló, sem 

a szülő felé, hogy a személyiség egyes tulajdonságai milyen 

szinten vannak. Melyek azok a, tulajdonságok, amelyeket fej-

leszteni kell, milyen tulajdonságok érdemelnek elismerést. 

Az ilyen differenciálatlan osztályzat semmiképpen sem ér-

heti el nevelő hatását. 
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Pedig "pszichológiailag éppen az értékelésen keresztül való-

sul meg jelentősmértékben a személyiség tevékenységére gyako- 

rolt társadalmi hatás. Ezért gyakorlatilag nagyon fontos ezt 

helyesen megszervezni, elméletileg pedig feltárni finom és 

labilis mechanizmusát. Helytelen lenne azt hinni, hogy az 

értékelécs csupán pozitiv vagy negativ előjelü regisztrálása 

annak, amit az ember, ettől függetlenül tesz. Ugyanis az ember 

- mint tudatos lény - elvárja és előre látja az értékelést, 

az értékelés befolyásolja és serkenti, ilyen vagy olyan irány- 

ba tereli tevékenységét, emeli vagy csökkenti tevékenységé-

nek szintjét." /51/ 

Poljakov E. az erkölcsi értékelés és birálat jelentőségét 

hangsúlyozza a, tapasztalatra, s azon keresztül a magatartásra 

vonatkozóan: "Ha azt gondoljuk, hogy a gyakorlati magatartás 

és az erkölcsi tapasztalat feltétlenül "cselekvés" a szó köz- 

vetlen értelmében /elvette, eldugta, meglökte/, akkor a kérdés-

nek csupán az egyik oldalát látjuk. A szó is lehet "dolog" és 

gyakran nagyon jelentős. Mindenfajta erkölcsi követelmény, 

amelyet a közösség a személyiséggel és a személyiség a közös-

séggel szemben támaszt, a hallható vagy látható szón keresztül 

valósul meg. A megfigyelések és az önmegfigyelések tapasztala-

tai azt mutatják, hogy az erkölcsi cselekedetek három fajtája 

közül - a tett, a beszéd és a valamitől való tartózkodás közül -  

a cselekedetek többsége a beszéd - cselekvés csoportjára esik. 

Ide tartoznak a helyeslés, az elitélés, a követelés, a tanács 

a részvét, bizalom, a hála, a tisztelet kifejezése, stb. Ha 

az emberek elhallgatnák önmaguk és mások hibáit és hiányossá- 

gait, ha nem értékelnék az őket körülvevő személyek tetteit és 

magatartását, ha nem követelnének jobb munkát és életmódot, 

akkor a rossz menlevelet kapna, és az emberiség erkölcsi fej- 

lődése megrekedne. Tehát, az erkölcsi értékelés, birálat és .  

követelés másokkal és önmagunkkal szemben jelentős helyet fog-

lal el az ember erkölcsi tapasztalatában." /52/ 

Természetesen, ehhez az szükséges, hogy megállapitsuk a van 
0 	

és a legyen értékeket, amelyek a további fejlődésnek alap- 

feltételei. Ha a tanuló ismeri-egyes tulajdonságainak minősé- 

gi értékét, lehetőség nyilik számára a hibák korrigálására, 

kiküszöbölésére. 
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A mindennapi életben, napjaink gyakorlatában ezt az értéke-

lést a véletlen helyzetek, a pillanatnyi szituációk helyette-

sitik ez viszont nem felelhet meg nevelési céljainknak. 

Szükséges tehát egy olyan értékrendszer, amely a magatartást • 

differenciáltan elemzi. 

Vizsgálatunk folyamán az osztályfőnököket - a MÁV Nevelő-

otthonnál a csoportvezető tanárokat is - felkértük, hogy 

osztályozzák le mindenegyes tanuló közösségi munkavégzését, 

segítőkészségét, kötelességtudását, őszinteségét is tiszte-

letadását. Az osztályközösségek tanulóival szintén elvégez-

tettük a fenti öt erkölcsi tulajdonságra vonatkozó értékelé-

seket tanulótársuk megitélésének viszonylatában. Az igy kapott 

jegyeket összehasonlitottuk a tanulók magatartási jegyével, 

valamint az osztályértékelésekkel, és a tanulók önértékelései-

vel. 

Feltevésünk az volt, hogy eltérések fognak jelentkezni az 

egyes személyekről kialakult értékelések között az erkölcsi 

tulajdonságukat illetően. Feltételeztük, hogy értékelési 

külömbségek szintje pedagógusonként is változó értéket fog-

nak mutatni, Ennek okát abban látjuk, hogy nem egyforma mély-

ségben ismerik az osztályfőnökök osztályuknak tanulóit, illet-

ve azok erkölcsi tulajdonságait. További feltevésünk az volt, 

hogy az öt erkölcsi tulajdohság valamelyike domináló jelleg-

gel szerepet játszik a magatartási jegy alakulásában, ugyan-

akkor a vizsgált többi tulajdonság kevésbé jön számitásba, 

illetve nagyobb különbség fog mutatkozni a magatartási jegy 

és a kevésbé ismert, vagy figyelmen kivül hagyott erkölcsi 

tulajdonság között. 

Mielőtt rátérnénk a vizsgálati eredmények. ismertetésére és 

elemzésére, szükségesnek tartjuk néhány elméleti vonatkozású 

problémakör felvetését. Mindenekelőtt az emberek megitélésé-

nek és észlelésének kérdése kapcsolódik szorosan kutatási té-

mánkhoz, mivel a tanulók egyes tulajdonságait és a magatartás 

vonatkozásának értékelését vizsgáltuk. 

Az emberek megitélésére ós észlelésére vonatkozóan Secor 

Backman a következőket állapitja meg: 
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1./ "Az a bonyölultsági szint, amelyen az emberek a másik sze- 

mélyt észlelik, egyénenként igen külömböző. Igy pl.: az 

egyik észlelő esetleg csupa felszini jellemvonás szerint 

osztályozza a többieket, a mások viszont a személy ke-

vésbé könnyen megfigyelhető vonásai szerint. 

2./ Minden észlelőnél megállapithatók bizonyos központi vonások, 

vagy jellemzők, amelyekre a hangsúlyt teszi a másik ember 

leirásakor..Az észlelő a másik személyt mindig abból a szem-

pontból itéli meg, hogy milyen mértékban vannak, vagy nin-

csenek meg benne ezek a vonások. Az egyik észlelő a bizton- 

ságot, illetve a bizonytalanságot, a másik az inteligen-

ciát, a harmadik a hangulatot hangsúlyozhatja. 

3./ Az, hogy a másik személyről való benyomás kialakulásában 

milyen vonások töltik be ezt a központi szerepet, valószinü-

leg az észlelő saját személyétől függ. 

4./ Az ember a másik személyt gyakran irja le a viszonyitás 

fogalomrendszerében, vagyis abból a szempontból, hogy 

hogyan viszonylik a másik észlelőhöz és másokhoz." /53/ 

Számos kisérlet és tanulmány hasonló megállapitásokra jut az 

emberek értékelésére, megitélésére vonatkozóan. Bruner és 

Tagiuri az emberek értékelési viszonyaiban jelentkező vélemény-

nyilvánitásokra vonatkozóan megállapitja, hogy az észlelőknél 

gyakran találkozunk egy merev, elfogultsági rendszerrel a tár-

sak megitélését illetően, amit implicit személyiség - elméletnek 

neveztek el. Ez az elfogultsági rendszer hatással van az em-

berekről kialakult véleményekre és itéletekre is. Hasonló véle-

ménynyilvánitási különbségek tapasztalhatók az analógiás kö-

vetkeztetések esetében. Secord, Stritch és Johnson /196o/ 

ezzel kapcsolatosan a következőket irja: "Külömböző jellegü 

kutatások egybehangzóan bizonyitják, hogy az észlelők használ-

ják az analógiát, emberekről való benyomásaik kialakitásában. 

Asch /1958/ kimutatta, hogy számos nyelvben azonos módon hasz-

nálnak bizonyos metaforikus kifejezéseket, amelyek egyformán 

. vonatkoznak emberi jellemvonásokra és dolgok, vagy események 

fizikai tulajdonságaira. Igen sok nyelvben mondják emberekről, 

hogy meleg, vagy hűvös, mély vagy sekélyes, világos, vagy ködös. 

merev, vagy rulgalmas. 



Fizikai külső 

Az expressziv 
és egyéb modo- 
ros viselkedés 

Verbális vi-
selkedés 

Az észlelt személ 	Aktuális érzel- 
cselekedeteinek 	mek iránta 
nyereség - veszte 
ség értéke 

Implicit személyi 
cégelmélet és 
sztereotipfák. 

Önmagáról alkotot 
kép 

Okság, szándék 
igazolhatóság 
észlelése 
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Ha tulajdonságok egyaránt tulajdonithatók dolgoknak és embe-

reknek, a-kor innen csak egy lépés ahho a feltevéshez, hogy 

az inger - információban rejlő tulajdonságokat az észlelők 

kiterjeszthetik a személyiségre vonatkozó itéleteikre. 

Igy pl.: ha valakinek durva a bőre, vagy durván beszél, ak-

kor könnyen felteszik róla, hogy érzéketlen, vagy durva sze-

mélyiség: ha valaki rosszul öltözködik, akkor esetleg bárdo-

latlan alaknak tartják." /54/ 

A véleményn_yilvánitásokra vonatkozóan Secord B. kifejti, 

hogy "a másik emberről alkotott véleményünk sokszor nem a 

róla tett közvetlen megfigyelésen alapszik, hanem mások kije-

lentésein, vagy életének ismeretén. De ezen felül is a vélemé-

nyek, értékitéletek vagy érzések mindenképpen tartalmaznak 

olyan szubjektiv itéleteket és következtetéseket, amelyek túl-

mennek a közvetlen szenzoros benyomásnak az észlelésre jellem-

zö fajtáján." /55/ 

A személyiségről alkotott képet kialakitó.tényezőket Secord B. 

az alábbiak alapján csoportositja: 

   

Az ingerekkel kap 
csolatos előzetes 
érzések és ismere 
tek 

 

Személyiségjel-
lemző és egyéb 
tények feltéte-
lezése 

Inger nyújtotta 	Az észlelő válto- 	Benyomás az 
információ 
	

zói 
	

észlelt személyről 

Mint az általános séma is bizonyitja, a véleményalkotás meg-

fogalmazása és az itéletalkotás számos összetevőből alakult 

ki. A tanulók magatartásának elbirálásánál a tanári vélemé- 

nyekben determináló tényezőként hat a tanulóról kialakult 
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benyomások összessége. Ahhoz, hogy a pedagógus egységes képet 

kapjon a tanulóról, szükséges az illető megfigyelése, tette-

inek és cselekedeteinek az elemzése. A megfigyelés és az elem-

zés végeredményben a tanuló egyes tulajdonáágairól kapott 

benyomásokból tevődik össze. Az igy kialakult vélemények, ame-

lyeknek alapját a benyomások képezik, sok esetben eltérnek a 

valóságos és reális képtől. Erre mutat rá Solomon E. Asch vizs-

gálatainak eredményeit megfogalmazó tanulmánya, amikor is arra 

kereste a választ, hogy felfogható-e a megismerés folyamata 

úgy, mint az egyes személyekről szerzett benyomások, ismeretek 

összege. Ebben az esetben a benyomás = a + b + c + d, vagyis 

az egyén egyes tulajdonságainak összege. E megállapitás ebben 

a formában merev és nem fogadható el. "Ha komolyan hiszünk ab-

ban, hogy a másik emberről alkotott felfogásunk egységes, ak- 

kor számba kell venni egy másik lehetőséget, amely szakit azzal 

a felvetéssél, hogy egy benyomás a független elemek összege. 

Ugy látszik, hogy azok a tulajdonságoly, amelyeket egy emberben 

észreveszünk, nagyrészt egymással való törvényszerü kapcsolatuk-

ból kapják tartamukat és az egységes benyomás kölcsönhatásukból 

áll elő. E feltevés jegyében kölcsönös kapcsolataikban szemlél-

jük a tulajdonságokat, az összbenyomáson belüli helyük szerint 

látjuk őket." Eredményeit hét pontban összegzi. Megállapitásai 

sok esetben tanulságosak lehetnek, nevelői tevékenységünk so-

rán a tanulóinkról kialakult véleményeket illetően. Megállapi-

tásai a következők: 

1./ "Az ember a személy egészéről igyekszik benyomását kiala-

kitani. Á benyomások akkor is a teljesség felé tendálnak, 

ha a percipiáló kevés adattal rendelkezik. Nagyon nehéz 

ugyanis nem egységesnek látni a másik embert. 

2./ Abban a pillanatban, amikor ugyanabban a személyben felfe-

dezünk két- vagy több vonást, ezek dinamikus kölcsönhatás-

ba lépnek egymással. Nem szemlélhetünk a másik emberben 

két különböző tulajdonságot úgy, hogy azok ne befolyásolnák 

egymást. Ha az egyik ember intelligens és nyájas, a másik 

pedig intelligens és goromba, az inteligencia tulajdonsága 

a két esetben már nem azonos. 
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A kölcsönhatás révén új tulajdonság jöhet létre, amely 

alárendeli magának a kezdeti megfigyeléseket. Ha pl. 

azt tapasztaljuk egy emberről, hogy meleg is és rideg 

is, esetleg arra a következtetésre jutunk, hogy sze-

szélyes. 

3 ./ A benyomásnak már a születése pillanatában strukturája 

van, ha kezdetleges is. A különféle jellemzők nem azo-

nos súlyúak. Egy részük centrálissá válik és meghatá-

rozza a fő irányt: más részük periférikus lesz, és 

függ az előbbiektől. Mindaddig, amíg meg nem találtuk 

a középpontot, a személynek azt a részét, amelyik egy 

bizonyos módon akar élni és cselekedni, amelyik nem 

akar felbomlani vagy megszűnni, úgy érezzük, hogy még 

nem értjük egészen az illetőt. 

4./ Mindegyik vonás rendelkezik az egészen belüli résznek 

a tulajdonságával. Egyetlen vonás bevezetése vagy el- 

hagyása módosítja az össz4benyomást. Ebből az is követ- 

kezik, hogy egy vonás elszigetelése módosítja annak 

jellegét, mintegy elvonttá teszi. A tulajdonság tartal-

ma és funkciója csak akkor bontakozik ki előttünk hi-

ánytalanul, ha megleli helyét az összbenyomásban. 

5./ Mindegyik tulajdonság az egész személy képviseletében 

lép fel. A konkrét személy vall önmagáról mindenegyes 

tulajdonságában, habár egy részükben világosabban, 

mint a többiben. A személynek mindenegyes tulajdonsága 

viseli kézjegyét: A. bájossága/vagy bármely más tulaj- 

donsága/ nem ugyan az, mint B-é. Egy személy nem anonim 

tulajdonságokból áll. 

6./ Egy már kialakult benyomás és egy különálló. tulajdonság 

kölcsönhatása folyamán az utóbbinak a konkrét jellege 

a környezete szabta követelményeknek megfelelően bonta- 

kozik ki. Az eredeti benyomás meghatározza az adott 

tulajdonság vektorait és ezzel sajátos tartalmát is. 

7./ E gondolatmenet során konzisztenciák és ellentmondások 

felfedezéséhez jutunk el. Bizonyos tulajdonságok együtt-

működnek a szemünkben, mások összeütköznek. 
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Hadd jegyezzük itt meg, hogy nem szoktunk megállni az 

ellentmondások tudomásulvételénél. Az észlelt ellent-

mondások arra ösztönöznek, hogy mélyebbre lássunk, és 

megpróbáljunk kialakitani egy olyan felfogást, amelyben 

megoldódnék a nehézségek. Az ellentmondásos tényezők 

láttán is igyekszünk megőrizni a benyomás egységét: 

vagy okszerü kölcsönös összefüggéseket találni, vagy 

felülvizsgálni egész addigi felfogásunkat az illetőről. 

Ebben az az előfeltevés vezérelt minket, hogy a megfe-

lelő felfogás, ha az feszültségeket és inkonzisztenci-

ákat nem is, de a megnyilvánuló ellentmondásokat kikü-

szöböli." /56/ 

Az elmondottak - véleményünk szerint - szorosan kapcsolódnak 

a tanulók magatartásának rnegitélési problematikájához. A maga-

tartási jegy kérdésének problémakörét indokoltnak tartjuk ki-

szélesiteni és összekapcsolni az osztályozás és értékelés vo-

natkozásaival is, mivel a megitélés számszerű eredményekben. 

is konkretizálódik. A tanulók teljesítményének értékelésekor 

az osztályozás során a pedagógus az érdemjegyekkel kifejezi a 

tanuló felé az elismerést vagy az elmarasztalást, ami az osz-

tályzatokban fejeződik ki. Ugyanakkor tájékoztató jelleget is 

ölt az érdemjegy, mivel kifejezi az elérendő szinthez viczo-

nyitott pillanatnyi reális állapotot. Az értékelés során ki- 

fejezésre jut a teljesitmény eredménye és hiányossága is. 

Megmutatja a tanulónak az értékelés, hogy a követelmények 

szintjét milyen fokon valósította meg. A tanulóknak adott ér-

demjegyek - végsősoron - azonos pszichológiai hatást válta-

nak ki, mint a dicséret és az elmarasztalás, vagy a büntetése. 

A magatartási jegyek esetére mindezek egyformán vonatkoznak és 

érvényesek. A probléma abból adódik, hogy a magatartás számos 

összetevőből alakul ki, és igy joggal merül fel a kérdés, hogy 

ebben a formában mennyire tölti be szerepét a tanulók magatar-

tását értékelő osztályzat. Milyen mértékben képes a személyi-

ség egyes oldalait, tulajdonságait pozitív irányba befolyásol-

ni, hogyan. és milyen szinten világitja meg az erkölcsi arcu- 

latnak, az erkölcsi tulajdonságoknak és egyen belül a motivumok-

nak milyenségi összetevőit, amelyek végső soron a magatartás 

objektiv mutatói. 
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A vizs 'álat menete 

A leosztályozandó öt erkölcsi tulajdonság - segitőkészség, 

közösségi munkavégzés, kötelességtudás, őszinteség, tiszte-

letadás - megválasztásánál arra törekedtünk, hogy azok a 

tanuló erkölcsi arculatának különböző területeit világitsák 

meg. Igy lehetőség nyilott azt tanulmányozni, hogy ezek a 

tulajdonságok mennyiben befolyásolják, illetve határozzák 

meg a magatartási jegy milyenségének alakulását. 

A feldolgozás első lépéseként kiszámitottuk - az osztály 

minden tagja által adott jegyek alapján - az egyes tanulók 

tulajdonságonkénti osztályértékelés átlagát. Igy minden ta-

nulóról kaptunk az egyes tulajdonságokra vonatkozóan egy 

számszerű értéket, amely az osztály véleményét fejezte ki. 

Ezen jegyeknek nagy fontosságot tulajdonitottunk, mivel mind 

az öt vizsgált tulajdonság olyan jellegű volt, amelyeket a 

tanulók nap mint nap tapasztalhattak, elemezhettek, értékel-

hettek, társaik viselkedése folyamán. Ezeket az értékeket 

hasonlitottuk össze az osztályfőnökök véleményével, hogy 

megállapitsuk az eltérések szintjét. Minden tanuló esetében 

kiszámitottuk az osztály vélemény és a tanári vélemény közötti 

különbséget, amelyeknek értékeit, hátul a táblázatban szin-

tén közöljük. Az értékek közötti különbségeket az áttekinthe-

tőség és akönnyebb kezelhetőség végett három kategóriába 

csoportositottuk. Az első kategóriába kerültek azok a különb-

ségértékek, amelyek o - o,5 közé estek. Ezekben az esetekben 

az osztályközösség és az osztályfőnök véleményének megegyezé-

se teljesnek mondható. A. második kategóriába a o,6 - o,9 

közötti különbségértékeket soroltuk, mig a harmadik kategó-

riába az 1 - feletti értékek kerültek. A különbségértékek mi-

nél jobban távolodtak a "o" értéktől, annál nagyobb volt a 

véleménykülönbség az osztályközösség és az osztályfőnök ér-

tékelése között. Az alábbi táblázatban osztályonként mutat-

juk be - az öt tulajdonság vonatkozásában - a három kate-

gória esetében a különbségértékek százalékos megoszlását. 



Bernek J. Á1t. Iskola. 
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Tulajdonság Kate- 

gória 
5.a. 5.b. 6.a. 6.b. 7.a. 8.a. 

Közösségi I.  57,5 6o,o 78,5 46,4 52,1 68,7 

munkavég- 
zés 

II.  30,3 lo,o .1o,7 32,1 30,4 31,2 

III.  12,1 30,0 lo,7 21,4 17,3 - 

Segitő- I.  63,6 6o,o 50,0 42,8 39,1 71,8 

készség 
II.  24,2 2o,o 25,o 17,8 43,4 21,8 

III.  12,1 2o,o 25,o 39,2 17,3 6,2 

Köteles- I.  48,4 56,6 71,4 64,2 82,6 81,2 

ségtudás 
II.  33,3 26,6 21,4 21,4 13,o 12,5 

III, 18,1 16,6 7,4 14,2 4,3 6,2 

Őszinte- • 	I. 72,7 70,0 57,1 32,1 56,5 71,8 

ség 
II. 18,1 2o,o 32,1 21,4 34,7 25,o 

III.  69,6 lo,o 10,7 46,4 8,6 3,1 

Tisztelet- 
adás 

I.  

II.  

63,6 

24,2 

50,0 

26,6 

57,1 

32,1 

42,8 

7,1 

56,5 

30,4 

71,8 

21,8 

III.  12,1 23,3 10,7 50,0 13,o 6,2 

MÁV Nevelőotthon 

Tulajdonság Kate- 

gória 

5.a. 5.b. 6.a. 7.a. 8.a. 

I.  0 23,8 57,8 36,3 45,4 53,5 

Közösségi Cs 33,3 84,2 33,3 61,2 35,7 

munkavég- 
II.  0 14,2 15,7 39,3 21,2 28,5 

zés 
Cs 28,5 10,5 33,3 16,1 25,o 

III.  
0 61,9 26,3 24,2 27,2 17,8 

Cs 38,o 5,2 , 33,3 21,2 39, 2 
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Tulajdonság Kate- 
gória  

5.a. 
/ 

5 . b . 
/  

6. a. 7.a. 8.a.  

0 38,o 31,5 42,4 39,3 42,8  

I. 
Cs 14,2 84,2 24,2 51,5 25,o  

Segitő- 0 14,2 52,6 24,2 27,2 42,8  

készség II '  Cs 28,5 15,7 24,2 12,1 35,7  

0 47,6 15,7 33,3' 27,2 14,2  

~ III. 
Cs 57,1 - 51,5 30,3 39,1  

0 47,6 31,5 63,6 48,4 42,8  

I.  
Cs 33,3 84,2 54,5 .42,4 21,4  

Köteles-  0 23,8 42,1 9,o 27,2 39,2  

ségtudás  
II.  

Cs 23,8 15,7 18,1 24,2 17,8  

0 28,5 26,3 27,2 18,1 17,8  
III.  

Cs. 42,8 - 27,2 27,2 6o,6  

0  33,3  57,8 6o,2 45,4 6o,6  
I.  

Cs 23,8  94,7 24,2 45,4 25,o  

Őszinte- 0 19,o 15,7 30,3 24,2 25,o  

ség  II.  
Cs 33,3 5,2 24,2 16,1 32,1  

0 47,6 26,3 9,o 24,2 14,2  
III.  

Cs 42,8 - 51,5 	.  33,3 42,8  

I. 0 38,o 42,1 48,4 33,3 78,5  

Cs 19,o 94,7 18,1 42,4 53,5  

Tiszte- 0 	.  14,2 21,o 36,3 36,3 14,2  

letadás . 	II ' Cs 23,8 5,2 27,2 16,1 32,1  

0 47,6 36,8 15,1 24,2 7,1  
III. 

Cs 57,1 - 57,5 '36,3 14,2  

0 = osztályfőnök  

Cs = csoportvezető tanár  
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A százalékos értékek egyértelműen rávilágitanak az egyes osz-

tályok közötti külömbségekre. Ha csak az első kategóriát szem-

léljük az egyes tulajdonságok esetében, megállapithatjuk, 

hogy osztályfőnökönként milyen nagy eltérések vannak az osz-

tályvélemény és a tanári vélemény között. A közösségi munka-

végzés megitélése esetében a Bersek 6.a. osztályfőnökének 

véleménye 78,5 %-os megegyezést mutat az osztályközösség véle-

ményével, mig a Bersek 6.b. osztálynál ez az érték csak 

46,4 %-ot ér el. A MÁV Nevelőotthon esetében is megfigyelhet-

jük az értékek ilyen szélsőséges megoszlását. Ennél az isko-

lánál feltűnő jelenséget tapasztalunk a tanári értékelések 

esetében. A Nevelőotthoni csoportvezető pedagógusok és az is-

kolai osztályfőnökök véleményeltérése az egyes gyermekek tu-

lajdonságait illetően jelentősek. Kezdetben az volt a felte-

vésünk, hogy a csoportvezető tanárok véleményei nagy megegye-

zést mutatnak az osztályközösségek értékeléseivel, mivel idő-

ben többet foglalkoznak a gyermekekkel, illetve az osztálykö-

zösséggel. Némely esetben az egyes tulajdonságoknál valóban 

megfigyelhetjük ezt a jelenséget, de ellentétes példával is 

'találkozunk. A 6.osztály esetében az iskolai osztályfőnök ér-

tékelése minden tulajdonságnál magasabb százalékos megegye-

'zOst mutat az osztályközösség értékelésével, mint a csoport-

vezető tanáré. Hasonló a helyzet a 8. osztálynál is, ahol 

az értékek közötti különbségek még jelentősebbek. Az érté-

kelés közötti külömbségek teljes kiéleződéséről szemléltető 

képet ad a tanulónkénti értékelést bemutató táblázat. /.L.: 

táblázatoknál./ Az ilyen jellegű véleményeltérések oka vagy 

abból adódik, hogy a pedagógus nem ismeri kellően a tanuló 

egyes tulajdonságait, vagy pedig túlságosan elfogult és nem 

képes a realitások talaján itélkezni. Mind a két esetben 

súlyos következményekkel kell számolni. A gyermek erkölcsi 

arculatának fejlesztésénél jelentős szerepet játszik az ér-

tékelés, s ha ez téves, vagy torz, az egész személyiség ká-

rosodást szenved. Mint a százalékos értékek is mutatják, a 

második, illetve a harmadik kategóriánál - a véleményelté-

rések o,5 - o,9, illetve 1 - felett - jelentős számú tanuló 

vitatott megítélés alá esik. 
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Nem hanyagolható el ez a probléma, hiszen ezek az adatok azt 

mutatják, hogy az osztályközösségeken belül a tanulók egyes 

tulajdonságainak megitélését illetően jelentős eltérések mu-

tatkoznak a közösség és a pedagógus értékelése között. 

Egy-egy osztályközösségen belül a tanulók azokat a mércéket, 

amelyeknek alapján saját és társaik magatartását és annak 

egyes összetevőit értékelni tudják, elsősorban azokból a nor-

mákból és értékekből merítik, amelyek az ő közösségükben 

kialakult, amelyek magatartásukat szabályozza és irányitja, 

illetve amelyek érvényben vannak. Az a légkör, amelyet a ta-

nuló saját közösségében tapasztal, tudatositja benne azt, 

hogy társai hogyan értékelik, rangsorát tekintve milyen he- 

lyet foglal el a közösségben, illetve milyen igényeket támaszt, 

és ezek az igények hogyan egyeztethetők össze a közösség igé-

nyeivel. Mindezek nagymértékben alakitják, formálják a közös-

ség mindenegyes tanulóját. Azzal, hogy a tanuló a közösség-

nek tagja  és benne él, állandóan tapasztalhatja annak reakci- 

óit, társait és önmagát is a közösség érték- és normarendszeré-

hez, követelményeihez méri és viszonyitja. 1 tanulók a minden-

napi életükben a tevékenységük során többet érintkeznek egymás-

sal, mint a pedagógusok. Egymás tetteit, cselekedeteit és meg-

nyilvánulásait a közösség nap mint nap értékeli. Igy vélemény-

alkotásuk,értékelésük hitelességét reálisnak itélhetjük meg. 

Az elemzés során megvizsgáltuk, hogy kik azok a tanulók, akik-

nél az osztályértékelés és a tanári vélemény megközelitően meg-

egyezik. Minden osztály esetében azt tapasztaltuk, hogy a 

presztizs-rangsor első helyezettjeinek megitélése a legegysé-

gesebb. Hasonló jelenség figyelhető meg a preferáltak rétegé-

nek értékelésénél, bár itt már mutatkoznak bizonyos különbsé-

gek az egyes tulajdonságok vonatkozásában. A kevésbé prefe-

ráltak rétege mutatta a legszélsőségesebb ingadozást az értéke-

lésnél. Ebből arra következtetünk, hogy ezeket a tanulókat is-

merik a legkevésbé a pedagógusok. Ez érthető is, hiszen ők 

azok, akik kevés problémát okoznak, ők a csendesek, a hallga-

tagok. Talán éppen ez okózza azt, hogy kevésbé hivják fel ma-

gukra a figyelmet, s igy az .értékelésnél csak a benyomásokra, 
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Nem hanyagolható el ez a probléma, hiszen ezek az adatok azt 

mútatják, hogy az osztályközösségeken belül a tanulók egyes 

tulajdonságainak megitélését illetően jelentős eltérések mu-

tatkoznak a közösség és a pedagógus értékelése között. 

Egy-egy osztályközösségen belül a tanulók azokat a mércéket, 

amelyeknek alapján saját és társaik magatartását és annak 

egyes összetevőit értékelni tudják, elsősorban azokból a 

normákból és értékekből merítik, amelyek az ő közösségükben 

kialakultak, amelyek magatartásukat szabályozzák és irányit-

ják, illetve, amelyek érvényben vannak. Az a légkör, amelyet 

a tanuló saját közösségében tapasztal, tudatositja benne azt, 

hogy társai hogyan értékelik, rangsorát illetve milyen he- 

lyet foglal el a közösségben, illetve milyen igényeket támaszt, 

és ezek az igények hogyan egyeztethetők össze a közösség igé-

nyeivel. Mindezek nagymértékben alakitják, formálják a közös-

ség mindenegyes tanulóját. Azzal, hogy a tanuló a közösségnek 

tagja és benne él, állandóan tapasztalhatja annak reakcióit, 

társait és önmagát is a közösség érték- és normarendszeréhez, 

követelményeihez méri és viszonyitja. A tanulók a mindennapi 

életükben a tevékenységük során többet érintkeznek egymással, 

mint a pedagógusok. Egymás tetteit, cselekedeteit és meg-

nyilvánulásait a közösség nap mint nap értékeli. Igy vélemény-

alkotásuk, értékelésük hitelességét reálisnak itélhetjük 

meg. Az elemzés során megvizsgáltuk, hogy kik azok a tanulók, 

akiknél az,osztályértékelés és a tanári vélemény megközelitő-

en megegyezik. Minden osztály esetében azt tapasztaltuk, hogy 

a preferáltak rétegének megitélése a legegységesebb. Hasonló 

jelenség figyelhető meg a presztizsrangsor utolsó helyezett-

jeinek értékelésénél, bár itt már mutatkoznak bizonyos kü-

lönbségek az egyes tulajdonságok vonatkozásában. A kevésbé 

preferáltak rétege mutatta a legszélsőségesebb ingadozást az 

értékelésnél. Ebből arra következtetünk, hogy ezeket a tanu-

lókat ismerik a legkevésbé a pedagógusok. Ez érthető is, hi-

szen ők azoka akik kevés problémát okoznak, ők a csendesek, 

a hallgatagok. Talán éppen ez okozza azt, hogy kevésbé hív-

ják fel magukra a figyelmet, s igy az értékelésnél csak a 

benyomásokra, 
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a sikeres munka társadalmi jelentőségét, emeli a tanuló tár-

sadalmi felelősségtudatát, és ezáltal befolyásolja az ember 

egyik legértékesebb jellembeli tulajdonságának kialakulását, 

annak tudatát, hogy felelősséggel tartozik azért, ami teszi 

- -Emellett a tanitó értékelése irányitó hatással van a tanuló-

nak az osztálytársai részéről megnyilávnuló megbecsülésére, 

amely megalapozza a tanuló jó hirnevét az iskolában és rész-

ben a csalidban, s ez egyben önértékelésében és igényszintjé-

ben is visszatükröződik. Nemcsak a pozitiv értékelés lehet 

jó hatású, hanem a negatív is, ha objektive megalapozott és 

indokolt. A rendszeres iskolai vizsgálatok azt mutatják, hogy 

az értékelés objektiv megalapozottsága, amelynél fogva az 

indokolt értékelést maguk a tanulók is, mint helyeset, igazsá-

gosat tudatositják magukban, a leglényegesebb feltétele az 

értékelés pozitiv pedagógiai hatásának." /56/ 

Az elmondottak is igazolják, hogy a reális értékelésnek je-

lentős szerepe v an  a tanulók személyiségének fejlődésében. 

Véleményünk szerint akkorjárunk el helyesen, ha támaszkodunk 

az értékelésnél - az egyes tanulók tulajdonságainak megi-

télésekor - az osztályközösség véleményére. Ezáltal értéke-

léseink reálisabbakká válnak, ugyanakkor élhetünk azzal a 

lehetőséggel is, hogy a pedagógusi értékelés hatásának fokozá-

sához a közösséget is felhasználjuk. Ez mind az egyén, mind 

a közösség számára haszhos és értékes is. 

A tanári értékeléseket - az egyes tulajdonságokra vonatkozóan - 

a tanulók magatartási jegyeivel hasonlitottuk össze a vizs-

gálat további részében. Ugy véltük, hogy a közösségi munkavég-

zésnek, a segitőkészségnek, kötelességtudásnak, őszinteség- 

nek és tiszteletadásnak feltétlen szerepet kell játszaniok 

a tanuló magatartási jegyének elbirálásakor. Ugyanakkor a  min-

dennapi élet tapasztalatából tudjuk, hogy az egyes tulajdonsá-

gok megitélésének súlya egyénenként változik. Egy-egy nevelő-

közösségen belül is a pedagógusok szemléletmódja más és más. 

Vizsgálatunkban erre a tényre is konkrétan akartunk rávilági-

tani, amikor is az egyes tulajdonságokra adott osztályzatokat 

összehasonlitottuk a magatartási jeggyel. 
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Tudjuk, hogy nem egy tulajdonság játszik szerepet a magatartá-

si jegy eldöntésénél, de úgy véljük, hogy tendenciális jelleg-

gelmégis tájékoztatást ad a pedagógus szemléletéről: Mint 

a vizsgálati eredmények is bizonyitjék, feltevésünk helyes-

nek bizonyult. Az alábbi két táblázatban azokat a százalékos 

értékeket mutatjuk be, amelyek arról adnak tájékoztatást, 

hogy a tanulók hány százalékánál mutat megegyezést a magatar-

tási jegy a szóbanforgó tulajdonságokkal. 

Bersek J.Á1t.Iskola 

Tulajdob.- 5.a. 

ságok  
5.1i- 6.a. 6.b. 7.a. 8.a. 

Közösségi munka 40,7 40,0 64,3 53,6 21,7 46,5 

Segitőkészség 43,8 33,4 6o,8 39,3 26,2 6o,8 

Kötelességtudás 31,3 	. 40,0 57,2 75,0 39,2 82,2 

Őszinteség 6o,7 36,7 64,3 46,5 65,3 85,8 

Tiszteletadás 53,2 46,7 64,3 28,6 74,0 71,5 

MÁV Nevelőotthon 

Tula j don- 5.a. 5 .b. 6.a. 7 .a. 8.a. 

ságok / / / / / 

Közösségi munka 38,o 63,1 51,5 41,9 75,o 

Segitőkészség 19To 47,3 48,4 35,4 5o,o 

Kötelességtudás 19,o 36,8 -  39,3 22,5 46,4 

Őszinteség 33,3 63,1 45,4 29,o 64,2 

Tiszteletadás 57,1 63,1 6o,6 41,9 64,2 

Az adatokat szemelve megállapíthatjuk, hogy a vizsgált öt 

tulajdonság tanári megitélése eltérő százalékos mennyiség-

ben-mutat  megegyezést a magatartási jeggyel. Azt is megfigyel-

hetjük, hogy az egyes osztályoknál a legnagyobb megegyezést 

mutató tulajdonságok, amelyeknek nagyobb jelentőséget tulaj-

donitottak, mint a többinek, osztályfőnökönként is változnak. 
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Ezek a tények egyben igazolják azokat a fejtegetéseinket is, 

amelyeket a fejezet bevezetőjében elmondottunk,-nevezete-

sen azt, hogy a pedagógusoknál az értékelés során az egyes 

tulajdonságok megitélésének súlya és jelentősége, amely a 

magatartási jegy alakulására kihat, egyénenként változik. 

Fejtegetéseink ellenérveként felvetődhet az a gondolat, 

hogy több tényező közrejátszik a magatartási jegy eldöntésé-

nél. Ezt nem is vitatjuk, viszont az meggyőződésünk, hogy 

a vizsgált öt.erkölcsi tulajdonságot a magatartás értékelé-

sekor feltétlenül számitásba kell venni. Ebben az esetben 

viszont nem szabadna olyan szélsőséges értékeknek mutatkoz-

ni, amilyent pl. a B.7.a. osztályánál megfigyelhetünk. 

Az őszinteség 65,3 %-ban, a tiszteletadás 74,o %-ban mutat 

megegyezést a magatartási jeggyel, ugyanakkor a közösségi 

munkavégzésnél 21,8 %-os és a segitőkészségnél 26,2 %-.os 

megegyezést figyelhetünk meg. A B.8.a. osztályánál hason-

ló tendenciák érvényesültek, mivel a közösségi munkavégzés 

értékelése itt a legalacsonyabb százalékos megegyezést 

mutat a magatartással. Akadtak viszont olyan osztályok is, 

ahol a közösségi munkavégzés vette át a vezető szerepet. 

A vizsgált osztályok közül hatnál megfigyelhetjük, hogy az 

őszinteség és a tiszteletadás mutat legnagyobb százalékos 

megegyezést a magatartási jeggyel. Ebből 'egyértelműen arra 

tudunk következtetni, hogy domináló jelleggel ezeknek a 

tulajdonságoknak tulajdonitottak az osztályfőnökök nagyobb . 

jelentőséget. A kötelességtudás, a segitőkészség és a kö-

zösségi munkavégzés ilyen jellegű mellőzését nem tartjuk 

egészséges szemléletnek, ugyanakkor a Rendtartásban megfo-

galmazott követelményekkel szemben ellentétes tendenciát 

mutat. 

Vizsgálatunk további_ részében kiszámitottuk az öt tulajdon-

ság tanári értékelésének átlagát, és összehasonlitottuk 

azt  a magátartási jegyekkel és a Sperman-féle rangsorkorre-

lációs számitás alapján'kiszámitottuk a korreláciés koeffi-

cienseket. Szárvitásunk eredményeként a következő értékeket 

kaptuk: 	 . 
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Osztály K_ o r r e l. á c i ó s 

Bersek 

index 

MÁV 

5.a.  o,82 0,34 

5.b.  o,57 o,72 

6.a.  o,79 o,46 

6.b.  o,26 - 

7.a. o,54 o,58 

8.a. o,84 o,78 

Mint az adatok is bizonyitják, az egyes osztályok között 

lényeges eltérések vannak. Öt osztály esetében jelentős 

összefüggés állapitható meg a magatartási jegy és a vizs-

gált öt tulajdonság értékelése között. Ez egyben azt is 

kifejezi, hogy a tanulók magatartási jegyének elbirálá-

sánál a szóbanforgó tulajdonságok döntő mértékben szere-

pet játszottak. Elgondolkodtató viszont, az alacsony korre-

lációs index értékek a B.6.b., M.5.a., M.6.a. osztályok 

esetében. 

Összefoglalva az elmondottakat, az adatokból kitünik, 

hogy feltevésünk beigazolódni látszik. A vizsgált két 

kola esetében az osztályközösségekre jellemző értékelések 

dinamikáját megközelitettük. Az osztályközösségek és az 

osztályfőnökök értékelésénél - az egyes tulajdonságokat 

illetően - sokszor jelentős eltérések figyelhetők meg. 

Ezek viszont  mind  az egyén, mind a közösség szempontjából 

pedagógiailag és pszichológiailag is súlyos problémákhoz 

vezethetnek. Az eltérő értékelések, illetve a pedagógus 

szubjektivitása okozza azt, hogy sokszor nem kapunk kellő 

értékelést, reális megitélést, sok tanuló esetében az 

egyes erkölcsi tulajdonságokat illetően. Ezen vizsgálatunk-

ban azt a célt kivántuk elérni, hogy a problémák ilyen 

irányú felvetésével, de nem a megoldás igényével, rávilá-

gitsunk a magatartási jegy alakulásának, megitélésének' 

sok éves és sokszor helytelen szemléletmódjára. 
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Az osztályozás objektivitása érdekében szükségesnek tart-

juk az osztályközösségek véleményének figyelembevételét. 

A nevelés szempontjából indokoltnak látszik, hogy a jövő-

ben a tanulók magatartását egységesebben , dé ugyanakkor 

differenciáltabb módon biráljuk el. Iskoláinkban elsődle-

ges szempont az embernevelés, ugyanakkor a célunk pedig 

a közösségi ember kialakítása, a vele együtt járó pozitiv 

erkölcsi tulajdonságok kifejlesztésével. Ennek a követel- 

ménynek akkor tehetünk eleget,. ha a tanulóknál külön - külön 

értékeljük egyénekre lebontva tesszük a megismerés és elbi-

rálás tárgyává személyiségük legfőbb és legjellemzőbb tu-

lajdonságait. E differenciált értékelés pozitivan hat az 

egyes tulajdonságok fejlődésére, alakulására, ugyanakkor 

nagyobb hangsúlyt tudunk biztositani az oktatás mellett a 

nevelésre is. Ha az oktató munkánkban nem különitenénk el 

az egyes tárgyakat, hanem csak általában oktatnánk és érté-

kelnénk, az eredmények kétségesek lennének. Véleményünk sze-

rint a - nevelés sem engedheti meg az ilyen differenciálat-

lan helyzetet magának. 

A TANULÓK ÖNÉRTÉKELÉSÉNEK VIZSGÁLATA  

Vizsgálatunk további részében a tanulók önértékelését ta-

nulmányoztuk az előző fejezetben bemutatott több erkölcsi 

tulajdonság viszonylatában. 

Az önértékelés fogalmát az Etikai Kislexikon az alábbiak sze-

rint fogalmazza meg: Az "önértékelés tetteink, erkölcsi tula t j-

donságaink, meggyőződéseink, inditékaink erkölcsi értékelése, 

megítélése: az egyén erkölcsi öntudatának és lelkiismereté-

nek egyik megnyilávnulása. Az önértékelés képessége az er-

kölcsi nevelés folyamán alakul ki az emberben, ahogyan tuda-

tosan elsajátitja a társadalom által kidolgozott erkölcsi el-

veket, s tisztázza személyes viszonyát a saját tetteihez, 

környezetének azokról adott - és saját formálódó erkölcsi 

tudata által értékelt - itéletei alapján. 
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Az önértékelés aktusában az ember annak a társadalomnak 

/osztálynak, közösségnek/ szmszögéből itéli meg tevékeny-

ségének erkölcsi jelentőségét, amellyel szubjektive azo-' 

nosult. Az önértékelés képessége lehetővé teszi számára, 

hogy jelentős mértékben önállóan irányitsa és ellenőrizze 

tetteit, sőt, nevelje magát. A polgári erkölcs az önérté-

kelést a "személyiség autonómiájának" egyik követelménye-

ként helyezte előtérbe. Valójában azonban az önértékelés, 

amelyben az egyén tudatos viszonya jut kifejezésre önmagá-

hoz, mint a társadalom tagjához, kapcsolatban áll a társa- 

dalmi viszonyok és-az erkölcsi nevelés egész rendszerével:/59/ 

Az önértékeléssel kapcsolatos álláspontok a szakemberek vé-

leményében sok esetben eltérnek egymástól. Már a múlt szá-

zadban Marx-nál találkozunk a kérdés megfogalmazásával, 

amikoris a Tőkében azt irja, hogy "az ember először más 

emberben, mint tükörben látja meg önmagát. Péter, az em-

ber, csak azáltal, hogy Pálra, az emberre, mint . hozzá hason-

lóra vonatkoztatja magát, vonatkoztatja magát önmagára, mint 

emberre." /6o/ 

Freud állásfoglalásában az egyoldalú szemlélet kövétkezmé-

nye, hogy abszolutizálja a személyiség belső dihamizmusát, 

amikor is a tudatos ÉN és a személyiség pszichikai folyama-

tai közötti ellentmondásokat ŐS valamiben testesiti meg. 

W.James /1891/ amerikai pszichológusnál a személyiség belső 

oldalávab szemben a külső tényezők abszolutizálása figyel-

hető meg. Az emberek kapcsolatában a kölcsönhatást helyezi 

• az előtérbe, és ezt meghatározó tényezőként szemléli, ami-

nek eredményeként létrejön az ÉN, vagyis mint következmény 

jelenik meg. Ezt az elképzelést fejlesztették tovább Ch.H. 

Cooley./1922/ és G.H. Mead /1934/ amerikai szociálpszicho-

lógusok. Ch.H.Colley álláspontja szerint az ÉN nem más, 

mint az ember környezetében kialakult véleményekre való 

reagálás, pszichikai megnyilvánulásának összege. Három ele-

met emlit, amelyek meghatározzák az embernek önmagáról al-

kotott eszméjét. Nevezetesen: l./ "Milyennek képzelem a többi- 

eknek rólam kialakitott képét? 
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2./ "Mi az elképzelésem a rólam alkotott képpel kap-

csolatos értékitéletükről?" 

3./ "Milyen a sajáton Én-érzésem, pl.: büszke vagyok-e, 

vagy alázatos?" /61/ 

G.H.Mead véleménye szerint a személyiség kialakulásánál nem 

az egyes emberek véleménynyilvánitásának van döntő szerepe, 

hanem a közösségnek, amelyben él, s e szerint az egyén ön-

tudata társadalmi hatások eredményeként alakul ki. I.Sz.Kon 

/1969/ az öntudatra vonatkozóan megállapitja, "hogy nincs 

semmilyen meghatározott strukturája. Az egyén ugyanazokat 

a tulajdonságokat . észleli önmagában, mint másokban. Az öntu-

dat /az ÉN képmása/ nem részleges jellemvonások összege, 

hanem egységes kép: önmagunkkal kapcsolatos, egységes, bár 

belső ellentmondásoktól nem mentes beállítottságunk. 

Mint minden beállítottság, ez is tartalmaz megismerhető, fo-

galmi elemeket /elképzelést saját tulajdonságainkról és lé-

nyegünkről/, emocionális affektiv elemet /önérzetet és más 

hasonló érzelmeket/ és értékelő - akarati elemet /egy bi-

zonyos önértékelést és ennek megfelelő viszonyt saját sze-

mélyiségünkhöz/ - majd később igy folytatja - Döntő jelem-

tősége van  azomban a társadalmi mozzanatnak, az ÉN ama 

jellemzőinek, amelyek a többi emberrel való társadalmi köl-

csönhatás folyamatában alakulnak ki. A szeélyiségszimbó-

lumok meghatározott rendszerében objektumként észleli önma-

gát. E rendszer nemcsak a közvetlen kapcsolatokat tartalmazza, 

hanem a múlt és jövő elemeit is." /62/ 

.Secord és Backman szociálpszichológusok megállapitásai sze-

rint három alkotó elem együttese szükséges a személyiség 

öntudatának stabilitásához: 1./ "Az ÉN-nek egy meghatározott 

aspektusa, 2./ viselkedésének értelmezése a szubjektum ré-

széről ebben az aspektusban, 3./ az egyén elképzelése arra 

vonatkozólag, hogy milyen magatartást tanusit vele kapcso-

latban és hogyan itéli őt meg ebben az aspektusban a másik 

személy. Más szóval, a második és harmadik mozzanatnak 

egyeznie kell az elsővel, az ÉN-képpel. 
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Az egyezés fokozására az egyén többféle mechanizmust igény- 

be vesz. 1./ A társadalmi környezetet a személyiség öntu-

data csak abban a mértékben és formában fogad-

ja be, ahogyan tudomást vesz róla. Gyakran el-

torzitja a többiek valóságos elvárásait, ha el-

térnek öntudatától vagy önértékelésétől. Szá-

mos kísérlet bizonyitja, hogy az egyén önma-

gáról alkotott elképzelése jobban egyezik az-

zal, amit szerinte a többiek képzelnek róla, 

mint önértékelése környezetének róla alkotott 

igazi ítéletével. 

2./ Az egyén szivesebben értinkezik olyanokkal, 

akik hozzá való viszonyuk tekintetében legkö-

zelebb állnak öntudatához. Ha pl.: nagyra 

tartja magát, nagyra tartja saját intellek-

tusát, azt a társaságot fogja keresni, ahol 

e tulajdonsága méltányolásra talál, és szaba-

don csillogtatható. Barátaink megválogatása so-

rán különösen arra ügyelünk, hogy megértsenek 

bennünket, ami gyakorlatilag annyit jelent, 

hogy barátunk rólunk alkotott képe a lehető 

legközelebb áll önmagunkról formált képünkhöz. 

3./ Mások megitélésében gyakran ahhoz igazodunk, 

hogy miképpen itélik meg ők a mi viselkedésünket. 

4./ Saját tulajdonságainkat szintén szelektiven ér-

tékeljük, aszerint, hogy mennyire fontosak az 

öntudat általános összhangja szempontjából. 

5./ Az egyén - szánt szándékkal, vagy anélkül - 

úgy viselkedhet; hogy az öntudatának megfelelő 

visszhangot váltsa ki környezetéből. Ezt ön-

kontrollal stb. éri el." /63/ 

Linton /1968/, M.Mead /197o/, Sherif /1956/, és Cohen /1955/ 

szociálpszichológusok hasonló. kérdésekkel foglalkoztak, s 

vizsgálataikban az ÍN-re vonatkozóan azt kutatták, hogy a 

csoportban, a közösségben uralkodó érték- és normarendszerek 
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miként realizálódnak, hogyan fejtik hatásukat az egyénre. 

A kutatók véleménye megygyezik abban, hogy a környezetnek 

jelentős szerepe van az önértékelésnél. A tanulók eseté-

ben  az osztályközösség képezi azt a teret, ahol kialakul 

a viszonyítási lehetőség az érték- és normarendszerre vonat-

kozóan. Ezen viszonyitás nélkül önmagában nem képzelhető el 

az önértékelés, az önkontroll. Minél fejlettebb egy osztály-

közösség, minél magasabb követelmény és igényszintet támaszt 

a tanulókkal szemben, annál magasabb lesz az önértékelés az 

egyének esetében.ftA magasra szitott csoportöntudat, a tagok 

egyéni veslkedésmódjaiban megnyilávnuló és kifelé is sugár-

zó "mi tudat" mindig kimutatható ott, ahol nagy társadalmi 

hatékonyságú, erős kohézióval egybefogott csoportokra és 

kolletivákra bukkanunk... A csoportöntudat és önérzet min-

dig a csoport reakciója, ámde egyéni viselkedésmódokban és 

érintkezési formákban érvényesül... úgy véljük, hogy az egyén 

önmagára vonatkozó értéktudata és igényszintje nem az elszi-

getelten szemlélt, magyányos egyén szociális tanulásának és 

tapasztalásának produktuma, hanem - legalább is részlege-

sen a csoporthoz tartozás effektusa." /64/ 

Mindezek ismeretében vállalkoztunk arra, hogy a két iskola 

esetében megvizsgáljuk, hogy értékelik a t anulók önmaguk 

közösségi munkavégzését, segítőkészségét, őszinteségét, 

kötelességtudását és tiszteletadását. 

A tulajdonságok ilyen irányú differenciálódását szándékosan 

eszközöltük. Amikor egy-egy konkrét tulajdonságforma megité-

.lését kértük tanulóinktól, - ami véleményünk szerint 

részletesebb adatokat szolgáltat, mintha általában értékel-

ték volna magukat - az a gohdolat vezérelt bennünket, 

hogy az áltqlános önértékelés esetében egyénenként másmás 

tulajdonság jelenik meg, mint domináló tényező. Attól 

függően, hogy melyik tulajdonságnak tulajdonit a tanuló jelen-

tősebb szerepet. 
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Vizsgálatunknak az volt a célja, hogy rávilágitsunk az  

osztályközösségeken belül az egyes tulajdonságok önértéke-

lésének különbségeire, továbbá, hogy felderitsük azokat az  

egyéneket, akik önértékelése túlságosan alacsony, s végül,  

hogy megállapitsuk, hogy helyezkednek el az osztálykolle-

tiván belül, illetve, milyen a közösségen belüli helyzete.  

Az adatok elemzése során első lépésként azt vizsgáltuk,  

hogy a közösségeken belül hogyan oszlik meg az 1 - 2.- 3,  

és a 4 - 5-re értékelők százalékos aránya. Az alábbi táb-

lázatokban az egyes tulajdonságokra vonatkozóan a fent em-

litett két kategórián belüli megoszlást mutatjuk be:  

Bersek J. Ált. Iskola  

Tulajdon  
ságok  

Kate-

góriák 5.a, 5.b. 6.a. 6.b. 7.a. 8.a.  

közösségi  
munkavég-
zés  

segitő- 
készség  
f:1~ 1 	  

köteles- 
ségtudás  

őszinte-  
ség  

tL..sztelet- 
adás  

4 - 5 

1-2-3 

4 - 5 

1-2-3 

4 - 5 

1-2-3 

4 - 5 

1-2-3 

4 - 5  

1-2-3  

70,o 

30,o 

70,0 

30,0 

73,3 

26,6 

63,3 

36,6 

76,6 

23,3 

75,0 

25,o 

75,o 

25,o 

57,1 

42,8 

64,2 

35,7 

85,7 

14,2 

92,1 

17,8 

82,1 

17,8 

78,5 

21,4 

75,o 

25,o 

85,7 

14,2 

80,7 

19,2 

76,9 

23,o 

57,6 

42,3 

73,0 

26,9 

88,4 

11,5 

77,2 

22,7 

90,9 

90,0 

72,7 

27,2 

86,3 

13,6 

72,7 

27,2 

87,o  

12,9  

87,o  

12,9  

64,5  

35,4  

8o,6  

19,3  

74,7  

22,5  
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MÁV Nevelőotthon 

Tulajdon- Kate- 5.a. 5.b. 6.a. 7.a. 8.a. 

ságok góriák 

közösségi 4 - 5 66,6 63,1 5o,o 6o,o 62,9 

munkavég- 
zés 

1-2-3 33,3 36,8 50,0 40,0 37,o 

segitő- 4 - 5 66,6 42,1 42,.4 70,o 7o,3 
készség 1-2-3 33,3 57,8 57,2 3o,o 29,6 

kötelesség- 4 - 5 52,3 57,8 39,3 50,0 84,6 
tudás 	1-2-3 47,6 42,1 6o,6 50,0 15,3 

őszinte- 4 - 5 47,6 73,6 51,5 66,6 84,6 
ség 1-2-3 52,3 26,3 48,4 33,3 15,3 

tiszte- 
letadás 

'4 - 5 

1-2-3 

61,9 

38,o 

68,4 

31,5 

51,5 

48,4 

73,3 

26,6• 

92,3 

7,6 

A százalékos adatokat elemzve megállapíthatjuk, hogy mind 

az öt tulajdonság esetében a Bersek iskolánál magasabbak a 

4 - 5-ösre értékelők száma. A közösségi munkavégzésnél a 

MÁV Nevelőotthon osztályaiban 6o % körüli értéket mutat a 

4-es, 5-ösre értékelők száma. A legalacsonyabb a 6.a. 

osztályban, ahol 5o %-ban fordulnak elő ezek az értékek. 

A legmagasabb önértékelésű osztályok a B.8.a. és a 6.a. 

A segitőkészség esetében hasonló jelenségek-figyelhetők 

meg, de az osztályok sorrendjében változás tapasztalható. 

A B.7.a. osztályban mindössze 9 %-ot ér el 1-2-3-ra érté-

kelők száma. .A közösségi munkavégzés és a segitőkészség 

önértékelésének alacsony szintjét meglepőhek tartjuk a 

MÁV Nevelőotthon esetében, Ezek  a gyermekek az év nagy 

részét az osztályközösségükben töltik el. Ugyanakkor az 

önkormányzati vezetők viszonylagosan jól dolgoznak. A prob-

lémát abban látjuk, hogy nincs kellően megszervezve az 

egész közösségre kiterjedően és átfogóan a feladatrend-

szer. Néhány agilis gyermek feladatokkal történő megbizá-

sa kevésnek bizonyul az osztályközösség többi tanulójával 

szemben. 
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A kötelességtudás önértékelésénél a M.B.a. osztály esetében 

figyelhetjük meg a legmagasabb értékeket. Viszont a 6.a. 

osztály önértékelésének szintje a két iskolában a legala-

csonyabb. A Bersek iskolánál ugyanazok az osztályok kerül-

nek az első helyre - 6.a., 7.a.,-5.a., 8.a. - mint az elő-

ző két tulajdonság esetében tapasztaltuk. A kötelesség, mint 

erkölcsi kategória, a tanulók önértékelések szinvonalában 

azt is kifejezésre juttatja, hogy a követelmények szintje 

milyen fokon nyer megvalósitást. A követelmények rendszeré-

ben megtaláljgk a konkrét feladatokat, és a tanulók egymás-

hoz való viszonyát is. Ha pedig erről az oldalról•szemlél-

jük a kapott eredmények, semmiképpen nem lehetünk elégettek. 

Vomatkozik ez különösen a MÁV Nevelőotthon osztályközössé-

geinek néhány csoportjára. Az őszinteség önértékelése a 

MÁV Nevelőotthon osztályainál - kettő kivételével 8.a., 

5.b. - a 4-es, 5-ösre értékelők számaesetében alatta ma-

rad a várt eredményeknél. A Bersek iskolánál a két ötödik 

osztályt kivéve, mindenütt 7o % feletti értékeket figyelhe 

tünk meg a 4-es, 5-ös önértékelés esetében. Az alacsony ön-

értékelésű tanulóknál az az erkölcsi. tulajdonság - amely 

a társas együttélés esetében alapvető fontosságú -, nem 

tükrözi a nevelési követelményekhen megfogalmazott szintet. 

Hiszen az 1-2-3-asra értékelt tanulóknál az őszinteséggel 

ellentétes erkölcsi tulajdonságok megjelenésével kell szá-

molnunk, mint pl. a csalás, képmutatás, illetve a valóság-

nak nem megfelelő látszat keltése. E tulajdonságok megje-

lenése nem egyeztethető össze a kommunista erkölcs köve-

telményeivel: Az őszinteség hiányát már a dolgozat elején . 

bemutatott egyik vizsgálat is hasonló szinten regisztrálta, 

amikor is a talált tollal kapcsolatos állásfoglalást kutat- 

. tuk. A két különböző megközelités hasonló eredményei egyér-

telműen rávilágitanak a negativ tendenciákra, ugyanakkor a 

neveléssel kapcsolatos teendők további útját is megjelölik. 

A tiszteletadás, mint erkölcsi követelmény az önértékelések-

nél a legpozitivabb képet mutatja. Minden valószinűség 

.szerint a pedagógusok nevelői munkájának eredményeit tük-

rözik az egyes osztályokban kialakult önértékelési szintek. 
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A MÁV Nevelőotthon esetében is viszonylag magas azon tanulók 

száma, akik 4 - 5-ösre értékelték tiszteletadásukat. Viszont 

ennél az erkölcsi követelménynél is a 6.a. osztályban 48.4 %-ot 

ér el azoknak a tanulóknak a száma, akik 1-2-3-ra értékelték 

magukat. Az alacsony önértékelés is - mint erre már utaltunk - 

szoros összefüggést mutat a tanuló azon értékelésével, aho-

gyan őt társai látják, és azokkal az összehasonlitásokkal, 

amelyek folyamán saját viselkedését, tulajdonságait egybe- 

veti a közössége normarendszerével. A vizsgált erkölcsi tu-

lajdonságok és követelmények önértékelése esetében megálla-

píthatjuk, hogy a két iskolánál is, és az osztályközösségek 

esetében is változik, illetve növekszik vagy csökken az 

1-2-3-ra értékelő tanulók száma. A tanulók személyiségének 

fejlődése szempontjából az önértékelés milyensége feltétlen 

figyelmet érdemel. Rosenberg adatai és vizsgálatai is rávi-

lágitanak arra a tényre, hogy az egyén önértékelése és ön-

becsülése kihat a személyiségre és annak viselkedésére. 

"A csökkent önbecsülésű emberek többnyire zárkózottak, s 

hajlamosak valamiféle "hamis személyt" 7"képzelt ÉN-t"/ 

mimelni környezetük előtt. Erre azért van szükségük, hogy 

leplezzék feltételezett gyengeségüket. A szerepjátszás azon-

ban fokozza belső feszültségüket, nem isszólva arról az 

állandó félelmükről, hogy hibás lépést tehetnek, kieshet-

nek a "szerepükből". A csökkent önbecsülésű emberek külö-

nösen sebezhetők és érzékenyek mindenre, ami igy vagy úgy 

sérti az önértékelésüket. Jóval erősebben reagálnak  a birá-

latra, gúnyra, feddésre. Jobban szivükre veszik környezetük 

rossz véleményét. Sokkal mélyebb a reakciójuk, ha munká-

jukban valami nem sikerül, vagy ha elárulják egy-egy fogya-

tékosságukat. Az elmondottak következtében hajlamosak a 

pszichikai elszigetelődésre, arra, hogy a valóságból az 

ábrándok világába meneküljenek, noha szenvednek a magánytól. 

Minél alacsonyabb szintű az önbecsülés, annál valószinűbb, 

hogy az egyénnek gyötrelmeket akoz a magány." /65/ 
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Az előző fejezetben már utaltunk a közösségérték és normarend-

szerének jelentőségére. Az önértékelés milyensége, illetve 

annak szintje nagymértékben függ magától a közösségtől is. 

Egy-egy közösségen belül minél magasabb az egyének egyes tulaj-

donságainak az önértékelése, és minél kisebb a közösségeket 

alkotó csoportok önértékelése közötti "részek" annál egysége-

sebb maga a közösség. Ugy véljük, hogy mind az egyén, mind 

a közösség szempontjából az önértékelés milyensége alapján 

számitottuk ki az egyes osztályközösségek önértékelésének át-

lagait a vizsgált tulajdonságok vonatkozásában. Ugyanakkor 

kutattuk azt is, hogy az osztályközösségeken belül a három 

csoport - a preferáltak rétege, kevésbé preferáltak rétege 

és a 'presztizsrangsorban utolsók - esetében milyen eltérések 

figyelhetők még az önértékeléseket illetően, továbbá, hogy az 

egyes rétegek önértékelésének átlagai között milyen rések 

vannak. A vizsgált tulajdonságok önértékelései az alábbiak 

szerint alakultak az egyes osztályokban: 

K ö z ö s s é g i munkavégzés 

Bersek J. Ált. Iskola 

Osztály Osztály- 
átlag 

1.cs. 

át 

2.cs. 

1 ago k 

3.cs. Rés 

5.a.  3,9 4,6 3,8 3,3 2,6 

5.b.  3,9 4,6 4,0 3,7 1,8 

6.a.  4,1 4,4 4,1 3,8 1,2 

6.b.  4,0 4,5 3,9 3,3 2,4 

7.a. 4,0 4,8 4,1 3,5 2,6 

8.a. 4,1 4,2 4,3 4,0  o,6  

Rés = csoportok közötti különbségek összege 
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I\RÁV Nevelőotthon 

Osztály Osztály- 
átlag 

1.cs. 
á 

2.cs. 
t 	1 

3.cs. 
a 	g 

4.cs. 
o 	k 

Rés 

5.a.  3,8 4,2 3,6 3,3 = 1 ;8 

5.b.  3,6 4,o 3,5 3,5 - 1,o 

6.a. 3,6 4,3 3,9 3,1 - 2 , 4 

7.a. 3,6 3,5 4,1 3,9 3,1 3,4 

8.a. 3,8 4,3 4,3 3,7 - 1,2 

S e g i t ő k é s z s é g 
Sersek J.Ált.Iskola 

Osztály Osztály- 
átlag 

l.cs. 
át 

2.cs.. 
la 

3.cs. 
gok 

Rés 

5.a.  3,7 4,5 3,6 2,8 3,4 

5.b.  4,o 4,6 4,1 3,7 1,8 

6.a.  4,1 4,4 4,o 3,8 1,2 

6.b.  3,9 4,6 3,7 2,6 4,o 

7.a. 4,3 4,8 4,2 4,o 1,6 

8.a. - 4,1 4,4 4,3 3,9 1,o 

MÁV Nevelőotthon 

Osztály Osztály- 
átlag 

1.cs. 
á 

2.cs. 	3.cs. 	4.cs. 
tlagok 

Rés 

5.a.  3,7 4, . o 3,5 3,3 1,4 1,4 

5.b.  3,3 4,o 3,7 2,8 . 	- . :. 2,4 

6.a. 3,3 4,o 3,8 2,8 - 2,4 

7.a. 3,7 4,o  4,3 3,7 3,4 3,o 

8.a. 3,9 4,3 3,9 3,7  - 1,2 
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Kötelességtudás  

Bersek J.Á1t.Iskola 

Osztály Osztály- 
átlag 

l.cs. 
át 

2.cs. 
lag 

3.cs. 
ok 

Rés 

5.a.  3,8 4,5 3,5 2,8 3,4 

5.b.  3,6 4,3 3,8 3,1 2,4 

6.a.  4,o  4,6 3,7 3,8 1,8 

6.b.  3,7 4,5 3,4 2,6 3,8 

7.a. 4,0 4,8 4,1 3,5 2,6 

8.a.  3,7 4,4 4,0 3,2 2,4 

MÁV Nevelőotthon 

Osztály Osztály- 
átlag 

1.cs. 
á 	t 

2.cs. 
1 

3.cs. 	4.cs. 
a 	g 	o 	k 

Rés 

5.a.  3,5 3,7 3,9 2,8 - 2,2 

5.b.  3,4 4,0 3,4 3,o - 2,o 

6.a'. 3,3 3,6 3,5 3,1 - 1,0 

7.a: 3,6 4,2 4,3 3,3 3,2 4,2 

8.a. 4,0 4,0 4,0 3,8 - 0,4 

Ő s z i n t e s é g 

Bersek J.Ált.Iskola 

Osztály dsztály- 

átlag 
1.cs. 

át 

2.cs. 

lag 

3.cs. 

ok  

Rés : 

5.a.  3,7 	- 4,5 3,6 2,8 3,4 

5.b.  3,8 4,6 3,8 3,6 2,6 

6.a.  4,1 4,8 3,9 3,2 3,2 

6.b.  4,o  4,6 3,8 	• 3,0 3,2 

7.q. 4,3 5,0 4,3 3,8 2,4 

8.a. 4,o  4,6 4,2 3,5 2,2 



- 17a - 

MÁV Nevelőotthon 

Osztály Osztály- 
átlag 

1.cs. 
át 

2.cs. 
la 

3.cs. 	4.cs. 
gok 

Rés 

5.a.  

5.b.  

6.a. 

7.a. 

8 ,ta. 

3,3 

3,6 

3,4 

3,6 

4,2 

4,0 

3,7 

4,0 

3,7 

4,1 

3,4 

3,7 

3,4 

4,1 

4,3 

	

2,8 	- 

	

3,3 	- 

	

3,4 	- 

	

3,2 	3,7 

	

4,1 	- 

2,4 

o,8  

1,2 

2,7 

o,4  

T i s z t e l e t a d á s 

Bersek J. Ált. Iskola 

5.a.  3,9 4,5 4,0 2,8 3,4 

5.b.  4,2, 4,6 4,3 3,9 1,4 

6.a.  4,3 4,8 4,1 3,8  2,o  

6.b.  4,1 4,5 4,0 3,3 2,4 

7.a. 4,2 4,8 4,2 3,7 2,2 

8.a. 4,0 4,6 4,0 3,9 1,4 

MÁV Nevelőotthon 

5.a.  3,6 4,0 3,6 3,3 - 1,4 

5.b.  3,6 4,0 3,5 3,5 - 1,o  

6.a.3  3,5 4,o 3,6 3,5  - 1,o  

7.a. 3,8 4,5 4,1 3,7 3,5 3,4 

8.a. 4,5 4,5 4,3 4,2 - o,6  

I. csoport = preferáltak 

II. csoport = kevésbé preferáltai 

III. csoport = presztizsrangsorbari utolsók 

. 
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Az osztályközösségek önértékelésének átlagait vizsgálva. 

szembetünő a MÁV Nevelőotthon tanulóinak alacsony önértéke-

lése. Minden érték 4 egész alatt mozog, mig a Bersek isko-

lánál csak a két ötödik osztálynál tapasztalunk ilyen ered-

ményeket. A közösségeken belüli csoportok önértékelési át-

lagai élesen elkülönülnek egymástól. A MÁV 7.a. osztály ki-

vételével minden esetben a presztizsrangsor első helyezett-

jeinek önértékelési átlagai magasabbak a kevésbé preferáltak, 

illetve legkevésbé preferáltak rétegeinek átlagainál. 

Hasonló jelenség figyelhető meg a 2. és 3. csoport átlag-

értékeinél is. A 3. csoportok alacsony önértékelései szo-

ros összefüggést mutatnak a személyes kapcsolatok kialakitá-

sával. Ezeket a tanulókat a választásnál a legtöbb esetben 

társaik mellőzték. Az ilyen esetekre vonatkozóan állapitja 

meg Rosenberg, hogy "az alacsony önértékelés, valamint a 

személyes kapcsolatok korlátozottsága fékezi a személyiség 

társadalmi aktivitását. Az alacsony önbecsülésü emberek 

jóval kevésbé vesznek részt a klubok és más önkéntes szer-

vezetnek tevékenységében, ritkán kerülnek választott tiszt-

ségekbe, kevésbé érdeklődnek a társadalmi kérdések, a poli-

tika iránt, s még ha nyilvánítanak is érdeklődést, ritkáb-

ban  vesznek részt gyüléseken, vitákon stb., félve attól, 

hogy nem értik meg őket, nem tudják kifejezni gondolatai-

kat stb. Foglalkozásuk megválasztásakor kerülik az olyan 

pályákat, ahol a verseny érvényesül. Még ha határozott célt 

tüznek is maguk elé, nem biznak különösebben a sikerben, 

azt tartva, hogy nem rendelkeznek a szükséges adottságokkal."/66/ 

A M.7.a. osztály esetében a közösséget négy csoportra 

osztottuk fel. A presztizsrangsorban első helyen állók 

önértékelése alacsonyabb értékeket mutat, mint a 2. vagy 

3. csoporté. Feltételezhetnénk, hogy ezen tanulók szerény- 

ségből értékelték magukat viszonylag alacsonyan. Ha viszont 

az osztályértékelések átlagaival hasonlítjuk össze az ön-

értékelésüket, a fent emlitett feltevést joggal vethetjük 

el, mert a közösség is hasonló véleményen van a szóbanfor- 
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gó tanulókról. A számszerű eredmények viszonyt elgondol-

kodtatók, mivel a vezető réteg ilyen szintű közösségi munka-

végzése, segitőkészsége, kötelességtudása, őszintesége és 

tiszteletadása semmiképpen nem hat pozitivan magára a közös-

ségre. 

Az egyes csoportok közötti rések nagysága az osztályokban 

változó értékeket mutat. A legkisebb mutatót a két nyolcadik 

osztálynál figyelhetjük meg, ami arra is utal, hogy itt a 

legegységesebb maga az osztályközösség a vizsgált tulajdon-

ságok vonatkozásában, s ez minden bizonnyal kedvezően hat 

a közösségi szellemre és magára a csoportösszetartásra is. 

Azoknál az osztályoknál, ahol a rés, vagyis az egyes cso-

portok közötti különbségek értékének összege magas eredményt 

mutat, kevés valószinüséggel lehet számiíani egységes közös-

ségi légkörre. 

Összefoglalva a tanulók önértékelését, az öt tulajdonságra 

vonatkozóan, megállapíthatjuk, hogy az osztályközösségek 

önértékelési átlagai - mint már erre utaltunk - a közös-

ség érték- és normarendszerét is tükrözi. Ebben az esetben 

feltétlen fel kell figyelni azokra az esetekre, diol az átlag 

- az egyes tulajdonságok esetében - alacsony értéket mutat. 

Hiszen az egyénre a környezetének szokásai, viselkedésmintái 

személyiségformáló hatással vannak. A vizsgálati eredmények 

felhivják a figyelmünket arra a tényre is, hogy a 3, csoport-

ba tartozó tanulók - akik  egyébként is rendkivül kevés 

választást kaptak - önértékelései messze alatta maradnak 

az osztály átlagának értékeinél. Ezeknél azeoeteknél a neve-

lési munka mind a közösség, mind az osztályfőnök részéről 

sürgetően indokolt, mivel "a hosszas társadalmi elszigetelt-

ség hamis, torz öntudatot alakit ki /mert a szubjektumnak 

nincs mivel összevetnie és ellenőriznie gondolatait/, az 

ellentmondásos szerepelvárásokból adódó konfliktus pedig gá-

tolja a személyiséget abban, hogy önmagát, mint egészet ész-

lel,je, s igy az egyes tulajdonságok és szerepek értékelésé-

ből nem alakul ki általánositott képmás." /67/ 



179 - 

AZ OSZTÁLYKÖZÖSSÉGEK SZERKEZETÉNEK ÉS 

KOHÉZIÓJÁNAK VIZSGÁLATA  

A közösséget alkotó és létrehozó személyiségek erkölcsi tu-

datának tanulmányozása után szükségesnek látszott megvizsgál-

ni azt a közvetlen környezetet, amelybe a tanulók tevékeny-

ségüket kifejtik, interperszonális kapcsolataikat megterem-

tik, amely érték- és normarendszerével szabályozza a magator-

tásokat, illetve a visalLkedésformákat. A szociálpszichológiai 

kutatások egyértelműen bizonyigák, hogy a közösségnek jelen-

tős szerepe van az egyén és a társadalom közötti kölcsönhatás 

követitésében. Megállapitott tényként fogadhatjuk el azt is, 

hogy a közösségek az egyéni magatartás szociális dtterminá-

lásának.fontos tényezője. A közösségeken belül az egyén köz-

vetlen környezetének viselkedésmintái mintegy modellül szolgál-

nak, amelyet a közösség tagjai utánozni kivánnak. Az osztály-

közösségekben azok a tulajdonságok válnak értékessé,,a személyi-

ség számára, amelyeket a közösség - mint közvetlen környezet 

is annak tart. Miután az egyén mindig valamilyen közösségnek 

tagja, igy tanulóink életének egy-egy szakaszában más-más • 

közösségé a vezető szerep. A tanulók a közösségek mindennapi 

életében sajátitják el a társadalmilag szükséges tapasztala-

tokat, ismereteket, képességeket, szokásokat és magatartás-

formákat..A vélemények és tevékenységek egymásra vonatkoznak, 

ugyanakkor kölcsönösen is függnek egymástól. 1z igy kialakult 

információs rendszerben kapcsolatok jönnek létre, amelyek 

rövidebb - hosszabb időn belül megszilárdulnak. Mivel szoci-

alista társadalmunk meghatározott vonásokkal és erkölcsi ar-

culattal rendelkező személyiségeket igényel, nem lehet közöm-

bös, hogy azok a közösségek, amelyekben tanulóink tevékeny-

kednek és kapcsolatrendszerüket megteremtik, milyen vonások-

kal rendelkeznek. Az iskolának és a pedagógusoknak a fela-

data, hogy az adott osztályközösségek feladat - tevékenység 

és viszonyrendszerét pedagógiai céltudatossággal kimunkálja. 

. Ehhez a munkához elengedhetetlenül szükséges - a tanulók 

személyiségének tervszerű és tudatos alakitásán és formálá-

Bán kiviül - a közösség társas szerkezetének kiépülésében 
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érvényesülő törvényszerüségek és tendenciák, másrészt az 

egyes tanulók saját kis közösségében elfoglalt státuszának 

ismerete. Nevelési szempontból nagy jelentősége van annak, 

ha feltárjuk és megismerjük. azokat a sokrétű kapcsolatokat, 

amelyek a közösségeken belül az osztálytársak között létre-

jönnek. Számtalan vizsgálat bizonyitja, hogy a közösségek- - 

ben egy rövid idő elteltével megindul az egyének helyzetének 

differenciálódása. E differenciálódás eredményeként kialakul 

a népszerűek és periférikus helyzetűek rétege. A strukturá- 

lódási folyamat létrejöttének megitélési mechanitmusára vonat-

kozóan az állásfoglalások nem egységesek. Bion, Moreno, 

Bálint, Rogers egyoldalúan az érzelmi mozzanatokra korlátoz-

zák a csoportokon belüli rétegződés kialakulását. Pataki F. 

ezzel kapcsolatosan megállapitja "hogy a csoport olyan saját-
r 
szerűségekkel jellemezhető, amelyek semmiképpen sem vezet-

hetők le közvetlenül a csoportban élő egyének individuális 

sajátosságaiból... Valamely társas együttes heterogén és 

illékony halmazából akkor válik csoporttá, ha - néhány egyéb 

feltétel mellett - a tagok viselkedésében és kölcsönösen 

.egymás felé irányuló kapcsolataiban szabályszerűségeket, 

bizonyos határok között előre látható érintkezés és visel-

kedésmódokat fedezhetünk. fel. E szabályszerűséget ugyan min5. 

dig egyéni aktusokban, egyéni motivumok vezérelte megnyilvá-

nulásokban tárulnak fel, ám a hátterükben megszilárdult vi-

szonylatrendszer, érintkezési háló lappang... A személyközi 

/interperszonális/ szerkezet ennél fogva összetettebb, sok-

rétűbb képződmény, mint pusztán az érzelmi kötődések nyomán 

kirajzolódó struktúra. A tagok kapcsolatai kivülről "magukkal 

hozott" és együttesen alakított vonatkozásrendszerek és érté-

kelési minták, elvárások, interperszonálisattitűdök, szokások 

és hagyományok /általánosabban szólva: azonosságok és különb-

ségek/ közvetitik." /68/ 

A közösségek életének és tevékenységének másik jellemzője 

- amit nevelési szempontból nem hagyhatunk figyelmen kiviül - 

és egyben szabályozója a kialakult érték- és normarendszer. 
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Számos pszichológiai kisérleti eredmény bizonyitja. hogy 

az egyének normaképződése szoros összefüggést mutat a kör-

nyezet által elfogadott és követelményként megfogalmazott 

feltételekkel. Ha az egyén egy közösségbe kerül, igyek- 

 szik'átvenni ' a közösségben érvényesülő szokásokat, elvárá-

sokat, hogy megfeleljen a közösség követelményeinek. 

Egy spontán szerveződött csoportnál a felállitott értékek 

és normák közötti különbségek széles határok között mozog-

nak. Sherif../1948/ Crutchfield /1955/, Asch /1956/, 

Weiner /1956/, Radloff./1961/ laboratóriumi kisérletei 

egyértelműen rávilágitanak a normaképződés alakulására; 

illetve azok csoportokon belüli megváltozására az egyén ese-

tébeni. Ha elfogadjuk azt, hogy a közösségeken belül az 

egyének igyekeznek alkalmazkodni az érvényben lévő érték- 

és normarendszerhez, akkor joggal állithatjuk, hogy ahol 

a közösségeket alkotó személyiségek véleményalkotásai, 

állásfoglalásai és itéletei egységesek, ott nagyobb mértékben 

van érvényben a közösséget mozgató és tevékenységet szabályo-

zó égték- és normarendszer. Ezen közösségeknél jelentősebb 

erők őrködnek a szabályok betartásán, illetve annak megkö-

vetelésén. Viszont minél szélsőségesebbek egy közösségen be-

lül'az állásfoglalások, az értékitéletek, annál kevésbé ér-

vényesül az egyének viselkedésében a közösség normarendszere, 

s ennélfogva lazább szerkezetű maga a közösség is. 

A fenti elvi állásfoglalások figyelembevétele mellett ku-

tatásunk célja az volt, hogy megvizsgáljuk az osztályközös-

Bégek strukturálódását, majd konkrét erkölcsi követelmények 

• minőségi elémzése folytán megállapításokat tegyünk a közös- 

cégek koháziójára vonatkozóan. Kutattuk továbbá azt, hogy 

az erkölcsi tudatnak néhány összetevője milyen szerepet ját-

szik az interperszonális kapcsolatok kialakításában. 

Feltevésünk'az volt, hogy az osztályokon belüli szerkezetet 

a presztizsstrukturát•befolyásolják a tanulók Egyes-erkölcsi 

tulajdonságai. 	 . 
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Az osztályközösségeken belül a presztizsrangsor első helyezett- 

a  kevésbé préferáltak és a legkevésbé preferáltak erköl-

csi kategóriái az osztályra jellemző mutatóul szolgálnak. 

Végezetül feltételeztük, hogy a tanulók interperszonális kap-

csolatainál az erkölcsi tudat egyes összetevői kimutatható 

fromában szerepet  játszanak. 

A vizsgálat mehete 

Kutatómunkánkhoz a presztizsstruktúra és az interperszonális 

kapcsolatok és viszonyok feltérképezéséhez szociometriai kér-

dőivet használtunk. A kérdőivek összeállitásánál a Móreno 

által megjelölt követelményeknek megpróbáltunk eleget tenni. 

A felvétel során a tanulók előtt tisztáztuk és körülhatároltuk 

a választási lehetőségeket, vizsgálatunk esetében ezt a teret 

az'adott osztályközösségek képezták. A választások során minden 

tanuló tetszése szerint adhatott le szavazatot, s igy a válasz-

tások és elutasitások számát nem korlátoztuk. A  feltett  kérdé-

sek tartalmi vonatkozásainak határozott és konkrét jelentésük 

volt, amelyek a tanulók mindennapi életében előfordultak. Az 

adatfelvétel során a vélemények egyeztetésének lehetőségét ki-

zártuk. 

A kérdőív az alábbi kérdéseket tartalmazta: 

1./ "Kiket javasolnál vezetőnek az osztályban?" 	. 

2./ "Ha fontos feladatot /munkát/ biznának rád, kiket választa-

nál magad mellé társnak?" 

3./ "Holnap tanitási szünet lész. Csoportonként mehettek ki-

rándulni. Kiket választanál társadnak?" 

4./ "Kik azok a tanulók, akik mindenben és mindenkor segítenek 

az osztály közösségi munkájában?" 

5./ "Ha osztálytársaid nehéz helyzetbe kerülnének, kinek segi-

tenél a legszivesebben?" 

6./ "Kit hivnál meg vendégségbe hozzátok?" 

7./ "Titkolt bánatodat vagy örömödet kinek mondanád el az osz-

tályban?" 
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8./ "Kik azok a tanulók, akik hátráltatják a közösségi 

munkát?" 

A szavazatok alapján elkészitettük a matrix táblázatokat. 

Első lépésként azokat a választásokat tanulmányoztuk, ame-

lyek mutatóul szolgálhattak a tanulók szociabilitását ille-

tően, vagyis: a vezető, a munkatárs, kirándulásnál társ, és 

akik sokat tesznek az osztály közösségi munkájáért. Mint 

minden szociometriai felvételnél, itt is az egyes osztályok-

ban a választások nem egyenletesen oszlottak el. A szavaza-

tok alapján csökkenő sorrendben felállitottuk az egyes osz-

tályok egyéni társas poziciójának rangsorát. Az igy felálli-

tott rangsor elemzése kettős lehetőséget adott a további 

vizsgálódáshoz. Először megállapithattuk a választások alap-

ján, hogy kik azok a személyek, akik a legtöbb, az átlagos 

és az átlag alatti szavazatot kapták. Ezen adatok értékes 

mutatóul szolgálhattak az osztályközösségekre vonatkozóan. 

Hiszen egy közösségen belül lényeges tényező, hogy mennyi a 

peremgyerek., kik és hányan állnak a presztizsrangsor élén, 

és kik a kevésbé preferáltak. 

A  másik vizsgálódási szempont, amely a választások eloszlá-

sának egyenetlenségéből adódott, hogy megvizsgáljuk, milyen 

távolságok /rések/ vannak az átlag feletti, az átlagos és 

az átlag alatti szavazatok között. Ez utóbbi koncepció vizs-

gálatát irja le Pataki F. /1972/ egyik tanulmányában, ami-. 

koris a szavazatok alapján az osztályközösségeket három öveim 

zetre osztotta fel: átlagosnál jobban, átlagosan és átlag 

alatt preferáltak csoportjára. A mi esetünkben :több szempont-

ból is eltértünk a fenti vizsgálati módszertől. Először is 

módositást eszközöltünk a három övezet elkülönitésének tech-

nikájában. A határvonalak meghúzásához a választásokon kivül 

egy másik mutatót is bevezettünk, amely egyben minőségi érté-

kekkel isrendelkezett. Nevezetesen, kiszámitottuk minden ta-

nuló 	osztálytársai által megitélt jegyek átlaga alapján - 

segitőkészségének, közösségi munkavégzésének és kötelesség-

tudásának az átlagát. A képmutató - választások száma és 

a tulajdonságokra, illetve  erkölcsi  követelményekre kapott 
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átlagok - alapján választottuk el az osztályközösségeken belül 

az egyes csoportokat. Ezen megoldásra az késztetett bennünket, 

hogy amikor a tanulók közösségi munkavégzésének; segitőkészsé-

gének. és kötelességtudásának a rangsorát felállitottuk, hason-

ló réseket figyelhettünk meg, mint az egyéni társas poziciók 

rangsora esetében. 

Az alábbiakban a választások megoszlását mutatjuk be az egyes 

osztályok esetében. 	. 

Bersek J. Álé,. Iskola 

Tanuló 
száma 

A 

5.a. 

B 	C D Ö A B 

5.b. 

C 	D Ö 

1 0 0 0 . 0 0 11 18 5 7 41 
2 2o 17 8 9 54 8 6 7 1 -  22 
3 0 3 1' 4 8 0 0 1 1 2 
4 0 • 	0 0 0 0 	. 2 4 3 1 lo 
5 0 1 1 	. 1 3 . 	0 0 1 0 1 
6 0 1 3 2 6 0 0 0 0 0 
7 0 1 3 3 7 0 0 0 0 0 - 
8 0 1 0 0 1 lo 15 3 2 3o 
9 2 4 6 4 16 0 2 .  1 1 4 

lo 3 7 4 7 21 0 0 1 0 1. 
11 0 2 3 2 7 0 2 2 1 5 
12 0 2 2 2 6 0 0 1 1 2 
13 0 0 1 0 1 0 2 1 0 3 ' 

14 0 0 0 -0 0 11 16 2 .3 32 
15 0 0 0 0 0 2 5 5 4 16 
16 	. 0 0 0 2 2 1 0 3 3 	.• 7 
17 1 3 1 3 8 1 2 0 .2 5 
18 4 9 5 7 25 0 0 1 0 1 
19 22 19 7 7 55 0 0 0 0 0 • 
2o 15 13 4 5 37' ' 	0 2 1 0 3 -  
21 1 5 7 lo 23 O' 0 0 1 1 
22 0 2 3 lo 15 1 2 4 1 8 

23 	 ' .1 1 1 1 4 2 2 1 2.  .7 
24 0 0. 0 1 1 1 0 4 3 8 
25 0 4 5 4 13  1 3 5 ' 1 lo 
26 0 1 1 1 3 0 3 5 2 lo 
27 0 1 0 1 2 1 1 1 1 4 
28 . 1 4 8 8 21  0'  0 0 2 2 
29 0 1 04 4 5 3 4 . 5 0 - 12 
3o 0 1 3 3 . 	7 0 1 2 2 5. 
31 	. 0  -6 3 6 15 
32 4 7 1 2 14 . 

33 0 4 1 5 lo 
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Bersek J. Á1t. Iskola 

Tanuló 
s z ária B 

6:a. 

C D • Ö A B C 

6.b. 

D Ö 

1 0 0 2 5 7 0 2 3 4 9 . 

2 0 1 0 3 4 0 2 2 3 7 

3 1 3 6 8 18 0 1 1 2 4 

4 1 6 6 8 21 0 l 3 3 7 

5 3 7 5 7 22 0 1 4 2 7 

6 0 3 2 5 lo 0 0 0 0 0 

7 0 o  0 ó o  0 3 1 o  4 

8 0 0 0 2 2 0 . 4. o o  4 

9 0 5 3 5 .13 11 11 5 lo  37 

lo 0 0 o  1 1 l 0 1 5 7 

11 12 15 8 9 44 0. 1 0 1 2 

12 0 2 1 3 	' 6 0 0 0 0 0 

13 12 13 6 7 38 0 0 1 1 2 

14 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 

15 2 8 8 7 25 0 2 2 . 	2 6 

16 12 lö 8 9 39 7 14  3 5 29 

17 0 .  0 0 0 0 1 8 3 9 21 

18 0 0 0 0 0 5 12 4 6 27 

19 0 3 4 2 9 12 18 5 7 42 

2o  0 2 3 6 11 5 10 6 9 30 

21 0 0 4 5 9 . 	0 0 2 2 4 

22 0 0 0 0 0 	. o 0 3 4 7 

23 	. 0 3 5 7 15 1 9 1 3 14 

24 0 4 0 2 6 0 0 1 2 3 

25 0 6 0 1 7 0 1 1 2 4 

26 0 2 1 7 lo  3 13 8 6 30 

27 8 15 2 4 29 14 21 5 8 48 

28 17 17 7 10 51 0. 2 1 0 3 
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Bersek J. Ált. Iskola 

Tanuló 
száma A B 

7 .a. 

C D  Ö A B 

8.a. 

C D  Ö 

1 ó 7 4 3 14 0 4 9 8 21 

2  o  2 2 1 5  o o o  1 1 

3 2 3 3 1 13 4 10 2 4  2o  

4  o  1 2 2 5 24 20 8 7 59 

5 0 2 1 4 7 15 14 7 8 44 

6 0 1 0 1 2 a o 1 1 2 

7 0 0 0 0  o  1 1 7 7 16 

8 0 2 2 1 5 0 1 1 4 6 

9  o  0 1 3 4 0 2 1 3 6 

lo o  lo  3 4 17 2 11 5 9 27 

11 1 11 2 6  2o  0 0 1 0 1 

12 5 13 6 6 30 1 6 4 7 18 

13 17 16 8 7 48 3 2 '4 8 17 

14 0 2 2 4 8 0 0 0 1 1 

15 0 2 1 4 7 0 0 1 1 2 

16 1 3 2 4  lo  0 0 1 0 1 

17 12 8 8 8 36 3 l0 4 2 19 

18 0 1 0 4 5 3 7 3 4 17 

19 0 0 1 2 3 1 2 3 4 lo 

2o 0 2 2 3 7  lo  13 8 8 39 

21 1 4 3 7 15 1 0 1 4 6 

22 0 4 0 3 7 6 15 6 5 32 

23 6 10 7 9 32 0 0 0 3 3 

24 0 3 0 7 lo 

2 5 0 0 1 2 3 

26 0 2 5 3 lo 

27 0 1 1 1 3 

28 1 6 2 6 15 

29 0 4 3 4 11 

30 0 0 0 1 1 

31 0 0 0 0 0 

32 1 6 6 8 21 
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MÁV Nevelőotthon 

Tanuló 
száma A 

5.a. 
BCD Ö A 

5.b. 
BCD Ö A 

6.a. 
BC D 

. 

Ö 

1 . 5 3 5 7 2o 0 1 2 2 5 1 0 4 5 lo 

2 0 6 5. 2 13 9 12 4 8 33 -1 5 17 4 5 31 

3 0 lo 4 3 17 6 7 1 . 2 16  o o 2 2 4 

4 0 0 0 2 2 13 14 9 lo 46 0 4 7 5 16 

5 0 0 1 2 3 0 1, 3 3 7 1 . o 0 1 2 

6 6 14 9 5 34 2 7 3 8 2o 0 0 0 2 2 . 

7 0 9  7 2 18 0 1 0 1 2 0 1 1 1 3 

8. 0 2 2 3 7 0 0 0 0 0 o o 1 1 2 

9 12 12 6 8 38 10 14 9 lo 43 1 9 6 1 17- 

lo 4 7 4 4 19 0 21 1 4 7 7 6. 2 22 

11 1  0 1 1 3 0 0 1 5 6 0 3 2 4 9 

12 4 3 0 0 7 0. 0 0 1 1 0 0 0 0 0 

13 0 0 0 2 2 0 1 1 1 3 0 0 0 3 3 

14 0 1 2 . 3 6 o o l . o 1 o o o l l 

15 0 2 1 2 5 0 1 2 2 5 0 7 1 2 10 

16 2 3 3 9 17 o 4 3 3 lo 0 5 6 2 13 

17 0 5 0 2 7 0 1 0 0 1 4 8 1 4 17 

18 1 1 6 9 17 0 0 0 0 0 o 0 0 1 1 

19 0 0 0 0 0 0 2 7 .1 lo o. 1 0 2 3 

2o 2 4 1 1 8 23 lo 3 6 42 

21 2 2 2 1 7 0 5 2 2 9 

22 0 0 1 1 2 

23 5 5 2 3 15 

24 0 1 2 4 7 

25 0 2 0 3 5 

26 0 0 0 2 5 

27 2 7 7 4 2o 

28 . 0 4 4 1 9 

29 0 0 0 0 0 

3o 0 4 3 3 lo 

31 . o 0 1 0 1 

32 4 6 1 1 12 

33 1 0 1 6 8 
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MÁV Nevelőotthon 

Tanuló 
száma A B 

7.a. 

CD  Ö A B 
8.a. 

CD  Ö 

1 0 4 2 2 8 0 3 4 2 9 

2 0 2 4 3 9 0 4 5 7 16 

3 0 0 2 9 11 0 0 1 3 4 

4 0 1 2 5 8 0 0 3 5 8 

5 0 0 0 0 0 0 1 3 4 8 

6 0 0 1 0 1 0 1 6 4 11 

7 0 0 1 0 1 3 13 1 6 23 

8 0 0 1 3 4 0 0 3 1 4 

9 0 0 2 1 3 0 0 0 7 7 

lo 0 4 4 0 8 0 1 5 2 8 

11 0 0 1 3 4 0 1 2 3 6 

12 0 0 ó 1 1 0 0 1 1 2 

13 2 15 6 1 24 0 0 3 5 8 

14 15 16 6 6' 43 17  2o  9 6 52 

15 0 1 0 2 3 5 6 11 9 31 

16 1 3 3 9 16 0 0 3 3 6 

17 2 3 1 0 6 0 1 9 4 14 
18 8 9 3 2 22 0 5 4 4 13 

19  lo  16 7 6 39 2  lo  1 3 16 

2o  3 6 0 4 13 0 1 1 1 3 

21 2 6 3 4 15 21 22  lo  9 62 

22 3 8 2 3 16 3 0 l0 9 22 

23 0 0 2 3 5 0 1 1 1 3 

24 1 2 3 4  lo  3 10 5 7 25 

25 0 0 1 1 2  o 0 0 2 2 

26 6 3 4 11 24 0 0 0 2 2 

27 0 0 1 0 1 0 0 1 1 2 

28 0 1 3 3 7 17 17 4 4 42 

29 1 1 2 2 6 

30 1 2 6 7 16 

31 0 0 0 0 0 

A = vezetőnek javasolják 

B = számitani lehet rá. a közösségi munkában 

C = munkatársnak választják 

D = kirándulás.nál.társnak választják 

Ö = választások összege 
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Az előbbiek alapján leirt módon az osztályokat három cso-

portra osztottuk fel. 

A két iskola osztálycsoportjainak néhány jellemző adata: 

Bersek J. Ált. Iskola 

Osztály 	Lejtés 
0 A  / 

l.cs. 	2.cs. 	3.cs. 

0 B 	/ 

l.cs. 	2w.cs. 3.cs. 
! 

5.a. 5,2-o,8-o,2  24,2 	48,5 	27,3 66,2 	32,o 1,8 

5.b. 6,3 -0,8-0,2 13,3 	53,3 	33,3 49,6 	46,4 3,9 

6.a. 4,1-1,0-0 32,1 	50,0 	17,9 72,3. 27,7 0 

6.b. 4,8-0,4-1,5 32,1 	53,6 	14,3 74,9 	23,7 1,4 

7.a. 	6,2-1,0-0,7 26,1 	39,1 	34,8 61,o 	29,3 9,7 

8.a. 	8,0 -0,9-0,4 15,6 	4o,6 	43,8 45,4 	46,4 8,1 

MÁV Nevelőotthon 

Osztály 	Lejtés 
0 A 	/ B 0 / 

l.cs. 	2.cs. 	3.cs. 	4.cs l.cs. 	2.cs. 3.cs. 	4.cs. 

5.a.  

5.b.  

6.a. 

7.a. 

8.a. 

6,3 -1,2-1,0  

8,6 -1,6-0,4 

lo,0-0,9-0,3 

6,3 -1,8 -0,6-0,7 

6,6 -0,8-0,2  

19,o 

21,0 

9,0 

12,9 

25,o 

52,3 

47,3 

45,4 

19,3 

46,4 

28,5 

31,5 

45,4 

32,2 

28,5 

35,5 

44,4 

66,6 

30,8  

40,0 

62,8 

49,6  

30,9 

59,o 

30,1 

31,7 

6,o  

2,3 

10,0 

24,o 

5,3 

5,8 

- A = az osztály tanulóinak eloszlása az egyes csoportokban 

B = szavazatok százalékos megoszlása 

A csoportok között a lejtést úgy számitottuk ki, hdigy a legtöbb, 

illetve a legkevesebb választást kapott csoporttag szavazat-

különbségét osztottuk a rések számával. Az  osztályok három öve-

zetén belül a preferáltak rétegénél legmagasabbak a mutatók. 

A középső rétegnél és a mellőzöttek csoportjánál a szavazatok 

közötti különbségek elenyészőek. Az osztályközösségek szerke-

zetéről többet mond a tanulók százalékos megoszlása az egyes 

csoportokban. Az átlag alatt preferáltak csoportjai különböző 

nagyságot mutatnak az egyes osztályok esetében. A legnagyobb 

létszámot a B.8.a. és a M.6.a. osztályainál figyelhetjük meg. 
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A preferáltak csoportjánál is eltéréseket észlelhetünk azok 
létszámbeli nagyságát illetően, A Bersek iskola osztályainál 

a vezető réteg népesebbnek bizonyult, és a szavazatok meg-

oszlását illetően isszámbeli többség tapasztalható a MÁV-os 

osztályok preferált rétegeivel szemben. A MÁV 6.a., 7.a., és 

5.a. osztályközösségeinél figyelhetjük meg a vezető rétegre 

eső szavazatok legalacsonyabb értékeit. Az elmondottak - a 

lejtés, a százalékos megoszlásaz egyes csoportoknál és az 

övezetekre leadott szavazatok - bizonyos vonatkozásban jellem-

zik magát a közösséget és következtetni engednek a közössé-

geken.belüli folyamatokra. Bár önmagukban a fenti mutatók 

megtévesztőek lehetnek, különösen a közösségek összehasonli-

tásánál Hiszen a preferált réteg esetében néhány tanuló is 

kifejtheti azta pozitiv hatást a közösségre, amit más osztá-

lyoknál nagyobb létszámú csoport végez el. Más a helyzet, 

ha ismerjük az egyes rétegek minőségi értékjelzőit. Ebben az 

esetken már lényeges szerepet játszanak az előbbiekben is-

mertetett mutatók. Ha a közösségeket minőségileg is jellemez-

ni akarjuk, szükségesnek látszik olyan értékjelzők tanulmá-

nyozása, amelyek konkrét értékekkel birnak. Igy esett válasz-

tásunk a közösségi munkavégzésre és a segitőkészségre. 

Mind a kettő jelentősszerepet tölt be a közösségen belül a 

tanulók egymáshoz való viszonyát illetően. Sem az egyén, sem 

a közösség szempontjából nem lehet közömbös a közösségi mun-

kavégzés és segitőkészség milyenségi szintje, hiszen a ta-

nulók mindennapi kapcsolatának egyik fontos eleme. A minősé-

gi értékek vizsgálatánál azon elvi álláspontból indultunk ki, 

hogy az osztályközösségeken belül szükségszerűen kialakul egy 

normarendszer, amely hatással van a tanulók véleményalkotá-

sára, és egymás tulajdonságainak értékelésére. Az értékelési 

rendszer elfogadása, vagy elutasitása, egységessége vagy 

heterogenitása nagymértékben függ magának a közösségnek a fej-

lettségétől. "Elvben és általában kijelenthetjük, hogy az 

erősen összetartó csoport egyik alapvető ismérve az uralko- 

dó értékelési minták vitathatatlan érvénye és homogenitása. 
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Minél egyértelműbbek a kölcsönös értékelésekben érvényesitett 

minták, s minél egyöntetűbb csoportlégkör őrködik betartásu-

kon, annál feszesebb és koherensebb a csoport egysége: annál 

markánsabb a környezetében való körvonalazottsága és elha-

tárolódása. S megforditva: minél elmosódottab az értékrend, 

minél inkább pluralizálódnak a társak megitélésében alkalma-

zott és nagy jelentőséggel felruházott értékelési minták, 

annál nagyobb hajlandóság támad a csoportban a belső tagoló-

dásra az alcsoportok és klikkek alakulására. Az értékelési 

minták differenciálódása szükségszerűen a csoport differen- 

ciálódásához vezet és viszont." / 

Az osztályközösségeken belüli normarendszer jelentőségét és 

magatartásformáló hatását több kutató vizsgálata hangsúlyozza 

és alátámasztja. Kossakowsky pl. megállapitja, hogy különösen 

a serdülőkorban van nagy jelentősége és kimagasló szerepe a 

csoportnormáknak. "Ezeknél az osztályoknál csak a kollektiván 

belül és csak a kollektiva eszközével lehet sikeresen fegyel-

mezettségre nevelnil A serdülő magatartását már nem annyira a 

tekintély iránya szabja meg, sokkal inkább a csoportnormák, 

a csoport ösztönzése a mérvadó. A hasonlókorúak véleménye 

• egyre nagyobb jelentőségű lesz a serdülő számára, egyre in-

kább a csoport tagjai lesznek azok, akik önmaguk döntenek a 

csoportra érvényes normákról. Mindent összevéve a serdülőre 

nézve az a vonatkozású csoport lesz a legfontosabb, amely- 

ben társai vannak és veszit ebből a szempontból a többi cso-

port, részben a család is. A.hasonló korúakkal való társas 

kapcsolatok jelentősége gyarapodik és kifejlődőben van az 

erős "közösségi szellem". A serdülő orientálódásának megvál-

tozásában az újonnan kifejlődő társadalmi állásfoglalásnak 

alapvető szerepe van . 

a./ A fiúk és lányok ebben a korb an  kezdenek önálóná és 

kritikai értékűvé lenni. Többé nem lehet nekik előre meg-

fogalmazott itéleteket átadni, ki kell alakitaniuk sa-

ját véleményüket, megkell fogalmazniuk magatartásuk mér-

céjét, és elismerést kell szerezniök önállóvá váló és 

egyenrangú személyiségüknek. 
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Személyiségük értékének igazolását mindenekelőtt az 

azonos korúak csoportjában találják meg. 

b./ A csoport tagjainak hasonló problémáik vannak. Ezért a 

tagok egymásratalálnak, értik egymást. Közösen dolgoznak 

és tanulnak, közös, illetve hasonló céljaik vannak, ha-

sonló reményeik és gondjaik. Gyakran úgy vélik, hogy a 

csoport érdekeit meg kell védelmezniök mások követelmé-

nyeivel szemben. Mindez erősuti az összetartozás érzé-

sét. 

c./ A serdülő gyakran úgy véli, hogy egyénileg önállótlan és 

bizonytalanul áll szemben az élet sok fontoskérdésével. 

Azt érzi, hogy mint egyén, szemben áll másokkal, főleg 

a felnőttekkel, akiknek alá van vetve. A csoport kere-

tén belül a bizonytalankodémegtalálja a magatartását, 

úgy érzi, hogy védelmet nyert. A csoportok és csoport-

normák tehát a csoport iratlan és részben irott törvé-

nyei fontosak és tekintélyesek a serdülő szemében. 1u1in-

denekelőtt arra törekszik, hogy társai a csoport tagjai 

ismerjék el egyéniségét. Ez azomban csak úgy lehetséges, 

ha alkalmazkodik a csoport felfogásához és a normáknak 

megfelelően viselkedik. Ezért van az, hogy a serdülő-

korban a csoporttagok viselkedését döntő módon és igen 

nyomatékosan meghatározza az egyes csoportok közvélemé-

nye. Ezek a tényezők minden nevelőt arra kell, hogy int- 

senek, hogy irányitsa a csoportok kialakulását és a 

csoportnormák fejlődését a maga osztályán belül olyan 

irányban, hogy a vonatkozási csoportban társadalmilag 

pozitiv hatások jöjjenek létre." / 

Vizsgálatunk során arra kerestünk választ, hogy az egyes 

övezetek - a segitőkészséget és a közösséi munkavégzést 

illetően - milyen minőségi értékekkel rendelkeznek, s 

milyen különbségek tapasztalhatók közöttük. Az övezeteken 

belül a tanulók társaik megitélésénél milyen az abszolút 

variáció szélesség. Az egyes osztályok közösségi munkavég-

zésének és segitőkészségének adatait hátul a táblázatban 

mutatjuk be. 
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A vizszintes sorban olvashatjuk le  azokat  az értékeket, amiket 

a t anulók osztálytársaiktól kaptak. A függőleges sorokban az 

egymásnak adott értékek találhatók. Az önértékelések adatait 

az átló metszésvonalába eső értékek jelentik. A közösségmeg-

itélésének az egyes tanulókra vonatkozó értékeit úgy kaptuk 

meg, hogy tagjai osztályzatainak.átlagát kiszámítottuk. A 

továbbiakban az osztályközösség három övezetének segitőkész-

ségét számitottuk ki. /A csoportot alkotó tanulók átlagait 

összeadtuk és osztottuk a csoport létszámmal. Ez az érték a 

csoport átlagát jelölte./ Az  egyes - csoportok  eltérő eredménye-

ket mutattak az osztályközösségeken belül. A közöttük lévő 

különbségek /I - II, II-III, I-III/ a rések voltak azok a mu-

tatók, amelyek kifejeztékazt, hogy az osztályközösség mennyi= 

re egységes. Minél kisebb volt az a szám, annál egységesebb 

maga a közösség, és forditva. A két iskola osztályközösségei 

a segítőkészség vonatkozásában a következő képet mutatják: 

Bersek J. Ált. Iskola 

Osz- 	A 

tály 	l.cs. 	2.cs. 3.cs.4.cs. 

B 

l.cs. 

C 

2.cs. 	3.cs. 	4.cs 

5.a. 4,4 	4,1 2,4 - 4,o 0,8 l,o l,o 

5.b. 4,7 	3,3 2,9 - 3,5 . 	o,8  1,5  1,1 

5.a. 	4,6 	3,8 2,9 - 3,3 0,4 1,3 1,5 

6.b. 	4,5 	3,2 2,0 - 4,9  o,5 	. 1,5 l,o 

7.a. 	4,5 	3,6 3,4 - 3,2  o,7 o,8 l,o 

8.a. 	4;9 	4,3  3,2 - 3,3 0,2  o,9  2,4 

MÁV Nevelőotthon 
5.a. 4,2 	3,2 2,9 - 2,6 0,6 1,1 0,7 - 

5.b. 4,5 	3,6 3,1 - 2,8  o,5  1,1 1,6 - 

6.a. 	4,5 	3,2  2,6 3,8  o,6 	' 2,3 . 1,6  

7.a. 	3,9 	4,2 3,5 3,0 4,0 1,4 o,6  1,5 1,5 

8.a. 	4,4 ' 	3,8 3,6 - 1 ,6 2,0' 1 ,1  o,7  - 

A =csopórtátlagok 

B = csoportok közötti rések összege 

C = csoportokon belüli abszolút variáció szélesség 
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Mint az adatokból is kitűnik, a háromövezet segitőkészségének 

átlagai élesen elkülönülnek egymástól. Egy osztály kivételével 

- MÁV 7.a. - a preferáltak rétegének segitőkészsége majdnem 

egy egész jeggyel jobb, mint a második csoporté. A legmagasabb 

értéket a Bersek 8.a. osztályánál figyelhetjük meg /4,9/. 

Ugyanennél az osztálynál a kevésbé preferáltak átlagértékei 

megközelitik a többi osztály preferált rétegeinek mutatóit. 

Ha ehhez még hozzászámitjuk, hogy a két övezet tanulóiból te-

vődik össze az osztály 56,2 %-a, a segitőkészség vonatkozásá-

ban a közösség pozitiv képet mutat. A másik végletet a MÁV 

7.a. osztálya képezi, ahol a vezető réteg segitőkészségének 

átlaga meglehetősen alacsony /3,9/. Ennél az osztálynál a 

közösséget négy övezetbe osztottuk fel, mert a preferáltak 

rétegét, - amely mint a.segitőkészség vonatkozásában is 

kitűnik- egy minőségileg mggasabb.szintű, s viszonylag magas 

szavazatszámot kapó övezet követi, amely minden vonatkozás-

ban felette áll a z osztály többi csoportjának. 

A harmadik csoportok - az átlag alatt preferáltak - segitő-

készségei minden osztálynál a legalacsonyabb értékeket mutat. 

ják. Ha a  rétegeket  alkotó tanulók számát és a kpott szavaza-

tokat párhuzamosan szemléljük a segitőkészség átlagaival, 

minden osztály vonatkozásában egyértelművé válik a kép e ré-

teg szerepét illetően. 

Az egyes övezetek közötti résekre vonatkozóan Pataki F. az 

alábbiakat állapitja meg: "Ha pl. a három elitett zóna között 

túlságosan élesek az  "ugrások" alapos okkal feltehető, hogy 

a csoporton belül alakult"alrendszerek"/rétegek, csoportok/ 

erőteljes hajlamot mutatnak az izolációra, s a belső fe-

szültségekre, vagy legalábbis az érintkezés lazitására. 

Amint a preferáltak csoportja és a közbülső zóna között 

a lejtéstúlságosan nagy "zuhanást"mutat, ugyancsak felte-

hető, hogy a preferáltak rétege - valamiképpen, minden-

esetre a megszokottnál nagyobb mértékű - kitüntetett szerep-

hez jut, s némiképp más módon jellemezhető, mintha a lejtés 

éve kiegyenlitettebb volna." / 
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Bár a szerző a szavazatok megoszlására vonatkoztatja az el-

mondottakat, a mi esetünkre még inkább érvényes a megállapi-

tás, mert . hiszen konkrét tevékenységre, a tanulók között és 

a közösségben létező viszonyra vonatkoztattuk. A Bersek isko-

lánál e  6.b. és az 5.a., a MÁV Nevelőotthon esetében a 7.a. 

és a 6.a. osztályoknál legmagasabbak az egyes övezetek közötti 

réseket összegező mutatók. 

Közösségi munkavégzés vizsgálata 

A közösségektevékenységének hatékonyságát, teljesítőképessé-

gét, összeforrottságát nagymértékben meghatározza, hogy tag-

jai mennyit tesznek, mennyit dolgoznak érte. A pedagógusoknak 

- akik felelősek az osztályközösségek fejlesztéséért - feltét-

lenül szükséges, hogy részleteiben és összességében ismerjék 

és átfogó képük legyen arról, hogy az osztályközösség és annak 

tanulói milyen szinten végzik közösségi munkájukat. Hiszen 

társadalmunkban a szocialista ember egyik legfontosabb tulaj-

donsága az aktivitás, a közösségben és a közösségért végzett 

munka. Mint minden tulajdonság, ez sem fejlődik ki önmagától, 

spontán módon. Nevelői ráhatásokkal és céltudatos fejlesztés-

sel kell kialakitani, mint minden más személyiségjegyet. 

Céltudatosan csak akkor fejthetjük ki  nevelői tevékenységün-

ket, hafeltárjuk a személyiségek neveltségi szinvonalát, az 

egyén és a közösség munkavégzésének szintjét. 

A tanulók mindennapi tevékenységük során szerzik tapasztala-

taikat társaik közösségi munkájáról. A tevékenységek folya-

matában alakul ki a közösség értékelő és normarendszere.. 

Minél magasabban és minél egységesebben értékelik : az osztály-

közösség tagjai egymás közösségi munkavégzését, annál kife-

jezőbbé válik a közösségen belüli kohézió. Vizsgálatunk so-

rán felmértük az egyes osztályok közösségi munkavégzésének 

szintjét, amelynek feldolgozási módja és menete megegyezik 

a segitőkészség tanulmányozásakor leirtakkal. A két iskola 

osztályközösségei közösségi munkavégzés vonatkozásában a kö- 

vetkező képet mutatják: 
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Bersek J. Ált. Iskola 

Osz- 
tály  A. B  

l.cs.2.cs.3.cs 
C D 

1.cs.2.cs.3.cs 

5.a.  .3,6 4,5 3,8 2,6 3,6 1,2 1,4 1,1 

5.b.  3,6 4,6 3,5 2,8 3,5 1,1 1,2 1,o 

6.a.  3,9 4,6  3,9 3,1 3,o o,4 1,3  1,o 

6.b.  3,4 4,6 3,5. 2,2 4,7 1,o 1,7 1,5 

7.a. 3,8 4,6 3,7 3,2 2,6 o,7 1,o o,9 

8.a. 4,2 4,8 4,3 3,4 2,8 o,2 1,o 2,4 

MÁV Nevelőotthon 

Osz- 
tály A 

B 
. 

1.cs.2.cs.3.cs.4.cs 

C D 

1.cs.2.cs.3.cs.4.cs 

5.a.  3,6 4,2 :3,7 3,1 - 2,2 o,9 o,8 o,8 - 

5.b.  3,7 4,2 3,7 3,4 - 1,6 0,7 1,3 1,1 -. 

6.a. 3,2 4,2 3,4 2,8 - 2,8 o,9 1,8 .1,4 - 

7 . a. 3,2 4,o 4,o 3,4 2,8 4,2 1,2 o,4 1,2 1,4 

8.a. 3,7 4,3 3,6 3,4 - 1,8 2,3 1,2 o,8 - 

A = osztályátlag 

B =.csoportátlagok 

C = csoportok közötti rések összege 

D . =  csoportokon belüli abszolút variáció szélesség 

A közösségi munkavégzés osztályátlagai a Bersek iskolánál 

az 5. osztálytól a 8. felé haladva az átlagértékek emelked-

nek. Törés csak a 6.b. osztály esetében figyelhető meg. Az 

értékek növekedése arra enged következtetni, hogy az évek 

múlásával a kööösségek, eiségesebbé, hatékonyabbakká válnak. 

Bár az idő ilyen vonatkozásban nem szükségszerű feltétele a 

közösségeken belül az egységes munkavégzésnek, hiszen  ezt  

mutatja  a 6.b. osztály példája is. A MÁV Nevelőotthon osz-

tályainak mutatói az utóbbi feltevésünket látszanak igazolni. 
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A legmagasabb átlagértékeket az 5.b. és a 8.a. osztályoknál 

figyelhetjük meg. A 6.a. és a 7.a. osztályok a két iskola vi-

szonylatában is a legalacsonyabb mutatóval rendelkeznek. A 

csoportok adatainak átlagaiból kitűnik, hogy az Egyes övezetek 

lényeges eltéréseket mutatnak egymástól. A preferáltak réte-

ge`a Bersek iskola osztályainál minden esetben magasabb átlag-

értékeket mutat, mint a MÁV Nevelőotthon hasonló rétegei.. 

Viézont az átlag alatt preferáltak átlagérték mutatói a MÁV 

Nevelőotthon esetében nem csökkennek olyan alacsony szintre, 

mint azt a Bersek iskola néhány csoportjánál megfigyelhetjük. 

Bár ezeknél a rétegeknél az abszolút variáció szélesség 1,5 

illetve 1,1-et mutat, ami arra utal, hogy tág határok között 

ingadoznak az értékekt.Az osztályközösségek csoportjai kö 

zötti rések összegének. mutatói a Bersek iskolaesetében a .  

7.a., 8.a. és 6.a. osztályoknál a legalacson yabb. A MÁV Neve-
láotthonnál pedig 5.b., 8.a. és 5.a. osztályoknál mutat hason 

lóan.alacsony értéket. Ez egyúttal azt is kifejezi, hogy 

ezeknél a közösségeknél tapasztalhatjuk a legkisebb tagoltságot. 

Ez pedig feltétlen kihat a közösség eredményes munkavégzésére, 

hangulatára, kohéziójára. A magas értékek - a csoportok 

közötti rések összegének esetében - erős tagoltságra utalnak, 

ami a vizsgált minőségi értékejllző vonatkozásában nem ha-

nyagolható el. Az egyes osztályok között jelentkező érték- 

'. különbségek egyben megadják azokrangsorát is, amely a Bersek 

iskola esetében megegyezett az igazgató állásfoglalásával. 

Az osztályok átlagait ha összehasonlitjuk a csoportok közötti 

különbségek összegének mutatójával, eltérések figyelhetünk 

meg a két sorrend alakulásában. Ez érthető is, hiszen az 

osztályközösségeken belül.a közösségi munkavégzést nem lehet 

csupán a közösséget, alkotó tanulók munkavégzésének összegéből 

megállapitani, bár . tendenciális jelleggel a mutatók bizo- 

nyos következtetésekre adnak lehetőséget. Az osztályok vonat-

kozásában feltétlenül figyelembe kell venni a szélső értékeket 

is, mivel az átlagostól való eltérés mind pozitív, mind negatív 

irányba nagymértékben kihat a közösség életére. 
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.A segitőkészség és a közösségi munkavégzés minden közösség 

életében jelentősszerepet tölt be. Szükségesnek tartottuk a 

vizsgált két minőségi értékszint adatainak összehasonlitását 

azon meggondolásból, hogy a tanulók értékelési viszonyai 

különböző viszonylatok megitélésének esetében mennyire moz-

gékonyak. 

A segitőkészség és .a közösségi munkavégzés esetében az osz-

tályközösségek övezeteinél jelentkező különbségek. összegé-

nek párhuzamos bemutatása.. 

Bersek J.Ált.Iskola 

5  

4  

3  

2  

1  

5.a. 	5.b. 	6.a. 	6.b.  7•a• 
	8.a.  

MÁV Nevelőotthon  
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Mint a grafikonok is mutatják, az értékelési szintek a 

különböző vonatkozások esetében eltérnek egymástól. Ez egyben 

kifejezi, hogy az osztályközösségeken belül az értékelési 

minták nem merevek, ami minden bizonnyal kedvezőbb légkört 

jelent a tanulók számára. 

Az osztályközösségek övezeteit a fentiekben ismertettc kon-

cepciókon túlmenően szükségesnek tartottuk egy másik vonat-

kozásban is megvizsgálni. Már a dolgozat elején utaltunk 

arra, hogy azoknak a tanulóknak a kiléte felől is érdeklőd-
; 

/tank  - a kérdésfeltevés során - akik hátráltatják a 

7  közösségi munkát. Miután összegeztük az elutasitásokat, az 

a kézenfekvő lehetőség kiválkozott, hogy megvizsgáljuk, ho- 

gyan oszlanak  meg az  egyes övezetekhe±i a közösségi munkát hát-

ráltató tanulók. Hiszen e kérdés megválaszolása esetén az 

egyes övezetek hatékonyságára 	a ' megállapotittakon kivül - 

még élesebben rávilágithatunk. Feltevésünk az volt, hogy q 

közösségi munkát hátráltató tanulók, vagyis ebben a vonatko-

zásban az eluasitottak a legnagyobb százalékban az átlag alatt 

preferáltak rétegében helyezkednek el. Hiszen minden bizony-

nyal azért kaptak kevés választást, mert a közösség a vitel- 

. kedésformájukat nem fogadja el, s ehhez szorosan kapcsolódik 

a közösségi munkavégzéshez való negativ viszonyulásuk is. 

Az alábbi táblázatban bemutatjuk, hogyán helyezkednek el a 

három övezeten belül a közösségi munkát hátráltató tanulók, 

és feltüntetjük, hogy az egyes csoportokban lévő elutasi-

tottak az össz jelölés hány százalékát kapták. 

Bersek J. Alt. Iskola 

Osz- 	Tanu- 
	Szava- 	Tanu- Szava- 	Tanu- Szava- 

tály 	lók sz. 	zat 	lók sz. zat 	lók sz. zat 
db 
	

db 	/ 	db  

I.csop. II.csop. III.csop. . 

5.a. o o 4 7,2 9 92,6 

5.b. 1 1,6 9 8o,o 5 18,3 

6.a. o p 5 1 .5,1 4 84,8 

6.b. 1 1,5 9 45,3 4 53,1 

7.a. o o 3  23,2  7 76,4 

8.a. o o 2  10,1 6 89,8 
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MÁV Nevelőotthon 

Osz- Tanu- Szava- Tanu- Szava- Tanu- Szava- Tanu- Szava- 

	

tály lók sz.zat 	lók sz.zat 	lók sz.zat 	lók sz.zat 
db 	/ 	db 	/ 	db. 	/ 	db. 

I.csop. 
	II.csop. 	III.csop. 

	IV.csop. 

5.a.  

5.b.  

6.a.  

7.a. 

8.a. 

2 

0 

o 

3 

5 

4,o 

0 

0 

8,6 

14,7 

8 

2 

lo 

1 

7 

70,0 

38,4 

46,o 

1,7 

52,9 

3 

3 

11 

2 

4 

26,o 

61,5 

'53,8 

6,8 

32,3 

7 82,7 

A két iskola tanulóiból 13o-at jelölnek meg /39,o9 // az osz-

tálytársak, s ez a mutató feltétlen figyelmet érdemel. Hiszen 

ezen a gyermekek az osztályközösségek tagjai, s ezáltal gátol-

hatják az esetleges magatartásformájukkal, erkölcsi normáikkal 

- közvetve vagy közvetlenül - a közösségi szellemet, az akti-

vitást. Ezek a tanulók tanulmányi téren is messze alatta marad-

nak az osztályátlag mögött, s ez még súlyosbitja mind a közös-

ség, mind az érintett közösségi munkát hátráltató tanulók hely-

zetét. Ha perspektivikusan szemléljük a szóbanforgó tanulókat, 

kevés remény van arra, hogy az általános iskola befejezése után 

pozitivan fognak viszonyulni munkahelyük kollektívájához, vagy 

annak munkaerkölcséhez. Ugy véljük, hogy a problémafelvetés 

ebben a vonatkozásban sem alaptalan. A közösségi munkát hát-

ráltató tanulók problematikájához szorosan kapcsolódik közös-

ségeken belüli elhelyezkedésük. A táblázat adataiból világosan 

kitűnik, hogy zömmel az átlag alatt preferáltak rétegében he-

lyezkednek el. Ez a tény sok vonatkozásban meghatározza fej-

lődésük lehetőségeit, hiszen többnyire azoknak a negativ ten-

denciáknak vannak kitéve, amelyek személyiségük alakulására 

nagy valószinűséggel gátlólag hatnak. Minél hosszabb ideig 

tart ez az állapot, annál erősebben érlelődnek meg közösség-

ellenes nézetei, viselkedésformái és állásfoglalásai. 

Ha a közösségek vonatkozásában vizsgáljuk a problémát, fel-

tétlen pozitivumként kell értékelnünk az osztályközösségek 

azón megnyilvánulását, amikor is a leadott jelöléseikkel 

elitélik társaik passzivitását, esetleges viselkedésformáit, 
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s mindazt, ami a közösségi munka hátráltatásában nyilvánul meg. 

Ez jelzi egyben azt is, hogy a közösség életét szabályozó és 

irányitó érték- és normarendszer aktiv erőként él és működik 

az egyes osztályokon belül, ami egyúttal biztositja a fejlő-

dés pozitív irányú lehetőségét is. 

Az egyes osztályok mutatóit  szemlélve éles eltéréseket állapit-

hatunk meg. A preferáltak rétege esetében a MÁV 8.a. és 7.a. 

osztályainál figyelhetjük meg a legmagasabb előfordulásokat, 

amely minden valószínűséggel érezteti hatását a közösségi 

munkavégzés alakulásánál is. A 6.a. osztály esetében viszont 

feltűnően sok azoknak a tanulóknak a száma /21/, akiket tár-

saik különböző indokolásokkal megjelölnek. A probléma jelent-

kezésével már az előző részben találkoztunk, amikor is a segi-

tőkészség és a közösségi munkavégzés osztályértékeléseinek át-

lagai alatta maradtak a két iskola minden osztályának mutató-

inál. Az értékek és mutatók párhuzamos megjelenései egyértel-

műen utalnak a hiányosságokra és a közösségeken belül jelent-

kező negativ tendenciákra, amire feltétlenül fel kell figyelni. 

A Bersek iskola esetében az 5.b. osztálynál figyelemreméltó 

jelenséget állapithattunk meg. A 15 közösségi munkát hátráltató 

tanulóból 11-et az Állami Nevelőotthon gyermekeiből jelöltek 

meg. Ezen tanulók a pszichés ártalmakon és sérüléseken kivül 

személyiségük fejlődésére rendkivül negativ hatással van  a  

közösségen belül elfoglalt helyzetük. A probléma ilyen irányú 

vonatkozására is szükségesnek látszik felfigyelni, hiszen 

ezen tanulóknak egyedüli támaszuk a pedagógusok, helyzetük ja-

vitásán kizárólag ők segithetnek. 
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NÉHANY MEGÁLIAPITÁS ES .KÖVETKEZTETÉS  

A tanulók erkölcsi tudatának tanulmányozása és vizsgálati 

eredményeinek ismertetése után szükségesnek látjuk néhány 

összegügialó jellegü megállapitást. Már a dolgozat elején 

utaltunk arra, hogy az ismeretek a meggyőződés alapját képe-

zik, s igy azok közvetvey vagy közvetlenül résztvesznek a 

meggyőződés kialakitásában, ugyanakkor a meggyőződés az er-

kölcsi fogalmak és normák ismeretét isfeltételezi. 

á tanulók erkölcsi itéleteinek tartalmi elemzése során éppen 

ezen szempontok vezéreltek bennünket, hogy rávilágitsunk hé-

hány erkölcsi fogalom esetében az ismeretek pillanatnyi szint-

jére. A vizsgálati eredmények kétséget kizárólag bizonyitjak, 

hogy az egyes erkölcsi fogalmakat különböző szinten ismerik 

a tanulók. Az osztályok és az iskolák közötti  külömbség érté-

kek a nevelői ráhatás és tudatositáw nem egységes voltára utal-

nak. Ezt látszanak igazolni a három erkölcsi fogalom -- helyes, 

részben helyew és helytelen - megoldásainak százalékos eltérései. 

Az osztályokon belüli szintkülömbségek problematikájára a 33 er-

kölcsi fogalom megértettsegének vizsgálata még élesebben rávi- 

lággt, s ugyanakkor az is megállapitást nyert, hogy a tanulók 

erkölcsi fogalomismeretei az életkorral együtt növekszenek, és 

a gyengébb magatartásu tanulók esetében az erkölcsi fogalmak 

megértettsége jelentős.eltérést mutat a jeles, illetve a jó ma-

gatartásuak teljesitményével szemben. A  Bersekiskola esetében 

az 5-ös magatartásuak 67,74 x-os, mig a harmas-kettesmagatartá-- 

su tanulók 58,75 %-os helyes megoldást teljesitményt értek el.  

~1 MAV Nevelőotthonnal is hasonlóak az eredmények. Az ötös maga-

tartasuak 66,45 %-os,  

%-os teljesitményt mutatnak. Itt emlitjük meg és minden bizony-

nyal eredményesnek is tartanank egy olyan vizsgálat elvegzését, 

amolyben 7o-loo erkölcsi fogalom megertetitségének szintjét ta,r-  

nank fel, s ezáltal a külömbség értékek meg élesebben és differen-

ciáltabban mutatkoznanak meg. A hiányosságok és problémák kikü- 

szöböléséhez - mint arra az előzőekben mar utaltunk -- Ágoston 

György szavait idézzük: miszerint "Az erkölcsi tudatosság kia- 

lakitásának legfőbb eszköze az erkölcstani oktatás. 

a narmas-kettes magatartasuak pedig ó"1,o7 
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4 tanulókat iskolába lépésüktől' kezdve, mintvégig erköl-

csi oktatásban kell részesitenünk, értelmi fejlődésükhöz 

mérten rejtegetnünk, magyaráznunk kell a helyes, az er-

kölcsös magatartás és cselekvés normáit. Ezt a munkát épp-

oly tervszerüséggel kell végeznünk, mint bármely iskolai 

tantárgy fogalomrendszerének kiépítését. Az egyszerü er-

kölcsi képzetektől fokozatosan el kell juttatnunk tanuló-

inkat az erkölcsi fogalmakhoz, az erkölcsi jelenségek pri-

mitiv, differenciálatlan megitélésétől elvi, finoman diffe-

renciált megitéléséhez. "/71/ Ehhez a munkáhlz az összes 

szaktanár együttew összefogása válik szümségessé, hiszen 

az egyestEntárgyak anyagaib án található példák erkölcsi 

vonatkozásai és azoknak céltudatos feltárása jelentős mér-

tékban hozzájárul tanulóink erkölcsi ismereteinek szélesi-

téséhez és mélyitéséghez. UggTancsak nélkülözhetetlen az 

osztályfőnokök tervszerü, tudatositó tevékenysége, a tanu-

lók erkölcsi intellektusának fejlesztésénél. 

A problemanelytetek, amelyekben a tanulók erkölcsi itélő-

képességét vizsgáltuk, - amely egyben az erkölcsi normák 

belátásának bokára is utal - néhány ieltünő jelenségre 

hivjak fel a figyelmünket. 

Meglepően magas azon tanulók szánna, akik negativ szándékot 

tételeznek fel társaikról /Bersek 42;8 %, MAV 5 5 ,3 % / 

Lényeges elterést mutatnak az egyes osztályok %-os megoszla-

sai a negativ es pozitiv szándék feltételezése között. Pél-

dául Bersek 5/a. 58,6 %, 5/b 17,8 % tetelez fel negativ 

szándékot, vagy a MAV-nal 6/a 78,4 %, 5/b 36,.8 %. Mind a 

két jelenség jel i, hogy tanulóink között sokan vannak olyan 

tanulók, akik bizalmatlanul szemlélik társaikat, illetve 

azok ismeretlen idmenetelü döntését és cselekvését. Külö-

nösen aggasztó azon osztályközösségek helyzete, ahol domi-

náló jelleggel a negativ szándék reltételezese válik ural-

kodóvá. ivehezen kepzethető el, hogy azokban az osztályokban, 

ahol ilyen nagyloku a bizalmatlanság igazi közösségi élet 

alakuljon ki. Az erkölcsi vonatkozásu történetek márális rang-

sorolása is az osztályközösségeken belül uralkodó allasfogla-

laso kat tükrözik. Ilyen vonatkozasban a közösség iejlesztése 

és erősödése elkepzelietetlen az erkölcsi itélőkepesség helyes 
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kialakitása es egysegesitese nélkül. Hiszen a közösségek 

eleteben nem lehet mindegy, nogy milyen sulyosan itelnek 

el egy-egy erkölcsileg kirogásoiható cselekedetet. A ta-

nulóknai kialakult állásfoglalásokat nagymértékben befo-

lyásoljak azok a normák, illetve értékelési rendszerek, 

amelyek a közösségen belül uratlkodóvá váltak. hiszen  ezek-

hez viszonyitjak a t anulók az egyes cselekaedetek megite-. 

lesével kapcsolatos iteieteiket, vélemenyüket. Ugyanakkor 

ezek a normak a közosseg hatásara a tanulókban annyira 

megerősödhetnek, hogy az akkor is érezteti hatását, amikor 

a gyermek kikerül az adott közosségből. Ebben a vonatko-» 

zásb an meg nagyobb jelentőseget Keli tulajdonitanunk az 

osztályközosségeken belül kialakult erkölcsi itélőkepes-

ségnek. A vizsgálati eredmenyek a Bersek iskolamál megle-

hetősen változó kepet mutatnak. Az 5/a, 5/b és ó/b osztá-

lyok eseteben a lejlett erkölcsi itelőkepességü tanulók 

nem érik el az 5o %-ot, ami egyben azt jelzi, hogy ezek-

ben a kozosségekben tulsulyb an vannak a bizonytalan, illet-

ve fejletlen itélőkepességgel rendelkezőtanulók. A MAV 

ivevelőotthon esetében a lejlett erkölcsi itőlőkep ességüek 

minden osztaiy eseteben meghaladják az 5o %-ot. A számsze-- 

rü adatok jelzik mint az ereamenyeket, mint pedig a niá-

nyossagokat is. ugy véljük, hogy nevelési szem4ontból a 

lehetőségek korlatlanoknak mondhatók, hiszen a könyv, a 

film, a televizió és a netköznapok eseményei mindig szol-

gáltatnak témát, s ezeket megfelelő értelmezéssel küLhönbö-= 

ző reldolgozasokban értékelni tudjuk. A konkrét es élő ese- 

mények mindig maradandó nyomot nagynak a tanulókban, ugyan-

akkor az állástoglalas, amely a pedagógusok részéről einang-

zik, pozitívan nat az osztáiyközosseg velemenyének alakulá-

sára is. iutatómunkank jelentős fejezetet képezte a t anulók 

magatartásanak elemző vizsgálata, mivel napjainkban is  so-

kat vitatott temak köze tartozik. Szamos cikk és tanulmany 

elemzi es biralja a jelnlegi állapotokat, ae többnyira csak 

elméleti sikon. A vizsgálati eredmények a Ket iskola vonat- 

kozasaban elesen vilagitanak rá a jelenlegi állapotok ke-

vésbe megfelelő voltára. Jelentős eltérések ligyelnetők meg 
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az egyes tulajdonságok esetében az osztályr-őnöxök és az 

osztályközösség értékelesei közott. Ugyanakkor az is meg-

állapitást nyert, Hogy pedagógusonként változik az elteré-

si értékszintje. Ez minden bizonnyal annak tudható be, Hogy 

nem egyforma mértékben ismerik az osztályfönökök osztalykö-

zösségeik tanulóit. Diem Hanyagolható el az a vizsgalati 

eredmény sem, nogy a Kevésbé preferáitakrétyege valami-

lyen oknal fogva nem nyer reális értékelést az osztály-

lönokök részéről. A tanari vélemenyelteresek jelentős mér-

téket jól szemléltetik a MAIT A evelőotthon esetében az osz-

tályfönokök és a csoportvezető tanarok értékeléseinek kü--

lönbsegei, amikor is ket-rharom jegy eltérése is előr -ordul 

az egyes tanulók megitelesénel. Figyelmet érdemel tovabbá 

az a vizsgalati . eredmeny is, hogy egy«-egy tulajdonság mi- 

lyen mértékben kap dominaló szerepet a magatartasi jegy 

eldöntésénél. Az egyes tulajdonóságok szintkülönbségei -

egyértelmüen támasztják ala azt ajogos kivanságot, nogy 

a magatartási jegy helyett ciiftrencialt módon jegylemez--

zük és értékeljük tanulóinkat, mert csak igy érneti el az 

értékelés a nevelő natasát. Ismetelen nangsulyozni kíván-

juk, Hogy az osztályozas és értékélés objektivitása érde-

kében hallgassuk meg es  vegyük  figyelemge az osztályközos-

ségek véleményét is. 

Az önértékelések szintje számos problémára nivja fel a 

figyelmünket, amelyeket a tanulók személyisegének fejlesz- 

tésénel nem hagyhatunk figyelmen kivül. Midenekelőtt azon 

osztályxözosségek helyzete érdemel megkülönböztetett figyel-. 

met, ahol az egyes tulajdonások önértékelési atlagai ala-

cson értéket mutatnak. Az ónértékelések - mint erre  mar  

utaltunk - szoros összeö:üggést mutatnak a közosség érték- 

és normarendszerével. ugyancsak figyelmet érdemel a leg 

kevesoé preTeraltak onértékelési szintje, mivel a vizsgált 

öt tulajdonság esetében messze alatta maradnak a kevésbé 

preferáltak és preferáltak átlagértékei alatt. A két té-

nyező - nevezetesen a tanulók peremhelyzete ésalacsonyö ön-

értékelési szintje - feltétéhen pedagógiai beavatkl€ozasokat 

igényel. 	. 
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Az osztkközösségek szerkezetének és kohéziójának vizsgálati 

adatai számos figyelmet érdemlő problémura mutatnak. A szoci-

ometriai vizsgálódás eredményekent áliapithatjuk meg, hogy 

feltünően magas azon tanulók száma, akik nem rendelkeznek 

kölcsönös kapcsolatokkal, illetve azok száma, akiket a kö-

zösség valamilyen oknál fogva elutasít. Az ebből adódó pszi-

chológiai hatások komoly sérüléseket okozhatnak az érintett 

tanulóknál. A problémák orvoslása elsősorban az osztályfönö-

kökre hárul. Ugyancsak pedagógiai ráhatást igényel egyes 

osztályközösségek kohézigjának problematikája. Azoknál az 

osztályoicnal, ahol a preferáltak rétegének közösségi mun-

kavégzése, vagy segitőkészsége alatta marad a mások két 

csoport átlagértékénél, kevés valószinüséggel várhatunk po-

zitív hatást. 

A két éves vizsgálattal feltárt eredmények, probfhémák és 

hiányosságok lehetőséget nyujtanak az érintett iskolák ve-

zetői részére, hogy a fentieket, mint konkrét adatokat bi-

zonyitó erejü tényezőként használják fel az osztályfönökök 

nevelői tevékenységének értékelésével kapcsolatosan. Az 

egyes osztályközösségek több oldalról megközelitett vizs-

gálati adatai és azoknak az átlagostól eltérő értékei segit- 

ségül szolgálhatnak az iskolavezetésnek abban a vonatkozásban, 

nogy mely osztályfönököknel kell hathatósabb támogaatást bin-

tositani a nevelői munka eredményességét illetően. 

Végezetül megállapithatjuk, hogy a vizsgálati eredmények 

sok vonatkozásban megegyezést mutatnak a korábban feltárt 

vizsgálati eredményekkel, s igy egyben még nyomatékosabban 

kifejezesre jut a serdülő tanulók erkölcsi tudatanak terv- 

szerü és céltudatos fejlesztésének szükségeszerüsége. A ta- 

nulók erkölcsi tudatának konkrét, tényfeltáró kutatási ered-

ményei számos problémara hivjak fel a figyelmünket, amelye-

ket, ugy érezzük nem szabad figyelmen kivül hagyni. Iskoláink 

csak akkér tölthetik be rendeltetésüket, ha az oktató munka 

mellett a nevelői tevékenység , s ezen belül is az erkölcsi 

tudatformalás nagyobb jelentőségét kap. 
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Tanári vélemények és az osztály-

értékelés közötti különbségek 

B..5.a. osztály B. 5.b. osztály 

A B C D E A B C D E  

1 o,9 0,7 0,5 o,6 0,9 1  0,1 0,1 o, l o,4 o,5 
2 o,3 o,2  0,1  o,4 o,5 2 1,2 o,9 0,5 o,6 o,6 
3 o,6 0,3 o,6 0,4 0,4 3 1,5' 1,3 0,7 o,4 0,2 

4 0,9  0,1  0,7 l,o 1,2 4 2,1;° 1,5 1,1 o,6 l,o 
5  0,1  0,4 o,6 o,6 0,0 5  0,3, 0,2 0,2 o,2 1,3 
6 1,6 0,2 l,o o,3  0,1  6 1,5' 2,3 o,6 o,4 o,3 
7 o,3 o,5 o,6 o,3 o,3 ' 7 o,5 0,5 o,3 0,2 o,6 
8 0,5 1,1  0,1  o,5 0,7 8 0,0  0,1  o,2 o,4 0,3 
9 0,4 0,4 o,6 o,5 o,6 9 0,0 o,9 l,o 0,9 o,8 

lo o,o 0,1 l,o 1,1 o,2 lo 0,5 1,6 o,6 1,6 0,7 
11 1,5 1,6 0,5 0,4 0,3 11 1,6 o,8 0,2 o,2 0,3 
12 o,3 o,1 l,o 0,7 o,6 12 0,3 o,1 0,9  0,1 0,1 
13 o,1 0,3 o,2 0,0 0,3 13 o,8 o,8 0,0 0,4 l,o 
14 o,6 1,1 0,0  0,1  o,7 14 0,2 0,0 0,2 o,3 o,3 
15 o,1 0,5 0,0 o ,5 0,3 15 d,3 o,4 1,7 1,4 o,5 
16 o,9  0,1  o,8 o,3 o,2 16 o,o, o,o l,o 1,o 0,9 
17 o,5 o,6 o,6 o,6 0,4 17  0,1  0,9 o,2 o,6 o,3 
18 o,6 o,5 0,7 0,4 o,5 18 0,5 o,2 0,4 0,3 1,2 
19 0,0 0,0  0,1 0,1 0,1 19  0,1 0,1 1,2 o,2 0,2 
2o o,2 o,2  0,1  o,2 0,3 2o o,3 0,4 0,7 0,4 o,6 
21 o,6 0,9 o,1 l,o 0,9 21  0,1  o,1  0,1  0,3 1,5 
22 0,0 0,4 0,4 0 ,3 o,4 22 o,1  0,1  0,4 0,2 0,0 
23 0,0 o,1 1,2 0 ,3 0,3 23 0,5  6,5 0,0  0,1  0,2 
24 0,3 0,3 0,2 o,3 o,4 24 1,o 1,1 o,1 0,4 1,3 
25 0,2 0,0 1,o 0,2  0,1  25 l,o 0,9 1,3 o,9  0,1  
26 0,4 0,9 0,3 0,4 o,6 26 o,9 0,3 o,7 0,4 1,6 
27 o,8 o,8 o,6 0,7 o,7 27 o,6  0,1  o,6 o,5 0,5 
28 0,0 o,9 o,1 0,1 1,1 28 0,2 0,2 o,1 o,3 0,3 
29 o,7 o,4 0,5 0,2 0,4 29 o,2 0,5 o,8 o,9 o,8 
3o  0,1 o,7 0,0 o,1 o,3 3o 1,o 1,1  0,1  0,3 0,9 
31 1,8 0,3 o,6 0,7 1,8 
32 1,6 2,1 o,6 0,4 1,6 
33 o,6 0,7 0,5 0,4 o,4 

A = közösségi munka 

B = segitőkészség 

C = kötelességtudás 

D = őszinteség 

E = tiszteletadás 
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Tanári vélemények és az osztályértékelés 

közötti különbségek 

B. 6.a. osztály B. 6.b. osztály 

A BC D E A B C T E 

1 0,4 0,9 0,5 0,4 0,5 1 1,3 2,6 o,6 1,7 2,5 
2 1,3 1,5 0,4 o,2 0,3 2 1,2 1,2 o,8 o,4 1,2 

3 0,5 o,5 o,5 o,4 0,4 3 o,8 2,o 0,3 1,o 1,7 

4 o,5 0,4 o,6 o,2 o,4 4 o,9 1,o 0,3 1,o 2,2 

5 0,4 o,5 0,4 0,3 o,7 5 o,7 1,9 0,4 1,9 1,9 
6 o,2 1,3 0,7 1,7 o,2 6 1,7 1,5 0,5 1,4 2,3 
7 o,1 2,2 o,2 o,3 0,3 7 o,9 o,3 1,1 1,1 1,1 
8 o,2 0,7 1,1 o,2 0,5 8 0,2 0,0 o,8 1,2 o,7 

9 o,8 0,9 0,1 o,8 o,6 9 0,5 o,5 6 ,5 o,6 o,5 
lo o,2 o,8 o,1 o,8 o,6 lo o,8 0,1  0,2 o,2 0,5 
11 o,2 0,3 0,3 0,3 o,2 11 0,5 o,7 0,2 o,6 0,1  
12 0,3 o,1 o,2 o,8 1,o 12 1,2 2,5 o,4 1,1 1,8 

13 6,1  0,5 o,1 o,0 0,3 13 l,o 1,1 l,o l,o 2,o 
14 0,4 o,7 0,5 o,2 0,4 14 o,3 o,8 o,7 1,2 1,7 
15 o,5 0,4 0,5 o,6 o,5 15 o,6 2,o ó,0 2,3 1,7 
16 o,2 o,2  0,3 o,3 o,2 16 o,6  o,7 o,8  o,9 o,4 
17 o,2 1,2 0,5 o,1 0,7 17 l,o 1,1 1,o 1,2 o,7 
18 0,9 o,2 0,3 1,o 1,o 18 0,1  o,2 o,2 o,2 0,0 
19 1,2 o,1 0,3 o,6 o,4 19 0,1 o,2 0,0 o,3 o,2 
2o 0,7 1,4 0,7 0,7 o,1 2o 0,2 0,4 o,3 o,5 0,3 
21 1,2 1,5 0,3 0,5 1,4 21 o,4 o,6 0,7 o,7 o,2 
22 o,4 1,9 o,1 0,7 o,8 22 0,4 o,5 0,4  1,4 1,2 
23 0,0 0,0 1,2 0,7 o,8 23 o,5 0,4 0,5 o,8 o,5 
24 o,2 o,9 0,7 0,5 o,6 24 o,6 0,7 o,2 o,5 0,0 
25 o,4 0,7 o,6 0,5 o,6 25 o,8 1,o 1,1 b,9 1,6 
26 0,3 o,4 0,9 o,7 o,6 26 0,2 o;4 o,2 0,4 0,1  
27 0,5 o,3 0,2 o,2 0,2 27 0,1 0,1 o,0 0,3 0,0 
28 o,1 o,1 0 ,1 o,.l o,1 28 0,1  0,3 0,1  0,2 o,8 

A = közösségi munka 

B = segitőkészség 

C = kötelességtudás 

D = öszinteség 

E = tiszteletadás 
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Tanári vélemények és az osztály-

értékelés közötti különbségek 

B. 7.a. osztály B. 8.a. osztály 

A B C D E  A B C D E  

1 o,9 1,3 0,6 o,1 0,3 1 0,7 o,1 o,1 0,5 o,1 

2 0,3 o,2 o,6 o,8 1,5 2 o,5 0,2 o,5 o,5 0,4 
3 1,1 1,3 l,o 0,5 0,0 3 o,3 0;2 o,2 0,4 o,2 

4 o,5 0,4 0,5 o,2 0,3 4 0,0 0 o,2 0,1 0,1 

5 o,6 0,5 0,5 0,3 o,2 5 0,9 0 o,1 0,2 o,1 

6 l,o 1,4 0,0 1, -1 0,7 6  0,1 .o,1 1,2 l,o 1,8 

7 o,8 o,6 o,2 o,8 0,0 7 0,9 o,2 o,3 0,1  0,9 

8 0,1 0,1 0,5 o,7  0,1  8 0,4 o,6 o,3 o,l o,l 
9 1,4 1,4 o,5 o,2 0,4 9 0,7 o,3 o,1 o,4  o,6 

lo o,8 0,7 o,3 0,7 o,6 lo 0,2 o,2 0,3 o,5 o,3 

11 o,5 o,6 0,3 o,5 o,2 11 o,1 o,8 0,3 0,0 0,0 

12 o,7 o,8 o,2 o,1 0,9 12 o,6 0,7 o,6 o,6 o,5 

13 1,o 1,1 1,o 1,o 2,o 13 0,1  o,1 o,'o o,o o,o 

14 0,0 o,8 0,4 0,6 0,4 14 o,2 o;4 o,2 o,5 0,4 

15 o,7 0,7 o,4 1,o o,9 15 0,3 o,1 o,4 o,9 o,8 

16 o,2 o,2 o,1 o,6 o,6 16 o,5 o,6 o,8 o,7 o,2 

17 . 0,5 o,6 0,3 0,3 o,3 17 o,8 0,4 0,4 0,4 o,2 
18 o,4 0,3 o,5 0,7 o,6 18 o,6 1,1 0,0 0,5 o,3 

19 o,2 0,0 0,3 o,4 1,3 19 o,6 o,7 o,6 o,7 0,4 

20 o,4 0,4 o,5 o,4 o,9 2o o,1 0,0 o,1 o,1 0,0 

21 o,7 o,6 o,9 0,9 0,0 21 o,7 o,8 0,3 .  0,3 0,1  

22 o,9 .o,8 o,5 0,4 o,5 22 o,9 0,0 0,0 o,1 0,0 

23 o,3 0,7 0,4 0,4 o,3 23 o,2 0,0 o,4 o,9 o,8 

24 o,3 o,7 0,0 o,9 o,6 
25 o,4 o,1 0,4 o,o 0,3 
26 0,3 o,5 0,4 o,4 o,2 
27 o,2 1,2 1,2 1,1 0,7 
28 o,4 0,4 0,2 0,1  o,6 

29 0,4 o,3 0,3 o,5 0,0 
3o o,2 0,4 0,4 o,3 o,2 
31 0,5 o,6 0,3 0,3 0,3 
32 0,5 o,1 0,3 0,2 o,1 

A = közösségi munka 

B = segitőkészség 

C = kötelességtudás 

D = őszinteség 

E = tiszteletadás 
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M. 5.a. osztály 

Tanári vélemények eltérése az 

osztályközösség véleményétől 

az egyes tulajdonságok esetében 

Közösségi 
munka 

MÁV 	Iak. 

Segitő- 
készség 

MÁV 	Isk. 

Kötelesség- 
tudás 

MÁV 	Isk. 

őszinte- 
ség 

MÁV 	Isk. 

Tisztelet-
adás 

MÁV 	Isk. 

1 o,7 0,3 1,2 o,8 o,3 0,7 o,6 0,4 o,5 0,5 

2 1,3 1,7 o,8 1,2 1,1 1,1 1,9 2,1 o,8 1,2 
3 l,o 1,0  1,1 1,1 o,8 0,2 1,2 o,2 1,5 o,5 

4  0,1  o,9 o,9 o,9  0,1  o,9 1,4 o,6 o,4 o,4 

5 o,8 o,8 . 	2 o 1,9  0,1  o o 1,2 0,2 

6 o,4 1,6 o,7 1,3 1,1 1,1 o,8 o,2 0,7 0,7 

7 l,o 1,o 1,8 0 ,2 0 l,o 2,o o 1,8 o,2 

8  0,1  2,1 o,6 1,6 1,5 1,5  0,5 0,5 0,4 1,4 

9 1,3 o,7 2,6 0,4 o,8 o,2 0,9 o,1 o,7 	. 1,3 
lo o,8 1,2 1 o 0,1 1,1 o,3 0,3 1,3 1,3 

11 o,4 1,4 1 2 o,9 o,1 o,3 2,3 o,7 2,7 

12 o,7 o,3 0,7 0,3  o,6  0,4 1,8 o,8 2,o l,o 

13 o,1 1,1 1,2 1,2 o,2 0,2 o,9 1,1 1,8 o,8 

14 o,5 o,5 o,2 o,2 1,2 0,2 o,7 o,7 o,8 1,8 

15 o,4 0,4 1,1 1,1 1,2 0,2 2,o 1,o 1,9 o,1 

16 1,1 1,9 o,3 1,7 o,3 0,7 1,4 o,6 1,3 0,3 

17 1,2 o,2 o,5 o,5 1,7 o,7 1,5 	. 1,5 1,7 0,7 

18 o;6 1,6 .  1,1 1,1 1,5 '1,5 o,8 1,2 o,2 0,2 , 

19 2,3 1,3 1,6 o,6 2,1  0,1  0,5 1,5 2,3 2,3 
2o 1,3 1,3 1 0 o,9 o,9 1,1  0,1  1,1  1,1 

21 o.9 1,1 o,9 1,1 0,4 o,4 0,7 0,3 1, 	o 1,o 

M = MÁV Nevelőotthon 

I = Landler J.Á1t.Iskola 
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M. 5.b. osztály  

Tanári vélemények eltérése az 

osztályközösség véleményétől  az 

egyes tulajdonságok esetében 

Közössé- 
gi munka 

M I 

Segitő- 
készség 

M 	I 

Köteles- 
ségtudás 

M 	I 

Oszin- 
teség 

M 	I 

Tiszte- 
letadás 

M  

1 0,1  0,1 o.4 0,6 0,4 0,6 0,4 0,4  o,5  1,5 

2  o,5  0, .5 0,5  o,5 0,4  o,6  0,l  0,1 0,1 0,1 

3o o,6  1,6 0,2  o,2  0 1 0,2 1,2 0,2 1,2 

4  o,3  0,7 0,4  o,6 o,2 o,8 o,2  1,2  o,2  1,8 

5 0,4 1,4 0,3  o,7 o,5  0,5 0,4 0,4 0,4 1,4 
6 0 0  o,2  0,2 0 0 0 1 0  1 

7 0 0  o,6  1,4 0,4 1,4 0 1 0,4 1,4 

8 0,l  0,1 0,2  o,8 0,5 1,5  o,3  0,3 0 1 

9  o,3  0,7 0,4  o,6 0,3 0,3  o,5  0,5 0,4  o,6  
lo  1 1  o,4  0,6 0,5  o,5 o,5  1,5 0,5 0,5 

11 0,4 0,4 0,l  o,9  0,4  o,6  0,l  0,1 o,2  0,2 

12 0 1  o,3 0,7 0,1  o,9  0,5  o,5 o,6 o,6 

13  o,2  1,2 0,4 1,4  o,6 o,6 0,4 0,4 0,5 o,5  

14 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
15 0,6 0,4 0,6  o,6 o,2 o,8  0,4  o,6  0,2 o,2 
16 0,l 0 ,1 0 1 0,4 1,4  o,6  0,4 0,4 0,6 

17 0,3 0,3  o,6  1,4  o,6 o,6 o,2  0,2 0,4 0,4 

18 0,3 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5  o,2 o,8  0,3 0,7 

19 0,l 0,9 0,3  o,7 o,6  1,6  o,3  0,7 0,3 1,3 
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M.• 6.a. osztály 
Tanári vélemények eltérése az osztály-

közösség véleményétől az egyes tulajson-

ságok esetében 

Közössé- 
i munka 

M 	I 

Segito- 
készség 

M 	• 	I 

öteles- 
ségtudás 

M 	I 

Oszin- 
teség 

M 	I 

Tiszte- 
letadás 

M 	I 

1 0,5 o,5  1 0 O,l 0,1 1,6 o,6  0,4 0,4 
2 0,3 0,7 o,6  0,4 0,2 o,8  0,3 o,3  1,1 1,1 

3 0,3 0,3 0,3 1,3 2,4 0,4 2,3 0,3 1 ,8 o,8  

4 0,9 0,9 0 1 2,1 2,1 0,9 0,9 0,5 0,5 

5 1,8 0,2 0,7 0,3 1,5 0,5 1,6 0,6 1,4 0,4 
6 0,9 0,9 0,3 0,3 0,9 0,9  o,6  0,4 1,2 o,2  

7 1,2 1,2 o,5  0,5  o,6  1,6 0,2 o,8  0,9 o,9  
8 1,2 2,2 1,16 1,1 2,4 2,4 1,8 o,8  1,8 1,8 

9 0,7 0,3 0,7 0,3 1,6 o,6 o,8  0,2 o,7  0,7 
lo  1,2 o,8  0,1 0,1 o,8 o,2  0 0 1,2 o,2  
11 0 1 0,l 0,1 0,1 0,1 1,2 o,8  2,1 0,9 
12 o,3 o,3  0,4 0,6 1,4 0,4 1,3 0,3 1,4 0,4 
13 0,1 0,1 1 0 1,1 0,1 o,8  0,2 o,7  0,7 
14 o,3  1,3 1 1 1,3 2,3 o,8  1,8 1,7 0,7 
15 o,6 o,6  1,2 o,2 o,8  0,8 1,4 0,4 0 0 
16 1,8 o,8 o,6  1,4 1,6 2,6 1,2 1,2 o,9  0,9 
17  o,7  0,7 o,2 o,2 1 1 1 	,4 0,4 1,1 0,1 
18 1 1 1,2 1,2 0,1 2,1 1,1 1,1 o,9  0,9 
19 o,5  0,5 1,6 o,6 o,6  0,4 0,3 0,3 0,5 0,5 
2o o,7  0,7 0,5 0,5 0,3 0,3 0,5 0,5 0,3 0,3 
21 0,9 0,9 0,3 0,3 2,3 1,3 1,1 0,1 o,8  0,8 . 

22 1,5 1,5 o,8 o,2  2 2 1,8 o,8  1,6 o,6  
23 0,1 o,1  0  o  0,8 o,8  0,1 O,l 0,1 0,1 
24 0,1 0,1 0,1 1,1 0,1 0,1 o,8  0,2 o,7  0,3 
25 1,2 o,2 o,2 o,8  2,2 o,2  0,9 0,1 1,8 0,8 
26 o,9 o,1  0,1 O,l 0,1 0,9 o,5  0,5 o,5  1,5 
27 o,6  0,4 0,3 0,3 1,5 1,5 	. 1,5 0,5 o,8  1,2 
28 1,3 o,7  1,2 0,2 2,1 O,l 1,6 0,4 1,4 0,4 
29 0,6  o,6 o,5 o,5  1 1 2,1 0,1 1,1 1,1 
30 2,4 o,6  1,4 0,4 1 0 1,4 o,6  1,2 o,2  
31 o,8 o,8 o,6  0,4 o,7  0,7 0,7 o,3  0,7 0,3 
32 1 1 o,2  1,2 0,9 0,9 1,8 o,8  1,3 0,3 
33 0,5 0,,5 o,5  0,5 0,2 0,2 '0,3 0,7 1,4 o,6  

M = MÁV Nevelőotthon 

I = Landler J. Á1t. Iskola 
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M. 7.a. osztály  
Tanári vélemények eltérése az 

osztályközösség véleményétől az 

egyes tulajdonségok esetében 

rözössé- 
gi munka 

M 	I 

Segito- 
készség 

M 	I 

Köteles- 
ségtudás 

M 	I 

Oszin- 
teség 

M 	I 

Tiszte- 
letadás 

M 	I 

1 1,6 0,4 0,3 0,7 1,3 1,3 1 0 0,3 0,7 
2 o 1 1 1 o,3 o,7 1,4 o,6 o 1 
3 o,9 o,9 1 1 o,9 o,1 2,7 o,7  0,1 0,1 
4 o o o,2 1,8 1,6 .0,6 o,6 o,4 1,1 0,9 
5 o,3 o ,7 o,7 o,3 o,7 o,7 0 0 0 0 
6 1,5 o,5 o,2 o, 2  o,3 o,3 o,3 0 ,3 0,4 0,4 
7  0,1  l;l 0 1 1 1 1,1 o,9 o,7 2,3 
8 0,4 o,6 o,3 0,7 1,5 0,5 o,1 o,1 1,2 0,2 

9 o,5 0,5 0,4 0,4 1,7 o,3 o,6 1 ,3 o,4 0 , 6  
10 1,4 0,4 o,7 1,7 o,1 1,1 1,7 o,3 o,3 o,7 
11 o,6 o,4 0,5 o,5 1,7 0,7 1,3 o,3 1 1 
12 0,4 0,4 1 2 2 0 o,3 0,3 1,4 0,4 
13 o, 9 1,1 1,8 0,2 0,7 o,3 0,4 0,4 1 .o 
14 0,5 0,5 o,8 o,8 0,5 o,5 0,2 0,2 o,6 0,4 
15 0,9 o.,l o.,5 o,5 o,9 0,9 1,2 1,2 1,7 0,7 
16 o>,1 0,1 0,4 o,6 o,1 0,1 0 1 0,9 1,1 
17 0 , 1  o,9 o,.3  0,3 0 , 1  0 ,9 0 ,5  o,5 o,3 0,7 
18 o,2 o,8 0,3 o,7 o.,1 0,1 1 1 o,9 0,9 
19 o, l o,1 1,9 1,1 1,5 0,5 o,5 0,5 1,3 o,3 
2o o.,.2 1,,2 0,2 o,8 0 1 o,6 0,4 1,3 1,3 
21 0,1 o,1 1 0 0,9 o,9 1,1 1,1 0,4 1,4 
22 1 1 0,5 0,5 o,2 0,2 o,1 o,9 o,8 o,8 
23 0.,2 0; ,2 1,2 o,8 0,2 o,2 0,2 o,8 0,5 0,5 
24 o,2 1,2 o,2 0,2 0,9 . 	1,9 o,1 1,9 o,1 0,9 
25 0,2 o,8 1 2 0,9 0,1 0,4 o,6 0,4 1,6 
26 o,7 0,7 0,3 o,3 0,2 1,2 o,6 1,4 1,3 0,7 
27 0,4 o,4 1,4 o,6 1,6 0,6 0,2 0,2 1,3 o,3 
28 0,4 1 ,6 o,6 0,4 0,3 0,7 1,5 0,5 o,6 1,4 
29 0,2 1,2 o,,1 1,1 o,9 o,1 o,8 1,2 0,2 o,8 
3o 1 0 o,1  0,1  o,1 o,1 o,3 0,7 0,4 o,6 
31 o,1 1,1. 1,3 0,7 0,4 1,4 1,8 o,8 1,4 0,4 

M = MÁV Nevelőotthon 

I = Landler J. Ált. Iskola 
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M.  8.a. osztály 

Tanári vélemények eltérése az 

osztályközösség véleményétől az 

egyes tulajdonságok esetében 

Közössé- 
gi munka 

M 	I 

Segitő- 
készség 

M 	I 

Köteles- 
ségtudás 

M 	I 

Őszin- 
teség 

M 	I 

Tiszte- 
letadás 

M 	I 

1 1,1 o,2  0,3 o,3  2,2 o,8 o,8  0,2 o,3 o,3  
2 1,6 0,4 2 1 2 0 1,2 o,8  0,4 0,4 
3 1 1 1,2  o,8  1 0 1,2 0,8. 0,5  o,5  
4 1,4 1,. 6 0,7 1,3 o,6  0,4 0 1 o,9  0,9 
5 0,8 0,2 1 ,1 o,9 0,9  o,9  0,2 0,2 0,3 o,3  
6 1,3 0,7 1,5 0,.5 1,4 o,6  1,6 o,6  1,8 o,2  

7 1,6  o,6 o,6 o,6 o,6  0,,6 2 0 2,3 o,3  
8 o,6 o,6  1,5 0,5 0,5 0,5 0,2 0,2. 1,1 0,1  

9 0,3 1,7 0,6 1 , 4 o,5  0,5  o,6  0,4 0 1 

lo  1,9 0,9 1,2 o,8  1 1 1,5 0,5 o,2 o,2  
11 0.,4 0,4. 1,5 0,5 1,3 1,3 1,8 0,8 o,3  0,7 
12 o,6  0,.6  o,5  0,5  o,6 o,6  0 0  o,8 o,8  

13 o,2  1,2 o,9 o,9  1,2 0,.2 o,6  0,4 0,5 0,5 

14 0 0 0;l 0,.9 0 1 2,7 2,7 0 0 

15 0,7 . 0, . 3 0,.9 0,l 1,5 0,5 1,3  o,3 o,8 o,2  

16 0,4 0 ; 6 0,4 0,4 1,6  o,6 o,7  1,3  o,2  1,2 

17 1,9 0;l o,6  0,4 0,2 1 ,2 o,2 o,8 0,1 0,1 

18 0,1 1,1 o,8 o,8  1,2 0,2 o,6  0,4 o,6 o,6  

19 0,3 0,3 0,7 o,7 1 , 1 0,1 0,9 0,l 0,7  o,3  

2o o,8  0,2 0,1 0,1 1,8 o,8  1,8 o,8  1,1 0,l 

21 o,9  0,l 0,9 o,9  1,8 o,8  0 1 o,8 o,2  

22 0,4 o,6  0;6  o,6 1,7  1,7 0,4 0,4 0,5 0,5 

23 0,,8 o,8  1,8 o,8  0,7 o,7  1,5 o,5  0,9 0;l 

24 4,5 0,5 0,3 0,7 0,3 0,7  o,6 o,6  0;6 0,4 

25 1,5  o,5  1,6 0,4 1,4  o,6  1,8 o,2 o,8 o,2  
26 o,5  0,5 1,7 o,3  1,6 0,4 o,7  0,3 0 0 
27 o,6 0,4  o,6 o,6  1,5 o,5  1 0 0 0 
28 o,2  0;2 o,2  0,2 0,2 o,2  0,8 0,2 0,3 0,3 

M = MÁV Nevelőotthon 

I = Landler J. Ált. Iskola 
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Dr.Ágoston György elvtársnak  
tszv.egyetemi tanár  

dtktori szigorlata.  
Melléklet: .1 db  disszertáció  

Hely ben 	.  

Prefesazor Elvtárs!  

Mellékelve .rov ics Laj 	Adatok a se Ülő tárulók erkölcsi tudátánák  
pedagógiai pszioholőgiai vizsgálatához 	 --  

cmü toktori értekezését tisztelettel felkérem, hogy azt megbiaá1ni 

sziveskedjék, Legyen szabad Professzor Elvtárs szivos figyelmét fel-

hivnam tanácsülésünk ama határazatár4, amely a bi sálat elkészitésének  

és bényujtásának legkésőbbi határidejét a kézhezvételtől számított 

b. hadik hónap utolsó napjában állapította meg. 

A mell,ékelt értekezést a teirálat elkószitése után stifveskF:djék—átaimi—  

tanszéke könyvtárflsának leltárba vétel és á  könyvtárban való elhelye-

zése céljából. 	 - 
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