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BEVEZETÉS, 

A szocialista társadalmi viszonyok és a szocialista tudat 

fejlesztése uj tipusu ember nevelését teszi szükségessé,.0lyan 

ember nevelését,, aki magáévá teszi társadalmunk szocialista 

.célkitüzéseit,, ennek következtében pedig egyéni céljait,:ér-

dekeit a közösség érdekeinek tudja alárendelni illetve azok-

kal összehangolni,. 

A fejlődés jelenlegi. szakasza megköveteli, hogy a világnéze-

ti és erkölcsi nevelés tartalmát iskoláinkban hatékonyabbá 

tegyük. 

"A szocialista erkölcsöt ,, a munkához való szocialista  viszonyt,  

a szocialista hazafiságot viszonylag rövidebb idő alatt kell 

meggyökereztetnünk a légszélesebb tömegek tudatában,, mert ez 

a tudatbeli feltétele annak,  hogy történelmileg nem hosszu idő  

mulya áttérhessünk a kommunizmus épitésére."/MSZMP VIII. Kong- 

resszusának határozatából./ 

Ez szükségessé teszi, hogy nevelésünkben jobban érvényesülje- 

nek a szocialista célkitűzések, nevelésünk célirányosabb, . terv- 

szerübb legyen az élet és az iskola összekapcsolása terén is. 

Azonkivül az erkölcsi képzetek, fogalmak és a meggyőződés for-

málásában is érvényesüljön a tervszerüség,.céltudatosság. 

A Tanterv és Utasitás  célkitüzéseiben meghatározza a kommunis-

ta embereszmény jellemvonásait s egyben utmutatást ad ehhez a 



pedagógusoknak munkájukra.vonatkozóan: "-egész oktató-nevelő 

munkájával céltudatosan fejlessze bennük a kommunista ember-

re jellemző erkölcsi tulajdonságokat." 	/Tanterv és Uta- 

sitás, 1963/ 

Az iskolába lépő gyermek életében, tevékenységében a legfon-

tosabb helyet a tanulás foglalja el.  Az ismeretszerzésnek ez 

a módja magas követelményeket támaszt velük szemben: erőfe-

szitést, a tanuláshoz való felelősségteljes viszonyt, köte-

lességtudatot. A sokoldalu tevékenység hatására fejlődnek ér-

telmi képességeik, gazdagodik érzelmi életük, formálódik, a-

lakul egész személyiségük. Az iskolai tanulmányok, a többol-

dala tevékeység, nemcsak az értelmi, érzelmi és akarati fej-

lődést mozditják elő, hanem meggyorsitják a tanulók világné-

zetének alakulását, erkölcsi arculatának formálódását is. 

A nevelési követelmények arra irányulnak, hogy azok teijesi- 

tésével a tanuló személyisége.a célnak megfelelően alakuljon. 

A Nevelési Terv  a maga rendszerével és kategóriáival megad-

ja azokat a lehetséges kereteket, amelyeknek határai között 

elvégezhetjük a szintmegállapitást. Ezért kivánatos, hogy a 

neveltségi szint jellemzése - bármilyen részletességgel tör- 

ténik is - kövesse a Nevelési Terv kategóriáit, s arra ad-

jon választ; mennyire sikerült megvalósítani az adott idő-

szakban a nevelési követelményeket. Ezért a neveltségi hely- 

zet jellemzése alkalmával nem az alkalmazott tevékenységi for-

mák puszta felsorolására van szükség, hanem elsősorban azok 

hatásának, eredményeinak mérlegelésére. 

A nevelőmunka folyamán egy adott időszakban elért eredmények 



megállapitása, hatékonyságának vizsgálata igen fontos. Er-

re rendszerint tanév végén vagy a nevelési folyamat egy-egy 

hosszabb idzakának lezárásakor kerül sor. Ha ezt a munkát 

felületesen vagy formálisan végezzük, akkor nem derül ki, 

hogy mit sikerült megvalósitani a tervekből s van-e előre-

haladás. 

Az eredmény vizsgálata egyuttal mindig neveltségi szintmeg-

állapitás is: "A neveltségi szint megállapitásában annak rög-

zitése lényeges, hogy a nevelés mely területén sikerült elő-

rehaladást elérni, mi jellemzi az osztály egészséges zömét, 

pl. a világnézeti, értelmi, erkölcsi nevelés terén s mil yen 
fogyatékosságok mutatkoznák ugyanezen területeken; milyen eb- 

jektiv illetve szubjektiv /pl. módszertani/ okokra vezethe-

tők ezek vissza., " /Nevelési Terv 186 oldal./ 	. 

Mint  Ismeretes a nevelési területek közül éppen az erkölcsi  

nevelés az, melyet nevelőmunkánk középpontjába kell helyez-

nünk. Ahhoz, hogy a társadalom által kivárt követelményeknek 

az erkölcsi nevelés terén eleget tudjunk tenni, igen alapos, 

körültekintő munkát kell végeznünk. A gyermek ennek a folya-

matnak ne csak passziv befogadója, hanem aktiv résztvevője, 

alanya kell legyen.A gyakorlatban tevékenysége .  során szer-

zett tapasztalatai alapján győződjön meg a vele szemben td-

masztott morális követelmén ►ek,  fontosságáról, amely élete . 
és munkája további szakaszában befolyásolja gondolkodását  

és magatartásának meghatározójává válik. . 

Munkánk folyamán végzett kisérleteink is éppen ezért a ta-

nulók erkölcsi neveltségi szintjének vizsgálatára irányulnak 



1-4 osztályban. A kisérletet folyamatosan végeztük 1969 szep-

temberétől 1972 juniusáig. Igy alkalmunk nyilt arra, hogy egy 

adott korosztály erkölcsi fejlettségi szintjéről és annak sa-

játosságairól mind az iskolai nevelési tevékenység kezdetén,  

mind pedig a nevelési folyamat egy adott szakaszán képet kap- 

junk• 

Kisérleteink célkitüzései ennek megfelelően az erkölcsi neve-

lés következő területeire irányulnak: 

a/ A tanulók erkölcsi fogalmainak fejlettségi szintje és sa-

játosságai 1-4 osztályban. . 

b/ A gyermekek erkölcsi itéletének fejlődése és jellemzői 

1-3 osztályban. 

c/ Az interperszonális kapcsolatok motivációs bázisa s az 

osztály illetve rajstruktura sajátosságai 1-4 osztályban. 

Kisérleteinkből levont következtetések azonban a 6-lo éves 

koru gyermekek  erkölcsi  intellektusáról, morális gondolkodá- 

sáról nem általános érvényűek és nem zárják le a problémakör 

kutatási lehetőségeit. 

Vizsgálataink során a következő módszereket alkalmaztuk: 

a/ megfigyelés 	. 

b/ kisérlet /természetes/ _ 

c/ exploráció 

d/ szociometriai vizsgálat 	 . 

e/ projekció /állókép, filmrészlet/ 

f/ erkölcsi tartalmu mintatörténetek. 

Munkánkat nehezitette az a körülmény, hogya 6-lo éves koru 

gyermekek körében végzett ilyen irányu vizsgálódás meglehető-

sen kevés. Igy csak kis számu kisérleti és konkrét tapasztag 

lati anyagot tudtunk forrásként használni. 



Io A TANULÓI SZEMkI,IIStG PEJL8DfiSE MINT 

PEDAGÓGIAI PSZICHOLÓGIAI PROBI,LMA. 



Ahhoz, hógy nevelőmunkánk igazán eredményes legyen,jól  
kell ismernünk a személyiség alakítás pszichológiai összete-  
vőit, a gyermek, a gyermekközösség, valamint a pedagógus és  
tanuló együttmuködésének pszichológiai sajátosságait. Ezekre  
a kérdésekre .  elsősorban a fejlődés- és pedagógiai pszichológia  
adnak választ.  
A pedagógiai tevékenység konkrét nevelési szituációk megoldá-

sénak sorozata. A nevelőmunka feladatainak megvalósitása-az  
iskolába lépéstől az iskolai élet különböző eseményein át e-

gészen az iskola elhagyásáig, az élethivatás megválasztasá-  
ig - komplex pedagógiai ős pszichológiai megközelitést igé-

nyel, ezért alapvetően fontos, hogy az ismeret és magatartás  

egységben ].egyenek, A pedagógiai pszichológia azt tanulmányoz-  
za, hogy a tanulók meglévő erkölcsi tudata milyen pszicholó-

giai feltételeket nyujt az erkölcsi nevelés számára és hogyan  
alakul ez az erkölcsi tudat a nevelés hatására.  
Már az iskolába lépő gyermek is képes egyes cselekedeteket a  
.~° és ro z kategóriája szerint megitálni. Élete, tevékenyéé-  
ge folyamán tapasztalta, hogy a felnőttek egyes cselekedete-

ket helyeselnek, másokat helytelenitenek. Az erkölcsi tudat  
fejlődésében nagy szerepe van a kilső hatásnak, tapasztalás-  
nak. A nevelési folyamat kiindulópontja a nevelés alapját ké-

pező tapasztalatok biztosítása.  
A tapasztalatszerzést pszichológiai és pedagógiai szempont-  . 
ból irányitani kell. Ez történhet ugy,hogy erre lehetőséget  
biztositunk, a gyermek empirikusan szerez megfelelő  tapaszta-

latot, de történhet ugy is, hogy megmondjuk mi a helyes, mi  



a helytelen. Ok-okozati összefüggéssel érvelünk, példát mu-

tatunk, vagy felhivjuk figyelmét a követendő magatartásra, 

el%evetitjük a távlatot. A tapasztalatokból, a sok konkrét 

cselekedetből kiemeliiik és a gyermekekkel együtt végezzük el 

az általánositást, fogalmak, itéletek alakitását, azok tar- 

talmának elmélyitését. 

A nevelési folyamat egyik nagyon fontos mozzanata tehát a 

tudatositás. amelynek alapját, kiindulópontját a tapasztala- 

tok, az elemi szokások kialakitása képezi. A tudatositás ma- 

ga nagyon hosszu folyamat, végighuzódik a fejlődés és nevelés 

időtartamán. Igy az egyszerű tapasztalatok alapján általáno- 

sitott fogalmaktól, itéletektől, az etika tételes tanulásáig, 

az önnevelésig hosszu utat jár végig. 

A gyermek erkölcsi fogalmaira ;  itéleteire huzamos ideig a 

szubjektivitás és általánositás hiánya jellemző. A szubjek-

tivitás abban nyilvánul meg, hogy pl. csak azokat az erkölcsi 

tulajdonságokat értékeli, amelyek számára különösen fontosak, 

illetve szükségesek, hiányukat érzi. 

Az általánositás hiánya tapasztalható akkor, amikor bizonyos 

pzokásokat csak egy meghatározott helyen /óvoda, iskola/ tart 

érvényesnek. A cselekedetek és a magatartás értékelésében gyak-

ran előfordul, hogy a gyermekek csak a cselekvés külső ered-

ményét veszik figyelembe, és figyelmen kiviil hagyják a cselek-

vő szándékát. 	 . 

A vizsgálatok azt mutatják, hogy tanulóink erkölcsi fogalmai  

alacsonyabb szinten vannak, . mint a tantárgyak által elsajáti-

tott fogalmak. Jellemzőjük. hogy empirikus jellegnek. köznapi 

és nem tudományos szintíiek. Nincs meg az összhang a tudat és 



a cselekedetek között. A valóságos erkölcsi arculat általában 

felülmulja az etikai fogalmak fejlettségi szintjét. 

A meggyőződés  olyan  ismeretrendszer, amely magában hordozza 

a megvalósitás szándékát. Mintegy motivumként szereplő ismeret, 

érzelmileg is szinezett és a szükséglet elemei is benne vannak. 

Akkor beszélünk meggyőződésről, ha a személy nem külső hatásra, 

hanem belső inditékok alapján cselekszik helyesen. 

Mindezek kialakitásában döntő a tanulók életkori sajátossá-

gainak figyelembe vétele. Az erkölcsi nevelés az érzelmek neve— 

lésének is nagy lehetősége. A jó és rossz, helyes és helyte-

len mellett érzelmileg is állást kell foglalni. Az erkölcsi 

érzelmek körébe tartoznak az olyan nagy jelentőségű érzelmek 

is, mint a közösségi érzés, a hazafiság érzése, a munkával 

kapcsolatos érzelmek .... 

Megállapithatjuk tehát, hogy a nevelés folyamatában megtett 

ut a következő: kiindulunk az egyszerit, de helyes szokásoktól 

és a tudatositáson, meggyőződésen, érzelmeken át az akarati 

cselekvésbe ágyazott magasabb rendü•értékes erkölcsi szoká-

sokhoz jutunk el. Tehát az ut a szokástól szokásig vezet, de 

az utóbbi már magasfoku erkölcsi tudatosságon és meggyőződé-

sen alapul. 

Az erkölcsi tudat és a magatartás összefüggése fokozatosan a-

lakul ki, minden életkorban az életkori sajátosságoknak megfe- 

lelően', rendszeres nevelőmunkával bővitjük, mig eljutunk a 

végső célhoz, a szocialista embertipus kialakitásához . . 

J. Piaget  /1970/ adatai szerint a gyermek 7-8 éves korban 

jut el arra az értelmi szintre, hogy kezd különbséget tenni 

fizikai okok és a motivumok, a morális okok között. A való-

ság iránt fokozottabban érdeklődnek. A prekonvalitás háttérbe 
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szorul és az egocentrizmus is ettől kezdve. Felismeri a gyer-

mek saját szempontjának másokéval való koordinálásának lehető-

ségét. Az individuális szempont felváltása a szociális szem-

ponttal, maga után vonja a logikus gondolkodás szabályainak 

kialakulását, fejlődését. J. Piaget szerint az emberi tapasz-

talatok átadása a gyermekeknek csak a 7-8. életévtől mutat e-

redményességre, amikor a gyermek érdeklődése a fizikai jelen-

ségek valódi okainak felderitésére irányul. Az okok és oksági  

viszonyok iránti érdeklődés azonban minden egyes személy ese-

tében és minden életkorban különböző szintü , az életkori sajá-

tosságoktól és a személyiségfejlődéstőlfüggően. 

A kötelességérzet csirái már az iskolábalépéskor megvannak a 

gyermekben és annak hatására alakulnak, hogy a felnőttek ho-

gyan értékelik tetteiket. A morális értékelés hatására a ne-

gativ élmények tartalma is átalakul. 

" Az etikai normák elsajátitása és a morális érzések formá-

lódása fontos mozzanata annak a folyamatnak, amelynek során 

a gyermek aktivan behatol a felnőtt életébe, kölcsönös viszony-

lataiba, tevékenységük és tetteik értelmébe." /D.B.Elkonyin, 

1964/ Ugyancsak ebben a müvében irja, hogy" morális érzé- 

sek a tevékenység folyamatában és a felnőttek vezetésével ki-

alakult társas kapcsolatok körülményei közt jönnek létre, és 

a gyermekek e folyamatban sajátitják el őket." 

Ezek a kialakult morális értékek meghatározzák a gyermek emoci-

onális viszonyát a többi emberhez. A család nevelő hatása   alap-

vető fontosságu. Célkitüzéseit összhangbá kell hozni az iskola 

és a társadalom célkitüzéseivel. Igen fontos, hogy a gyermek 

szülei magatartásában, viselkedésében, világnézetében ugyan-

azt fedezze fel, mint amire őt szoktatják. Azt, hogy milyen 



követeléseket tüzünk a gyermek elé, mindig az adott életkor 

viszonylatában kell vizsgálat tárgyává tenni. Előfordulhat, 

hogy•a gyermek valamely követelménynek nem tud eleget tenni. 

Ebben az esetben ne veréssel fenyegetőzzünk, vagy esetleg meg 

is tesszük, hanem keressük'az okát, vajjon miért nem teljesi-

tette? Csak ezután döntsünk az esetleges büntetés vagy juta-

lom minősége terén. 

Munkájukat ellenőrizni, értékelni kell, ezt a gyermek maga is 

igényli, valamint ezzel állapitjuk meg magunk is, mikor van 

a gyermeknek szüksége biztatásra, serkentésre, mikor érdemel 

dicséretet vagy jutalmat. Az ellenőrzés utján szerezzünk tu-

domást hibáikról, egyes fogyatékosságaikról, amely legtöbb- 

ször tapasztalatlanságból fakad. Igen fontos feladata a szü-

lőknek éppugy, mint a nevelőknek a-gyermek.baráti tarsorságát 

megismerni, barátai választásában irányitani... A rendszeres  

ellenőrzés azért nélkülözhetetlen, mert ébren tartja a gyer- . 

mek könnyen kialakuló: felelősségtudatát., kötelességérzetét. 

Kitartásra kell szoktatnunk a tanulókat, mert ha nem alakul 

ki bennük az önfegyelemnek ez a képessége, állhatatlan lesz 

munkájában és megbizhatatlan emberi kapcsolataiban. 

Amikor pedig elvégzett munkájukat értékeljük, elsősorb an  az 

eredmények mögött meghuzódó munkát, erőkifejtést, szorgalmat 

és jó szándékot kell értékelnünk. 

Az, hogy a gyermek erkölcsi itéletének fejlődése milyen Szin-

tet mutat, nagymértékben függ a gondolkodás fejlettségi szint- 

é től. A gondolkodás fejlődésével az erkölcsi itéletek fej-

lettsége egyenes arányban van . Ahhoz tehát, hogy a tanulók mi-

nél fejlettebb erkölcsi magatartással rendelkezzenek, mindenek- 
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előtt  a gondolkodást kell fejleszteni. A gondolkodás szinvona 

lónak emelése igen bonyolult, sokoldalu folyamat.  Alaoja a  

gyak~orlat1  a tevékenység, mely az objektiv valóság reális visz-

szatükröződését, a valóság :Hegismerését segiti elő. Ez segiti  

a személyiséget helyes döntések meghozatalában. 

Többen foglalkoztak azzal a kérdéssel különösen napjainkban, 

hogy a tanulóknak.  milyen fogalmaik alakulnak ki az . erkölcs-

ről, mely erkölcsi alapfogalmakat kell elsajátitaniok iskolai 

tanulmányaik befejeztével. Az erkölcs  ugyanis a társadalmi 

élet valamennyi területén befolyásolja és bizonyos fokon meg-  . 

határozza magatartásunkat  a munkában, családi életben .egy-

aránt.Az erkölcsi nevelés nem az iskolában kezdődik, hanem a 

gyermek születése pillanatában, mert a gyermek nemcsak a csa-

ládé, hanem  egy  'eghatározott erkölcsi szabályrendszerben élő ' 

társadalomé. 

A legtöbb gyermek óvodából kerül az iskola padjai közé. A  

serdülőkor mellett ez a korszak az, amikor a legdöntőbbek a 

változások. Több kutató megállapitotta, hogy a oszichikus fej-

lődés és az erkölcsi tudat fejlődése _ eymással párhuzamosan  

megy végbe. kölcsönösen hatnak egymásra.  

~A 

 

személyiség pszichikus tulajdonságai nem eleve meglevő a-

dottságok - mondja Rubinstein, - a tevékenység folyamatában  

alakulnak és fejlődnek. Ahogyan  a szervezet sem előbb fejlő-

dik, hogy majd azután funkcionáljon, ugyanugy a személyiség  

sem előbb alakul, hogy majd aztán cselekedni kezdjen, hanem  

cselekvés közben, magában tevékenysége menetében formálódik.  

A személyiség a cselekvésben alakul ki és ugyancsak 'a cselek-

vésben,nyilvánul meg." /Sz.L. Rubinstein,  1964/  



A gyermek otthoni tevékenysége, viselkedése testvérei között, 

otthoni játékai, lehet, hogy egész más oldalról mutatják be 

nekünk a gyermeket. Ezért a családlátogatásokat mindig megha-

tározott pedagógiai és pszichológiai céllal, a teendők pontos 

megjelölésével végezzük. 

A gyermekek nem egyformán viselik el a megrázkódtatásokat. 

Vannak, akiket  csak időlegesen zavarnak meg, vagy tesznek  de-

koncentrálttá, másoknál egész életükre kiható depressziót, 

pszichikai zavarokat okoznak. A pszichikum ellenállóképessé-

gét mérlegelve, különbözőképpen kell segiteni a gyermeken meg-

próbáltatások, sulyos helyzetek esetén. Olyan kapcsolatot kell 

kialakitani ., hogy összes gondjaikkal bizalommal,őszntén jőj-

jenek hozzánk. 

Eljutottunk tehát ahhoz a fordulóponthoz, mely szerint meg 

kell vizsgálni azt is, hogy tanulóink milyen viszonyban van-

nak velünk, pedagógusokkal. Goethe szerint csak attól tanu-

lunk, akit szeretünk. Makarenko: /1955/ ehhez még hozzáfűzi, 

hogy a pedagógusnak ki kell vivnia tanitványai szeretetét és 

megbecsülését. Ezt elsősorban,példamutatásával éri el. 

" Az első osztályban még kritikátlan a gyermek a pedagógus-

sal szemben, akit korlátlan tekintélynek tisztel. A harmadik 

osztálytól kezdve egyre sürübben jelentkeznek a pedagógus i-

gazságtalanságával szemben érzett p anaszok. Olyankor lass an  

elveszti a pedagógus a tekintélyét, ha következetlen maga-

tartást árul el." /G. Clauss- H.Hiebbs, 1961/ 

A lo év körüli tanulók kritikai érzéke egyre fejlettebb. Gyak-

ran a szülők is birálják a tanárokat, s mindez meggyorsitja 

a pedagógusok tekintélyének gyengülését. A pedagógusnak kap- 
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csolatot kell teremtenie a tanuló érzelemvilágával, hogy von-

zóvá váljanak előtte a pedagógiai célkitűzések. A tanulókkal 

emocionálisan is kapcsolatot kell teremteni.Hibák adódnak gyak-

ran  a tanulók életkori sajátosságaihoz való alkalmazkodás okoz-

ta nehézségekből.A gyermek munkája a tanulás. Helytelen lenne 

azonban a tanulók képességét aszerint értékelni, mit mutatnak 

az osztályzatok. Bár az osztályzatok viszonylag a reális ké-

pet tükrözik, mégsem lehet pusztán ez a mérvadó. 

" A szociológusok figyelmét ugyancsak egyre inkább magára von-

hatja az iskolaérettség problémája, társadalmi vonatkozásai 

miatt is. - Ugyanis a szociális elhanyagoltság iskolaéretlen-

séget okozhat. Az iskolaéretlen viszont, rossz tanulmányi ere-

ményei s magatartási problémái miatt sem gyermekkorában, de 

felnőttként sem tud megfelelően beilleszkedni a közösségbe. 

Vagy kisebbrendűségi, csökkentértéküségi érzésekkel fog küz-

deni sorozatos kudarcélményei miatt, vagy éppen ellenkezőleg 

"tulkompenzált" és agressziv, erőszakos egyénné válik .  

Általában csak a fizikai és szellemi érettsége birtokában be-

iskolázott gyermek válhat a társadalom teljes értékü tagjává." 

/Szabó Pál ,  1967/ 	, 

Tehát a gyermek akkor mondható iskolaérettnek, .... "ha min-

denféle szempontból adekvát számára az iskolai munka és az 

ezzel járó egyéb megterhelések." /Szabó Pál,1967/ Az, hogy a 

gyermek iskolába lép, nemcsak gondolkodását és fogalmi fej-

lettségének szintjét emeli döntő módon. Igen nagy hatással 

van az iskolai környezet a gyermek szociális magatartásának 

fejlődésére. "A szigorú időbeosztás, a tevékenység módja, a 

tanítóval szembeni viszony egészen ujszerü, és az iskolába 
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lépő gyermek részéről különleges szociális alkalmazkodást kö-

vetel." /G,Clauss - n. .Híebbs,1961/ Ugyanezt olvashatjuk Kiss 

Tihamér /1966/ könyvében, aki azt írja; "Az,uj szociális kör-

nyezet, az iskola, hatéves korban valóban nagy fordulatot je-

lent a kisgyermek életében. Uj dolgok iránti, érdeklődést kelt, . 

uj társas kapcsolatok felvételére ad lehetőséget, ismeretlen 

világba enged betekintést, ami egyben ujfajta intellektuális, 

szociális, erkölcsi esztétikai érzelmek átélésének gazdag le- 

hetőségét biztositja." 

Megfigyelhető az is, hogy már 6-7 éves kortól kezdve alakul a 

gyermek .pozitiv erkölcsi jellemvonása, . mint pl. az udvarias-

ság, kitartás, kollektivitás. Erkölcsi,itéleteiben a.közösség 

álláspontját képviseli. Iem a kényszer, a büntetéstől való fé-

lelem, hanem a meggyőződés kezdi irányitani magatartását, er-

kölcsi ítéletét. Ezt alakítja bennük pozitiv irányban a  rend-

szeres iskolábajárás, a munkához, tanuláshoz való helyes vi-

szony kialakitása, a közösség szab.:ayai, az erkölcsi. Követel 

mények.. Ezek meghatározzák a gyermek jellemének fejlődési ten-

dénciáját is.  

Iskolábalépő gyermekeinkkel szemben támasztott követelményeink 

közül legnagyobb fontosságu, . hogy kialakitsuk bennük a tanulás-

hoz, munkához való helyes viszonyt. ívem elég azonban, hogy az 

iskolában tanitási órákon aktivan vegyenek részt, hanem a ne- 

velő távollétében is rendszeresen végezzék munkájukat. Kezdet-

ben "könnyinek" találják az iskolai munkát. Később a tantárgyak 

bővülésével egyre gyakrabban jelentkeznek nehézségek és prob-

lémák. Hosszabb perspektiváju munkára még nem képesek. Előre 

közölni kell veliik mennyi ideig kell dolgozni, mi a munka célja. . 
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" A követelményeknek megfeleld teljesitésére minden tanulónak 

a képességeihez mérten, teljes erejét megfeszitvé kell töreked-

nie." /Dobos- Juhász- Somár- Majzikné- Nagyné, 1964 Ennek ne- 

velése a pedagógus feladata, helye és ideje a tanitási óra. Te- 

kintetbe kell vennünk a gyermek munkájának elbirálásakor dicsé-

retigényét is. Természetesen a dicsérettel kapcsolatos köve-

telményekkel a pedagógusnak tisztában kell lenni. "A szülők 

által elkövetett nevelési hibák is vezethetnek rendszertelen, 

hanyag otthoni tanulmányi munkára, illetőleg hozzájárulhatnak 

ahhoz, hogy a tanulók megbizhatatlanul, hanyagul dolgozzanak,.. 

A. családi és iskolai nevelés összhangja a rendszeres munkára 

nevelésben az 1-4 osztályokban főként azt követeli meg, hogy 

a család, az iskolával egybehangzóan hangsulyozza a gyermeknek 

a tanulás fontosságát, e kivánja meg a tanitó követelményeinek 

legaprólékosabb teljesitését." /Dobos- Juhász- Somár- Majzikné- 

Nagyné .  1962./ 	 . 

Az  elmondottakból következik, hogy a személyiség erkölcsi fej-

lődésének nincs önállö fejlődési vonala, hanem mint a többi 

pszichikus folyamat, ez is a személyiségfejlődés függvénye. 

"A személyiség az egyedi ember egyéni tulajdonságainak sajátos 

összessége ős egyben bizonyos rendezettségu egysége 	amely 

egy megnyilvánulási egység." /Geo i Kiss., 1963.1 

Sz.L.Rubinctein  /1964/ szerint az individum akkor válik szemé-

lyiséggé, ha a külvilággal való interakciója során társadalmi-

biológiai-pszichikai formálódáson megy keresztül. 

Az iskolai nevelőmunkánkban is, arra kell törekednünk, irja 

Áoston G_ybr' y  /1969/, "hogy a tanulókban tudatossá tegyük az 

erkölcsi követelményeinket, megértessük  velük a kommunista 
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erk5ic W a la:vctó elveit, fo ;a1ne,it.. Ad isko3:,bá1 tanulók.—  

na% vzilárd crköl.esi Untudattal hell Ri16 nibk, kéTlesaek kell  

é931n.c cLT3 t:ú' rAúo?'s S~ie`'..C`l4edeteine;.i ' x:d^,~c `~.~',̀". ~a•' ~: = d$c?~á er—  

kncei érték e1éeóre." Az erköleai ismeretek 	nóg  

nEn bataroz :ák meg az ember erkUlcsi C zeviaUlt. HG a tanulók  

nincsenek birtokában megfelelően dxtz ldnosit© bt ós tT,2€'.-ttosult  
kópzntenes óc fozalmakn4k, ez "zavarja őket ahbsn, hojy neg.  
n9 < 	<7 	!A 	erPtb 	nS 	^h !? 	iT 	~ . 	a.s  	 R 	X  t~..~ .,? ~~.k ~ 	~_.,~3ew ~~.w~ta..rt ._ ~ helyes. ~x~~ 1, ,...t, /a„s I.33ozso-  

yi~ 1959/. 	 . 	 . 
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icy tttd 7:ean e61n.g. Erre sokféle ezzkaz ill renJ.e:l.kez :€re.  

negfsmerése céltud.atosabb 3.re2 é^ egyre *Mb megisénerrnivalóra  

ta1d1. "Nines me0:1ll.1sg elindult az emberrévell ~s utjcfm. F6—  
s::nt a felnőtt ki3rny ezetea nul.ik ;  hogy ez ez ut sikeres  le-

gyen." Aörti. Istveinnó 	Lilla, 19?o/. 	 . 



II. AZ ER$ÖLCSI FOGALMAK  MEGtRTtStfiIEK 

JELLEbRZtSE. 



-16 

Az iskolareform lényegileg nevelési reformnak is te-

kinthetői- ravel  alapelvei a szocialista embertipus kialakuló- .  

sóra vonatkoznak. Az uj tanterv az oktatás nevelési céljainak 

fokozottabb kialakulására törekszik, igy fel kell használni 

a tantárgyak adta erkölcsi, - politikai neveltisi célok megvaló- 

sitására, ezintétieálására és elmélyitésére. 

Vizsgálatunk célja .,,  • hogy meg llapitsuk, . ezeknek a nevelési .  cé-

loknak megvalósitása milyen szintet őr el a nevelési folyamat 

egy adott szakaszán. -  Vizsgálat tárgyává tettük továbbá azt, 

hogy a  Nevelési .   Tervben foglalt célkitüzósek tartalmilag reg- -

felelnek-e a tanulók fejlettségi szintjének és életkori Bajá-

tosságainak. Ennek során a célkitüzéseket meghatározott kere-

tek között próbáltuk rnegközeliteni. héhány erkölcsi követelmény 

megvalási iásat vizsgáltuk az erkölcsi fogalmak tükrében.. A k3. 

veteimény tulajdonképpen maga a Tanterv és Nevelési Terv.  

A vizsgálatok pedagógiai célját abban láttuk, hogy ez, mint 

egyfajta °víeszacsatolás" majd rdviligit arra, hogy negálta- 

pitsuk, milyen , szinten lehetséges és sziiksógezerii erkölcsi kö 

vetelrn nyekct megfogalmazni tanulóink számára ahhoz, hogy azo-

kat megértsék, elsajátítsák ós cselekedeteikben a riár interiori- 

zálódott követelmények tüikrözád jenek . ós azokat alkalmazzák. 

A kutatási módszereknek egzaktnak 6s kontrollálhatónak kell len-

niök,Kisérlettink eredményeként adatokat vártunk arra vonatkozó- 

an, hogy milyen az általános iskolában az alsótagozatos tanulók 

erkölcsi neveltségi szintje az egyes osztályokban az erkölcsi 

itéletek vonatkozásában. Ezen adatok birtokában képet tudunk 

szerezni a követelmények realitásáról, teljességéről illetve 

hiányosságáról. 	 . 



Tágul a követelmények ős az eredmények összehasonlitása utján 

nevelésrnódszertani tanulságokat vártunk. " Az egész vizsgálat- 

töl pedig kutatásmetodikai tapasztalatokat, az erkölcsi ar-

culat ős -a tanulók erkölcsi magatartásának rendkiviil komplex 

kérdésének megismeréséhez. 

Az erkölcsi nevelés céljának elérése egy tartós folyamategymás-

sal  összefuggő ás kölcsönhatásban levő  részfeladatain keresztül 

valősithatá meg. Ezek a részfeladatok: 

a/ Az erkölcsi : tudatosság kialakitása 

b/ Az erkölcsi érzelmek fejlesztése 	. 

	

c/ Az akarati tulajdonságok.fejleaztése 	. 

d/ A já szokások kialakitása ., a rossz szokások leküzdőse. 

Mint már emlitettük, az erkölcsi fogalmak kialakitáaának ut-

ja a legtágabb fogalombál halad a szűkebb, konkrét jegyeket 

tartalmazó fogalmak felé. Ezek a tágabb fogalmak nincsenek 

tartalmi jeggyel kitöltve, legtöbbször csak tekintélyi elv 

alapján veszi át a gyermek.  Majd  a szűkebb fogalmakból ismét 

a tágabb felé halad ,, de ezek már megfelelő tartalommal ren-

delkeznek. Az erkölcsi fogalmak fejlődése a gyermeki tapasz- 

talatoktől s e tapasztalatok feldolgozását, elméleti általáno-

sitáeát elósegitő, vezető tanári módszerektől is függ. 

Ahhoz,' hogy kísérletet végezzünk, ismernünk: kell az osztály-

közösség erkölcsi arculatát.. Ezért szükséges az egyes osztá-

lyokról ebből a szempontból empirikus jellemezest adnunk. Tudni 

kell  azt, milyen szinten állnak a kisőrlet végzése idején, hogy 

a kisérlet eredményeiből következtetést tudjunk levonni az . el-

következendő idők feladatainak, követelményeinek megvalósitá- 

sa érdekében. . 	 . 
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K9.s€rl.eteinket a Budapest, XVIII. Bre ►ssá uti ált. iskola l-4  

osztályiban, az 2969-7o-es  tanévtől kezdve folyamatosan végez-  

tiik az 1972-es tanév végével bezáróan. A kieérleti osztályok  

kiválasztása az alábbi szempontok szerint történt:  

a/ az  erkölcsi magatartás  

b/ tanulmti3nyi átlag  . 

c/ közösségi magatartás  

c1/ erkölcsi fejlettségi szint.  

A  fiuk, lAnyok létszámának megoszlási arányát az osztályok-

ről adott empirikus karaktegieMtikaban kbzaljUk.  

osútalas  

~ 

1. A 2. 9:1:'t,jZy tanulói öss-zet6telér:nEk ál,talA:aoe adatai:  az osz-

tály létsLárs3 34 tanuló. A fink és a lányok száma majdheM meg.. ,  

egyezik, 14gyta.ni,s 10 fiu és 16 leány jár ide.  A tanulók ottho..  

hi kör3i1.m(tnyef. jók. Kényelmes, több ^soba. komfortou csalfAi  

há:.bah. la?;:nak. LeGtJbb tanuló számára ctthonukban kUlön szoba  

311 rende+±kezésrQ, vagy legalább szobarészt biztositbttnk, ahol  

r.yu-jod dan .tanul.hcat. Az anyagi  viszonyok . is rendezettek. Az os
.
z-~  

tály Z¢~  tF:3f ~ áy~1 Lá~Q11 C7&' ;~`°~t fizikai dolgozó s~,yerndke. .'~~.r tai~i~liQiá°  

:ayi átlag.r61 nem taadnnk' irng, mivfl7.., első osztályban félévkor  

nem  kapnak bizonyitványt a tanulók, de igen j6 magatartásu, i6  

- képességU osztil;yr. 	 . 

2. A tanu.ldshoz, mint fő tevékenységi formához való viszonyt  

tekintve a gyermekek nagy r6sze szorgalmas, iparkodik. 1Pelada• 

taikat pontosaz tel jesitik, coa.;c .ritkán fordul elő, hogy nem k6-

ezitenek el valamilyen házi feladatot. Legtöbbször ez is indokolt 

eset. . Uzeteik. tiszták, rendesek, önmagukkal ős munkájukkal  
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szemben igényesek. Hibáikat észreveszik, rögtön javitjdk. Sze-

retnek tanulni, ezt órai munkájuk eredménye mutatja. A házi fel-

adaton kivűl többen szorgalmi feladatot is végeznek, az olva. 

-, sas leckén kivit'l pedig mesekönyvből olvasnak. Egymfis feladata-

it eléggé reálisan értékelik, de saját munkájukban is észreve-

szik a hibát. A tantárgyak közül a számtant . szeretik legjob-

ban, ez eredményeiken is látszik.. A fiuk, leányok érdeklődési 

köre teljesen különböző. A fiúk a konstrukciós játékok, vonat, 

autó iránt érdeklődnek, mig a leányokat inkább a mese, a ba- 

bajáték, az "iskolás" játék köti le. 	. 

3. A társadalmi aktivitás,rnint az osztályközösség erkölcsi fej- 

lődésének e fontos tényezője, abban is megnyilvánul, hogy az 

osztályért nagyon szívesen dolgoznak,  a felelősök hiánytala- 

nul látják el feladatukat. A gyüjt6munkába mindnyájan bekap-

csolődnak, talán "mindent" elhoznának otthonról az osztály ér. 

dekében. A heteseknek szót fogadnak, ha nincs a nevelő az osz- 

tályban, ugyanolyan rend van, mintha ott  lenne.  Nagyon szeret-

nek segitoni is.  Minden  versenyt megnyer az osztály az alsó-

tagozatban. Nagyon kitartóak, általában aktívak. Természetesen 

a végrehajtandó feladatok ismertetésekor közöljük 'a célt is, 

amiért történik, majd megbeszéljük, hogyan érhetjük ezt el. 

Nem sok passziv tanuló van az osztályban, de aaeket is a na- 

gyobbrósz Éktiv tanuló szinte "viszi magával". Minden helyesen 

végrehajtott feladatért dicséretet kapnak, akár az osztályról, 

akár egyénekről legyen sző. Olyan tanuló nincs . az osztályban, 

aki makacs, vagy szándékosan kihuzza magát a közösségi munká. 

ből, legfeljebb nem olyan intenzitással dolgozik, mint a töb- . 

bi. 



4. Az osztályközösség strukturájának jellemzésénél émlités- 

re méltó a tanulók egymással szembeni segitőkészéége. Ha va-

laki nem hoz órára valamilyen fd.szerelést, társai szivesen,ki-

segitik. Betegség esetén a hiányzó tanulóknak elviszik a lec- 

két megmutatni, hogy társaik sem maradjanak le a tanulásban. 

Jó közösségi szellem kezd kialakulni az osztályban. A vezető 

egyéniségek 36 magatartásu, jó tanuló pajtások, akiket a  töb-

biek tekintélyként tisztelnek s szót is fogadnak nekik, hall- 

gatnak rájuk. Ezek a tanulók pozitivan befolyásolják az osz-

tály tanulóit. Két tanuló nem hajlandó bekapcsolódni a közös-

ségi munkába, ennek oka, hogy magatartásuk miatt a többiek nem 

barátkoznak velük. /Az egyiket a kisegitő iskola veszi át./ 

5. Az  osztályközösség erkölcsi arculatának jellemzője,  hogy 

az elsőosztályos gyermekeknél milyen sokat számit a "jó megje-

lenés", ha valaki szép tiszta ruhában jár, szép a haja_ vagy a 

szeme. Társválasztásaikban ez a legfőbb.inditó ok. A.fiuknál 

az "egyfelé lakás" szabja meg, kit választ pajtásának. 

Az osztály fegyelmezett, já'magatartásu, ez jellemzi a közhan-

gulatot, Egymáshoz kedvesek, barátságosak, egymáson szivesen 

 nem beszélnek csunyán, kiabálva. Az egymásért való, 

udvarias, barátságos légkör uralkodó az osztályban .  

III. osztály 

1. Az osz.lály tanulói  összetételének általános adatai:  lét-

szám 27 tanuló. Fiu 19 és .8 leány. A tanulók közül csak 4-en 

nem napközisek. Igy a gyermekek többsége, mikor a szülők el-

mennek dolgozni reggel 7-től délután 	1/2 6-ig iskolában van. 

Mivel ezeknél a családoknál mindkét szülő dolgozik, a gyermeket 
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napközibe kényszerülnek adni, az otthoni felügyelet hiánya 

miatt. Az anyagi körülményeik jók, ugyszintén családi körül-

ményeik is. Ugyanez jellemző tanulmányi eredményeikre is, az 

osztály átlaga 4,1. 

2. A tanuláshoz ,  mint fő tevékenységi formához való viszonyu- 

kat tekintve a tanitási órákon fegyelmezettek, az órai munká-

ba bekapcsolódnak, aktinak. Irásbeli munkájuk külalakja nem 

a legszebb, de.könyveik, füzeteik tiszták, rendesek. Otthoni 

feladataikat rendesen, hiánytalanul elvégzik, bár a napközi-

ben nem tudja a nevelő idő hiányában minden tanulótól kikér- 

dezni. a  leckét. Nagyon szeretnek olvasni, regényeket és•gyer- 

mekeknek való irodalmat olvasnak. A fiuk közül többen sport 

tolni járnak, a leányok. kézimunkaszakkörben tevékenykednek. 

Igy a testnevelést és a gyakorlati foglalkozást szeretik a 

legjobban a tantárgyak közül. 

3. A társadalmi aktivitás, mint az osztályközösség erkölcsi  

fejlődésének fontos tényezője emlitésekor figyelembe kell ven-

nünk, hogy az osztály tanulói már két éve.kisdobosok, s igy 

társadalmi munka vonatkozásában is több a kötelezettségük. 

Általában az őrsök dolgoznak együtt. Ha gyüjtőmunkáról szó 

esik, szivesen tevékenykednek. Nincs az osztályban olyan, aki 

kivonná magát a közösségi munkából, csak kényelmesebbek akad-

nak, de a többi elmarasztaló véleményétől tartva.ezek is dol - 

goznak. A versenyek megnyerése és az azért. járó jutalom a cél.. 

A kisdobo_scsapat előtt átadott oklevél vagy ajándéktárgy, az 

iskola előtt történő dicséretek ünnepélyek alkalmával, mindig. 

hatékonyak munkájuk elvégzése során. 



- 22 - 

4. Az osztályközösség strukturájának jellemzője, hogy annak  

ellenére, hogy az osztályban jóval több a fii', mint a lenny, 

nagyon jó baráti kapcsolat alakult ki.• közösen tanulnak, ját-

szanak a napköziben is. Mivel egész nap  egyatt vannak, segi-

tenek egymásnak. Elsősorban a jó tanulók tartanak össze, náluk 

a társválasztásban is ez az ele Leges szempon.t.Fiuk, leányok 

egyformán barátkoznak, nem éreztetik egymással a nembeli kü-

lönbséget. Vezető egyéniségnek két tanulót Ismernek el, egy 

fiat , és egy leányt. Ezek általában az osztály-legjobb, leg-

szorgalmasabb tanulói, akik  mindig szívesen segítenék 

saiknak. Társaik megtisztelőnek .veszik barátságc:kat ós sze-

retnének hozzájuk hasonlóvá. válni.. 

4. Az osztályközösek  erkölcsi arculatát tükrözi, hogy nem 

szeretik a lusta, kényelmes társakat, ezért gyakran kicaufol-

ják, kigun.yol ják azokat. Szorgalmasak, szolgálatkészek. 1 el- 

nőttekkel szemben nagyon udvariasak, de egymással többszer 

előfordul, hogy durvák, gorombák. Tul mozgékonyak, ez azzal 

magyarázható, hogy napközisek s fárasztó számukra a hosszu 

iskolában való tartózkodás. Mozgásigényük nagy, viszont a 

lehetőség ennek levezetésére korlátozott. 

Miután-kiválasztottuk a kísérleti osztályokat ős kidolgoztuk 

- a megfie; kés szempont jait ,  elsődlegesnek tai ottuk azt a fel-

adatot, hogy a megfigyeléseket rendszeresen végezza a kitü-

zött célok alapján.. A szimultán megfigyelés silányságának e1.-

lensulyozá.sára, mint regisztráló berendezést a meonetofont  

használtuk abból a célból, hogy a természetes és a :mestersé-

gesen. előó,llitott környezetben a tanulók egyes párbeszédét, 

spontán nyilatkozatait minél pontosabban tudjuk rögziteni. Ez 

azért is hasznos, mert a tanulók jelenléte nélkül is :Fel tud- 
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juk mégegyszer idézni a kínönféle események lefolyását a  be-

szélgetés alapján. 

;Megfigyelést végeztünk az egyéni és csoportos feladatok meg-

oldása sorén, s igy tudomást szerezhettáink arról, hogy a.cso-

portos feldatok elvégzése kézben egyes tanulók hányszor és 

hány személyhez•fordulnak egy adott helyzetben. Igy az osz- 

t:ayszecio ramokban már rögzitett interperszonális kapcsola-

tok valódiságára is következtetni lehet. Jegyzőkönyvben rög-

zitettáik  a  megfigyelés után viselkedésük intenzitását ős idő-

tartamát, kölánösen kirivá esetben. k megfigyelések kapcsán 

a személyiség belső tulajdonságaiba is próbáltunk betekintést 

nyerni, vagyis a tanulók jellemet elerezni. Magatartásformái-

kat is pontosan feljegyeztük. 

A megfigyelést, mint elővizsgálatot a következő szerpontok 

szerint végeztük: 

a/ A tanulók általános fejlettségi szintje. 	. 

.b/ Értelmi képességük fejlettsége 
Érzelmi beállitottságuk . 

Morúlis életük fejlettségi állapota 
Szociális kapcsolatok fejlettségi szintje.. 

c/ A legoptimálisabb kapcsolat kialakitása a nevelő és a . 

tanulók között, a feladatok kedvező eredményt! elvégző-
se szempontjából. 

d/ A közösségi magatartás osztályon ős iskolán belül, az in-
terperszonális kapcsolttok kialakulása, a t; a ztott kö-
vetelmények elsajátitásának ideje, mértéke. . 

e/ Mely tevékenységformák azok, melyek a legtöbb gyakorlást 
igénylik a gyermek erkölcsének, jellemének helyes uton 
való fejlődéséhes. 	. 

Azokban az osztályokban, melyekben a kisőrleteket végeztiek, 

összesen 34 órát látogattam. A tanit6si órák kitűnő alkalmat 
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biztositottak számunkra, hogy a már kitUUzött megfigyelési szem- 

pontok szerint különféle megállapitásokat, óstrevóteleket te-

gyünk az osztály intellektuális, morális, érzelmi, szociális . 

magatartási szintjéről, valamint az interperszonális kapcsola-

tok alakulásáról, azok motivomairól. A megfigyelés időtartama 

alatt szemben helyezkedtünk el a tanulókkal, hogy az arcukon 

tükröződő érzelmi változásokat is láthassuk„ . . a.tudomást sze-

rezzünk arról, hogyan reagálnak a nevelő kérdéseire. A .különfé-

le nevelési célzatu beszélgetések hatását figyeltflk a tanuló- 

kon, bekapcsolódnak-e a tőmába, aktivak-e, vagy érdektelenül 

hallgatják. Rendszeres feljegyzóst.készitettűnk minden alka-

lommal, melyeket végül összegeztünk egy általános konkiuzió 

levonása céljából az osztály összképére vonatkozóan, s ezek 

segitségével hipotézist állitottunk fel a tanulók morális ma. 

fiatartásának, jeliemének alakulásáról. Önmagában azonban ez 

nem elegendő és nem is , kaptunk.volna reális köpet, hiszen a 

gyermeki jellem és személyiség komplexic .itását ez nem ökrözi 

megfelelő  módon és mértékben.  szórt volt szükség arra, hogy . 

vizsgálatainkban minél változatosabb és lényegretörőbb kisár-

leti módszereket alkalmazzunk. 	 . 

Igen fontos, hogy a tanulóknak erkölcsi tapasztalatszerzésre 

lehetőséget  adjunk. tár A. 5z. Makarenko /1955/ is felismerte 

milyen nagy fontosságu lenne iskoláinkban az erkölcstan tani-

mása, ami jelenleg csak néhány kisérleti iskolában folyik. 

Az alapvető erkölcsi cselekedeteket, cselekvésformákat j ar-

tassgá, készséggó kell fejleszteni tanulóinkban, hogy ezek 

végrehajtása minél kevesebb időt vegyen igénybe. Ezért van 

nagy jelentősége a gyakorlásnak. Gyakran egyazon tanuló ece- 



-25- 

tőben is lehetséges, hogy különböző erkölcsi normával kapcso-

latos viselkedési formdjá különböző szinten áll. /Kos,.,, 

tencia törvény./ 	 . 

Megállapithatjuk, hogy .  a kisiskolás korban igen sok feladat 

vár megvalósitásra az erkölcsi nevelés terén, igy pl. a ta-

pasztalatszerzés, erkölcsi cselekedetek gyakorlása, szokáscse-

lekvések, utánzáson alapuló cselekvések,s ezek tudatositása. 

Pontos az érzelem, az akarat fejlesztése, meggyőződés kbla. 

kitása, rossz szokások lekflzdőse. 	 . 

Az erkölcsi tudatosság szintje determinálja a_ magatartást is. 

Tehát az erkölcsi normák tudatositása és tudatos érvényre 

juttatása a korosztály fejlődési jellemzőjének tekinthető." 

/Biróné,  1972/ . .. 

Szarka József,  /1956/is megállapitotta ., hogy: "Ha van pedagó-

giai kérdés, amely nem tekinthető viszonylagosan sem lezárt-

nak, megoldottnak, az az erkölcsi  nevelés rendszere és folya-

mata,. s kétszeresen ilyen a nevelés jelensége fenti körének 

tudományos vizsgálata, a vizsgálat marxista módszereinek ki- 

alakitása." 	 . 

Bertha Ilona  /1940/hasonló kisérletet végez. "Az erkölcsi be-

látás, fogalomalkotás, az erkölcsi jó és rossz valóságos is-

merete még nem tart vissza a rossztól." A jó.és rossz fogal-

ma a tanulók fogalomalkotásaiban tul általános, nem kellően 

differenciált. Bozsovics /1959/véleménye szerint a baj az, 

hogy tanulóink legtöbb erkölcsi ismeretiiket tapasztalati uton 

szerzik és nélkülözik eközben a pedagógus vezetését, irányi - 

tá át. Ezért nem mindig jár egyutt helyes erkölcsi itélettel 

helyes erkölcsi magatartás ., pl. az első osztályban történt 
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eset, ahol elitélték a verekedést ., mégis megverték azt a ta-

nuld t, aki nem állt rendesen a sorban, pedig magatartási verte ' 

seny volt. 	 . 

Rubinstein /1964/az ítéletet a cselekedetek fontos meghatfro-

zójának tekinti. ,A fogalom központi jelentőségét is elismeri, 

s azt a lényegismerőssel hozza kapcsolatba ... Maizik Lászlóné  

/196o/ kisérleteit, melyek szintén a tanulók erkölcsi fejlett- 

ségének megáliapitására vonatkoznak, definiciós és mótivációs . 

kérdéssel végezte, majd kibőviti a lo éves koruak erkölcsi ité-

Tetei vizegálatának ismertetésével. t rtha Ilona  is megismétli 

kisérleteit 1957-ben, igy öaszehasonlitási alapot nyer.. az 194o-

ben végzett kisárieteinek összevetéséhez. Nam, Jánosné  /197o/ 

kandidátusi értekezősében szintén a tanulók erkölcsi fejlett- 

cégi szintjét tanulmányozza a felsőtagozaton 10-14 éves kor- . 

ban. . 

A szakirodalom felhivja figyelmünket arra, hogy - a vizsgálatok 

összeállitásánál nagyfoku körültekintésre van szükség, s az 

egyes  eljárásokat csak kipróbálás után lehet véglegesiteni. . 

Először ic meg  kellett ismerni a tanulók erkölcsi azókésrle- 

tét, absztraháló, analizáló, szintetizáló képességét az erköl-

csi szituációk elemzése során. A tanulók erkölcsi szókészleté-

ről a deffinicióe vizsgálatok utján szereztünk tudomást .. Gon- 

dolkodási míiveleteik szintjéről, azok pontosságáról a későbbi-

ek során, az erkölcsi történetek elemzése következtében, an-

nak folyamán tudtu:3k betekiaité t nyerni. Szarka József /1956/ 

véleménye szerint "Az ismeretek nem egyenesen, nem közvetle-

.iil 

 

realizálódnak a magatartásban, vagyis egy adott erkölcsi 

fogalomnak nincsen meg az adekvát megfelelője a magatartásban ..n 
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"Az erkölcsi tudatosság vizogálatára kialakitott módszerek 

igen ját használhatók a gyermek erkölcsi fogalgainak, norma-

ismereteinek feltárására, az erkölcsi itélőkópesség és az er-

kölcsi szituációra irányuló gondolkodási szint megállapitáaá 

ra."  Biró Viktornó./1972/ 	. 

A definiciös'megoldás a fogalmak tartalmának feltárására al-

kalmas. Az erkölcsi fogalmak lényeges jegyeinek szót ős mi-

nőségét állapithatjuk meg ezáltal. Definiciós módszert alkal-

maztunk mi is kisőrleteink kiindulópontfául. A tanulók ilyen 

irányu ismeretére beszólgetós ős irásbeli meghatározások utján 

próbáltunk tényanyagot gyöjteni.A felmóró vizsgálatot a "hazug.. 

ság", . "jó","rossz", "szorgalmas", "lusta" fogalmakra vonatko-

zóan, mint alapvető erkölcsi kategóriák tartalmának feltárná•• 

val kapcsolatban végeztük. Igyekeztünk feltárni egyek soréi, 

hog3;.ezeknek hány ős milyen lényeges jegyét ismerik. 

A gyermek tevékenységi módjainak  megfigyeáével, megismerésé- . 

vel betekintést nyerhettek személyiségvonásaik egytnttesóbe .. . 

Beszélgetéseket folytattunk velük óra előtt, szünetekben, hogy . 

majd ennek nyomán egy sereg, a gyermekre vonatkozó ismeretre 

tegyünk szert. A kapott válaszok és adatok alapján, bizonyos 

hatftron %elül, következtett(nk a .gyermek értelmi szinvonalára, 

érzelmi gazdagságára, általános aktivitására. A barátságos lóg- 

kör kialakitására minden esetben szüks(517, van, hogy a tanulók 

válaszaira nagyobb sulyt helyezhess ink, s igy  azt is megszok-

ták és nem zavarta síket ., hogy jegyezzük vál.assaikat. A beszél-

getést természetesen olyan időpontban kell végezni a tanulök-

kal, amikor teljesen kíegyensulyozott pszichikai ős fizioló-

giai állapotbán vannak, s lehetőleg mindig ugyanabban az idő- 
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pontban. Ellenkező esetben mar a kiegyensulyozatlan, diszhar-

monikus allapot befolydeolja a válaszokat. Azt tapasztaltuk, 

hogy a gyermekeknek j6 az ealókezótehetsége, ugyanis ha két 

lönböző napon feltettük ugyanazt a kérdést, észrevételezték: 

neat nar tetszett kérdezni a pultkor is".. A kérdéseket ugy i-

gyekeztfink feltenni, hogy az azokra adott válaszokból altdia- 

nos betekintést nyerheasiink a gyermekek erkölcsi fogalmainak 

tartafti kUrébe. Az adott válaszokat saját fejlettségi fokuk• 

nak megfelelően aziikitették le. Minthogy a kérdések mind a négy 

osztályban ugyanazok voltak,.a válaszok je1lomZ ek lettek mind 

a 4 korcsoportra s annak egyedi tagfaira is. Igy a tanulók köz- 

ti individuális különbségekről is anyagot kaptunk. -  . 

• A kérdéseknek sem szuggesztlnek, sem absztraktnak nem szabad 

lennie. A tanulókat pedig minden esetben és minden kérdésben 

a környezetével való egységben vizsgtuk. . 

.fiz első os t 	, tehát 6 . éves gyermek , válaszaiban tükröző-- 

dik figyelme, akarata, gondolkodása,.pozitiv ős negativ ór.el- 

méi a tanuláshoz, iskolához: Nem érez kellemetlen különbséget 

játék ős tanulás között. Figyeljük meg néhány példán at a 6 é-

ves gyermek erkölcsi kategóriáinak tartalmi . kószietét. . 

A tanulók a kivetkező utasitást kapuik: 	 . . 

1. Otasitás., "Sorold fel a a jó" gyermek tulajdonságaital 

Néhány jellemző válasz: 	 . . 

I. /24 F./ . 36: jól viselkedik ., nem rossz 

I. /18 p./ : aki  nem  beszélget ára alatt 

I. /15 L./ : szépen játszik, , nem piszkitja 
be ruháját 	. 

I. /12 L .../ 	: szépen iii, nem beszélget óra alai : 

I. / 9 P./ 	tiszta ., rendes ., szépen ül 

I. / 6 L./ 	: jól viselkedik, rendes. • 	. 
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2. Utasitds:  "Sorold fel a "rossz" gyermek tulajdonsá- 
gait! n 

Néhány válasz: 
I. /24 F./ rossz: aki az iskolában szaladgál 
I. /18 F./ 	: ha verekszünk, csunyát mon- 

dunk 
I.'/15 L./ 	: ha kócos a haja, piszkos 
I. /12 L./ 	: aki nem figyel órán 
I. / 9 P./ 	.: megveri pajtását, felbuk- 

tat a folyosón másokat 

I. / 6 L./ 	: rendetlen, verekszik. 

3. Utasitá®: "Kit taartassz szorgalmasnak?" 

	

A válaszok közül néhány: 	. 

I. /24 F./:szorgalmas: aki sokat tanul,ezápQn ir 
I. /18 F./. 	.: sok piros  pontot,  meg 

5-öst kap 
I. /15 L./ 	: elrakja a játékokat„ ha 

	

. 	 aár nem játszik vele . 

I. /12 L./ 	: aki 01 tanul,raesét olvas 
I. / 9.F./ 	: 3C]. tanul .,csak. ötöse van 

' 

 

I. /6 L./ 	. t  381 tanul, szorgalmi lec -. 

két ir. 	. 

4. Utasitás:  "Kire mondjuk, hogy lusta?" ' 	. 

Válaszok: 	I.  /24.P./ lusta: aki nem tanul 
I. /18 P./  . 	: akinek csak fekete pontja van 

meg rossz osztályzata van 

I.  /15 L./ 	: aki nem csinál semmit csak . ül 
I /12 Z./ 	: ha elkés nk az iskolából 
I. / 9 F./ 	nem . tanul, még meg is bukik 
I. / 6 .L./ 

	

	: aki  nem tanul, fekete pontja 
van. 

5. Utasitás:  "Szerinted ki a hazug'?" 
Válaszok: 	Y. /24 P./hazug: ha nem mondunk igazat 

aki becsap mdsokat 
aki nem mondja meg  az igazat 
ha olyat mondunk ami  nej, igaz . 

I. /18 F./ : 
I. /15 L./ : 
I. /12 L./ : 
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I. / 9 P./hazug:: ha letagadja a leckét 
I. / 6 L./ 	: ha nem mondjuk meg az igazat 

6. Utasitas:  "Szerinted ki a becsületes?" 

Néhány válasz: I. /14 P./becsületes: aki nem hazudik 
I. /18 P./ : aki nem  csapja be a ba- 

rátját 
: ha igazat mondunk 
: ha megmondjuk az igazat 
: megmondja a rosszat is 
: aki nem hazudik. • 

A gyermekek válaszaiből arra következtethetünk, hogy az. erköl-

csi kategóriák tartalmára vonatkozó jellemző vonásokat, tulaj-

donságjegyeket nagyon alacsony szinten ismerik. Válaszaik sze-

gényesek, a "lusts"  4s  "szorgalmas" fogalmakkal kapcsolatosan 

felsorolt ismereteik nagyon pri itivek. Az ötösszerzés 6s a pi- 

ros pontok gyűjtésével kimeritik a szorgalmas tanuló fogalmát. 

A "lusta" gyermek tulajdonságjegyeiben pedig ezek ellenkezőit 

sorolják fel, azt i s  nagyon feiszinesen. Mivel a kis6rletet-241- 

évkor végeztük, Igy nem is várhattuk azt a tanulóktól, hogy az 

első osztályos erkölcsi  neveltségi követelményeknek, céloknak 

megfelelően válaszoljanak a fogalmak tartalmára vonatkozóan 

vagy hiánytalanul azok szerint viselked je.°.,ek. Jellemző válasza-

ikra a tapasztalátok . hiánya'is. Erre a fogalmakat konkretizáló 

kisérletek során kapott adatokból tudtunk következtetni. 	. 

Pl.  az 5. .sz. utasitás . eredményeit figyelve: . 	. 

Utas:tás: "Mondj példát a hazugságra!" 

I./ 17 F./ : tn még nem hallottam senkit hazudna. 
I./ 14 L./ :fin még nem hazudtam, sem a barátnőm, 

mert azt mondta a tanitá néni, hogy 
nem szabad. 	. 

I./ 12 L.  : Kaptam lo Pt-ot takarékbélyegre $s Ka- 
tinak azt mondtam, hogy találtam. 
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I. / 8 F./..:. Becsaptam Ferikét, hogy külföldre  

• utazunk, pedig nem is igaz.  
I. / 5 P./  s Azt mondtam, hogy vettunk autót,  pe-

dig nem is  igaz.  

A kis történetekből melyet a tanulók irts%, vágyaik is Mikró- 

ződnek, mint itt is megfigyelhetjük, pl.. 1./8 F./, 1./5 P./ ta-

nulók válaszát, amelyeknek igazi kivinságbeli okánál más irá 

nyu beszélgetés következtében is meggyőződhettünk. A gyermekek 

tcrténetef 75 ►~ban iskolai jellegUek, 14 A-ban egymással kap-

csolatos hazugságokról számolnak be, 11 6-a ad az osztálynak 

egyéb jellegit választ, amikor otthon történt hazugságokról ir-  

nak, vagy nem tudnak ilyen esetet példázni. Általában a nega-

tiv válaszok vannak tu].culyban. Ami élet€ikben pozitiv., azt ke- 

véebé észrevételezik, mert alapszituációjuk pozitiv. Termésre..  

tee számukra a nyugodt, kiegyeneulyozott légkör és arról be-

szélnek főképpen, ami ezt ..megbontja.  . 	 . 

. A maga tevékenységformáival kapcsolatos erkUicai kategóriák  

kal már tisztában van a 6 éves gyermek. Mds kérdés azonban, hogy 

aszerint cselekszik-o. tea rnár az ilyen kora gyermek is közelebb  

keril  a család valósos problémáihoz ., mint a régebbi időben.  

Mindenki eljár dolgozni, ő is jár iskolába:. tletformája közele- 

dik a felnőttekéhez ., a T9-beöl, rádióból és az iskolában is egy  

sereg ismeretheg jut, ami nem kifejezetten játékos formában  

tUrténik.. Tanul és: játszik, játszva tanul, de magára a kifeje-

zett játékra kevesebb ideje marad. minthogy személyisége a já-

tékot igényli, az ismeretszerzése Összefonódik a játékkal, s  

igy  az  egyem kisérletek folyamán is ez tükröződik válassaikbann, 

Hasonló kic6rlotet végzett ávódámok körében .Küirty Ietvánné -  

Szilágyi Lilla /197o/. 12o óvódás gyermekkel végeztek vizsgá- 



latot, szintén a j6 ős rossz, mint alapvető erkölcsi kategó-

riák tartalmát ős annak fejlódé őt kutatták. A válaszokból 

weeállapitottik ,, hogy RA nagycsoport 121 ismeretszerzéssel 

kapcsolatos válaszából 99 óvődai vonatkozósu és csupán 22 . 

otthoni. önnek tárgyi oka az lehet, hogy a gyerek kevés i-

dőt tölt otthon, de az is, hogy az távódai foglalkozás hatéko-

nyabb az otthoninál. Talán azért is, mert otthon nern korának 

megfelelő szinvonalon foglalkoznak. vele. Az otthoni szellemi 

foglalkozás TV- nézésből, rádió hallgatásból ős esetleg a 

nagymama mesó jéből 611." 	. 

A kisérletzink során pontos és teljes meghatározást nem vár- . 

tunk és nem is kórtá,ink a tanulóktól, mivel 7 éves korban ezt 

nem is lehetne követelménnyé tenni, ehhez tapasztalataik elég 

szegényesek. A lényeges jegyeket felsorolják, s ezeket tapasz-

talati fogalmaknak tekinthetjük. Az egyes fogalmakra példákat 

is hoznak fel, amiből látható, hoy értik azok jelentését ős 

rendszerint helyesen használják kölönböző helyzetekbe:._/Lásd! 

I-VI.ez. tábl zat./ . 

Abban, hogy a tanulók elég nagy czámu erkölcsi fogalmat, tu-

lajdonságot ismernek, Agen nagy szerepe van a tömeckonmun 

ciós eszközöknek is. őzek bevésése nemcsak a tanulástól ozá-

mitott.idő mennyiségével, hanem a "megerősitgs° gyakoriságá-

val magyarázható. . 	 . 

A kisérlet után megfigyeltik azt is, hogy a leirt erkölcsi Cu-

lajdon©ágokat azaktiv szókincsben használják-e a tanulók. . Reg. 

állapitottuk, bogy a leányok erkölcsi fogalmai ár altabbak, . 

mint a fiuké. Feltételezéseink szerint ebben nagy mértékben 

regit az iskolai környezet, a sokoldalubb személyes kapcsolat 
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rendszer, a fellépésbeli önállóság és a közlékenység. 

Az egyes erkölcsi tettek értékelésénél rá kéll vezetni a gyer-

mekeket arra, hogy a szándékot is vegyék figyelembe, ne csak 

az eredményt. Piaget /197o/ is azt észrevételezi kisérletei fo-

lyamán, hogy az 5-8 éves gyermek erkölcsi itéleteiben ez még 

nem játszik szerepet. /Pl. meglökött, vagy lelökte a kabá- 

tom 	 Sértésnek veszi pajátsa részéről , pedig véletle- 

nifl történt az eset./ Adataik megerősitik azt, hogy: "A konkre- 

tizációs feladat könnyebb a gyermek számára, ha szóban vagy i- 

rásban, esetleg képen f állókóp, dia vagy mozgókép/ bemuta-

tott történeten kell as erkölcsi eseményt felismerni, megnevez-

ni, esetleg megadott, választható erkölcsi fogalmakkal jelöl-

ni." Biróné. 1972/ 

Ennek érdekében olyan eseményt kell ez esetben a gyermekek elé 

tárni, amely életkori sajátosságaiknak megfelelő, amelyet már 

vagy láttak, vagy esetleg maguk is átéltek. Az itéletalkotá= 

si "kényszert" az,is fokozza ., ha egy történetet a tanulónak ma-

gának kell befejezni, tehát az erkölcsi szituációt nekik kell . 

megoldaniuk. . 

Ha morális itélőképességet vizsgálunk, alkalmazhatjuk a jellem-

zés módszerét is. Ennek során olvasmánybeli szereplőket jel-

lemeznek a tanulók ccelexeuetek, vagy tulajdonságok alapján. 
• 

A tanulókkal folytatott beszélgetés alkalmával az erkölcsi ka-

tegóriákról alkotott fogalmaikat nyomon követhetjük a mellé 

kelt I-VI. táblázaton. 	. 
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Igen érdekes volt számunkra amikor a jegyzőkönyveket feldol- 

goztuk, hogy a gyermekek az egyes erkölcsi fogalmakat - né-

hány esettől eltekintve - csaknem kizárólag az iskolai ölet 

rendjére korlfitozták, as otthoni, vagy .iskolán kivöli jósom, 

szorgalom, stb, szinte szóba sem került. Ebből azt a követ-

keztetést vonhattuk le, hogy 'a e yermekekkel otthon nem tisz-

tázzák ezeket az erkölcsi kategóriákat, teljes mértékben a 

tanitótói várják ennek megoldását 

E tendencia igazolásaként megemlititet jük a következő példákat: 

II. /32 F'./ j6: 
rossz: 

szorgalmas : 

lusta : 

hazudik 
becsületes : 

IÍ. /24 F./ jó: 

rosin:  

szorgalmas  
lusts : 

hazudik : 
becsületes : 

a2, aki hátra tett kézzel ül 
szaladgál az osztályban, kiabál 
aki j$1 tanul, otthon idegen szöveget 
olvas 
aki nem szeret tanulni 	 . 

aki nem mondja meg az igazat 
aki megmondja az igazat. 

ját tanulnak, jó a bizonyitványuk, j6 . 

a magatartásuk 
piszkos a körme, csal, verekszik, a lá- 
nyokat megveri . 

jól tanul, nem rossz 
nem csinálja meg a leckét 	. 

letagadja ., hogy nincs kész a leckéje 
jólnevelt ., jószivü. 	. 

II. /22 Z./ 36: 
rossz: 

szorgalmas : 
lusta 

hazudik : 
becsületes : 

okom ., ügyes, segit, szépen ül 
nem ül a helyén, beszélget, hátrafordul 
ha  sok szorgalmit ir 
aki   órán fekszik a padon 
aki nem mondja meg as igazat . 

aki megmondja az igazat. 
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II /18 L./  j6 
rossz 

i 

: 

szépen 	a  helyén 
rendetlen, verekszik, csufolja  a má-
sikat, kiabál 

sZorgalr.as : aki szépen megir3a a leckét ős kihe— 
gyezi ccruzá jlt 

: nem csinálja meg a leckét, 
nem vágja le a kFirmót 

aki-nem  mond igazat 
rendes, 3ó 

lusta rendetlen, 

hazudik: 
becsületes: 

11 /lo L./ jó 
rossz 

szorgalmas  
lusta 

hazudik 
becsületes 

11./9 P./ 36  : 
rossz : 

szorgalmas : 
lusta : 

hazudik : 
becs'letes. : 

rendes, szófogadó, segítőkész 
: szófogadatlan, rendetlen 
: az, ski suit anyukájdnak 
: álomszuszék 	. 

: aki nem mondja meg az igazat 
: aki igazat mond . 

rendez, szorgalmas, tiszta, pontos 
rendetlen, pontatlan, piszkos 
jól tanul, rendes 	. 

aki nem tanul, rendetlen 
nem  mond igazat 	. 

aki Igazat mond 	. 

11.16 P.j 36  
rossz 

szorgalmas 
hawudik 

becsflletes 
lusta 

rendes, 3 ,6 magatartásu 
rendetlen, rossz magatartásu 
3á tanuló 
ne.11 mond igazat 
igazat mond 
restell dolgozni . 

II./3 L./ 3ó 
rossz 

szorgalmau 
lusta 

hazudik 

becaületes 

rendesen megtanulja a leckét 
: elcsavarog, fára mászik, nem t anul ., bir-
kózik,óra alatt mást csinál 

: aki otthon porszivózik,,takarit 
aki nem akar tanulni, nem akar felkelni 

: aki nem az igatat mondja, hanem azt mondja 
valamiire, hogy az  övé ős közben nem asz 0176 

: aki mindig igazat mond 	. 
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11 /2 L./ jó : 

rossz _: 
szorgalmas: 

&u®ta • . 

hazudik : 

becsületes : 

jóazivü , rendes, engedelmes 
nem illedelmes, rendetlen 
aki - szorgalmasan tanul, szófogadó és 
a házi feladatánál tiibb szorgalmit ir 

aki nem csinálja meg sorozatosan a lec-
két és nem tanul 

ha elmegy valaki valahová ős nem mondja 
meg .  

aki mindig igazat mond és soha nem ha- 
zudik. 

Jellemző, hogy a fogalom konkretizáló feladatok esetében is 

legnagyobb részben iskolával kapcsolatos példákat hoztak a 

-tanulök. 

Utasitás "Mondj példát a hazugságra!" 

Lássunk néhány válasz t. 

II /8 P./ : Jutka letagadta, hogy 1-est kapott, mert félt, 

hogy kikap. 
I1./9 P;/ :•Tibi eldobta az uton az ellenőrzőjét, hogy n e. 

kelljen  az 1-est megmutatni, otthon pedig azt 
mondta, hogy a tanitónéni beszedte. 

II./12,P./ : 
Imi nálunk volt játszani ős azt mondta, hogy 
a tanitónéninek segített az iskolában, azért 

ment későn haza. 

II./14 P./ : Jancsi, azt mondta a tanitónéninek, hogy otthon 
felejtette a füzetét, pedig ott volt, csak nem 

készítette el  a leckét... 

11./i? L./ : Elvettem Zsuzsitól 2.-g-ot és azt mondtam a 
tanitó néninek, hogy találtam. . 

11./22 L./ : 
Ibolya nálunk .játszott ős azt mondta., hogy to- 

v bb voltunk iskolában. 

Péter azt mondta, hogy aranyesőt szedett a ba- 
rátjával, pedig be maradt zárva. 

: Tibi azt mondta, hogy otthon felejtette az el-
lenőrzőjét, hogy ne ir ja be a ta.nitonéni . az  1-est 
pedig nála volt. 

11./28 

11./29  L./ 
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A fogalom konkretizáló vizsgálatokból sz interperszonális kap-

csolatokra . is lehet kÖvdtkeztetni, . mivel 11 esetben egy mis köz-

ti hazugságról irnak a gyermekek. Jellemző az általuk felsorolt 

esetekben ., a szándékot nem veszik figyelembe az elkövetett tet- 

teli értékelése során, csak as eredményt látók. 

Pl. II./16 P./ : Azt mondta a Feri, hogy akaratból löktem 
meg  de  be?udok, hogy nem akaratból tettem, 
hanem véletlen volt. . 

II./5 P./ : A Sanyi azt mondta egy barátjának„ hogy tő-
lem kapta a gyufát, pedig otthonról hozta. . 

Csak  rit olyan esetet irtak, mely as otthoni hazugságot póldás- 

ze#  -- - 	_  
Pl. II./lo L./ : tdésapa azt móncitb; -Bla-  csang - a teiefon-ós---  

keresik  mondjam azt, hogy . nincs itthon, pe» 
itthon volt. 

11./20 L. : Azt  mondta édesanya, ha számtanból 5-öst 
kapok, akkor  vesz nekem  valamit. Vittem 
5-öst, 

 

mégsem kaptam semmit. 

II./13 P.  : Azt mondta nagymama, hogy ne egem meg az 
algát, mert permetes, pedig már meg volt • 
mosva láttad, . csak vendfgeknek tették el. 

Nagyon fontos lenne a szülőknek szem előtt tartani azt a tényt,
. 

hogy a gyermek rendszerint afelnőttekrűl veszi a példát, ma- 

mtertásában, viselkedésében,  beszédmodorábab elsősorban a am ild 

löket, a felnőtteket•utzza; akik közvetlen környezetében ó1.. 

nek. Igy otthon, a gyermek előtt semmiféle hazugszak nem len-

ne szabad előfordulni, mert ha látja, . hogy otthon sem mondanak 

mindig, igazat, sőt a szülő biztatja a hazugágra, 6 is hajla-

mossá válik egy idő mulya az ilyen magatartásra. 	. 

Gyermekeinket . ugy kell nevelni ., hogy minél inkább a pozitiv 
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érzelmeket ébresszük fel benntik akar a tanulds, akar pedig a  

magatartás, viselkedés terén. Igen döntő ez, hiszen ezen muu-  

lik, hogy a későbbiek folyawir bardtsdgosa, jákedvEi, szivesen  

cselekvő ifju vúlik-e majd belőle vagy pedig idegenkedő, zar4  

kőzett„ kellemt].énkedá ember lesz.  

A pozitív érzelmek minden életkorban értékesek, különösen a  

kisgyermekeleméi .. El.ő8egitik az érdeklődés felkeltősét ó.s fenn-  

tartják a figyelmet. Harm.,~  .00z~3yad 	 bar mar 1)5%113l a gyermek  

erkölcsi fogalmainak tartaal.ma. A 8 éves gyermeknél  ugyanis  

számba kell venni azt, .hogy mar 2 éve iskolai tanuló s ez idő  

alatt  as aZa7mető erkölcsi követelményeket, visell:edés£orm3,-  

kat már alkalma volt gyakorolni, hallotfiakből, tanultakból, -  

Erre as  életkorra mar  differenciálódnak az egyes erkölcsi ka-

tegóriák tartalmának feltárására vonatkozó Ismeretei,, Ceelke-  

detei azonban még  mindig zzagzobbrészt sszokascselekvmsek és  

nem pedig a tudatosult erkölcsi normák lnteriorizaci6jakö- 

vetkeztében viselkednek helyesen ,, vagy itélik meg  mások visel.  

kede.:ót, poZitiv vagy negativ módon. 	 . 	 . . 

Az egyes erkölcsi kategóriák tartalmC .nak feltarásdban mar nem  

jellemző annyira az iskalacentriku: vil.ágkép, mint pl,  odso-  

dik o; ztllyos3 gyermek esetében. A a éves gyermeket .mar t'ribb-  

s3zör bevonják as otthoni segitésbe, 8 igy válaszaikban a ki-  

bővült tapasztalataik is tükröződnek. 	 . 

Nézzünk meg néhány példat az erk'silcsi fogalmak tartalmának  

feltárására vonatkozóan, 8 éves gyermekek megnyilatkoza.saiban: . 

	

III./27 Fs/ j6: rendes, segit,, vigyáz testvérére 	. 
rossz: aki elcsavarog, nem segit otthon   . 

szorgalmas: aki jól tanul,  sokat segit  
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lusta : aki neo, ccindl serir3it 
hasug : aki becsap másokat 	' 

becsületes :. aki mindig igazat mond. 

III./24 14/36 : aki j61 tanul, segit otthon az édesany jg r 
rossz : aki rendetlen as iskolábaa, csunyAn megy 

hema, rendetlen 	 . 

smorgaZmas s j61 taza.u/, sokat segit otthon és az is— 
kol.dba.n is 	 . 

lusta : aki nem dolgozik, nem tanul, nem melt  ,. 
basug : akiakarattal becsap valakit, nem  mond  igazat 

becsaletes :.aki soha nem hazudik, a rosszat is megmodd ja 

111./21 P./36  Z .  aki j61 tanul., segit a, testvérének„. meg . ott— 
hon is 	. 	 . 

.rosss : aki  rendetlen piszkos, nen fogad -szöt 
szorgalmas . • aki 361 tanul, szorgalni leckét 	otthon 

segit 	 . 	

. . 

lusta : aki nem csi.nAl. ja  meg a leckét, aki new se— 
git semmit 

	

hazudik : aki letagadja as igazat 	. 

becsal.ete:; : aki igazat mond 	 . . 

111../.16 L./ jú: aki szereti pajtásait, rendesen viselkedik 
az iskolában 

rossz : aki  rendetlen az utcén, verekszik 
szorgalmas : aki 351 tanul .,  mindig 36 jegyet kap 

lusta : aki nem dolgozik, elkésik, nem tanul 
hasug : aki n.em becsületes . . 

becstletes : Pki mindig igazat . mond. 

As idézett válaszok a? aAgn megál.lapithatct, hogy a8 éves 

gyermeknél :nar ke2cinkiegyenlitcit3n.tn: az erkölcsi normgk 3ie — 

. tartására vonatkozóan a2 otthon és as iskola közti kapcsolat 

gondolata, s mdr nem kieárölag az iskolai .magatartásra, helyes 

aisel'aedésre, korl.átoszák, hanem bekapcsolódik as erkölcsi 



normák ismeretkiSrébe az iskolán xciviil, az utcán ós otthon ta-  

nusitott erkalcsi magatartásmód értékelőse. Ehae a rendszeres  

uttarőfoglalkozások is bőséges személyes tapasztalattal  ezo1-  

cálnak.  

Az elkavetett tettekben megjelenik a szándék szerepének fel-

ismerőse is: 	 . 

1I1./24 L./ hazug: aki skars,ttal ,  másokat becsap.  

Vagy pl. a lustaság fogalmának magyarázata esetében  

II1./2I p./ aki azt irja,  

lusta: ~tS ,ne.:: &ésaiti el a felaldatát,  

Ez a  tanuló már látja azt 9  hogy a kátelegga e' ,mulasztása a  

,tall.dmummi „Iustlg, vagy legalábbis kényelmesség. . 

A fogalom  konkreti.z.61  ő hiFérletek esetében elég kis eltérés  

mutatkozik számbelileg az  otthoni ős iskolából vett példák  

ecetében. 28 tanuló kázia 12 tanuló is iskolaseal kapcsolatos,  

lo tanuló ir otthonnal kapceolatos ős 6 gyermek eyu3.it egyavs  

kázt előforduló hazugságot. 	 . 	 . 

Néhány példa a tanulók türtc;neteiből az iskolával kapcsolatos  

hazugságokra:  
1II./17 p./ :  

111./23 L./ :  

3I1./15 F./ :  

111./12 L.  

Bandi azt mondta a ta_ itél néninek, ho gy be-
teg volt előző nap ős szórt nem készült órára,  

pedig nem volt igaz. 	 . 

Klári nem hozta el a tornaruháját ®s azt mond-
ta, hogy nem szabad neki tornászni.  

Jóska az iskolában irta meg a  leckéjét,  mert  

otthon nem csinálta szeg tus azt mondta, azért  . 
lett csuma, mert nem égett 41uk a villany, . 

ha elkésett az iskolából és azt hazudta, hogy  
rosszul jár az órájuk, pedig nem igaz, nekem  
megmondta.  ' . 
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Az otthonnal kapceolatosan a következő példákat irták a ta-  

nulók:  
1I1.126 P./ : Apuka megigérte, ha jó  leszek elvisz kirándul-

ni hét végén. Jó voltam, tLot is vitten haza,.  
mégsem vitt el.  

111./20 L./ : 2desanya azt mondta., ha s ogitek Icitakaritani  

a konyhát, kapok csokoládót. Egyedül kitakari-
tottam, mégsem vett nekem csokit.  

111./14 P./ : Azt mondta apuka, ha keresik, mondjuk azt,  
hogy nincs itthon, pedig.egész nap otthon  volt.. 

111.110 L./ s: A testvérem vett cukrot és azt mondta, hogy  

nem vett,. csak nem akart adni ős eldugta.  

Wagyon fontosnak-  tartandnk, ha a sszUlók is  betekintést merné-

nek a tanulók ilyen ;jellegili erkölc si értékelésébe, hogy  lássék  

ók is, mennyire : nega.stiv érzelmi hatást vált ki .. a  gyermekből az  

el~e me.gigért ajándék meg nem acE.sa.. A gyermek ezt hazurságnaC  

veszi a szal€3 részéről, mert az igazi okot nem  fogja megérteni,  

miért maradt el €:z ajándék megadtissa.. A lefzközelebbi hasonló e-  

cetben mar nem fog  ilyen feltétel néllsöl engedelmeskedni a sszti-  

lőnek, ha azt tapasztalja, hogy g megigért a jéndék elmarad.  

Vagy pedig  a sz~lló  ssz®ktc~esa ~@rP3eklt3t ~oz ,  hogy nem Jutalo-

mért kell ren.de; en viselkedni, az©tfo~a,, 	 ni .. ~62 ta—  lrrrrrr~e ír1Í  rrr .~n  

- nulni, hanem a gyemek saját példáiból világitson rd:c ezek fon-:  

tosságára. A gyermekben ezeknek anormáknac a  betartása  eleire-  - 

te mér önérdek,  csak következetes tudatoaitd munka eredménye-  

ként és jB kö3össac:gbee3 látja be, hogy ez tul.a;idos:ikónpen köt.  

ér 
	

.. 

4 	yermeknól egyre nagyobb szerephez jut a belső  

iaad.iteisu 'akssrateró. A tudatosság irányából kiaiault  erkölcsi  
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szokások is elvesztik eredeti inditékukat és később maguk is 

cselekvési motivummá válnak. Az, hogy az erkölcsi helyzetet a 

tanulók adott esetben mennyire itélik bonyolultnak, viszonyla-

gos. Függ az általános értelmi ős ezen belifl az erkölcsi tudatos-

ság szintjétől. 

A felnőtteknek következetes munkát kell végezniök e téren, pl. 

a figyelmes ős pontos feladatteljesités szokásának nevelésére 

kezdettől fogva komoly figyelmet kell forditani. Szülők ős np-

velők, amikor kUl nbözd nevelőhatósokat alkalmaznak, általában 

csak a kitűzött cél szempontjából mérlegelik. Nem gondolnak ar- 

ra, hogy mindón ráhatás, függetlenül /rendszerint pozitív/ cél- . 
- játől,- közvetlenül. hat--a--gyermek _idegrendszerére _ /__s. ez a. -ha-

tás igen gyakran negativ/ '. Igen komoly kérdés as is, milyen kö-

vetelmények támaszthatók a gyermekkel szemben kSlönböző élet-

korban valamely szokás kialakitásánái. Minden szokás, amely ké-

sőbb a viselkedés kialakulásához nélkülözhetetlenné válik, a ko-

rai gyermekkorban fejlődik ki, azonban egyetlen szokás sem nyil-

vánul meg felnőtt embernél és gyermeknél egy ős ugyanazon for-

mában. 

A nevelőknek ős szülőknek mindig számolniok kell a gyermek élet-

kori sajátosságaival. E téren a hiba rendszerint ott kezdődik, 

amikor a szülők a gyermektől azonnal kész viselkedésformákat 

várnak, olyanokat, amelyeket a gyermek még nem  tud tei jesiteni .. 

Idézünk néhány példát a IV. osztályosok válaszaiból, melynek 

alapján nyomon követhetjük a fejlődési tendenciát az egyes er-

kölcsi fogalmak tartalmára vonatkozóan. 	. 

IV. /31 L./ jós aki szótfogad, udvarias, illedelmes, j61 
nevelt. 

rossz : nem fogad szót, nem készül órára. 



-  
IV. _/25 	_ 

lusta : 

hazudik 

bebett3setes 

:_- aki  j_ó.1  viselkedik,' illedelmes, segit az  
idős néniknek, . 

rossz •. aki nem  szőfogadó, rendetlen 	 . .. 

szorgalú,aa : aki  úVÁ ta::u?,  aki segix .,jtthon az ódea- 
anyjának 	. 

aki  nem  dolgozik,  nem kdszi ti el a feladatot„ : 

elkésik 

: aki talál vo,lazait, dc odaadja annak alti6, 

aki akarattal nem mond igazat, becsap má 
sokat 	 . 

— 43 . 

• 	 • 

szorgalmas: 351 

lusta: aki 

hazudik: aki 

becsilletes: aki 

tanul, suit otthon édesanyjának 

nem tanul ,, nem suit 

nem becoülétes ' 

mindig igazat mond, 

'IV. /28 	36 : 

rossz : 

szorgalmas: 

lusta : 

hazug : 

becsll.etes : 

nem verekszik,  jöl viselkedik, szétfogad 

aki verekszik,  nem  szrífogadó, nem  tanul 

aki  j61 tang. ., segit az osztayY,an ős (Itthon 

aki  nem  tanul, nem  segit 	. 

nem mondja meg  az igazat 	, 

aki nem  csal, igazságos. 

IV.  /19 F./ 36 s 

rossz : 

szorgalmas : 

lusta : 

hazug  : 

vagy ctdáadja a tanitd néninek. 

aki segit pajtásAnak, otthon is ser it és 
rendesen viselkedik  	. 

aki nem viselkedik rendesen,  verekgzik, 
esunyán beszél 

aki  jól tanul. ,, segit otthon ős az iskoldg ► 

ban  is, gyüjt a faliujságra kdpeket ,_ 
aki nem  c6iri3ja meg a leckét, elkésik*  
LipAb segit 

 

aki be akar esapni másokat,  no  hogy 
kapjon    
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becsületes : aki talál valamit ée visszaadja, meg aki a  
rossZat is őszintén bevallja.  

J3 9-lo éves gyermeknél aár felfedezhetjük a * j5", mint alap-

vető  erkölcsi kategória tartalmának feltárása sarán azoknak az  

erk5losi tulajdonságoknak a meglétét is, mint p1. udvariasság, . 

illedelmesség, mely már magasabb szintü  morális gondolkodásra  

van. A szorgalomndl pedig megjelenik  a közösségért való mun-  

ka is, pl. IV. /19 F./ válaszában, ahol ezt olvashatjuk: "szor-  

galmas s aki az iskolában ggü jt a fall.0 jságra képeket, cikke-  

ketj'. Az ilyen gyü j$őmuraka kifejezetten közösségi 	mi- 

vel az osztályért, • r uttörő rajért dolgozik a tanuld. Nem is  

sMdl.va a becs=3le teaség fogalmdrlak magyordzatérő1, itt pedig  

fziszi.nre kerül.: abeeeÜl.etessa;g konkrétabb értéFke, a talált  

tárgyak  becsületes visszaaddsa, valamint as elkövetett tettek  

őszinte bcvalláva akkor  Is ha `z helytelen  éa3 esetleg blinte-

tőst von maga után. .  Fe jl.őaik `inkritiká juh i s, a sajtma:guk. ál-

tal  elkövetett  tettek is tükröződnek a. fogalom kon:.~retizál.di  

kisérletekben, erre . utalnak  az alábbi példák Is:  

Azt mondtam Krisztinek, hogy az enyém a lo.Ft--
os bélyeg, pedig tőle vette: el. /Résőbb vissza-
tettem a táskájába, de ő azt hitte, 5 találta  
meg./  

Azt mondtam  a 'barátom nak, hogy kigyulladt a  
keritésünk, pedig  nem volt Igaz ., mert csak eze-
vetet ógettünk a keritős mellett.  

Azt mondtam Jutkának, hogy nekem van csipke  
ruh m, pedig nines is. . 

Azt mondtam  egyszer a barátomnak, hogy egyedül .  

ástam fel az egész kertet :  pedig nem volt igaz. . 
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Érdekes megfigyelni, hogy hazugságról van sző, de egyetlen ta-

nuló' sej ► irtja le ezt a szót: "hazugé ", mindegyik csak utal  

rá, kör?ilir ja, vagy negativ értelemben vett "igazságról" be-  

szél. A hazugságra vonatkozó fogalom konkretizaló kisőrlet  

után feltett motivációra utaló kérdésre -"Miért hazudtál?  " 

"Miért hazudott a pajtásod? " - a.leltbb tanuló, : ~5int moti-

vumot a bíintetéstól .  való félelmet, a kiKapás, verés eIkeri.lé-

sét a megszógyenités előli menekülést soroljak £el a tanulók.  

A beszélgetés révén hozzájutottunk egy kategőriareadszerhez,  

melyet lényegében a tanulók hoztak létre. zenek ala pjAn,  olyan  

kisérleti helyzetet tudunk kialakitenni, a 1e1y a gyerPekek 6s  

á kciinyezet közti interakciót t€i ,kr:izi,s ~nylak a.3.kalr:aazriSával  

gondoltuk megismerni viszonylag objektiv módon a gyeme1,t  

•  

 sze- 

mélyiségét. 	

- 

mólyiaabvti 	 ismeretes, a naLm»eq  te ~ keeyw ~~ge J.rLd is- 

merhető 

 

 meg leginkább. Ezért olyav helyzetet 3.gyeke;:t;ink te-

remteni, melyben léginkább kifejezésre juttathatja 6r3elmi  . 

megnyilvánulásait, karnyi3::etével velő kapcsolatát.  . . . 

A helyes vagy helytelen viselkedés  a  j6  és rossz azolcz; sok ki-

alakulásától fti.gg, illetve azokon ca .la21as::ik.. I'olcova,  ~  - 

ZnarnennzkaJa A.N. /197o/ végeztek ilyen kioérlatet, ftalMéréQe-  

ket, a gyermek szokásainak kial.akulpá.sáról., megezildrdu3.lr „í-.  

ról kisgyermek korban. Hasznoá 2tészaé:Tele ős evokrícolc  

tása a vermeknél cimfi munkájukban est is.• j6k: "Mit  is  6rtiAnk  

tehát  "Jó és rossz" ezokdson? "J'ó'szLk" nrvezF k azokat a  visel-  

kedds£ormákat, amelyek segitségével a gyermek  alkalwazkcoclik  

a táraadelmi környezet követelményeihez, a "rosszak" viezont  

szemben állnak ezekkel a követelményekkel, zavarjak a gyermelci  

közösség vagy család életét. Ha a gyermek udvarias,  tud am  
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gyermekekkel játszani, nen durva, rendszerető, játékait elrak-

ja, igyekezik segiteni & eoanyjdnak stb... ezek "jó" magatartás-

formákként észlelhetők. Szinte minden édesanya ős sok nevelő 

mondja, hogy a"j6" szokások kialakitáca csak nagy munkával ér-

hető el, mig a "rosszak" "maguktól keletkeznek". 

Kürti Istvánné - Szilá'yi Lilla /197o/ azt tapasztaltak az óvó-

dás koru gyeroekeknől, hogy"A "j6" a "szeretem" fogalmába be-

lekerült a vágyott tárgy. A "ros®2" fogalmához állító formában 

kapcsolódik :a büntetés gazdag ezinonima anyaggal. Dintetős, bUn-

tetásben lenni, kikapás, verés, kiállit:s, sarokba állitás, kéz-

re ütés, térdeltetés; ez növeli meg ebben a kategóriában a ne• 

gativ válaszok ezdmíit. Ha a jó fogalmához dicséret nem kapcso-

lódik, igen sok esetben a büntetés hiánya jelenti a jót." 

A gyermeknek az iskolába való kerüléssel meg kell tanulni  al-

kalmazkodni az iskolai iendhez, illetve osok.sokhoz. Később, 

amikor as alkalmazkodást megszokják, az iskolai élethez ftlzo-

d6 érzelmeik, erkölcsi tartalmakkal gazdagodnak. Az erkölcsös 

magatartáshoz a pedagógus vezeti a tanulókat. Az erkölcsös 

magatartás kisgyermekkorban a jóra,a jóságra való törekvésben 

jelentkezik. 

Ju©tnó Kéri Hedvig /1971/ is végzett kísérleteket 3-lo éves 

gyermekek körében az erkölcsi fogalmak kialahitásáv wl kapcso-

latban, 'mely a következőképpen tartjnt: , "Megkérdeztük a gyer-

mekeket, hogy mi illik, mi nem illik, tovűbbú azt, hogy mit 

szabad ós iáit uea szabad... a gyermekek elutasitják a nem il-

liket, a rosszat és magukévá szeretnék tenni as illik®t, il-

letve a jót". 

A motivációk között a követkesók szerepeltek: a szülők szere-

tetének kiérdemlése; hogy a követelménynek eleget tegyenek; 
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dicséret; jutalomi büntetés elháritása. 6-lo éves korban  a 

szülők és a nevelő megelégedésének kiérdemlése lép előtérbe, 

mint motiváció. A szülő és a pedagógus példája hat a gyerme-

kek erkölcsi magatartásának további kialakulására. válaszaik. 

a korral mind terjedelmesebbek, bővebbek voltak és mind több 

indoklással egészülnek ki. "Az erkölcsi fogalmak kialakulásá-

nak/vizsgálatánál azt találtuk, hogy a gyermekeknél a jóra 

való törekvés és a harmóniára való törekvés egybeesnek. Meg- 

nyilatkozásaikat összefoglalva ,.,;t az egybeesést az erkölcsös 

után való vágy tényének neveitiik el." /Justné Kéri Hedvig,1971/. 

A gyetmekek 8-9 éves korban a felnőttek erkölcsi tapasztala- 

-fáit há-  még nem is teljesen  tudatosan, de elfogódják. A lo é- 

yes gyermek pedig már kezdi vállalni a.felelősséget a jövőért 

is. Ez• Cselekedeteiben is megmutatkozik. Makarenko hangsulyoz-

ta, hogy ki kell alakitani a gyermekben a sajátéletük és a 

kollektiva élete közti szoros összefüggés tudatát. Ha a gyer-

mekben fejlesztjük a szociális érzést, később erkölcsös maga- 

tartásukat, magas szinvonalon megnyilvánuló segitő készségit-

ket érvényesíteni tudják az iskolán kivül adódó helyzetekben 

is. 

A gyakorlatb an  az egyes erkölcsi tevékenységformák között nincs 

mindig egyensuly. Egy-egy gyermekre az adott pill anatban  a te- 

vékenységformák aránya jellemző lehet, de ez az arány többnyi- 

re nem stabil. Jól alkalmazott nevelői hatások ugy változtat- 

ják a tevékenységformák arányát, hogy ezek a személyiségre visz-

szahatva azt kedvezőbben fejlesszék tovább. Különösen fontos 

figyelembe venni a szó és a tett egységét , párhuzamos vagy el-

lentétes voltát. 	 . 
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A vizsgálat alapi án a erállapithatjuk:  a tanulóknál a szorgalom- 

hoz erősen tapad a tanulás ős azzal kapcsolatos foglalkozások 

szerepe. A munka min8sógót  a pjól" vagy "rendesen" kifejezés-

sel jelzik. /"Aki 161 tanul".; "Aki rendesen kósziti el a lec-

két."/ KUlOnbsen elsó osztályosok ernlitik tuleulyban az isko-

lai tanulást a "jó tanuló" ős a. "jó tanulás" fogalmakat. Sze-

rintük minden jó tanuló szorgalmas, °a rossz tanulók viszont 

nem arcok, A utásodik osztályban még mindig tipikus a "jól ta-

nul" válasz, azonban a szorgalom - j6 tanuló kapcsolat megla-

zul, s helyét a szorgalom j6 tanulás foglalja el. A harmadik  

osztályosok válaszaiban a "jól tanul" mellé felsorakozik a  

- "jobban tanul" _fokozáe is,. _ ég negyedik  - osztályban _sem vilik _ 
teljesen világossá a gyermekek előtt a j6 tanuló-szorgalom 

viszony és még nem tisztázódik a szorgalom ős teljesitmóny 

szinvonalának valódi öeezefiiggése. 	. 

A szorgalom két . varv több fogalmi. ismertető 1e''j ének  alkalma- 

z aára a második osztályban kerül sor. Itt kivétel nélkül két 

ismertetőjegyet használnak, leggyakrabban a szorgalmas munka. 

mineré'i teliesitését  jelző "jól" és az időbeli teliesítését 

kifejező "mindig" ismérvek fordulnak elő. Harmadik  osstdly-

ban 1-1 minő égi ismérvet 1-1 mennyiségi és időbeli ismertető-

jeggyel kapcsolnak össze. A ne'yedik  oszt;lyosok fele a szor- 

galom 2 ismertetőjegyét, fele pedig már 3 ismérvét alkalmazza. 

A szorgalom ellenkezője a lustaság. Van, aki az engedetlen-

séggel téveszti össze, pl. II. /11 L./: "Ha valaki  nem  fogad 

szót." A lustán végzett munka rossz minőségét csak néhány má-

sodik ás negyedik osztályos tanuló tekinti,a lustaság ismerte- 

tójegyének. Van  második osztályos tanuló, aki a lusta-rossz 

• viszonylatban gondolkodik. P1./ 7 P./"Aki lusta, rossz tanuló". 
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Negyedik, osztályban egyfelől a "nem j61 dolgozik" fordulatot 

alkalmazeák, másfelől pedig felismerik, hogy a lusta munkáját 

hanyagság jellemzi. 

A munka mennyiségének értékelését illetően a következő megál-

lapitásokra jutunk: Első osztalyban ilyen választ adnak,: 

I./12 L./ "Nem tanul semmit sem." I. /24 P./_  "Amikor  vala- 

mit mondanak és nem csináljuk meg." Második osztályban emelke-

dik a munka "alulteljeeitését" kifejező válaszok aránya. A lus-

taságról alkotott fogalmaik teljesebbek. A harmadik osztályo-

sok mar képesek annak felismerésére, hogy a lusta ember munka 

helyett tétlenkedik. Negyedik osztályban pedig már tudjak, hogy 

a-lustának inunk-a-helyet-"semmit sem érő dolgokon jár az - esze.“ 

A munka időbeli teliesitésének ismérve a következőképpen ala- 

kul: 

Az elsősök felismerik egyfelől, hogy a lusta nem tesz meg va-  

lamit.akkor, amikor kellene, másfelől'pedig, hogy a munkavég- 

zés idején mással foglalkozik. A másodikosuk tulsulyban a ha-

logatást, a munkának az előirt időben való nem teljesitését 

tekintik a lustaság ismertetőjegyének. II./16 F./ "Amikor reg-

gel van és nem akar valaki időben felkelni." Harmadik osztály- 

ban szaporodnak azok a válaszok, melyek a lusta ismertetője-

gyének azt tartják, hogy a munkát halogatja. I11./14 F./ "Ha ' 

valaki nem akar felkelni, amikor mondják." A negyedik osztály- 

ban két tipus alakul ki: 

a./ Az egyik tipue arról beszél, hogy a későnkelő lusta, 

valamilyen t#ruggyel halogatja a  felkelést.  

b./ A másik tipus arról is beszól, hogy a munkát nem végzi 

el akkor, amikor .kellene, hanem elhalasztja. 

IV./28 F./: "A lusta ember mindig elhalogatja a dolgot." 
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Az egyéni tulajdonságok és hajlamok, vágyak és törekvések mé-

lyebb megismerése a célzott nevelés, a tudatos ráhatás számá-

ra sok anyagot ad és ezzel növeli a pedagógiai munka hat.sfo-. 

kát. Ez azért is lényeges, mert ezekre támaszkodva az iskolai 

nevelés alaposabban elő tudja késziteni a gyermeket a magasabb 

szintit, társadalmi szempontból pozitív, hasznos erkölcsi tulaj-

donságok ‚ kialakitására t ludatositására, elmélyitésére. Az egyes 

kísérletek alapján nyomon követhetjtuc az erkölcsi kategóriák 

tartalmának kiszélesedését I-IV. osztályig. Az ilyen jellegit 

felmérés arról ad tájékoztatást, hogy a tanulók rendelkeznek-e 

a vizsgált erkölcsi fogalommal, s hogy az mennyire tudatos és 

- - 

 

differenciált. 

Az Az első osztályosok morális gondolkodásának viszonylagosan a- 

lacsony szintjére mutat az, hogy az erkölcsi kategóriák tar-

talmának feltárásánál a tartalmi jegyek igen felezinesek, szin-

te primitivek. Sokszor nem látják még az erkölcsi normák és 

saját cselekedeteik között az összefUggést, nem tudják, miért 

kell adott helyzetekben helyesen viselkedni. 

A második osztályosok erkölcsi fogalmai már tudatosabbak, a 

tartalmi jegyek feltárásában pedig megjelennek olyan nemes, 

magasabb rendit erkölcsi tulajdonságok, minta segitőkészség, 

pontosság, engedelmesség. 

A 8-9 éves gyermek gondolkodására a megbizhatóbb morális tá-

jékoződáképessóg, saját erkölcsi érdekeinek tudata is jellem-

ző. A magasabb azintU erkölcsi intellektús korrelál a maga-

tartás morális szinvonalával. A magasabb színvonal tukröződik. 

a fogalmak tartalmának feltárásában. Felismerik azt ., hogy a 

lustaság tulajdonképpen a kötelesség elmulasztása, hogy az 
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egyes erkölcsi cselekedetekben a tett elkövetőjének szándékát 

sem hagyják figyelmen kivUl. 	 . . 

A lo éves gyermekben már a legtöbb alapvető erkölcsi fogalom. 

tudatosult. Ez fogalmi és normaismeretükben is, valamint er-

kölcsi itéleteikben, morális gondolkodásukban is tapasztalha-

tó. Tudatosan cselekszenek, a. fogalmak tartalmi jegyei közt 

fellelhetők a magasabb rendű erkölcsi tulajdonságok, mint pl. 

udvariAsaág, illedelmesség, az idősebbeknek való segités kész- 

cége, közösségért vállalt munka nemességének megértése, ennek 

értéke. A becettletesség tartalmában pedig felismerik az őszin-

teséget, az elvesztett tárgy becstiletes visszaadását. 

A jegyzőkönyvek a tanulók erkölcsi fogalmainak mennyiségi ős 

minőségi  ki.flönbs,.geit is mutatják. A tartalmi jegyek feltárá- 

sóban pedig tiikröződnek az .otthonhoz, iskolához, egymáshoz va-

ló viszonyuk, érzelmi kötődéstik. A tanulói válaszokból az is 

kiderftl, hogy az egyes kisőrleti személyek mennyiben felelnek 

meg az átlagos erkölcsi fejlettségi szintnek, illetve mennyi.. 

ben térnek el attól. Az eltérés lehet pozitiv vagy negativ, 

tehát a mennyiségi elemzés minbógi utmutatást is ad. Feltá-

rulnak a tanulók erkölcsi fogalmainak hiányosságai, vagy a . 

tudatosultság hiányát tükrözi a feldolgozás. A tanulók viszo-

nyitás alapja egyrészt empirikus, másrészt pedig a tanulók jegy-

zőkönyvének elemzése. 

Az  egyes osztályok erkölcsi fogalmaik feltárásúban világosan 

tükröződik az a minőségi különbség, ami az itélóképesség ős 

a morális gondolkodás fejlettsége tekintetében is fennáll kö- 

zötti.ik. Nem szabad elkövetnünk a tanulók nevelése sorín azt a 

hibát, hogy az erkölcsi fogalmak, normák tudatositását nem az 
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erkölcsi gyakorlatból kiindulva végezziik. Elképzelhetetlen, 

hogy alapos fogalmi és normaismeret mellőzésével az erkölcsi 

itólőkópesség és a morális gondolkodás magas ezinvonala elér-

hető legyen. . 

összefoglalva:  

fiegállapithatjuk, hogy az intellektus az emóciók ós az agarat 

nélkiilözhetetlen alkotóeleme az erkölcsi meggyőződésnek, ki-

alakulaeuk pedig az ember társadalmi tevékenységében gyöke- 

rezik ős egymással dialektikus kölcsönhatásban fejlődik. Mind-

ezeket hiven ttikrözi a vizsgálatok soran - a tanulók válaszai" 

alap j a - _nyert_ adatok_ beszeesége. Ezekből is láthattuk, meny- 

nyi kiAlcő és belső akadályt kell lektizdeni az erkölcsi ceele-

kedeteknél, zéig több fokozaton ke 'eszttil eljuthatunk a helyes 

erkölcsi tett végrehajtásáig. 

Kisőrletekkel nyomon követve a fogalmak fejlődését, érdekes 

eredményt kapunk. A fogalom kialakulásának kezdeti foka az 

uideN per idemu deffinició, amikor a fogalmat önmagával hatú-

rozza meg. /Szorgalmasan olvadunk: szorgalmas./. Egy következő 

fok, amikor a meghatórozás helyett a szorgalmat a "jő" felső 

fogalommal értékelik. 

Előfordul az is; hogy! ezekét az erkölcsi fogalmakat más fogal- 

makkal tévesztik össze. pl. szorgalmat- engedelmességgel, lus• 

taságot- sem öttevéssel, engedetlencéggel. ]ppen ezért a poda-

góguaoknak a nevelőmunka Morén gondosan kell deffíniálni az 

egyes erkölc©i fogalmakat, hogy tanulóikban ne alakuljanak ki 

helytelen szokások. 

A fogalmak fejlődésének következő állomása, amikor felismerik 
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a szorgalom ős a lustaság kapcsolatát•a'nunkdval ős tótlen-

ségge Későbbi fejlődési szakaszban vannak azok a tanulók, 

akik meghatározásaikban több ismertetőjegyet emlitenek. 

Az el 6 oezt:'ilyosok ugy gondolják, hogy a felszólitásra, uta-

sitásra végzett bármely munkában feltétlenfal a szorgalom nyil-

vánul meg. Hogy ebben többnyire az engedelmesség, kötelessóg-

tel jesités fejeződik ki, az nem vi lágos előttiié. Vár ebben 

a korban is meg tudják ragadni az általánositás sikján a több. 

letteljesitóst, mint a szorgalom ismérvét./Szorgalmit ir./ 

A második-harmadik  osztályban már felismerik, hogy a szorga-

lom nemcsak bizonyos munkamennyiség elvógzósóben, hanem azok- 

- nak az embereknek -a menryisógóben . is kifejeződhet, akiknek 

"megteszunk" valamit. /"Mindenkinek megtesz mindent"./ 

Az első osztályosok ozorgalmasnak tart jük azt , aki "mindig" 

seg±t, aki "siet" és "gyorsan" csinál valamit. Meg kell ór-

tetniink, hogy a szorgalmas munkával szembon az a fó követel-

mény, hogy annyi ideig tartson, amennyi időre a jó munka el- 

vógzósőhez sszukság van. A második osztályosok már azt is ki-

fejezik, hogy a szorgalmas munka jellemzője ne: a sietség, ha-

nem a munkának a lehető legrövidebb idő alatti elvégzése. 

Csak a 3. ós 4. osztályosok támasztják a szorgalmas munkával 

szemben a munka meghattrozott időben való elvégzésének köve-

telményét. 

Az alsótagozatban kedvező az a körüilmúny, hogy a gyermek eb-

ben a korban már tudatosabb, aktívabb, mint óvódáskorban, 

tudja elemezni ós helyesen OStékelni saját maga ős pajtásai 

©gyes cselekedeteit. Az első osztályt tanitó nevelők felada-

ta elsősorban az, hogy figyelmesen, sokoldaluan tanuLiányozzák 
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növendékeiket, már az első perctől kezdve igazmondásra nevel• 

jók őket. Mindenekelőtt hatást kell gyakorolni a gyermek tu-

datára és érzelmeire, konkrét és élénk pozitiv példákon kell 

megmutatni, milyen szép az igazmondás, milyen visszataszitó 

a hazugság. E célból ját felhasználhatók az olvasókönyv olvas-

mányai, egyes szépirodalmi alkotások. l;zenkivül konkrét pél-

dát is kell felhasználni az adott ceztály vagy az egész isko-

la tanulóinak beosHle tes é3 őszinte magatartásáról. 

A gyermekek könnyen elfelejtik élményeiket, ezért gondoskod-

nunk kell arról, hogy a gyermek emócióit megfelelő tettekkel 

rögzitsnk. Olyan tettekkel, amelyeket kis társaik visznek vég-

be szeriünk előtt, s melynek jelentősége talán .el is sikkadna -, 

ha a tanitó nem állitaná az egyes eseteket példaképfll a tanu- 

16k elé. 

9-l0 6ves korban már kezd világossá válni előttö.k, hogy az 

igazsAg kimondása lelki jóérzést, megbecsUlóst von maga után. 

Aki igazat mond, nemcsak másokat, önmagát is becs?ili. Lassan 

a gyermek belső törekvésévé vilik, hogy igazat mondjon. Ugy 

kell hatni  a gyermek tudatára és érzelmeire, hogy magitól 'is 

elítélje pajtása helytelen  cselekedetét.  Erre viszont csak 

jól fejlett közoeségben vara lehetőség. Ezért jó csalwdi és is-

kolai közösséget kell teremtenolnk, ahol az ember iránti tisz-

telet előfeltétele .as.igazmondás. 

A  gyermeket  legkisebb kortőt kezdve becsületességre kell nevel-

ni. A becsületesség nemcsak az ember szavaiban, hanera elsősor-

ban a gondolatok ős cselekedetek tisztaságában nyilvánul meg. 

Makarenko irts: "A becstelenség mindig valami titkolt, rej-

tett viszonylat. is a gyermek algat kiván és azt nyíltan kije- 
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lenti, ez becsihletes dolog. De ha eltitkolja, nem szól rólá,  

de nem mond le az almáról, hanem titokban igyekszik megszerez-

ni ugy, hogy senki ne lássa, ez már becstelenség." Nevelósttnk  

során rá kell szoktatni a gyermeket, hogy e szabályt gyakor-

latban is betartsa. 	.. 

A k►tlönböző felmérésekből kideriil, hogy a 6-10 évesek erköl-

csi fogalmai és itéletei igen nagy fejlődésen mennek  keress-  

tül. Ezzel kapcsolatban a következőket állapithatjuk meg:  

A 6 évesek többnyire felső fogalommal deffiniálnak  /j6-

rossz, szép- csunya/. 7-8 éves korban elég gyakori a kö-

r~ilirással, mesével deffiniáló gyermek. 9 éves kortól el-

fordul a mesevilgától és a realitások világába kerti. Mér  

nem mesél, hanem tevékenységgel deffiniálja a fogalmakat,  

többnyire a saját életéből vett példával. /pl. Kártevése  

"Mikor valamit eltörUnnk,"/ /Rendszeretet: "Rendben tar.  

tom a ruhámat."/ A lo életévben pedig már a gyermekek na- 

gyobb része továkenységge magyarázza az erkölcsi fogalma- 

kat.  

A gyermek már 6 éves kortól kezdve képes erkölcsi itéleteket  

mondani, de ez kezdetben - 6-7 éves korban .. a nevelők tekin-

télyi hatásának az eredménye, s a felnőttek helyesléséhez vagy. 

rosszallásához alkalmazkodik.  

Később, a fejlődés folyamon az erkölcsi itálet mind önállób-  

ban jön létre, s fokozatosan eljut az önálló itéletekig.  

A 8-lo éves gyermekek az értelmi és erkölcsi fejlődés követ-

keztében tudatosan belitják az erkölcsi törvények szukségsze-  

rüségét, s azt, hogy a törvénynek mindig engedelmeskedni kell,  
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mégpedig önkint, akkor is, ha jutalmat nem kapnak, vagy ha 

nincs senki köri2löttítk, aki ellenőrizze éket. Igaz, hogy cse-

lekvéseik sok esetben nem felelnek meg ennek az erkölcsi belá-

tásnak. 

A nevel® folyamatában törekedni kell arra, hogy tanulóink is-

merjék, tudják az erkölcsi fogalmakat, helyes itőleteik legye-

nek, maguk áo mások magatartá© .t helyesen értékeljék, ismere-

teik elvekké, elvrendszerekké fejlődjenek. 

A meggyőződée olyan ismeretrendszer, amely ma Aban hordozza 

a mogvalósits szándékát. Erről akkor beczéltink, ha a személy 

nem :ca1ső hat: sra, hanem belső inditőkok alapján cselekszik he- 

lyesen. 

Továbbá 2u erkölcsi érzelmek'körébe tartoznak még az olyan nagy 

jelentőségti érzelmek, mint közösségi őrzés, a  hazafiság érzé-

se,  a munkával kapcsolatos érzelmek. Ezen a téren a nevelés.,  

'nek még ma is sok hitlny©sságát jelzik az olyan ttinetek, mint 

pl. közömbösség, /különösen az if juság körében/ lelkesedéshi-

ány, órzel¢ i elsivérodás illetve beszitktilás. 

A kisőrletek eredményei alapján azt tapasztaltuk, hogy e neve-

lée folyamatban megtett  ut a következő: kiindulunk az egysze-

rtl, de helyes sz&ro6sokból ős a - tudatositáson, reggyőződé-

sen, érzelmeken át az akarati cselekvésbe ágyazott - magasabb 

rendiőrtékes erkölcsi ozokááokhoz jutunk el. Ilyen-módon az 

ut a szokástól, szokásig vezet, do az utóbbi már magas foku er-

kölcsi tudatosságon ős meggyőződésen alapul. Ao erkölcsi tu-

dat ős a magatartás összefiiggése igy fokozatosan alakul ki, 

minden életkorban a jellemző sa3atosedgokaak megfelelően, a 

tervezerii, rendszeres nevelőmunka eredményeként. 



III. AZ  ERKÖLCSI ITÉLETEK FEJLŐDÉSÉNEK 

VÁZLATA. 



1. Az erkölcsi its:letek vizsgálata filmróezlet bemutatásával. , 

A gyermek magatartásának, tevékenységi formainak többol- 

dalu megfigyelésével igyekeztünk betekintést nyerni. személyi' 

ségvonásaik együttesőbe. A több iránya megfigyelés során ké-

pet kaptunk arról ., hogy  egyes  esetekben a fejlettségi szint 

jtknek megfelelően viselkednek-e a tanulók. Az előzetes kisér-

letek /definiciÓs,. fogalom-konkretizáló/ eredményei lehetővé 

tették, hogy a vizsgálatban részt vett tanulók magatartási 

sajátosságait megismerjJk. A helyes viselkedés kíalakitásá- 

ban igen fontos az erkölcsi. tapasztalatszerzés. Ezeket' az er-

kölcsileg helyes viselkedési formákat j.ártaseággá, készséggé 

kéli fejleszteni ., hogy ennek alapján mások magatartásformáit 

is helyesen tudják aegitélni. 

Jelen kisérletíinket éppen abból a célból végeztéik, hogy képet 

kapjunk arról, tanulóink egy adott erkölcsi szituációban hogyan 

ítélik meg  a les  vagy helytelen viselkedési formákat. ideér 

letlank alapjául egy olyan erkölcsi szituációt ábrázoló film. 

rés zlet szolgált, melyben a g;;ermekeknek helytelen erkölcsi 

cselekedetről kellett itéletet alkotni, és válaszaikat indo-

kolni. A vizsgálatot 6 és 8 éves tanulók  kárében végeztük. Az 

osztályon belel csoportokat alkottunk, melynek következtében 

nemcsak az osztályon belüli csoportok között, hanem a két osz. 

tály erkölcsi fejlettségi szintjére vonatkozóan is összehason- 

litási alapot kaptunk. 

Az erkölcsi fogalmak elemzésének figyelembevételével a2 ose. 
tályokat 4-4 csoportra osztottuk, melyben a kisérleti szemé-

lyek száma egyaránt ? tanuló volt. A következőkben a csopor-

tokon beljil vizsgáltuk  a tanulók erkölcsi fntealektusátt.+ 
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kapcsolatukat a magatartással, valamint azt, hogyan itélik 

meg mások cselekédeteit egyes erkölcsi szituációkban. 

A csoportok az erkölcsi fejlődés más-más szintjén állnak és 

strukturális felépitettseg szempontjából is különbözők. Igy-

alkalmassá válnak arra, hogy a morális. tudatosság sajátossá- 

gait a viselkedésmódok megitélésének sajátosságaival össze 

hasonlitva, mélyebb összefüggések és, fejlődésbeli sajátos-H' 

ságok megállgitásához adjanak alapot. 

A csoportok dssseállitásánál figyelembe kellett venni azt 

a tényt is, hogy ezek 

a./ erős vagy gyenge  emocionális stabilitással rendelkeznek-e? 

b./ a csoportokra ható motivációs tényezők kiváltják-e a meg- 

felelő és , várt hatást? 

Az osztályokban létrehozott csoportok közül egy-egy, , mint 

kontrollcsoport szerepelt. A kontrollcsoportra szükség v an  

az eredmény mérése és összehasonlitása szempontjából a ki-

sérlet kezdetén és az utóvizsgálat folyamán. 

A kdntrollcsoport módszerét alkalmazzuk minden olyan eset 

ben, amikor a'helyzeteknek a viselkedésre. gyakolt valami-

lyen jelentős hatását vizsgáljuk. 	 ' 

I. osztály.  

°I.csoport: tagjainak erkölcsi intellektuális fej-

lettségi szintje az osztályátlagnak fe- 

lel meg. Magatartásuk közepes szintű, tár-

saikkal tartós barátságot nem kötnek '.. 

Morális gondolkódásuak és fogalomkészle- 

tük elég szegényes. Tanulmányi eredményük 
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közepes. Ez a kontrollcsoport. 

II. csoport:  Tagjai az osztály legjobb tanulói. Er-

kölcsi.fogalmi és normaismeretük he-

lyes ' , de szóbeli kifejezésmódjuk hiá-

nyos. Magatartásuk jó, társaikkal szo- 

ros baráti kapcsolatban vannak. : A szoci-

ometriai vizsgálat alapján központi he- 

lyet foglalnak el. 

A csoport létrehozásánál célunk volt megállapitani: 

1./ Helyes magatartásuk összefüggésben áll-e az erkölcsi . 

tudatossággal. . 

2./ 'Tudatosan cselekszenek-e helyesen és itélnek meg hely- 

telen erkölcsi tetteket vagy pusztán megszoká sbál. 

III. csoport:Tagjai az osztály leggyengébb tanulói kö-

zé' tartoznak. Az erkölcsi normák ismereté-

ben hasonló szinten állnak a kontrollcso-

parttal. Magatartásukban következetlenek. . 

Adott helyzetben nem tudják hogyan visel-

kedjenek. Erkölcsi kérdésekben hol pozitiv, 

hol negativ módon foglalnak állást. Véle- 

ményük nagymértékben befolyásplható. Mo- 

rális gondolkodásuk alacsony szintű. A kö-

vetendő viselkedésmódról nem tudnak helyes 

képet alkotni. 

A csoport létrehozásánál az vol t . a célunk 

1./ Megvizsgáljuk, hogy a morális itélőképesség és a mo- 

rális gondolkodás alacsony szintje, milyen összefüg 
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gésben á11 viselkedésükkel. . 

2.1 Egyes erkölcsi helyzetek milyen hatással . vannak a ta-

nulókra. 

3./ A kisérletek folyamán és azok befejezése után milyen 

fejlődést érünk el velük a kontrollcsoporthoz viszo-

nyitva. . 

IV. csoport:  Tagjai közepes tanulók. Erkölcsi fogal- 

maik és erkölcsi normaismeretük szintje 

alacsony. Magatartásuk sok tekintetben 

kifogásolható. Társaikkal való .kapcsola- 

tukban rapszodikusok, állandó, hosszan 

tartó barátságot nem alakitanak ki. 

Ennek a csoportnak az összetétele akár közösségi magatartás, 

akár erkölcsi fogalmi, vagy gondolkodási szint szempontjából 

hasonló a kontrollcsoportéval.' 

A csoport létrehozásának célja: Ki tudunk-e mutatni fejlődést 

a kisérlet . befejeztével - 

a/  erkölcsi fogalomismeret, 

b/ erkölcsi itéletek, 

c/ morális magatartás 	. 

szempontjából a kontrollcsoporthoz viszonyitva. 

A csoportok összeállitásánál első és harmadik osztályban is 

azonos szempontokat vettünk figyelembe. Az első osztályosok 

vizsgálatánál a szóbeli kikérdezés  és beszélgetés  módszerét 

választottuk. A harmadik osztály  tanulói pedig az egyes kér-

désekre feladatlapon  válaszoltak. . 

Az egyes utasitások mindkét osztályban megegyeztek. 
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A filmrészleten a következő,cselekménysor látható: 

Egy - a tanulókhoz hasonló koru - kisfiu rollerezik a jár-

dán. Nekiszalad egy néninek, aki majdnem elesik, kezéből ki-

ejti a kosarat. A gyermek nem áll meg segiteni, szalad tovább. 

A tanulók közösen nézték meg a filmet. Ezután a feladatlapra 

lejegyezték a megfigyelési szemponttal kapcsolatos gondolata-

ikat, majd válaszoltak az első utasitásra. 

Megfigyelési  szempont: !!Figyeljétek meg hogyan viselke- 

dett a fiu?" : 

1. Utasitás: "Milyennek tartod az ilyen gyermeket?" 

A kérdést és az utasitást táblára is felirtuk, hogy a tanulók-

nak ne kelljen vetités közben a kérdésre gondolni, hanem tel- 

jes koncentráltsággal figyelhessenek a lejátszódó történetre. 

A kisérletet tavasszal végeztük , igy az uiasitások elolvasása 

és feladatlapon való válaszadás az elsősöknek sem okozott ne-

hézséget. A feladat elvégzése után beszedtem a feladatlapo- 

kat és ujat osztottunk ki a tanulóknak. 

. Utasitás: "Hogyan kellett volna viselkednie a fiunak?"' 

A gyermekek válaszai még nem tudatos, hanem spontán megité-

lések, melyeket a látott erkölcsi tett kiváltott belőliié. 

A válaszokat összegyüjtöttük, majd csoportok szerint r ang-

soroltuk. 

Né1ány idézet a jegyzőkönyvekből: 

Megfigyelési szempont: "Figyeljétek meg, hogy an visel- 

kedett a fiu?" 
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. csoport:  
r., 1 

.i./ 6 F/ ~'Ez a kisfiú nem viselkedett rendesen".  

I./'5 L/ úNeveletlen volt, hogy nekiment a néninek".  

I./ 2 F/ !'Rossz volt ez a kisfiu":  

II. csoport:  

I./12 F/ "Nagyon rendetlen volt a fiu".  

I./18 L/ "Nem volt kisdobos, mert ellökte az idős nénit".  

1./1 .5 F/ .'Udvariatlan az idősebbekkel szemben".  

III. csoport:  

I./21 I+/ "Olyan jót nevettem a fiun'.  

I./19 F/ "Azért nem  volt helyes, hogy nekiszaladt a  
fiu a néninek".  

1.Utasitás:. "Milyennek tartod az ilyen gyermeket?"  

I.csoport: 	 ,. 

I./  4 I,/ +'Rendetlennek tartom az ilyen  gyermeket".  

I./ 5L/ Ez, a fiu nem jól nevelt, mert ellökte a nénit".  

I../ 2.i F/ .  Szerintem ez-a fiu szófogadatlan volt és rossz " . .  
r 	' 

II csőport:  

1./14 F/ "É1 :ezt a gyermeket neveletlennek tartom".  

I./13.I,/ "Rendetlen volt, mert ellökte a nénit".  

I./15 F/ "Udvariatlan volta nénivel szemben és nem  

viselkedett illedelmesen".  

III. cso port:  

I./20.F/ 'Ez a kisfiu szeret játszani ".  

1./19 F/ "Rossz volt ez a gyermek "..  
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2.Utasitás: "Hogyan kellett volna viselkedni a fiunak?" 

I, csoport:  

I./ 3 L/ "Nem kellett volna nekiszaladni a nénindc". 

I./ 5'1,/ "A játszótéren kellett volna a fiunak ját. 
szani". 

I./2 / " Segiteni kellett volna a néninek a kosa- 
rat felvenni". 	. 

II. css port:  

I./12 F/ "Nem kellett volna ellökni az idős nénit". 

I./15 F/ "Bocsánatot kellett volna kérni a nénitől, 
amiért ellökte" 

1;/13 L/  "Fel kellett  volna segiteni a nénit, nem 
pedig otthagyni". 

III.csoport: 	 . 

I.119 F/ "Azért nem kellett volna nekiszaladni a 
néninek". 

1,/2o L/ "Nem kellett volna kinevetni a nénit". 

1.121 L/ "Nem a járdán kellettvolna.rollerezni". 

A IV. csoport tagjai elsó osztályban az előzetes megfigyelési 

szempontra a gy következő válaszokat adták:Idézetek a jeprzőköny- 

vekből:  

Me•fi: elési szem ont: "Ho_ an viselkedett a fiu?" 

I./ I  F/ "Nem volt helyes, hogy nekirohant a néninek" 

I./ 9 L/ "Neveletleniil viselkedett". 

I ../lo.F/ "Rendetlen volt, hogy nekiszaladt a néninek" . . 

L.Utasitás: "Milyennek tartod az ilyen gyermekét?". 

I./ 8L / "A2 ilyen fiu rossz". 
I./ 9L / "Nem jó ez a gyermek". 
-I./ 7F / "Rendetlennek tartom az ilyen gyermeket". 



2.Utasitás: "Hogyan kellett volna viselkedni a fiunak?". 

•I./ 7 F/ "Nem kellett volna ellökni a nénit". . 

. I./ 9 L/ "Rendesen kellett volna játszani". 

I./10  F/ "Fel kellett volna venni a néni kosarát". 

Az  I.  csoport tanulóinak válaszai hiven tükrözik, hogy itéle-

teik tartalma még nagy mértékben felszines. A magasabb erköl-

csi tulajdonságok, mint p1. . !+•segitőkész" , csak elvétve .je-

lentkezik. Magát a tulaj.tonságot is csak valamilyen konkrét 

formában ismerik fel. Ha megfigyeljük az egyes csoportok jegy-

zőkönyvét, megállapithatjuk, hogy a II. csoport válaszaiban már 

magasabb fejlettségi szintet mutat. ,  Ez a csoport összetételé-

ből adódik. A bocsánatkérés elmulasztása, az idősebbekkel va-

lö helytelen  magatartásmód tényének meglátása ennél a csoport- 

nál domináló tényező. Felismerték az utcán való helytelen vi- 

selkedésformát, a játékot pedig a megfelelő helyre, a játszó-

térre helyezik. A III. csoport tagjainak véleménye nagyon  el-

lentétes. Az itt is látható erkölcsi itéléteikből következ- 

tetni lehet•morális gondolkodásuk fejlettségének alacsony szint- ,  

jére. Magatartásuk az életben is válaszaikhoz hasonló. Hatá-

rozott véleményt nem tudnak alkotni, nagy mértékben befolyá-

solhatók. Figyeljük meg pl. a IV. csoport jegyzőkönyveit, ahol 

a tanulók az utcán való rendetlen játékkal érvelnek, holott 

nem ez volt a lényeges erkölcsi cselekedet,a fiu magatartá-

sában. A magatartás és az erkölcsi normák közti összefüggést 

nem látják. 	 . 

A kisérlet befejezése után több, mint egy hétig tartó erköl-

csi tudatositó munkát végeztünk, a III-IV. csoport tanulóival. 
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Célunk az volt, hogy a következetes, rendszeres, sokoldalu 

erkölcsi nevelömunka következtében a' tanulókban elmélyítsük 

azoknak a morális ítéleteknek a tartalmát, melyeket ebben az 

életkórban a Nevelési Terv követelményként előir. 

Ezután mégegyszer levetitettük a gyermekeknek a filmrészle-

tet; Élemeztük a fiu viselkedését, miközben rámutattunk arra, 

hogy az ilyen viselkedésforma mennyire udvariatlan, helytelen.  

Képeket gyüjtöttünk a  tanulóknak  a helyes magatartással kap- 

csolatban, melyek jól nevelt, udvarias gyermekek tetteit áb- 

rázolták. 

/P1. Kisfiu vezet át egy idős nénit az uttest másik 
oldalára.-Gyermekek szállnak fel  villamosra és 
felsegitenek egy idős bácsit. - Egy kislány át- 

+ 	adja helyét az autóbuszon egy vak néninek. - 
Gyermekek segitenek kosarat vinni egy néninek az 
utcán./ ,  

Értékeltettük a tanulókkal ezeknek a pajtásoknak a magatar-

tását. Felsoroltattuk azokat az erkölcsi itéleteket, melyeket 

jellemzőnek és lényegesnek tartanak, majd összehasonlitvttuk 

a filmen látott fiu viselkedésével. Feladatlapot osztottunk 

ki á következő utasitással:  

"Ird le, miért nem dicsérnénk meg a filmen látott 
' kisfiut. H 

A feladatlapok összegyüjtése után beszélgetés formájában is 

tájékozódtunk a tanulók véleményéről. Válaszaikat jegyzőkönyv-

ben  rögzitettük-. 	 . 

Idézet a jegyzőkönyvekből: 

III.csoport:  . 

I./19 F/ "Azért, mert ellökte a'nénit és nevelet-
len volt". 



-66= 

/2113/"Mert nem segitett felvenni a kosarát". 

. /2óP/"Azért, mert kinevette a nénit és elszaladt". 

IV. csoport.  

I. / 911/ "Azért, mert  nem viselkedett  az idősébb®kkel 
illedelmesen". 	. 	 . 

I.  / ?F/ "Azért, mert udvariatlan volt a nénivel szem-
ben". 	 . 

I. /loF/ "Azért, mert nem segitett a néninek, h anem 
- elszaladt". 

Az idézetekből kitűnik, hogy a t anulók véleménye már lényege-

sen megváltozott a film szereplőjéről. Viselkedését nem nevet-

ségesnek, hanem rendetlennek, udvariatlannak, neveletlennek 

minősitették. 

Majd'példákat soroltattunk fel velűk,saját életükből. Ezek 

kiválogatását kérdésekkel irányitottuk. 

Pl. "Előfordult-e már veled, hogy nem voltál udvarias?" 

-"Mikor viselkedtél udvariasan?". 

Idézet néhány jegyzőkönyvből: 

I./21 L/ "Egyszer anyuka elment vásárolni, azt mondta, 

maradjak otthon és irjam a leckét mig hazajön. 

Én pedig elmentem a barátnőmhöz játszani." 

1./ 7 F/ "Mentünk haza iskolából és felbuktattam az 
utcán a lányokat." 	. 

I./ 9 L/ "Nagymama azt mondta,'segitsek törölgetni, és 
én meg azt mondtam, hogy nem segitek mert sok 

a lecke, pedig nem is wlt sok." 

A tanulók által elmondott példákból arra is következtetni le-

het, hogy nincsenek tisztában mindannyian az udvariatlanság 
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és . .szófogadatlanság fogalmával ,. Tapasztalataik elég szegénye-

sék, ami valószinüleg életkorukból adódik '. 

Ezután kikerestettük velük az olvasókönyvből azokat az ol-

vasmányokat, melyek az idősek tiszteletére, udvariasságra, 

jólneveltségre Vonatkoznak. Mivel az osztály tagjai kisdobo-

sok, igy rajfoglalkozás keretében, a kisdobosok 6 pontjának , 

megbeszélése kapcsán került sor.. 	. 

Az erkölcsi fogalmak tartalmát elmélyitő időszak után megis- 

mételtük a film levetitését. A munka eredménye pozitiv irá- 

nyu változást mutatott, morális gondolkodásukban, erkölcsi 

itéleteikben, az erkölcsi szituációk megitélésében.. 

A megismételt kisérlet eredményei: 

III.csoport. 	 . 

Megfigyelési szempont:t°Hogyan viselkedett a fiu?" 

I./ 2o F/ "Rendetlenül viselkedett, mert ellökte a nénit". 

I./ 21 . h/ "Az ilyen gyermek neveletlen." 	: 

1. TJtasitás:  "Milyennek tartod  az  ilyen gyermeket?" 

I./ 19 F/ "Én azt  gondoltam róla, hogy nagyon rendet- 

len, mert ellökte a nénit." 

I ,/ 21 L/ "Neveletlen volt, mert kilökte a néni kezé 
ből a kosarat." 

I./ 2o F/ "Rossz volt, mert nekiszaladt a néninek." 

2. Utasitás:  °Hogyan kellett volna viselkednie a fiunak?" 

I./ 21 L/ "Fel kellett volna segiteni a nénit." . 

I./ 2o. F/ "Nem kellett volna nekiszaladni a néninek:" 

I./ 19 F/ "Nem a járdán kellett volna rollerezni." 

A tanulók jegyzőkönyveiből jól látható a váltózás az első 
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és második kisérlet eredménye között. Igy felszinre kerültek 

a nevelőmunka hiányosságai. az erkölcsi nevelés terén. 

Cél, a hiányosságok mielőbbi felfedezése • és rendszerec,kö- 

vetkezetes nevelőmunkával való pótlásuk.. 

A megismételt kisérlet eredményei a IV.  csoportnál: 

Megfigyelési szempont': "Hogyan viselkedett a fiu?" 

I./ 7 F/ "Helytelnül viselkedett, mert nekirohant a 
'néninek". 

I./ 9 L/ "illetlen volt., mert ellökött egy öreg nénit". 

I./lo F/ "Rendetlen, mert nem segitett a kosarat fel 
venni. " . 

1..Utasitás: "Milyennek. tartod az ilyen gyermeket?" 

I./ 9 L/ "Neveletlen volt, mert ellökte a.nénit." 

1.1 7 F/ "Udvariatlan és rossz, mert nekiszaladt a 
néninek.ű 

F/ "Rendetlen, mert igy viselkedik az utcán." 

2. Utasitás:  "Hogyan kellett volna viselkednie , a fiunak?" 

1./ 7 P/ "Nem kellett volna ellökni a nénit. .'" 

I./lo F/ "Pel kellett volna neki segiteni a nénit, meg 
a kosarát is fel kellett volna venni. . " 

I. ./ 9 L/ "Udvariasan kellett volna viselkedni.'' 

Ha a kontrollcsoport /i.csoport/ tanulóinak jegyzőkönyveivel 

összehasonlitjuk a III. és IV. csoport  válaszait a megismé-

telt kisérlet után, igen jelentős változásnak lehetünk.tanui. 

Különösen a IV ... csoport esetében figyelhető ez meg, amelynek 

morális gondolkodásbeli és tudatossági szintje kb. azonos ' 

volt a kontrollcsoportéval .. . 	 . 
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Az erkölcsi fogalmakat tudatositó munka után.mint erkölcsi 

itélet 2. helyen szerepelt az "udvariatlanságom, mely a fej-

lett erkölcsi szinten levő II. csoportnál is csak 3. helyen 

volt található. . 

A kisérletek rámutattak arra, hogy erkölcsi nevelésünkben 

nem maradhatunk meg a szavak szintjén,'hanem minden esetben 

szükség van a sokoldalu tudatositásra. Ez abból is látható, 

hogy a kontrollcsoportban nem történt erkölcsi tudatositás, 

s igy erkölcsi itéleteik, motivációs bázisuk is megmaradt az 

átlagos szinten. 

Ha tul'nagy.eredményt nem is sikerült elérnünk a III. cso-

portnál, mégis jelentős pozitiv irányu változást vehettünk 

észre ., a második kisérlet után tapasztalt eredmények alapján. 

III. osztály.  

A csoportok összeállitásának szempontjai és a vizsgálati 

feltételek azonosak voltak az első osztályéval. Az azonos mód-

szerek követése azért voltfontos, mert a kisérlet befejez 

tével a két osztály eredményét igy össze tudtuk hasonlítani '. 

A filmet más időpontban  vetitettük a III .. osztályban, ugyan-

csak egyszerre mind a négy csoport számára. Vetités előtt 

feladatlapot osztottunk a tanulóknak és a megfigyelési szem-

pontot a táblán rögzitettük, mely az alábbi volt: 

"Figyeljétek meg, hogyan  viselkedett a fiu?" 

i. 

 

csoport. 	. 
• 

' III./ 2 F/ 

III. / 6 Z/• 

"Helytelenül viselkedett, mert ellökte a 

nénit. 

"Rossz volt, hogy a járdán rollerozott." 
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II. csoport,.  

II1./13 F/ "Nagyon tiszteletlenül viselkedett az idős 
nénivel." 

III./16 L/ "Neveletlen volt , hogy ellökte a nénit." 

III. csoport.  

III./24 L/ "Nem volt szép tőle, hogy ellökte a nénit" 

111./27 F/ "Nem viselkedett jól,. de olyan nevetséges 
jelenet volt.* 	. 

IV. csoport...  

1II./15 F/ "Nem volt jó, mert ellökte a nénit." 

LII./12 L/ "Rendetlen volt." 

1.Utasitás: "Milyennek tartod az ilyen gyermeket?" 

I. csoport.  

III./ 4 L/ "Neveletlen volt, mert ellökte a nénit." 

III./ 1 F/ "Rendetlen volt, meg rossz." 

II. csoport. 

T11./13 F/ "Tiszteletlen volt az idős nénivel szemben.' 

III./16 L/ "Ud"variatlannak tartom ezt a fiut.." 

hII./14 F/ "Modortalan és neveletlen volt, hogy igy 
viselkedett egy idős nénivel." 

III. csoport. 	. 

1II./25 F/ "Rossz volt, hogy igy viselkedett." 

I1I./27 F/ "Én nagyon vicces fiunak ismertem meg." 	. 

1II./24 L/ "Nevetséges volt, de azért rendetlen is  volt."  

IV. csoport.  

ILI./ll L/ "Rendetlen és rossz volt ez a gyermek." 
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III./ 15F/ "Nem volt jólnevelt, ahogy  viselkedett."  

III./ 12L/ "Pimasz volt, hogy ellökött egy öreg nénit." 

2.. Utasítás..  "Hogyan kellett volna viselkednie a.fiunak?" 

csoport. 

III./ 4 L/ t'Nem kellett volna ellökni a nénit." 

III../ 1 F/ "Segiteni kellett volna felvenni a kosarat." 

III./ 6 L/ "Nem kellett volna kinevetni a nénit." 

. II,. csoport..  

111./14 F/ 

111./16 .L/ 

. III../13 F/ 

III. csoport.  

I1h./24 L/ 

III./27 F/ 

I1Í./25 F/ 

IV. ,  csoport.  

II1../15 F/ 

ILI, /ll L/ 

III./12 L/ 

"Nem lett volna illendő, hogy 'ellökje a nénit." 

"Bocsánatot kellett volna kérni a  nénitől."  

"Segíteni kellett volna a néninek." 	. 

"Nem lett volna szabad nekirohannia néninek." 

"Nem igy kellett volna viselkedni." 

"Nem kellett volna kinevetni a nénit." 

"Nem kellett volna nekiszaladni a néninek." 

"Nem kellett volna ellökni a nénit." 

"Fel kellett volna venni a kosarat." 

Az első csoport ebben az  osztályban is a kontrollcsoport sze-

repét tölti be, a kisérleti csoport mellett. Tagjainak ta- 

nulmányi átlaga közepes.. Morális 'gondolkodásukban fejletlenek, 

beszédkészségük gyenge. Tartós barátságot nem  alakitanak ki 

senkivel,sem osz tályon belül, sem az osztály határán  tul. 

A második csoport foglalja magába a legjobb tanulókat, akár 
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tanulmányi eredményüket, akár magatartásukat vesszük szempont-

nak. A tanulók erkölcsi fogalomkészlete,-válaszaikból is lát-

szik - gazdag.. Fejlett szintre utal erkölcsi itéletük, ahogy 

a filmen sg.ereplő fiu tettét értékelték. A közösségbe igen 

jól beilleszkednek, pajtásaikkal igazi jó kapcsolatot alakí-

tottak ki.. A szociometriai kisérletek alapján az osztály köz-

ponti tagjai. Magasabb szintü erkölcsi itéletekkel érveltek, 

ezek lényegrelátóbbak, az igazi okokat tükrözik. 

A harmadik csoport tagjai az osztályban a leggyengébb tanul-

mányi eredményt érték el Erkölcsi fogalomkészletük rendki-

vül szegényes. Barátaik az osztályb an  nincsenek, a közösség 

bomlasztói. A szociometriai vizsgálat szerint periférikus . 

tagók. Mások erkölcsi tetteinek megítélésében helytelen ut-

ján járnak az okkeresésnek. Nem fedezik fel az igazi össze-

függéseket. Saját cselekedeteiket sem tudják helyesen érté-

kelni. A helyes erkölcsi normákat ismerik, de nem viselked-

nek annak megfelelően. A "rossz o-ban a nevetségeset látják. 

A negyedik csoport összetétele megegyezik a kontrollcsoport 

összetételével. Erkölcsi fogalmaik és normaismeretük elég a- 

lacsony szintü. Az érzelmi labilitás jellemzi őket. Szociális 

érzelmeik nem stabilak, tartósabb kapcsolatot társaikkal nem 

alakítanak ki. 	. 

A kisérlet végeztével a III.. és IV. csoporttagjai körében 

több mint egy hétig tartó erkölcsi tudatositó munkát végeztünk. 

Ennek során különféle gyüjtőmunkát biztunk a tanulókra: ké-

peket, olvasmányokat, történeteket kellett keresniök, melye-

ket közösen feldolgoztunk, tartalmilag elemeztünk, a pozitiv 

hősöket pedig jellemeztettük a tanulókkal. Ez azért is szük- 
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séges, hogy ezáltal erkölcsi itéleteikben a pontosságra és 

lényeglátásra törekedjenek, valamint hozzásegitse őket ahhoz, 

hogy az erkölcsi tettek közti összefüggéseket helyesen vegyék 

észre. E munkánk során kihasználtuk azt ,a lehetőséget is, 

hogy az osztálynak örsi próba keretében, "jó tettet" kell vég-

rehajtani. Példaként elmondtuk a  gyermekeknek, hogy a másik 

osztályt nagyon megdicsérte a tanitó..néni azért a "nemes tet-

tért", amit a tanulók végrehajtottak: segitettek egy idős bá-

csinak bevásárolni, begyujtani.  délutánonként: ,Ez felkeltette 

érdeklődésüket az ilyen iránya munka után. 

Megbeszéltük, hogy keresünk egy idős nénitq akinek segiteni 

lehet az otthoni munkában, vagy más téren, ha szükséges. Is-

mertettük a gyermekekkel azt is, milyen jól esik a segités 

az idős néniknek, bácsiknak, akik már nagyon sokat dolgoztak 

a mi országunkért. - Erről már hallottak korábban is, mikor egy 

alkalommal egy veterán mesélt nekik a régi idők nehézségeiről: 

Megszerveztük a munkát, megkerestük az idős nénit, akivel elő-

re megbeszéltük, hogy megyünk segiteni,. Ott aztán kertet ren-

deztünk, két gyermek meg bevásárolt a néninek a KÖZÉRT-bam. 

A jól végzett munka utáni dicséret nagyon jól esett a gyerme-

keknek. Hazafelé menet már arról beszélgettek, hogy máskor is 

elmennek segíteni és nagyon boldogok voltak, hogy ők is tud-

tak tenni valamit egy idős néniért. A kisérletre terelve a 

szót, megemlitettük, hogy az a néni is ilyen idős volt, és bot-

tal járt, akit a filmrészleten láttak. 

Másnap feladatlapot osztottunk ki a tanulóknak a következő 

utasitással: 	 . 

1. Utasitás: "Irjátok le, milyennek ismert meg bennünket 
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a néni?" 

Idézet a tanulók válaszaiból:  

III. csoport. 

111./24 L/ "Rendesnek és jólneveltnek ismert meg a néni".
. 

111./25 F/ "Udvariasnak és szófogadónak ismert meg  ben-
' nünket a néni." 

1I1./27 F/ "Illedelmesnek és jónak ismert meg á néni". 

IV. csoport. 	_ 

11I./12 L/ "Jólneveltnek ismert meg a néni." 

111./15 2/ "Udvariasnak ismert meg a néni és rendesnek." 

111./27 F/ "Illedelmesnek és jónak ismert meg a néni". 

Otthon olyan  történeteket gyűjttettünk a tanulókkal különfé-

le elbeszélésekből, novellákból, melyekben a pozitiv erkölcsi 

magatartással rendelkező gyermekekről olvashatunk. Ezeket a 

történeteket elemeztük, szereplőiket jellemeztettük. A mo-

tivációs kérdésre adott válaszok után ismét párhuzamot vontunk 

a filmen látott fiu viselkedése és az általuk gyiijtött tör-

ténetekben szereplő pajtások magatartása között. 

Ismét_felelevenitettük a filmen látott erkölcsi szituációt, 

majd ismét feladatlapot osztottunk ki a tanulóknak és a követ- 

kező utasitást kapták: 

2. Utasitás.-  "írjátok le, hogyan viselkedtetek volna 
a fiu helyében?" 

Idézet a válaszokból: 

III. csoport.  

111./25 F/ "Nem mentem volna neki a néninek, én kike-

rültem volna." 

(") 
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I11./24 L/ "A játszótéren görkorcsolyáztam volna, 

mert különben is csak ott szabad játszani, 

még haláleset is el&ordulhatna.." 

IV. csoport.  

1II./12 L/ "Ha nekiszaladok a  néninek, bocsánatot kér-
tem volna." 

111./15 F/ "Ha  én nekiszaladok a néninek, segitek fel-
venni a kosasit és bocsánatot kérek.." 

Következő nap ismét levetitettük a filmet és a kisérletet 

megismételtük áz elsővel teljesen azonos módon, hogy párhu-

zamot tudjunk vonni az első és a második kisérlet között, bár d .. 

nagy változást nem várhattunk az erkölcsi tudatositó munka rö-

vidsége miatt. 

A megismételt kisérlet eredményei: 

Megfigyelési szempont: "Figyeljétek meg, hogy an  visel- 
kedett a fiul" 

III. csoport.  

1II./24 L/ "Helytelenül viselkedett, mert kilökte 
a néni kezéből a kosarat.R 

I1I./25 F/ "Udariatlanul viselkedett  a  nénivel." . 

IV. csoport.  

I11./12 L/ "Helytelenül viselkedett, mert ellökte 

a nénit." 

III. /15 F/ "Nem volt tisztelettudó." 

1.Utasitás: "Milyennek tartod az ilyen gyermeket?" 

III. 'csoport.  

III./27 F/ "Rendetlennek, rossznak tartom az ilyen 
gyermeket." ' 
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III./24 L/ "Nem jól neveltnek, illetlennek tartom'. 

III./25 F/ "Udvariatlan volt és neveletlen." 

IV.csoport.  

11I./12 L/ "Neveletlen és rossz volt ez a fiu." 

I11./15 F/ "Tiszteletlen volt az idős nénivel." 

III./il L/ "Rendetlen és rossz volt, hogy igy  viselkedett"  . 

2 .. Utasitás: "Hogyan kellett volna viselkednie a fiunak?" 

III .csoport. 

11I./24 Z/ "Nem kellett volna fellökni a nénit." 

III./25 F/ "Segiteni kellett volna felvenni a kosarat." 

III427 F/ "Nem kellett volna nekiszaladni a néninek." 

IV.csoport.  

III./15 F/ "Ném kellett volna fellökni a nénit." 

III./11 h/ "Fel kellett volna segiteni a nénit és 

nem kinevetni." 

1II./12 L/ "A játszótéren kellett volna játszania.." 

A megismételt kisérlet eredményeiből következtethetünk ar-

ra, hogy még az egyhetes munka is milyen sokat számit, ha 

következetesen, rendszeresen foglalkozunk tanulóinkkal er-

kölcsi nevelés terén. 

A harmadik csoport tagjai erkölcsi itéleteikben már lényeg-

látásra törekedtek. Olyan nemes erkölcsi tulajdonságot is 

észrevettek, mint a "segitőkészség", "tisztelet" az időseb-

bekkel szemben. Magatartásuk az osztályon belül is megválto-

zott. Egymással szemben udvariasabbak voltak, segitettek, s 



részt vállaltak a közös munkából is. Az első kisérlet ered- 

ményével összehasonlitva változás volt tapasztalható. Ugyan-

is a második kisérlet után a IV. csoport erkölcsi itéletei- 

ben olyan erkölcsi tulajdonságokat sorolt fel, melyek a flu 

viselkedésére valóban jellemzőek. . 

A motivációs kérdésre adott válaszokban is oly an  lényeges er-

kölcsi tulajdonságra utaltak, mint a "segitőkészség", amely 

az első kisérlet során csak a ii. csoportnál /legjobb t anulók/ 

szerepelt. 

Ha a második kisérlet eredményeit összehasonlitjuk a kontroll- 

csoport kisérleti .eredményeivel, megkell látnunk azt a'vál* 

tozást, mely a morális gondolkodásban, az erkölcsi itéleteik-

ben és közösségi magatartásuk terén tapasztalható. Erkölcsi 
• 

fogalmaik körét bővitettük, a meglévők tartalmát pedig elmé-

lyitettUk a tanulókban. Ennek eredményességét abban a'tényben 

is lemérhettük, hogy mások erkölcsi tetteinek és magatartá- . 

sának megitélésében valódi okokat kerestek. 

Hasonlitsuk össze az első osztályosok és harmadik osztályos 

tanulók erkölcsi itéleteit a kisérlet alapján. 

Tapasztalatunk: mig a 6 éves gyermek itéletei elég ál- 

talánosak, / "rendetlen" ., "neveletlen"../ 

a 8 éves gyermek már felismerte ezeknek tartalmát ,  

és a. tett megitélésében differenciáltabb választ 

adtak,/" 'illetlen", utiszteletlen", "pimasz" Hmo'-

dortalán', mint negátiv erkölcsi - tulajdonságok 

szintén '"neveletlenség-"et.és a ;"rendetlenség"-et 

jelölik,"de - sokkal pontosabb meghatározásban, k 

.konkrétabb fórmában. 

Bár a 6- és 8 éves tanulók erkölcsi itéleteinek mennyiségében 
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különösebb fejlődést nem tudtunk kimutatni, a minőségi elté-

rés viszont jelentős, és éppen ezen van a hangsuly az erköl-

csi nevelésben:, 

A kisérlet azt is igazolta, hogy csak magas szintü erkölcsi 

fogalmi és normaismeret esetén fejleszthető ki teljes értékű-

en a helyes erkölcsi itéletalkotás képessége. Nem elég azon-

ban az erkölcsi fogalmak és normák ismeretének kialakitására 

törekedni, hanem ezek betartásának társadalmi szükségességét 

is be kell mutatni a tanulóknak. Késztetni kell őket arra, 

hogy erkölcsi  ismereteiket  itéleteikben alkalmazzák. A cso-

portos kisérlet alkalmas volt arra, hogy fokozza az erkölcsi 

kapcsolatok feltárásának sokoldaluságát. A jegyzőkönyvek sze 

rint a gyermekek a következő erkölcsi itéleteket használták 

adott erkölcsi szituációban szereplő tanuló jellemzésére: 

x 61 éves gyermekek x 8 éves gyermekek 

1 rendetlen 1 neveletlen 

2 neveletlen 2 tiszteletlen 

3 szófogadatlan 3 udvariatlan 

4 rossz 4 modortalan 

5 udvariatlan 5 illetlen 
6 nem illedelmes 6 rendetlen 
7 vicces 7 rossz 

8 játékos 8 pimasz 
9 nevetséges 

g 
A táblázatban szereplő számok az előfordulás gyakoriságát, 

sorrendjét jelölik. 
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A tanulók viselkedésről alkotott erkölcsi ítéletei 

projekciós kép alapján. 

A gyermek minél többet lát, annál inkább gyiilnek tapaszta- 

latai. Minél több észleleti kép gyűlik össze tudatában, an-

nál pontosabb lesz a valóság visszatükröződése észlelésében. 

Mint Rubinstein /1964/ kifejti: "Az észlelős magasabb for-

máinak kifejlődése oda vezet, hogy irányuló, tudatos an  sza-

bályozott műveletté válik, és amilyen mértékben céltudatos 

aktus lesz, ugy változik át megfigyeléssé. Ahogy az'észlelés 

magában foglalja az érzékelést, ugyanígy az észlelés is be-

lefoglaltatik az aktiv megfigyelés folyamatába." /437.o./ 

A gyermek megfigyelőképességének kialakulása és változása 

az értelmi fejlődés menetében nagy jelentőségü. Legfejlettebb 

foka a megfigyelésnek Binet /1972/ szerint az interpretálás  

szakasza, amikor a képet értelmi egészként észleli és tolmá-

csolja. 

A kisiskolás gondolkodása még igen szemléletes s ennek hang-

sulyos volta hozza magával azt a tényt, hogy a lényeges és 

lényegtelen jegyek megkülönböztetése még kezdetleges fokon 

áll. 

"A gondolkodás fontos kelléke az alá- és fölérendelés. Ezt 

el is tudja végezni a gyermelt, noha igen kezdetleges fokon. 

Lebonyolitásá,hoz arra van szüksége,. hogy a fogalmak tartalmi 

körét ismerje, méghozzá a lényeges jegyek alapján meghatároz-

va a fogalmak osztályait. Erre a gondolati müveletre a gyer-

mek még nem képes, -ezért az egymáshoz rendeléseknél is a fo- 
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galmak számára legszembetűnőbb közös jegyeit veszi alapul." 

/Kürti Istvánné - Szilágyi Lilla, 197o/ . 

Bár a gyermek gondolkodása 6 éves korban igen konkrét, nem 

elégszik meg a jelenségek, helyzetek látásával, magyaráza-

tot  követel. A kisgyermek vágya az ismeretszerzésre olyan 

intenziv, hogy nemcsak a látottak és az azokhoz fűződő ma-

gyarázatok nem elégitik ki, hanem fantáziáját is működésbe 

lépteti. 

Sokan ugy gondolják, hogy a kisiskolás élénkebb fantáziáju, 

mint a felnőttek. Ez igy nem igaz, hiszen itt nem minőségi 

eltolódásról van szó, hanem arról, hogy a kevés ismeretanyag 

megléte egy olyan pszichikus funkciö működését segiti elő '  

amelyhez  a valóság alacsonyabb foka ismerete  is elegendő.  

Produktiv képzeletére jellemző, hogy az emlékképeket szétda-

rabolja, ezek összerakásánál pedig az érzelem az irányadó. 

A 6 éves gyermekre jellemző, hogy emlékezete biztos, a dolgo- 

kat alaposan megfigyeli, de a szemléletes jegyeket ragadja 

meg. 

Lrzelmeikre jellemző még, hogy intenzivek, erősen, spontán 

módon és igen sűrűn nyilvánulnak meg, de  rövid ideig tarta- 

nak és kevéssé differenciáltak. Jelen kisérletünk olyan fel-

adat elé állitja a gyermeket, amelynek megoldási módja sze-

mélyiségének különböző vonásait juttatják kifejezésre.  En- 

nek során nemcsak a személyiség piilanatnyi fejlettségi szint-

jét ismerjiík meg, hanem látjuk azt is, hogy mely tevékenység-

forma gyakorlásával fejleszthetjük tovább. 

A gyermekek a feladatok megoldásában teljességre törekszenek,. 
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ennek motiv ciói azonban igen eltérőek. 

A teljességre törekvés indítékai lehetnek: 

• igényesség, 
- az ixietrukcidt pontosan akarják - végrehajtani, 
-  érzelmi kielégitetlénség,  
• szereplésvágy...... 

a  ea es I.e1yAgtek értelmezésében, elemzésében szerep jut a 

,gyermek '=elejtett" stavaina.k, mozdulatainak ic. Egy átlag rain- 

dennapos szituációnak a megoldása, szinte annyi változatot ad, 

ahány gyermek mondja el a képen látott történetet. 	. 

Vizsié.3.a` Wik_ cé2:ia volt.:  

•. hogy a gyermekek által elmondott történetekből követ- 
keztetini tudjunk arra, mi2yen hst vált ki a gyer-  
melsből az adott erkölcsi. szituáció, 

- hogyan crtékeli a mások által elkövetett neGativ ér- ,. ,,_.. 
tid2ai:3 erkölcsi tettet, 

- milyen  a  lc nyegl<stó kénessége és a. tett megitélésé-
ben  mik a motivációs inditékai, 	. 

- meg tudják-e határozni adott esetben a helyes visel- 
kedésformát a képen látott tanuló számára. 

Feladatuk nehezebb, ugyanis  nincs mozgásos cselekvés, mint 

a filmrészletnél, csupán a lpillanatanyi erkölcsi szituáció 

van előttilk. 

A gyermek az általa  elmondott történet során maga hoz létre 

kritikus szituációkat. Bzek mensnyieége és minősége pedi g sZe- 

mc:l yisér;cre, környezetével való kapcsolatára, érzelmi reakci-

óira minden k'alön.ösebb cártélmezés 	jellemző, 

Kelemen László /197o/ irja a projekciós teoztel2rőla "Ezekkel 

a tesztekkel nem a teljesitmén3it, hanele inkább  az élményeket 
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és viselkedést tanulmányozzuk és ezen keresztül pagát az 

emberi személyiséget. Olyan feladatot adunk a vizsgált sze-

mélynek, amely őt állásfoglalásra, belső élményei elmondásá- 

ra stb. készteti." Az ilyen jellegű kisérletek alkalmasak 

az emocionális stabilitás megközelitő meghatározására is. 

A projektiv természetű vizsgálatok során, a kisérleti szemé-

lyeknek várakozási helyzetet ábrázoló képet kell értelmezni, 

vagy történetet befejezni. 

Hogy a kisérleti kép bemutatásától a válaszadásig mennyi idő 

telik el, függhet: 

a/ az erkölcsi szituáció természetétől, 
b/ a különböző gyermekek érzelmi stabilitásától, 
c/ a tanulók nercétől, 
d/ életkorától és 
e/ pillanatnyi idegrendszeri állapotától, valamint 
f/ temperamentumától az erkdcsiség függvényében. 

A kép bemutatása után adott utasitásnak tükröznie kell szán- 

dékunkat, el kell határolnia a helyzetet, köril kell irnia a 

várt válaszok természetét. Az utasitásnak az a célja, hogy az 

összes tanulót lehetőleg a leghasonlóbb feltételek közt in-

ditsa el, a feladatok megoldásában. 

Az általunk is használt projekciós képet A. Binet  /francia/ 

és W  Stern /német/ pszichológusok alkalmazták először. 

A kép a következőket ábrázolja: 

"Egyik hógolyózó fiu betörte az ablakot és elbujt a fa mögé. 

A károsult gazda dühös ábrázattal kirohan  és egy arra hala-

dó iskolás kisfiut von felelősségre." /Kiss Tihamér:Életko-

rok pszichol'giája. 1966.1 



, 

A.Binet tapasztalatai szeriat az óvádások logikai asszefilg. 

gést nem veszaek  észre.  a képen, csak megnevezik a személye. 

ket. Csak 7 éves kortól ké .,?es összefUggéselben is megerteni 

és elmondani a gyermek as eseményt. "Az egész történést he. 

lyesen /igy ez igazi btinUs megállapitsát és az drtatlan 

fiu méltánytalan felelősségre vonását/ felfogni 5s magyar6z. 

ni csak 9 dyes kortól kées." /ass Tihamér 1966/ 

A kisérletet első és harmadik osztályban végezttik. A gyer. 

mekek által  ábrázolt  eseményeLet jegyzőkönyvben rögzitettillx. 

Végill pedig tdbldzatot kérzitettant abból a célból, hogy a 

6 és 8 éves tanulók erkölcsi itéleteit összehasonlitsuk. 

A....a2rmekek válaszai meglehetősen sokfélének bizonyultak: 

•  a/ konkrét tevékenységre utalók 
b/ azokat kisérő érzelmi megnyilvjnulisolwa vo-

natkozók 
c/ általánosak 
d/ erkölcsi fogalmat tartalmazók. 

A kisérletet k1ön..ki8n végeztük el wind a két osztályban. 

laSasitás:  "I:Iondd el mi:történik a kópen'1" 

Idézet'az első osztályosok,jegyzőkönyvéből: 

1./21 V/ "1 gyerekek hógolyőznak, a kisfiu hi szere.t. 
ne jönni, de nem ongedik és az ablakon néz 

: ki. Az egyik a7ezek bedobta as ablakot, egy 
bácsi kijött és rl%iálltott a fiura." 

1./18 L/ °A gyerekek  jaszottak, betörték as ablakot 
.  és  as egyik kisfiut a bácsi összeszidta." .  

1./15 Pi "Az egyik 2iu bedobta hógolyóval as ablkot, 
biztos  azt a fiut akarta megdobni, aki as 
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ablak mögött áll, az apukája meg kijött és 
megkérdezte:"Miért törted be az ablakot"? 

I./lo L/ "Az egyik fiu betörte az ablakot, a másik 
meg elbujt a fa mögé, egy kisfiu néz ki az 
ablakon, az apukája meg kijött és összeszid-

ta a gyerekeket." 

Az első osztályos gyermek megfigyelése igen felszines. Csak 

a szemléletes dolgokat látja. Azt azonb an , hogy mit fejez ki 

a kép, csak kérdések után, hosszabb gondolkodás következtében 

fontolgatja magában. A kép elemzése során nem tükröződik az 

sem, hogy az ablak betörése milyen következményekkel járhat 

Arról sem tesznek említést, hogy ezt az erkölcsileg helyte-

len tettet a fiu milyen szándékkal követte el. Az sem tűnik 

ki az erkölcsi szituáció elemzése során, hogy a f a . mögé el-

bujt fiu miért viselkedett negatív módon. 

2. Utasitás:  "Mi a véleményed a fa mögé bujt fiuról?" 

Idézet a jegyzőkönyvekből: 

I./26 L/ "Rossz volt ez a fiu, meg  rendetlen."  

I./20 F/ "Rendetlen volt és nem jó." 

I./18 L/ "Nem volt jelnevelt és csintal an volt."  

Ié/22 F/ "Igazságtalan volt, és nem viselkedett kis- 
doboshoz méltóan." 

I./12 L/ "Neveletlen volt ez a fiu és udvariatlan." 

I./15 F/ "Testvérietlen szerintem ez a fiu és udva-

riatlan." 

I./ 9 F/ "Ez a fiu szerintem hazug volt és gyáva." 

I./lo L/ "Udvariatlan volt és nem volt igazságos." 

3. Utasitás.  "Hogyan  kellett volna viselkednie a fa mögé 

bujt fiunak?" 
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1./21 F/ "Oda kellett volna menni a fa mögé bujt fiunak 

1./26 L/ "Azért bujt el, hogy ne szidják össze," 

I./18 L/ "Meg kellett volna mondani az igazat." 

I./ 9 P/ "Bocsánatot kellett volna kérni ős odamenni a 
bácsihoz' megmondani, hogy ő volt." 

1./22 F/ "Nem volt helyes, ős azért nem jött elő, mert . 
félt, hogy kikap." 

I./10 L/ "Nem kellett volna hógolyózni, mert egymás 
szemét is  kidobhatják." 

I./20 L/ "Szégyelt előjönni, merilsmerte a bácsit." 

1./12 L/ "Szépen kellett volna játszani, szénnkózni, 
vagy hóembert épiteni." 

I./15 F/ "Félt, hogy ki kell fizetni, azért nem mert 
előjönni." 

1./ 2 L/ "Vállalni kellett volna a felelősséget és 
megmondani a bácsinak, hogy ő volt." 

Mint  ezek a példák is tükrözik,  as elsőosztályosok valódi er-

kölcsi tulajdonságot jelölő itélete igen kevés. A motiv mok- 

ra utaló kérdésre adott válaszok közt találunk olyat is, mely 

nem a kérdésre válaszol, hanem a tett kövétkezményére utal. 

Pl. "Azért bujt el, hogy ne szidják össze." /1.26 L/ 

"Nem volt helyes, hogy elbujt,félt, hogy kikap,"/1.22F/ 

Ezekben a válaszokban tükröződik, hogy helytelenitik a fiu.' 

nak az eljárását, de nem adnak választ arra, hogyan kellett 

volna helyesen viselkednie. A tanulók vagy nem ismerik a 

megfelelő helyes erkölcsi normát, vagy nem tudják kifelezni 

magukat 'szókincs hiányában. Az is valószinti, hogy nem tuda- 

tosult benneük,a helyes erkölcsi viselkedésnek az a módja, 

.hogy az adott helyzetben viselkedni kellene. 
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A harmadik osztályosok kisérletében ugyanezt a módszert kó-

vettUk. 

l.Utasitás: "Mondd el mi történik a képen!". 

Idézet a harmadik osztályosok jegyzőkönyvéből: 

I1I./27 F/ "A gyermekek hógolyóztak, az egyik fiu be- 

törte az ablakot, a szobából egy gyerek ki-

nézett. Az aptiká ja kijött, összeszidta a 

ut, hogy betörte az ablakot, de a másik el-

bujt a fa mögé, hogy ő ki ne kapjon." 

TII. /24 L/ "A fiuk itt hóceatáztak, az egyik betörte 
az ablakot és ijedtében a fa mögé bujt, 
biztos véletlenül történt és félt, hogy meg-
ismeri a barátjának az apukája, nem akart 
kikapni. Amásik fiut összeszidta a bácsi, 
lehet, hogy az ablakot ki kell fizetni ," 

III.120 F/ "Hólabdáztak a gyerékek, az egyik fiu biz-
toe az ablak előtt állt, de  nem  azt talál. 
ta el a barátja a hógolyóval,, hanem az ab- 
lakot és betört. Az ablakon kinézett egy 
fiu,• az mosolyog, lehet, hogy örül, ezek 
kikapnak. Az egyik fiu elbujt, a másikat 
pedig összeszidta az a.bácsi aki kijött." 

III./15 L/ "A gyerekek hógolyóztak az utcán,, lehet, 
hogy az ablakot célozgatták és az egyik be 
is törte..tegifedtek, az egyik elbujt, lehet, 
hogy aliásik el akart szaladni, . de kijött 
egy bácsi és észrevette, azt ösozeezidták, 
lehet, hogy meg is verik. A másik elbujt, 
ahelyett, hogy meg.iondta volna, hogy ketten 
voltak, pert lehet, hogy a barátja ugyis 
megmondja."  

A 8 éves gyermek az  erkölcsi  szituációk elemzésében a sokol-

daluságra, teljességre törekszik. A pillanatképből helyemen , 
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értelmezik az elkövetett cselekedet sulyát. Az erkölcsi gon- 

dolkodásnak fejlettebb szintjére mutat, hogy a cselekmény 

során figyelembe veszik az elkövető szándékát, számolnak a 

tett következményEvel is. Ezzel indokolják annak a fiunak a 

magatartását,, aki elbujt. 

Az igazságérzetük is fejlődik, hiszen nézzük meg a 111./15 L/ 

válaszát, melyből kiderül, jobb, ha becsületesen bevalljuk az 

elkövetett, erkölcsileg helytelen cselekdetet is, mert lehet, 

hogy később ugyis kiderül. A 8 éves gyermekek a történet el-► 

mondása során' mát meglátják az oki-okozati összefüggéseket, 

azokat értelmi képességüknek és fejlettségi szintjüknek meg- 

felelően válaszaikban kifejezésre is juttatják. Már az erköl- 

csi.pillanatkép elemzése során elmondják szinte azokat az er- 

kölcsi itéleteket és válaszokat, melyeket a motivációs kér-

désre kell majd adniok. 

2, Utasitás: "Mi a véleményed a fa mögé bujt fiuról.." 

Idézet a jegyzőkönyvekből: 

III./12 P/ "Szerintem nem volt becsületes." 

111./27 P/ "Hazugnak tartom, mert becsapták a bácsit." 

III;/lo L/ "Gyáva volt, mert biztos attól félt, hogs 
kikap." 

III./.8 L/ "Nem vis'lkedett kisdoboshoz méltóan." 

11I./17 P/ "Neveletlen volt, meg rossz." 

III./ 5 P/ "Igazstalan volt, meg rendetlen." 

111./26 F/ "Pajtásának rosszat akaró volt." 

111./19 L/ "Udvariatlan volt pajtásával szemben." 

I11.120 F/ "Szemtelen volt a barátjához." . 

Utasitás: "Hogyan kellett volna viselkednie a fa mögé bujt 
fiunk?" 



Idézet a jegyzőkönyvekből: 

III./ 8 L/ "A másik fiunak is oda kellett volna menni, . 
megmondani, hogy ő volt, aki betörte az ab-
lakot." 

IIL./12 1/ "Vállalni kellett volna a felelősséget azért, 
amit elkövetett." 

111./17 F/ "Bocsánatot kellett volna kérni, amiért ilyen 
hibát csinált." 

111./19 L/ "Meg kellett volna mondani az igazságot ." 

111.120 F/ "A játszótéren kellett volna hógolyózni." 

I11./l0 L/ "Meg kellett volna csináltatni az abaket, 
mert betörte és meg kellett volna mondani, 
hogy ő volt." 	 . 

A harmadik osztályosok válaszaiból megállapithatjuk, ' hogy "er-

kölcsi itéleteik és a motivációs kérdésre adott válaszuk meny- 

nyiségileg kevesebb, de minőségileg sokkal lényegre utalóbb, 

konkrétabb, a'valódi erkölcsi tulajdonságot mutatja. 

A motivációs kérdésre adott válaszaikban pedig megjelenik o- 

lyan nemes erkölcsi tulajdonság, mint a felelősségvállalás az 

elkövetett  helytelen cselekedetért és az igazság bevallása,  

ha nem  is olyan  szóba öntött formában, mint az őszinteség. 

Ha összehasonlitjuk a 6 és 8 éves tanulók  erkölcsi fejlettsé- 

gi szintjét, megállapithatjuk, hogy a 6 éves tanulók csak fel- 

sorolnak, szavakba foglalva leirják a képen látottakat, a 

harmadikos tanulók meglátják az elkövetett cselekedet és a 

következmény közti . összefüggést ős a kép elemzése során rá- 

mutatnak a tett elkövetésében a cselekvő szándékára is. 

Nézzük meg táblázatban is a 6 és 8 éves gyermek erkölcsi ité- 

leteit: 



rossz • 1 
rendetlen 	2 
igazságtalan 	3 
nem becsületes 	4 

nem kisdoboshoz mél- 5 
tóan viselkedett 

6 	neveletlen 

7' ' 	nem jól nevelt 

• 

1 
2' 
3 
4 . 

5 

nem becsületes 
hazug 

gyáva 

igazságtalan 

nem kisdobos-

hoz méltóan 

viselkedett 
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az előford. 	 az előford. 
gyakorisági 6 éves gyermekek er- gyakorisági 8 éves gyerme-
sorrendje 	kölcsi itéletei 	sorrendje kek erkölcsi 

itéletei  

A 6 éves tanulók felsorolják még: nem volt jó, testvérietlen, 
udvariatlan, nem igazságos, 
csintalan, önző, hazug, gyáva, 
szemtelen. 

A 8 évesek által megemlitett erkölcsi itéletek:neveletlen,rossz,
. 

rendetlenpajtásának rosz-
szat akaró, udvariatlan, szem-
telen, 

Ha a táblázatokat összehasonlitjuk, szintén kitünik a 8 éves 

gyermek erkölcsi gondolkodásának fejlettebb szintje. Igaz, a 

harmadikosok kevesebb erkölcsi itéletet használtak, de amig 

az elsősöknél a kikapástól való félelem szerepa tulsulyban, 

addig a harmadik osztályotoknál egy olyan mély és nemes'er-

kölcsi tulajdonság kapja a döntő szerepet, mint az igazság-

érzet. 

Az erkölcsi itéletek áttekintésénél szembetűnő, hogy az el-• 

sősök legtöbben csak általános erkölcsi kategóriával jellemzik 

a fiuntettét, /mint pl. rossz,rendetlen/ szemben a harmadiko-

sokkal, akik a fiu jellemét nem tartják becsületesnek, hanem 

gyávának és hazugnak itélik. 

Láthatjuk tehát, hogy a 6 éves gyermeknek még igen sok tapasz- 



talatra, ismeretanyag gyűjtésre, információra van szüksége 

ahhoz, hogy kialakuljanak benne a magasabb rendű morális gon-

dolkodási alapok. A gyermeknek gyakorlati oktatásra van szük-

sége, hogy az átélt helyzetek következtében a helyes visel-

kedésformák alaposabban rögződjenek tudatában. Magasabb er-

kölcsi neveltségi szintet azonb an  még nem várhattunk a tanti-

lóktól, mivel a kisérletek elvégzésének időpontja a tanév 

közepe. A gyermekek képelemzéseit ha átnézzük, azt tapasz- 

talhatjuk, hogy a szereplők arcán tükröződő érzelmeket helye-

sen ismerték fel. /Pl. "A bácsi összeszidja a kisfiut." 

Adatokat kaptunk arra vonatkozóan is, hogy az érzelmek fel- 

ismerése alkalmával a helytelen értelmezések a projekciós 

eljárás termékei. 

A tanulók kisérleti adatainak elemzése során a különböző ér- 

telmezésék és az értelmező kisérleti személy személyiségada-

tai közötti kapcsolatok is kimutathatók. 



IY, AZ IRTffiRPERSZ4AAI,IS KAPCSOLATOZ 

ERKOLC:SI NOTI9T?l16AI. 
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"Az itélőképesség elemzésére alkalmas a morális konflik-

tusok módszere  is.  Lényege az a rövid, néhány mondatos törté. 

net, - s ennek keretében erkölcsi szituáció vázolása, - mely- 

ben egy vagy több szereplő pozitiv és negatív erkölcsi moti- 

vumok egyidejű hatása alá kerül s e motivumok egyikének meg. 

felelően cselekszik. ... Előnye e módszernek, hogy a törté-

net az érdeklődést leköti, s a gyermeket azonnal állásfogla-

lásra, itéletaikotásra bírja. ......alkalmazásának egyik fel• 

tétele az, hogy a történet ne legyen tul hosszu és bonyolult, ,  

mert ennek figyelemmel kisérése az emlékezetre olyan terhe-

ket ró, mely gátolja a meglevő erkölcsi ismeretek mozgósitá. 

sát, s igy alacsonyabb szinvonalu itéleteket kapunk, mint ami-• 

re a gyermek valóban képes." /Bábosik. 1969/ 

Az ilyen irányu kisérleteknél morálisan rangsorolni is lehet, 

mely ugy történik, hogy az erkölcsi vonatkozasu történeteket, 

melyek negatív erkölcsi tulajdonságra utalnak .. a sulyosság 

foka szerint kell a gyermekeknek sorrendbe állitani. 

"Az igy felállitott sornak a standard sorozathoz való hason-

litása mutatja ki a gyermek itélőképességének szinvonalát." 

/Bábosik,1969/'A történetek meghallgatása után a kisgyermek 

fantáziája miiködés'be lén. Ehhez az is járul, hogy ebben a 

korban a legtöbb megnyilvánulási formáját, érzelmei nagymér-

tékben befolyásolják. Réproduktiv fantáziájuk azonban sokkal 

gyengébb, mint a felnőtteké. Ennek tulajdonképpen az a fel-

adata, hogy segitségével egy ember által leirt történetet, 
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vagy jelenséget idézzen maga elé a gyermek ugyanolyan részle' 

tességgel, ahogy a történet irója elképzelte. Ez teljesen csak 

akkor sikerülhet, ha kellő mennyiségis tényanyag áll rendelke-

zésre, a  gyermekek  esetében azonban ez még nincs biztosítva. 

Igy a Hmiérto kérdésre adott válaszaik segitségével kapunk 

egy olyan dokumentumot a gyermek értelmi és erkölcsi fejlett 

ségi szintjéről, amelyből következtethetünk arra, hogy megér.. 

tette-e a feladatot, tisztában van-e az adott erkölcsi szitu-

áció lényegével, tartalmával. 

A válaszokból arra is fény dérisl, hogy az elkövetett cseleke.' 

detek között látja-e a cselekvő szándékát, figyelembe veszi-e 

az elkövetett viselkedésforma sulyosságát. . 

A történetek során a gyermek olyan kritikus szituációt old 

meg és elemez, melynek mennyiségi és minőségi értéke személyi. 

ségére, környezetével való kapcsolatára, érzelmi reakcióira 

minden különösebb értelmezés nélkül jellemző. A feladat meg.'. 

oldását a gyermek tLrgyi ismerete, problémalátása, történet'. 

alkotó képessége, kitartása, fantáziája, érzelmi-indulati 

egyensulya határozza meg. Ezen tulajdonságok egymáshoz való 

viszonya jut kifejezésre a feladatmegoldás felépitésében. 

Az erkölcsi szituációk megitélése, a feladatok megoldásának 

logikus menete a feladat megértésének mértéke, az életkora 

átlagának megfelelő értelmi szintre vall. A feladatok megol-

dáséból következtetni lehet a családi környezetben elfoglalt 

helyére, az otthoni személyekhez, valamint a felnőttekhez 

való viszonyára, 

A gyermek erkölcsi fogalmáinak, itéleteinek tartalma,párhuza. 
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mos vagy ellentétes volta együttesen összképet nyujt a gyes. 

meknek a világban való elhelyezkedéséről, érzelmi egyensulyá.. 

ról, vagy annak esetleges zavarairól. 

Már kisgyermekkorban arra kell nevelni a gyermeket, hogy az. . 

igazság megismerésére törekedjen. Keltsiik fel bennük a dol ..  

gok igazi okának kutatási vágyát. Ennek utja "az önálla meg-

figyelés, tapasztalatszerzés, az önálló elemzés, a szilárd, . 

hézagtalan következtetés, a logikus gondolkodás képességé-

nek nevelése." / 3,Qs ton  Qyör .. 1967/ 

A hazugság történhet tévedésből, tószándékból.  Lehet olyan 

változata, amikor a szándék j6, viszont az elkövetett tett 

rossz. Hazudhat valaki, tapintatból és van tévedésen alapuló 

hazugság is.  A hazugság szándékosan,,  tudatosan helytelen, a 

valóságnak nem megfelelő közlés abból a célból, hogy máo 

kat félrevezessen  vagy megtévesszen  valamilyen érdekből. 

A hazugságnál tehát a lényeges jegy, a hazugságnak a krité•• 

riuma, a "nem szabad"-nak a tudata, a félrevezetősnek a tu » 

datossága, s következménycnek az ismerete. 

Irányát tekintve a hazugság 3 féle lehet: 

1/ Szociális, vagy más előnyére történő hazugság. . 

2/ Aszociális, vagy a maga előnyére történő hazugság. 

3/ Antiszociális, vagy más kárára t7rtőnő hazugság. 

Mig az elsőt megengedhető hazugságként tartják számon, addig 

a másik kettőt el.itélik az emberek. 

Zborowski  /1959/ vizsgálatai alapján a következőket állapi; 

totta meg: "Amikor a j6 és rossz témájára vonatkozó gyermeki 

itőle .tek fejlődését vizsgáljuk, pl. a hazugság a felelősség 
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területén, mindig előtérbe kerül a különbségtevés a kénysze- 

ritő tekintély és az egy ittmüködée között. 

A 6-7 éves gyermek számára a rossz tott, amely nem egyezik a 

kiadott rendelkezéssel. Igy tehát hazudni nem jelenti az igaz- 

sággal ellenkezőt, hanem egysserüen azt mondani, ami iieg van . 

tiltva.. Ezért a gyermekek a hetedik, sőt a nydacadik éietévü-

kig gyakran összekeverik az erkölcsi fogalmakat, pl. panasz. 

tételeikben az illetlen kefejezéseket a hazugság eseteiként 

adjak  elő. 

#z idősebb gyermekek a lo. életévig  kétség  nélkül mondják, hogy 

a hazugság valami nem igaz, de nem különböztetik meg a téve- 

dést a valódi hazugságoktól. Csak a 10.11 éves gyermektőd  

kapjuk a hazugságnak, mint az igazság szándékos meghamisitá. 

sónak aránylak szabatos meghatározását, egyszersmind e hazug- 

vágnak megkülönböztetését, a t'vedéstől, mint az igazság piém 

tudatos eltorzitását.a 

A hazugság ellenkezője az igazmondás. Ennek kialakitását épp-- 

ugy, mint a többi erkölcsi tulajdonságét igen hamar kell kez-

deni. Igazmondás nélkül erkölcsös életet élni nem lehet. A 

szocialista társadalom küzd az igazmondásért. 

Kisérletünket az 1971►72-es tanévben, elsó és harmadik osz-

tályban v :gestük abból a célból, hogy egy viszonylag általános 

képet kapjunk a tanulók erkölcsi itéletének fejlettségi szint.

jéről, annak tartalmáról, differenciáltságárá2 a hazugság 

terén.Az itt szeremlő történetek a hazugságok 3 fajtájának 

példái. A tanulók válaszai ennek megfelelően a következő ti- 

pusokba sorolhatók: 
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- ténymegállapitó  
• erkölcsi ítéletek  
- motivumokra utalók  
• következményekre utalók  
• tanácsot adhatnak válaszaikban.  

Az a fontos, hogy a történet olyan témáju legyen, mely a  

gyermek életkori sajátosságainak megfelel, amelyet már eset-  

leg hallott vagy át is élt. Az olyan eset, melyekben a gyer-  

meknek magának kell egy erkölcsi szituációt megoldani, ser-

kenti itéletalkotAsi kényszerét,  

Az adott válaszokból meg lehet állapitani a koroszt:uly fej-

lettségi szintjét, bár messzemenő következtetést nem lehet le-  

vonni. Ugyanis a kisérlét csak egy iskola egy-egy osztályának  

eredményét mutatja, mégis példázza az egyes tanulók hozzáál-

lását, erkölcsi itéletének tartalmát.  

A kisérleteket először első osztályban végeztük 19 71-bent  

prilie<   vérmén.  

A tanulókkal ísmertettiik a történetet, majd 3 utasítást kap-  

tak. Az ezekre adott válaszaikat jegyzőkönyvben rögzitettífk•  

Kisérletiink módszereként a beszélgetést és kikérdezést válasz-  

tottuk.  

1. Történet.  

Pistiék televiziót vásároltak. Másnap örömmel ujságol-  

ta pajtásának a nagy eseményt. Pajtása is nagyon szeret-

né, ha nekik is lenne televiziójuk, de nincs. Mégis azt  

mondja, hogy nekik is van.  

1. Utasitás: "Milyennek tartod Pista pajtását?"  
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Néhány idézet a tanulók jegyzőkönyvéből: 

1./21 P/ "Szerintem hazudott és bacsapta a többieket," 

1./18 L/ "Nem mondott igazat, mert nem volt televizi6juk." 

1./15 P/ "Hazugnak tartom, mert nem mondott igazat," 

1./10 I,/ "Nem volt őszinte, mert azt mondta, hogy van 
televiziójuk, pedig nincs." 

Az oszt6ly minden tagja negativ erkölcsi tulajdonsot mon- 

dott Pista  pajtisáról. Erkölcsi itdeteikben "hazugnak" tartot-

ták. 

2. Ut sitds "Miért tartod hazugnak?" 

Idézet a jegyzőkönyveltből: 

1./10 L/ "Azért mert azt mondta, hogy van televiziójuk 
és nerc is volt." 

I./15 P/ "Azért mert azt mondta, hogy 6k vették 2 te• 
leviziót és nem is igaz." 

1./18 1/ "Azért hazudott, mert azt mondta, hogy vettek 
televiziót, pedig nem is volt igaz„" 

I./21 p/ "Azért tartom hazugnak, mert azt mondta, hogy 
nekik is van televíziójuk és nincs is." 

31 Utasitas:"Hogyan kellett volna viselkednie?" 

Idézet a tanulók jegyzőkönyvéből: 

I./10  L/ "Meg  kellett volna mondani, hogy Pistáék vet- 
ték a televiziót" 

1./15  P/ "Meg kellett 'volna mondani, hogy nem as övékei 
a televiziÓ." 

1./1S L/ "Nem kellett volna hazudni." 

1./21 / "heg kellett volna mondani az igazat," 

A beszólgetés soron 16thattuk, hogy a 6 éves gyermek felis• 



merte a torténetben, hogy Pista pajtása valótlant állitott:  

Tudták azt is, hogy az adott esetben mi lenne a helyes maga- 
 

tartás,; Igy különféle kifejezés formában, de az igazság be-  

vallásamellett döntenek,  

2. Történet: Gyuri és Marika testvérek. Egyik délután va-

lami miatt veszekedtek. Gyuri meg akarta 'verni Marikát, s kö-

nyökével leütött egy vázát. A hazatérő édesanyának azt mond-

ja, Márika ütötte le.  

i.Utasitás: "Milyennek ismerted meg Gyurit?"  

Idézet a tanulók jegyzőkönyvéből:  

1./1g L/ "Hazudott, mert azt mondta, hogy Marika  ütöt« 
te le a vázát."  

I./15 F/ "Hazudott az anyukájéinak, mert azt mondta, hogy  

nem őt törte essze a vázát.' 	 .. 

I./18 F/ "tn hazugnak ismertem még,, mert az édesanyját  
becsapta,"  

I./21 P/ "Szerintem hazudott, mert ráfogta a testvérére, 
 

amit  csinált."  

Utasitás: Miért tartod hazugnak?"  

I,/lo L/ "Azért, mert azt mondta az édesanyjának, hogy  
Marika törte össze a vázát,"  

1,/15 P/ "Azért tartom hazugnak, mert nem mondta meg,  

hogy ő törte össze a vázát.'"  

I./18 LL "Azért, mert 8 törte össze a vázát, nem Marika".  

1,/21 P/ "Azért hazudott, mert ráfogta a testvérére,"  

21.1 tasi~ tás: "Hogyan kellett volna Gyurinak viselkednie?"  

Néhány idézet a jegyzőkönyvekből: 	 . 

I(lo L/ "Meg kellett volna mondani, hogy ő tött el  a
... 

vázát."  
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3./15 • F/ "Ne : kellett Vtna veszekedni a testvérével." 

1./18 L/."Nem kellett volna Marikára ráfogni," 

I./21 F/ "Nem kellett volna hazudni az édesanyjánah." 

A válaszokból kiderül, hogy a tanulók helytelenitik Gyuri ma-

gatartását, elitélendőnek tartják a hazugságot, 'sót néhányan. 

azt is, ha  az  elkövetett helyteeln erkölcsi, tettet másra fog-g 

juta: Pl. 1./18 L/ válasza: "Nem kellett volna barikára fogni," . 

Értelmi és erkölcsi fejlettségüknek megfelelően látják, hogy 

mi lett volna a Ijelyés magatartásforma az adott esetben.  A 

6 eves gyermek tehát tisztában van a hazugság fogalmával és 

azzal, hogy ez a negatív érkölcsi tulajdonsagokhoz tartozik. 

A hazugságok közti különbséget azonban még nem tudják diffe.. 

renciálni. A szándékbeli különbséget nem mérlegelik. Aki nem 

mond Igazat, azt szerintük egy€rtelmüen ' hazudik. Ezt már a 

foga .om definiáló kisőrletek során tapasztalhattuk náluk. 

Történtet:,  Egy bácsi megkérdezte a kisfiutál ., hol a Tuli - 

pán utca. A kiefiu nem tudja, de mond egy i- ► 

rányt,. ' A bácsi eltéved, mert nem arra van  az 
utca.. 

1,. Utasitás: "Mii nnek ismerted meg ezt a kisfiut?" 

Idézet a jegyzőkönyvekből: 

I./lo L/ "Hazudott a kiefiu, mert nem arra volt az utca." 

3../15 FI "Nem mondott igazat, mert nerc is tudta hol az 
utca." 

I./21  L/ "Becsapta' a bácsit és én hazudósnak ismertem 
meg.," 

2. Ut ,sitis: "riit gondolsz, miért mutatott irányt a kis-
flu, hanem tudta, hol azaz utca?" 
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Y./ 8 F/ "Szerintem, ha  nem  tudta merre  van  az utca, 
nem kellett volna semmit mondani." 

1./10 L/ "Szerintem nem kellett volna becsapni a bácsit". 

1./12  Z/ "Meg  kellett volnia. mondani, hogy nem tudja mer- 
re van az utca." 

1,120 Z/ "Nem lett volna szabad hazudni,. mert a bácsi 
eltévedt." 

Az erkölcsi itéletekból ős a "miért" kérdésre adott válaszok- 

b©1 arra tudunk következtetni, hogy a 6 éves gyermek az ilyen 

és hasonló szituációk esetében nem mérlegeli a cselekvő szán-

dékát. Nem gondol arra, va j jou mi  lehetett a cselekvés indi- 

tv motivurna, csak az elkövetett tettet, mint elszigetelt 

tényt látja. 

A 6 éveseknél a rosszaság elitélése, a szégyenérzet elkexü- 

lése az, ami lelki életixk erkölcsi cselekedeteik motivációs 

bázisában domináló tényező, Mindannyian a4 igazság bevallásal . 

az őszintesg mellétt  döntenek, 111 nek 	inditéknak a kial a-• 

kim és 2e'201árditása rend_vituont„ s, hiszen nevelé-

sünk alapvető erkölcsi tulajdonságaihoz tartoznak. 

A harmadikos tanulók a  több  tapasztalati anyag, fejlettebb 

szókincs ős logikus erkölcsi gondolkodás birtokában, tartal-

masabb kisérleti anyagot nyujtanak. Ez a kísérleti anyag fel- 

dolgozása során is kideril, Q helythillónak bizonyul az a meg-

é.11apitás is, hogy fejlettebb értelmi szinthez, magasabb er..  

kölesi gondolkodás járul, tgondoltabbak erkölcsi ítéleteik, 

szélesebbkörti motivációs bázisuk és a helyes erkölcsi maga.* 

tartás melletti állásfoglalásuk is cokréttibb, tartalmasabb. 



- loo - 

A 3. osztályban 1971, május első .  felében végeztiik a 

kisérletet. A vizsgálat folyamán az 1. utasitásra feladat.* 

lapon válaszoltak a tanulók, a 2. és 3, utasitdsra szóbeli 

feleletet adtak, 

A  feladatlapok kiosztása után ismeztetttik a történetet. 

1. Történet? Pistiék televiziót vásároltak, Másnap örim- 
mel ujságolta pajtásának a nagy eseményt. 
Pajtása is  nagyon szeretné, ha nekik is len- 
ne televiziójul:, de  nekik nines.  Mégis azt 
mondja, hogy nekik is van. 

1 . Utasitás: uOiiyennek ismerted meg Pista pajtását?" 

III./27 P/ "Pieta pajtása hazudott, mert nekik nem volt 
televiziójuk." 

III./24 Z/ "Hazudósnak ismertem meg, mert nem mondott 
igazat társainak." 

III /20 P/ "Nem volt becstletes, hazudott, mert becsap-
ta osztálytúrssait." 

/11./15 L/ "Hazudott, mert  nem  mondott igazat, mert ne- 
kik nem volt televiziójuk." 

2,Utasitás: "Miért tartod hazugnak?" 	. 

Idézet a jegyzőkönyvekből: 	. 

111./15 L/ "Mert nem mondott igazat, mert nekik nem is 
volt televiziójuk." 

IIi./18 P/ "Azért, sert nem ők vették a televiziót, 
hanem a barát jáék."  

I11./19 L/ "Rossz volt, mert nem ők vették a televiziót 
és hazudott." 

111.120 P/ "Mert nem kisdoboshoz méltóan viselkedett." 

I1I./22 L/ "Pólrevezette pajtásait, mert nem is ők vet- 
ték a televiziót." 



I:+fi./24 1,/ 'Ter ugy mondta e1, c?iogy tJrt:3n t. S 3  

III./2 5  P/ "Mert nekik nen is volt televizió juk. tr 

115./27 F/ "Azért, mert nem a val6cdgot mondta 

3. ljtasitás: "Hogyan kellett volna viselkednie?" 

1 őhany idézet a jegyzőkönyvekből: 

111./10 P/ "Leg kellett volna mondani, hogy a  barát-
jáéknak van televiziójuk, mert nen szégyen 
az, ha nincs." 

III,/19 L/ "Meg kellett volna mondani az igazat, hogy 
non ők vettdk a televiziót," 

II1./2o F/ "Nem kellett volna hazudni, mert lehet, hogy 
ugyis kideri l az igazság." 	. 

111./21 L/ "Bocsánatot kellett volna kérnie Pistától, 
mert hazudott rá." 

I11./25 FI "BazItjával egy tt kellett volna 	az, 
uj televiziónak." 

I1I./27 F/ "Bccalletesen :reg kellett volna mondani, 
hogy nekik nincsen televiziójuk," 

A feladatlapok összegJü;jtőse ős ::rté;kelé;se utn beszcl.getóst 

folytattunk a gyermekekkel, hogy össze tudjuk  hasonl.itani a 

jegyzőkönyveket, szóbeli feleleteikkel. 	- 

A 8 éves gyermek erkölcsi gondolkodása már azon a fe jlettsé. 

gi szinten van, hogy a legtöbb gyermek reálisarc állapitja 

meg az adott erkölcsi szituáció sűlyosság6t. L'int a 2. utam 

sitásra adott vl.aczokból is ., lldtsz .ik, elitélik a hazugságot, . 

mások félrevezetését, valótlan .állitáeAval. 

A helyes erkölcsi viselkedésre utaló válaszokban pedig  hdyt- 

állás az igazsác mellett, az öozintec6g, a soecsiPlotessÜg az 
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irányadó. Felvetődik itt a kiengesztelés, a bocsánatkérés 
 

gondolatp is, amely helyes erköici magatartásként szerepel 
 

egy-egy tanuló gondolatmenetében.  

A "miért" kérdésre adott feleltek közttl 111./26 F/ válaszá-

ban: "irigyelte, hogy Fistáéknak van televiziója", a fiu ha-  

zugságának inditö okára utal. III. /13 L/ pedig válaszában  

Pista pajtásával való interperszonális kapceol.tát juttatja 
 

kifejezésre, amikor azt mondja: "Én nem választanám barátom..  

nak", Ez már a gyermek magasabbrendU erkölcsi igényességét  

fejezi ki pajtásai megválasztásában, 	 . 

Ezután került sor a 2, történet feldolgozására.  

Történet: Gyuri és Marika testvérek. Egyik délután  

valami miatt veszekedtek, Gyuri meg akar-  

ta verni Marikát, s könyökével leütött egy  

vázát. A hazatérő édesanyának azt mondja,  

Marika ütötte le,  

1. Utasitás: "Mi lyennek ..ismerted meg Gyurit?"  

Idézet a'jegyzőkönyvekból:  

III /15 L/ "Hazugnak ismertem meg, mert becsapta édes- 
anyját." 	. 	 . 

I1./2o F/ "Hazudott, mert 6 lökte le a vázát, nem Marika"  

111./19 L/ "Rendetlen volt, mert.neamondott igazat."  

311./24 L/ "Neveletlen volt, mert az anyukájának ha-  
zudott, pedig nem szabad."  

'?_. Utas ~.tás: "Miért tartod haugnak?"  
w~iwr ~.~w n~rwrr  

Idézet a jegyzőkönyvekből:  

111./18 F/ "Mert nem Marika törte össze a vázát, ha-  
nem Gyuri,"  



III./lo Igy/ ".zárt,, mert Gyuri  törte össze a vii- 
z t és azt hazudta Earika volt." 

111./15 L/ "sert becsapta az  édesanyja, pedig 
6desany5n k nem szabad  hazudni." 

III.,/ 8 F/ "Lert nem !mondott iga zajt az édes- 
anyjd ak." 

111A/22 L/ "Nem volt igazsomos a testv6rével 
szemben.." 

II1./20 P/ "Nem kisdoboshoz mc:ltó v,^16tlant 
mondani.:" 

3,. fiitasitds:  "Hogyan kellett volna. . viselkerLn3.e?n 

Néhány idézet  a jegyzőkönyvekből: 	, 

111,126 F/ nIeg kellet t  volna mondani, h®6y 6 törte ösz- 
- eze  a v6.za6 " 

117./24 L/ "Igazat kellett volna  mondani., mert nem sza- 
bad hazudniy"  

111 6 /23 F/ "Ldesanyjának be  kellett  volna vallani, hogy 
6 tdrte össze a vázát ; " 

111. /1v L/ "Rem kellett volna hazudni, mert az  no szép 
dolog,," 	 . 

A tanulókkal folytatott beszélgetés során 3s.iderillt, hogy a 

tanulók észrevették azt a - szándékbeli különbséget, mely a két 

történet tartalmaa,n tif2tr2izódilg. 

Igen elitélően nyilatkoztak Gyuri magatartásáról: 

mert a saját helyteán erkölcsi tettét testvérére fogja, 

mert édeoanyját bocsapja ezzel :  hatUdik neki. 

Helyt állnak a beceftletesség mellett még akkor is, ha ezért . 

esetleg  bantetés jt r, Egy tanuló válaszában meg is emliti Gyur-

kaiak a következménytől való félelmében tett hazug l.litáaát, 
0 
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amikor annak  notivumára utal: 1/1./19 L/ "Azőrt fogta rá 

::árikra, hogy  6 ne  kapjon  hi." 

RisgyernQkkorb ..«a kiilünéi; nu fontos, hogy erkölcsi neve3ésönk 

a következetességen, gya,k©rl6son, ta:psztralatnzerzőaen alapul.*  

jon,  no  pedig a  verstől imló félelem dresszurágn. A külső 

kényszerre történő nevelés, mint Bozsovics /1959/ is megálla- 

ps.t ja, nem fog belső meggyőződéssé válni, hatástalan marad. 

csau: Egy bácsi megkérdez egy  kisfiut, merre van 
a tulipdn utca. A kisfiu nerc tudja, de mond 
egy ire"myt. A U ead  eltéved, mert nerc arra 
van az utca. 

•  1_  .itasìida "Milyennek  ismerted meg ezt a kisfiut?" 

111./ 8 P/ 4Es a kisfiu rossz, mert becsapta a bácsit." 

I11./15 1+/  "Ln hazugnak Ismertem  meg ezt  a kisflut." 

111,120 F/ "Szerintem neo volt rossz ez a kisfiu, mert 
megmutatta as  irdZyt." 

111./22. L/ "Szerintem nem ha.aúdott, ri 

111./23 P/ "Ugy gondolom haz udott is, meg nem f®." 

2. Uta It: as_ "Miért mutatott ir nyt, ha  nem tudta  a3 utcát?" 

111,/19 L/ "Azért, mert neveletlen volt és rosszoságbó1." 

111./2o F/ "Azért, hogy :rzt higyje a bácsi, hagy ő tudja 
az utcát." 

111./24 L/ "Szerintem azért mondta, mert azt akarta, hogy 
eltévedjen a bácsi." 

111./26 L/ "Azért, mert szégyellte megmondani,. hogy nem 
tudja az utcát." 

111./27 F/ "Csak gondolta, hogy arra van az utca, de 
neM volt benne biztos." 

111./25 F/ "Szerintem csak játékból mutatott irányt." 
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. Utasitie: "Hogyan kellett volna a fiunak viselkednie?"  

Idézet'a jegyzókönywekből:  

III./ 8 F/ "2Azt kellett volna mondani, hogy nem tudom  
bácsi kórem„" 

II1./10 L/ "Meg kellett volna mondani, hogy neje tudja,  .. 
és nem kellett volna irányt mutatni.* 

I1I./19 L/ "Meg kellett 'volna mondani a bácsinak az  iga-► 

z  t."  

11I./2o F/ "Azt kellett volna mondani, tessék megkór.. 
dezni mástők"  

Erkölcsi itdbtek alkotásában• a h .rz ±ad.kosok már sokkal  

tekintőbbek, pontos meghatirozásra törekszenek és a cselekvő 

szándékát is  figyelembe veszik. A 'Emiért" kérdésekre adott  

válaszaikban az kap hangsulyt, hogy a kisfiu azt a látszatot  

akarta kelteni, miszerint tudja merre található a nevezett ut•. 

• ca. Ezzel elkerülhetőnek tartotta az esetleges szégyenérzést.  

Jellemző pl. 111./23 F/tanu15 válasza: "nem akart ezé yenbe'.  

maradni és igy még nagyobb szegyent hozott magára."  

Az erkölcsi gondolkodásnak egy magasabb szintjét mutatja ez,  

hiszen a gyermek végiilis a "szégyenben maradást" nagyobb Min..  

nek tartja, mint tájékozatlanságának á bevallását. 	 ' 

A helyes erkölcsi magatartásra utaló válaszokból pedig lát-  

hatjuk, hogy as őszinteséget milyen nagy erénynek tartják.  

K:ilönösen azért, mert az azzal járó esetleges kellemetlen.sé'  

geket is vállalja az, aki becs&iletes.  

Ha az elsősek ős har aadiLosok erkölcsi ítéleteit vagy az ál-  

taluk felsorolt viselkedési motivumokat összehnsonlit juk,  

ueefigyelhet gik, hogy a 6 éves gyermek válaszai többnyire a  
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törtéaetbbl kázvet3enti adófl:.ak, vagyis az elé jak tárt kii-  

fejezésekkel válaszolnak az utasitóysokra.. A 8 dyes tanul$k  

már nemcsak a tényt elemzik válasza.ikban, hanem a ca1ekv6  

szándékát in mérlegre teszik. Ennek következtében differen:-  

eiá.3.t véleményt mondanak a 3 .. történetben szereplő flu tet-  

téró2. 	 . 

Igy arra :a  következtetésre jutnak, hogy az 1. történet ezer.  

repiéje nem olyan bFlntis hazugságáért, mert 4 i  nagyon ezere»  

tett volna televiziót és biztos elképzelte, bogy nekik is van,  

azért mondta, hogy ők vették.- AL 2, történet szereplőjét tart. ; 

ják a legbanösebbnek, mert testvérének tesz azzal rosszat,  

ha saját hibáját ráfogja és édesanyját is be akarta csapni. . 

A 3. történetben pedig már megoszlanak a vélemények a fiu  

bazugságának sulyos:ácára vonatkozóan, ezt a kisérleti ered-  

ménlrek feldolgezá.ma is mutatja.   

Ahhoz, hogy teljesebb képet kapjunk tanulóink erkölcsi ltd.  

letének fejlődéséről, változatos életszituációkat,: erkölcsi  

problémahelyzeteket kell 'teFemtenank a tanulók számára, hogy  

legyen alkalmuk  gyakorolni a helyes'  erkölcsi magatartást,  

és minél több tapasztalatot gyfljtseneka 	 . 

szmcségeenek látnánk alkalmakként megismételni az ilyen jel-

legU kisérleteket, melynek során aeggyéződnónk arról, hogy  

tanulók a nevelési folyamat egy adott szakaszán milyen ere  

ká3lcel fogalomkészlettel ős gondolkodási szinttel rendelkeznek.  

Tudomást kell szereznénk arról, hagy mely erkölcsi fogalmai  

azok, melyeket helyes tartalommal tudnak megtölteni,tehát ér-  

tik a jelentését:, Igylehetósóg nyílik a hiányosságok pátlásá. 



ra is.  

A vizsgálati anyagból látható, hogy milyen nagy szükség v an  

a gyermek gondolatainak, tetteinek ir.nyitásara. A 6 évesek 

erkölcsi gondolkodása ós viselkedési formája nagymértékben  

befolyásolható, Ezért a peűagtiógusok sz emára i'en fontos fela-  

datnak tekintendő e, hogy a gyermek minden egyes cselekedetére 

figyeljenek és reagáljanak .  A kezdeti etikai hiányosságokat 

a későbbi nevelés folyamán.már nem lehet pótolni, csak leg-

feljebb kis mértékben korrigálni tudjuk azokat. Az alapok hit 

,lnya következtében pedig a gyermek erkölcsi életében negativ  

irányu deformitás jön létre.  

Igen fontos a j6 példára való hivatkozás 3.s, - de a neveléshez 

ez raég nem elég.  

Mindezek ismertetésével arra szerettünk volna rávilágitani, 

hogy a gyermek viselkedése tulajdonképpen nagyon sok ténye- 

zőtől függ,  amelyeket non veszünk figyelembe. h nevelőket" és  

szem végső fokon csak a gyermeki szervezetben végbemenő 

veiltozások utolsó láncszeme a válaszreakciók érdeklik. 

"Eszmén inek" az a ermeki mar*atartds te)rinthető, amikor az  

elhangzó fe3szóli.tásra a vásakszá.snak me .felelő reakciók  kii-  

veticezn.e ~r be.   YIYIYYY ~YYYYYYtl Y .  

Nem lehet figyelmen kival fagyni azt a hosszu és nehéz utat,  

amelyen a gyermek eljut erre az "eszményi" magatartás fokára,  

amikor a már tanult erkölcsi normák szerint cselekszik ős  

viselkedik. 
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A szociometriai vizsgalat a gyermek közösségben elfog-  

lalt helyzetéről szolgáltat adatokat. Segit a rokonszenv- és  

ellenszenv kapcsolatok feltárásában. Az erre vonatkozó kér-

dések a tanulókat meghatározott szempont szerinti választás-  

ra inditják. Csak abban az esetben nyujthat a válasz felvilá-  

gositást, ha a választás szempontja reális, ha érzelmileg  

mozgósitja a gyermeket.  

A szociometriai felmérés adatait azonb an  érdemes összehason-  

ii~ a közvetlen megfigyeléssel  és- a személyes beszélgeté- . 

s k  közben közöltekkel. Jó, ha a vizsgálatot időközönként  

megismételjük, igy képet kapunk a közösség fokozatos fejlődő-

séről, amelyet ezen az uton nyomon kisérhetiunk. Ez a kapcsow  

latok tartósságára vonatkozóan jelenthet információt.  

Nem elég azonban a közösség strukturá5ának feltérképezése.  

a kölcsönös kapcsolatok tanulmányozása. Ennél is lényegesebb  

ismerntink, hogy mi tartja össze a csoportokat, milyen néne-  

tek, eszmék élnek a közösségben, milyen a.közvélemóny...  

Ugyanakkor nem tőveszthet jUk szem elől, hogy a tanulók vála-

szai kivrnsagokat ás nem ténylegesen meglévő, reális kapcso-  

lataikat tükrözik.  

A személyiséget, igy a gyermek személyiségét sem ismerhet-

ji.ik meg elszigetelten, csak interperszonális kapcsolatok  

alapján éia csoporthoz való viszonyában. Igazi énje ugyanis  

mindig valamilyen reakcióban tükröződik. Ugy is fel lehet  

fogni ezt, mint helyzetek ős magatartások közötti kapcsola-

tok csomópontját.  



Kisiskoláskorban az interperszonális kapcsolatok feltárdsá•.  

ban nem tfnaszkodhattunk önőletraizra, vagy öniellemzésre,  

csak a kikérdezés éé ae fi vetés módszerét alkalmazhattuk  
rr.r_rrirr~r•~rrirrrarrr r  rror 	r  

mint a gyermek életkori sajátosságaink megfelelő módszert.  

Nagyon fontos a közösségen belül azt kutatni, hogy milyen a-  

laphangulat az uralkodó: barátságos, megértő, egymást segitő,  

vagy inkább'ingerült, gunyolódó-e?  

A csoport közösség fejlődési fokát tükrözi a helyes eselek-

vésben a viselkedés és magatartás viszonya. A csoportokban  

élő tagok egymáshoz való viszonyának felderitésére igen jól  

felhasználható metodikát dolgoz ki  Moreno.  A társakra irá-  

nyuló killönfále kérdésékből választ kapunk arra, hogy kit, ho-

gyan, kik kedveknek, hogy kit, mennyire becsülnek, és milyen-

nek látnak.  

Igen fontos pedagógiai és pszichológiai ezempontbd a személyi.  

cégvizsgálat. A személyiség szociometriai tanulmányozásában  

jelentős szerepe van az interperszonális kapcsolatok pszicho-

lógiai megismerésének. A tanulók személyiségének megismerősé.  

hez elengedhetetlenül fontos a különböző élethelyzetekben meg-

nyilvánuló individuális kapcsolatok módszertanilag jól  át- 

gondolt tanulmányozása.  

A tanuló "emocionális közérzetét" kifejező pszichikus dllapo- . 

ta függ attól:  

a/ hogy ó, mint a kollektiva vagy csoport tagja, 110.  
gyan viszonyul az osztálytársakhoz  

b/ befolyásolja az is, hogy a közösség tagjai hogyan  
reagálnak erre a viszonyulásra:  

«• egyoldalu vagy kölcsönös rokonszenvről  
- ellenszenvről  
- illetőleg közömbős magatartásról van  sző.  
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Nem elhanyagolható az a pszichológiai tény, hogy az egyén 

szuggesztibilitáza, befolyásolhatósága felfokozott mérték.. 

ben jelentkezik a csoportszituációban. 

Ha tul akarunk jutni az egyszeriü rokon- vagy ellenszenv- 

nyilvánitás utáni tudakozódáson, akkor a közösségi tevékeny- 

séggel összefüggő kérdéseket kell előtérbe állitani. A vizs. 

gálatot mindig be kell épiteni a pedagógiai folyamatba. 

A vizsgálatot kisérletnek szántuk arra vonatkozóan, hogy a 

szocialista pedagógiában egyre inkább elterjedő szociometri-

ai módzser alkalmazható-e osztályközösségek belső viszonyai-

nak felderitésére. Ha vizsgálódásunk pozitiv eredményt add 

meg tudjuk könnyiteni az osztály-rajstruktura kiépitését. 

A kisérletet az 197o-1971-es  és az 1971-72-es  tanévben  végez-  

'Mc 1-4 osztályban .  

A vizsgálódás tárgya a szimpátia- antipátia viszonyok alapján 

a raj vezető szervei, az őrsvezetők, örsök. A raj nemcsak a 

kisdoboscsoportnak szervezeti egysége, hanem az osztályé is. 

Keretei rendszerint egybeesnek az osztály kereteivel, mint 

iskolánkban is.  A rajnak, hogy működőképes legyen,.strukturá-

ra van sziksége. A struktura kiépülése az iskolai viszonyok 

között nerc spontán, hanem döntően felülről ir.yitott, rend- 

szerint a nevelő hozza létre legjobb belátása szerint. 

Az osztálytanitónak, mint rajvezetőnek, ha hiánytalan vezető-

munkát akar végezni, figyelembe kell venni a szervezet kiépi.- 

télénél: a tanulök képességeit, irányulésait a rokon- ás ellen-

szenv viszonyokat, már amennyire ezeket a valóságnak megfele« ► 



lően ismeri. 

A felmérés az élotkori sWtossoknak megfelelően történt, 

Kérdés: "Ki a lejobb barátod?" 

A kisérletet első osztcflyban  kétszer  ahjtottult végre, Ezt•a. 

zért 	szqkségesnek, hogy év  élején , ős év vég6n ic végez., 

zUnk egy ilyen tipusu fclnóróct,  mert  ebben az életkorban a 

gyermek kopceolata pajtásaival még igcn labile, ezek még nem 

szilárd, hosszabb időre kialakult bardtsdgek. A két felmérés 

eretlménye mutatja a tanév alatt törtőnő valtozOt. A tájéko. 

zódást előkészités nélkül végeztük, hogy a gyermekek előtte no 

beszélhessék meg egymdssal esetleges válaszaikat. 

A szociogrammokon az eredményt körsámával ábrázoltuk. Piros 

kUrrel jelöltiik azokat a tagokat, akik a legtöbb tanulót vonz. 

zik, tehát akiket a 1egtöbb gyermek barátjának mend .  Ezele, 

tanulók, akikre a többiek hallgatnak, akiket elfogadnak veze. 

töpknek. A központi tagok jó tanulék, jó Elgatartásuak„ a 

többiek valószinü padakópnek is tekintik őket osztálytársaik 

köoött. 

Vannak as osztdlyokban azonban olyan tanulók is, akik nem ba• 

rátkoznal: senkivel, zdrkózottak, visszahuzódók, által4ban 

problécsak. Ezekkel  beszélgetést  folytattunk, eleinte kisebb 

feladattal biztuk ueg őket, s he 361 végeztek valamilyen mun. 

kdt, dicsérettel serkentettlk ás próbéltnk önbizalmukat vissza. 

adni, Igyekeztlnk  Őket  a többiekkel közös  játékba,  foglalko. 

zásba bevönni l  killönösen az.örsi munkába. 

A legnagyobb bolyok  vonzói  az brsvezetők. A perifórikus tagok 

macányosság6nak l igyekeztlnk okát keresni, s az okból kiindulva 
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próbáltuk megszitntetni a problémát. , 

A kétszemélyes klikkeket lehetőleg  minél előbb egy csoporthoz 

vontuk be, nehogy a közösség bomlasztóivá váljanak. 

A 3. osztályban például három kitűnő tanulmayi eredményű ta-

nuló mellett nerc akarnak ttlni. Az okok keresésekor kiderttlt, . 

hogy az egyik uralkodni vágyó, a másik "affektál", henceg jó 

osztályzataival, kényeskedik. A harmadik önző, egyedtili gyer-

mek. Ezeket a tanulókat magatart ási vonalon igyekezttink ne-. 

velei. Pl.  az uralkodni vágyót megbiztuk az Ors vezetésével 

és igy próbáltuk ezt a tulajdonságát pozitív irányba terelni. 

A vizsgálat során nagyfoku örvényességgel kaptunk képet az 

osztály, illetve rajközösség strukturájáról. , 

A módszer alkalmazásával kiiliinösen év elején érdemes foglal- 

kozni, amikor az osztály rajközösség uj nevelő kezébe kerül. 

Igy a rendelkezésre álló idő alatt ki tudunk alakitani egy 

olyan közösséget, mely alapja szocialista iskolarendszerünk- 

nek, 

Peremnek tekintjük ebben a hutatóban a közösségnek azokat a 

tagjait, akik nincsenek kapcsolatban a társas mező központi 

alakzatával. A perem viszonyjelenség, csak a közpoathoz való 

viszonyában létezik. .. 

Az első osztályos gyermekek társas kapcsolatai, - minit aki« 

sérletekből is látszik - még viszonylag sz4ikköriiek, nem igen 

terjednek a párhuzamos os3tályok határain tul., Ebben az élet. 

korban a társak megitélésóben a tanitó értékelésnek döntő 

szerepe van: 
- akit többször megdicsór, az a "jón 
- akit többször elmarasztal, az a "rossz". 
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Igy az osztálytársakban is e szerint ébred a szimpátia, vagy 

antipátia a pa jt sokkal szemben. Ilyenkor  még azzal barátkozni 

nak ezivesen, aki sz6peii ir, szépen olvas, j61 számol. A hi-

bat vétőket készek csufolni, beárulni. A  hetesnek tekintélye 

van, ha látják, hogy tevékenységével a pedagógus munkáját sej- 

giti el©, dk még igy csoportositják egymást: 

jó - rossz, 
9igyec- ttgyetlen, 
okos- buta. . 

Ebben szerepet játszik itéletak fejletlensége is. 

Meg kell tanitanunk az elsősöket tehát arra, hogy társaik tel 

 a közös munka, a gyermekek szempontjuból értékel-

jék, ne csak a nevelőnek nyujta tt segitség Szempontjából. 

Ebben az évfolyamban a mindennapos egyflttlét, a közös tanulás, 

a pajtásokkal folytatott. játék, _a  kisdobos életre való fel- 

kész°xlőc, kapcsolatot teremtenek a társak között. 

Az egyéni siker érdekében végzett munka mellett megtanulnak 

segiteni egymásnak, s a kezdetben ismeretlen gyermekek bará-

tokká v Inak. A közösségi kapcsolatok alakulásában és erási-

táse folyamán - támaszkodjunk a volt óvod sokra, épitsönk se- 

git©k6 szsóvkre, tigyességíikre, adjunk teret aktivitásuknak s 

igy a többi tanuló előtt is mint j© példa szerepeljenek, En- 

nek kapcsán az osztály többi tagja is bekapcsolódik majd  a 

közösségért végzett jó munkába. 	, 

Nem szabad tehát belenyugodni abba, hogy a gyermekiben kiala. 

kuljon egy olyan szemlélet, mely szerint a pajtr'sait kizáró 

lag tanulmányi munkájuk alapján rangsorolja. 
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A kisiskolás gyakran választ magának uj barátot. Náluk ez 

mindig attól függ, hogy ki játszik vele legszivesebben, kik-

kel jár haza az iskolából. A lányoknál pedig a fő szempont, 

hogy milyen pajtainak a megjelenése, vagyis ebben az  életkor-

ban még a külső jegyek dominálók a társválasztásban. 

Megfigyelhetjük az első osztályos tanulók "miért" kérdésre 

adott válaszait, amelyekből kitűnik, mi az, ami barátaik ki-

választására inditotta őket. /I. táblázat./ 	. 

A tanulók összesen 15 féle választ sorolnak fel. A táblázat-

ban felsoroltakon kivül szerepelt még: 

I./21 L/ "Odaadja szinesét." 

I./27 F/ "Nem kiabál rám, ha hetes."' 

1./25 L/ "Sokan vannak testvérek és szegény." 

1./13 I?/ "Együtt lapátoltuk a havat." 

Jól megfigyelhető a fiuk, lányok interperszonális kapcsola-

tainak motivumbeli különbsége. Mig a fiukat a közös játék kap-

csolja össze és tesz barátokká, a lányokat a külső megjelenés, 

a jö magatartás vonzza. 	. 

érzelmileg rendkivül befolyásolhatók. Igen nagy hatással van 

rájuk a kedvesség, a külső megjelenés. 4 kislány ugyanazzal 

a fogalommal válaszol: 

Pl.  I./16 L/ "Azért választom, mert barátnőm" - 

Ok is  azért nevezték barátnőjüknek a kislányokat, mert'vá-

lasztásuksat a külső megjelenés befolyásolta. 

A második osztályos gye rmekre még csaknem ugyanazok jellem- 

zőek a közösségalakulás szempontjából, mint a 6 éves gyermekre 
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kUlönösen év elején. Természetesen csak nagyvonalakban órt-

beta  ez, hiszen részleteiben a fejlődés minden ter ileten -

értel i, órzelzi, erkölcsi, motiváción bázis - a 7 évesek 

irányába mutat. A gyermekek közt egyre több tartósabb páros 

kapcsolattat találkozunk. A padszomszédok, az egyfelé lakók, 

az egymással játszó gyermekek barátsága ez. Legjobb pajtásaik 

is az osztálytársak köztál kertilnek ki. 

A tanulók nemcsak az iskolában, hanem az iskolán kivttl is gyak-

ran találkoznak,, ilyenkor egy1tt játszanak, közösen készitik 

el másnapi feladataikat, vagy gyujtőmunkát végeznek. Jellemző, 

hogy többnyire 2-4 gyermek mondja magát a másikkal barátnak, 

több tanuló egyttese még nem  figyelhető meg, legalábbis ezek 

a kapcsolatok nem tartósak, nem elég szilárdak. 

Második osztályban már korlátozott fejlődés vehető észre, kU- 

lanösen év végén. Ebben az életkorban a közös játék és a já .  

magatartás mellett megjelenik, mint fő szempont a közös tanu- 

lám vagyis a közös munka, mint motivum. Szélesedik a skálája 

is az erkölcsi tula jdonsúgoknak. Ha  kis szánban is,  de megje-

lenik a szerénység, a pontosság, a becsUleteseég, az engedel-

messég is, mint társválasztási motiv m. 

A kltlső megjelenés kezd háttérbe szop; lni, e a znagasabbrendü 

erkölcsi tulajdonságok veszik át lassan azok szerepét. A táts• 

lázat is tükrözi /ii. táblázat/ t  hogy a "miért" kérdésre a 

második osztályosok 23 féle motívumot sorolnak fel, mely in- 

terperszonális kapcsolataik inditékául szolgál. Amig az első- 

söknél majdnem utolsó helyen szereglt a közös tanulás, itt az 

első helyre került. A 6 éveseknél a külső megjelenés 3. helyen 
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szerepelt, a másodiknál a 8. helyre kerdlt. Már sok olyan 

erkölcsi tulajdonságot, közösségi jellegi jellembeli tulaj-

donságot emlitenek a tanulók, amelyeket elsősöknél nem talál-

hatunk meg. Ha még csak kevesen is jelölték azokat motivum- 

ként, de már érettebb, fejlettebb gyermeki világképre vall 

megjelenések. A táblázatban szereplő motivumokon kiv'ai felso-

rolták még, mint tLirsválasztási inditékot: 

" engedelmes, megértjuk egymást, szerény, pontos, 
Ugyes, nem lop, dolgos, becsiiletes, nem hagy 
bajban, elhozza a leckét ha beteg vagyok". 

Ezek csak egy-egy előfordulási számban jelentek meg, de csi-

ra i a későbbi, magasabbrendű erkölcsi tufa jdaságok tudatosu. 

1 ss rynak, melyek elmélyitik a tanulók egymassal szembeni érté-

kelési rendszerét. 

A 3.-4. osztályosok már a kisebbek és nagyobbak kollektiváiÉ• 

val egyaránt érintkeznek, rövidebb időtartamra, egy-egy közös 

akcie)ra teremtenek kapcsolatot. Ha  azt vizsgáljuk, hogy mi  ham• 
tározza meg a 3.-4. osztályos gyermekek kapcsolatainak kiala-

kulását, megállapíthatjuk, hogy a tanulásban elért eredmény 

alapján választják barátaikat. Általában azok a tanulók mond 

jók magukat barátoknak, akiknek tanulmányi eredménye kb. azo-

nos. Ritka az olyan kapcsolat köz©ttuk, ahol nagyobb eltérés 

van a ta nuln; .yi átlagban. T5bbnyire a "le ;jobban tanulás 

gyermekek népszernek. Ezt már a 2. osztályban is megfigyel.• 

het jik•  

Ezért olyan  módszert kell a közösségi nevelés terén kidolgoz- 

punk, melynek sorón az osz tály tagjainak eok©ldalu megitélé-
zére neveljtik tanitványainkat. 



Kril a cseri ezekben az oszt: ly°.kban fig ~ . elhet ji? k nec, hocy sok  

a peremtag, vneyis az oly :a trnuló, akinek ni ec barátja, 

nincs kapcsolata az oszt: l .köz scégben senkivel. z vagy azért  

fordul elő, mert 6 elkillUnü1, vagy mert tőle határolódnak el  

a t 3b iek. Tehát a társas kapcsolatok fejlesztésére k4lönösen  

3.-4® ószt`°slyban tvbb gondot kell forditanunk..Az osztályok  

koedukáltak, de. fiuk és lányok között kevés a pajtási. kapcson-  

, lat osztályon belül i:. Igy pedig igazi kollektiva nem létesit-  

h.etü, ahol fiuk, lányok érdekei, nézetei, tevékenységei külön-  

válnak.  

A 3-4. osztályban is czlksoges tisztségviselők választása. na  

gyerekeinket hoz ászoktat juk a társaik munkája iránti érdek-  

lcdécro, hogy azt segitsé k, s ha szlkséges, birll ják is, majd  

elérnek arra a fejlettségi fokra, hogy maauk tehetnek jLvas•  

.latot a tisztségviselők személyőre vonatkozóan. Ezekben az osz-

tályokban emelkedik az aktivók szAma, a ks5zvélemény alakulá-

sával az osztály profilja egyénibb 6s erősödik az egyénre gya-

korolt hatása is.  

A haruadik osztályban kibővül a társválasztás skálája. A gyer-  

mekek szeretnek dolgozni, segiteni és mint alapvető notivum,  

a k3W5e tanulás, á 	jtósekben velő közbs munka lép előtérbe.  

8 éves korban keze kifejlődni igazságérzettik, kezdenek 
t
különb-

s& V e tenni pajtásaik magatartási és viselkedési szándékai köw  

z5tt is. Alakul önórté elésUk és pajtásaik tetteit is több-

nyire reálisé: i értékelik. Ez az értékelési rendszereik azonban  

még non szi" ' .rd, nincs  teljesen  kialakulva, de ezeket a fej-

lődő csirákat lehet következetes nevelőmunkával helyes irány- 
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ba terelni' 

A 4. osztály végére jutnak el arra a szintre, amit már az 

előbb  is n2egállapitottunk, hogy szubjektív érzelmeiket az ér-

telem alr rendelik. Stabilizálódik 6rzelmUk is. Hosszan tara- 

tó barátságok kezdenek kialakulni a tanulók között. ?ár nem 

olyan sértődékenyek, az egyes tetteket, helyzeteket tudatosan, 

meggondoltan értékelik. Náluk, mint társvdlaoztási motivum, 

a külső jegyek teljesen eltűnnek, helyiiket elfoglalják azok 

az erkölcsi és jellembeli tulajdonságok, melyeket már maguk 

is igy éreznek, Jól ismerik társaikat, fő jellemvonásuk a 

hazugság, becstelenség elleni kUzdelem. Igy, mint társválasz-

tási inditókot a közös munkát, a segítőkészséget, az egyes 

helyzetekben való igazságos, becsUletes viselkedést említik 

meg. 

Az interperszonális kapcsolatok motivumalnak fejlődését a 

mellékelt táblázatokon is nyomon követhetjfik, /I- ►IV. táblá- 

zat./ 

A közösség kibontakozása és megszilárditása érdekében fejlesz- 

teni kell a kapcsolódó módszertani kulturinkat, hatékonyabbá 

tenni pedagógiai eljár6,sainkat, s körtiltokintóbben kell :eg-

szerveznUnk á sokoldalu nevelőmunkát a közösségben. 

Az én-tudat kialakulása csak a társas élet fiiggvényeként jö-

het létre. Szocialista pedagógiánk közösségi ember kialakitá-

sára törekszik. Ugy tinik, a tanulók viselkedésében ős maga-

tartáséban ez a fogalom jelenik meg  olyan  differenciált és 

igényes formában, ahogy ezt szóban megkivánjuk. Tisztesség, 

erkölcs, pedig semmivel nem függ össze szorosabban, mint kö- 
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ztsségi vonásaikkal. Ugyanakkor a "prédikálás" pejorativ 

jelzője kevés fogalomhoz kapcsolódik erősebben, mint éppen 

ezekhez. Egy cselekvésre inditó felszólitás soha nem hat o-

lyan unalmasan, többszöri elmondás után sem, mint pl. a "vi-

selkedj tisztességesen"! - felszólitás. 

A legnagyszer°bb emberi tulajdonságok, mint pl. a szolidari-

tás, egyU3ttérzés, segitős, ki sem alakulhat másokkal való 

egy'ittérzés nélkül. A gyermeki közösség viszont fás, negativ 

megnyilvánulások kialakitását segiti elő. kert ilyen negativ 

megnyily nulások, mint pl. irigység, káröröm, árulkodás -

sem alakulhatnak ki, ha az e ' ttélés nem adna erre gyakor-

lási alkalmat. 

A nevelés calkitiizéseinek tehát azt kell szolgálnia, hogy a 

pozitiv megnyilvdnulásoiyat fejlesszük, a negativo1 kialaku-

lását hátráltassuk. A gyermeki csoportokat sohasem foghatjuk 

fel ugy, mint az egycnnek összességét. Az egész nem azonos a 

rőszek összességével. Lehet több, lehet kevesebb, de azUkség-

szer+ien más, mint a részek összessége. 

A nagy közösségen belül termőszetszerlen alakulnak ki kisebb 

közösségek, csoportok. Ez azonban nem tekinthető klikkesedés-

nek, csak abban as esetben, ha a többiektől való elszakadás 

szándéka is felmerüil. 

Nem lenne célszerti magatartás szempontjából homogén csoportok 

létrehozása. Nem árt az, ha a 36 magatartásu gyerekek közt 

kifogásolható magatartásu is van,  illetve  forditva. Ezt iga-g 
zolták , kísérleteink is a helytelen cselekedetek helyes meri• 
tólésóvel kapcsolatban. 



6.  12o "6  

Az ocztAbaa is cz uttOrb, illetve kiseobos Orsk 
Con(1 ezt n czenpontot vesszk 2icyelembe 6oheterocAln cso-

portol-mt alaLitunk ki* Csak icy 4M:nyeellhet optimaisan a 

kUzUssó '  ltal való nevel6S Eakarenkoi  elve.  

A cyerne%i 2:0íe: kialakul6s,lhoz olycn őrzelni 16ckffas lank. 

córes, nelyek cz Usszetart=lc őrzősőt secitik 'el& As őrzel-. 

mi lőckUrt az első osztdlyba ker16 csrer..3e% lez4etben'a coa.. 

1.41b61, an óvóddb61 hozza *  A 64 dyes werneknek Wynne% az 

őrzelmi kapcsolatai* 23t az ickolaa kerliVe hanza Eaarival. 

A cyeleneh re c koll tUnialLaloam%odni az u 1:0z:boo:that *  

A 1:6sőbbi 6vok folycmdn ez az allmlazkodete mecszokottd va. ■ 

li%, a3 iskolai ólethes fElz3d5 6rzeluei eri;n1csi tartalommal 

cazdaT,od* 

A pedacógus irdnyitja o vezeti az erkOlcse magatart6shoz'a 

tanulókat. AZ OsztayMzOce6e kialakitaklban dUntő szerepe 

van a pedagógue irinyitasclnak, A kftUeeőgalakitds egAlc 

t4tele az is, hogy a°peclaceicus mina előbb K,:,eglomerje a 

szemayisóc6t, nert cock icy lehet iryitani a kUsUceóri 

kialskulak keztleti 16 27jsette 

Az osztilyon beLai interperszonals kapcsolatokra ir alcx. 

pinszklA  6s P.öz© is /1964/, ahol iemertetik a czovjet tax.. 

talatllmt ilyen jellzrq kirx5rletelix51* necállerAtjak, hocy 

a c7i-oelce% vdlaurtdsaiban t3LrUződő kapcoolato%at ne--1 le:!et 

teljes 6rt%elnek tekinteni, mivol ez& 7. a cye2sléls vAcyait, óhas. 

it is trx:-Aik, vlL.t befolysolja(v6lassul„nt a Reltett 

k.:rU6sben kirajzolődó vio2oily* 

A gyermeke szocionOtriai ct5,tusdt befoly,:lialja a csoporton 
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vagy osztályon ben]. a megjelenése, tanulmányi eredménye és 

életkora. Az ilyen irranyu kisérleteket sok szempontból kont- ► 

rolli lni kell. Igen jó kiegészitő módszere a megfigyelés. 

Azonkivizl helyes, ha többszer végezzük el  a  kisérletet, a 

kérdésben más - más kritériumot megjelölve s ezek összehason- 

litása alapján araár egy reálisabb képet kapunk. A szociogram-• 

ban előforduló változékonyság ellenére is van stabilitás, 

trdekes megfigyelni a választás motivuanait, hogy kit válasz- 

tanak szivesebben a tanulók: • a jól dolgozó gyermeket-e, 
• vagy a pedagógus által sokat 

a szerepeltetett,megdicsértet. 

Igen jól felhasználhatók ezek az eredmények pl. ültetéskor, 

örsök vagy munkacsoportok kialakitásánái. Azonkiviall aaiegköny4 

nyiti a gyermekek nevelését is, ►  

A szociometriai teszteknek természetesen korlátai is vannak. 

"Az osztályon belüli teszteredményekből nem tudjuk meg, milye- 

nek ezek a gyermekek :ads csoportokban - a szomszéd gyermekek-

kel, a klubban vagy otthon. Megmutatja, kik a gyermek legjobb 

barátai, de nem mutatja meg a gyermek baráti órzelmónek mély-

ségét, bár jelezheti azt. önmagában nem árulja el a gyermek 

általános lelki egóazségszintjét, bár ehhez is értékes adalé-

kot. nyu j Ihat. 5 végül önmagában nem mond semmit a gyermek ak-

tuális társas viselkedéséről ós nem mutatja meg, milyen tár-

sas technikát és készségeket alkalmaznak "/M. Northway  

LA  Weld 1971./ 

Azt is érdekes megfigyelni, hogyan változnak a gyermek barátai 

az életkor növekedésével. Vannak,,akik évekig ugyanazt vá- 



- 122 - 

lasztják, mások ritkábban, vagy gyorsabban, még egy éven be-

lül is változtatják barátaikat, pajtásaikat. 

"A szociometriai tesztek igen sok információt nyujtanak a 

csoportok társas szervezetéről és a gyermekek közti kapcsola-

tokról. Segitségükkel megtalálhatók az elszigetelt és az igen 

népszerü gyermekek, felfedezhetők a klikkek. Kimutatható, hogy 

kik a jóbarátok s ha egy idő mulya megismételjük a tesztet, 

az is kiderül, mennyiben változtak ezek a viszonyok a szóban 

forgó időszakban. 

A szociometriai tesztek önmagukban nem mondják meg, mi a te- 

endőnk a gyermekkel; inkább információt nyujtanak, mint  instruk-

ciót. Tőlünk függ, hogyan használjuk fel ezt az információt - 

és attól, mekkora jelentőséget tulajdonitunk a gyermekek tár-

sas kapcsolatainak személyiségük fejlődése szempontjából." 

/ M. Northway - L.  Weld  1971/ 

Végül vessünk egy pillantást azokra a táblázatokra, melyek 

feltüntetik, hogy az egyes életkorban /6-lo éves/, milyen mo-

tivumok inditják társválasztásra a tanulókat* 
Amig első osztályban a külső megjelelés, a közös játék a meg- 

határozó a táraválasztásban, második osztályban előtérbe lép 

a közös tanulás, mely már egy magasabbrendű társválasztási 

indíték. Meghatározója még a barátválasztásnak a j6 tanulás, 

j6 magatartás is. A 8-9 évesek között vannak olyan baráti 

kapcsolatok is, igaz nagyon kis számban, melyek alapja magas* 

randii erkölcsi tulajdonság. Bekapcsolódik a motivumok közé 

a kisdobos és közös uttörő munkában való részvétel is. A 

lo éves gyermeknél ez már kiemelkedő helyet kap a közös ta-

nulással együtt, mint társválasztási motivum. 



Bgyutt szoktunk játszani  
Jó a magatartása  
Szép az  arca, helyes  
Barátnőm 	 . 

Jó vele beszélgetni  
Elhozta a leckét amikor be-
teg voltam  
Kedvesen beszél 	 . 

Rendet tud tartani  
agy tt _ j ,runk haza  
Nem verekszik velem  
Segit a leckében, egy.ytt  
tunulun c  
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3  
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4  
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9  
6  
6  
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I. osztalys niért választod bardtodnak?" 
 

A tanulók által felsorolt  
társválasztási motivumok  fiuk 	1á°4ok 	összesen  

II. osztály.  

  

     

A tanulók által felsorolt  
társválasztási motivumok  fink 	lányok 	Összesen  

Egyitt játszunk, tanulunk  
JüszivU 	 . 

Jól viselkedik  
Jól tanul  
Rendes  
,Kedves  
Ery?Utt megynnk haza  
Helyes, szép  
Kem hazudik  
Szorgalmas  
Nem verekszik  
Okos  . 
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III, osztály. 

A tanulók által felsorolt 
társválasztási motivumok fiuk lányok összesen 

Egya tt tanulunk 9 8 17 
Rendes 4 8 12 
Jó tanuló 6 4 lo 
Jó r,agatartásu 3 5 8 
Nem verekszik 6 2 8 
Egy örsbe járunk 4 3 7 
Egytitt gypi jtöttiink papirt 2 2 4 
Becsiiletes 1 1 2 
'tigyes 2 - 2 
Szorgalmas  - 2 2 
Kedves - 2 2 

IV. osztály. 

A tanulók által felsorolt 
társválasztási motivumok fiuk lányok összesen 

Egyyitt tanulunk 8 6 14 
Egydtt gyiijtött' nlc hulladékot 8 4 12 
?egértő 4 5 9 
Segít 5 4 9 
Becsületes 3 4 7 
Jó tanuló 4 	. 3 7 
Tiszta - 4 4 
Megért jak egymást 2 1 3 
Jó rác gatartásu - 2 2 

A vizsgálat eredménye marxista kritikáját adja a szociomet-

riai módszer helyességének, a kijelölt célra való felhasz-

nálhatóságának. 	 ` 



összsfcglalXs



A vizsgálatok alapján megállapitottuk, hogy az intenzA-► 

vebb, általánosabb kifejezés háttérbe szoritja a Bzaba- 

toa, differenciált, de kevésbé ismert erkölcsi fogalma-

kat. Ilyen a felnőttek beszédében is  gyakran előfordul.  

Ez pedig gátolja a gyermek erkölcsi fogalmainak kfe.,la- 

kulását, és szabatos fogalomismeretének fejlődését* 

A válaszokból  as  is kid®rcll, hogy a nemek közti elté- 

rés  számottevő. A  lányok, az erkölcsi fogalmak tartal - 

mi ismeretében és használatában valamivel magasabb szin- 

tet mutatnak, mint a fiuk, az általuk ha.sz$dlt és ismert 

erkölcsi  fogalmak finomabbak, árnaltabbak. Ezt IIegerv"- 

.áitik Cser János  megillapitásai is :. 

A fogalmak pontos ismerete  általában összefügg az ér- 

telni fejlettség ;szint jével. A differenciális pszicho- 

lógia nyelvén szólva a szókincset vizsgáló próbáknak 

nagy a szimptóma értékisik. Ez a megállapitás a kisérle-

teinkre vonatkozóan is  érvényes ,. A feladatok megoldása 

során bármely elsó illetőleg harmadik osztályos gyer-

mek teljesitményét értékelhetjUk. Ez azt jelenti, hogy 

a saját iskolai osztály-csoportjához viszonyítva meg 

állapithatjuk,, hogy gyengén, közepesen illetve jól fej-

lett-e az  erkölcsi fogalomismerete. Ez a kategorizálás 

azonban csak viszonylagosan értendő .. 

A válaszok tartalmi elemzése arra mutat, hogy a tanulók 

erkölcsi itőlete Általában az életkor szint jén helyt. 
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diló. A tapaaotalat, amit cz adott erkalcsi  agatartáss  

dolsumentdadadra felhoznak, még bizonytalan, nem minden  

esetben adekvdt a fogalommal. Előfordul, hogy felisme-  

rik egy-egy magatartisfvrma Usszetett voltát, komplexi-  

tdfldt. Az erkalcsi magatartds motivumait tUbbnyire fel-

'ismerik, .it6leteikben alisalmazzdk. Főleg a küvetkezm6ny  

érdekli őket.  

Az erlsblcsi itéletekbai azonbaa nem lehet megtudni,  

hogy a tanuló milyen gyakran használja. Ismereteik  

sok esetben nem felelnek meg a2 életkorral kapcsolatos  

k5vetQlm6nyeTInek. Az általuk ttibb alkalommal emlitett  

erkncei. fogalmaet nem szabad u,,_~y te?ri nteni, mint a-  

melyekkel adr nince tQanivalü. Előfordulhat as is,  

hogy a ritkán hasznat spontdn erk5lcsi fogalmaik tar- 

talmilag helyesek„ mig a gyakran használt fogalmaik  

sokszor frdUie$zeraen hataaa, mert azok tartalEZ1val  

nincsenek tisztában.  

A kisérletek sardn azt is tapasztaltuk, hogy agyermek  

miiirvk3rayezetóbea lejáts .kW események sokkal izikabb  

forrdsai exk3lesi isnereteifr:e's, wiat ac ibkolai tan-  

anyag. Brkillcsi nevelés szeopoutgbó1 az is✓eret©zer•  
sbs forráedt komplexebben kell felfagant'ik 6s tanu3.ma-  

nyozaun : . Fokozni kell a tanitdsi órOcon n nevelési  

lehetős6cek hatélsoayadedt.  

A tanulók konkrét és absztrakt erkalesi fogs1  akkal  
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egyaránt rendelkeznek. A spontán fejlődés során az 

absztrakt erkölcsi fogalmaik fejlődnek. 

A gyermekek erkölcsi Fogalmai sokszor hiányosak, meny 

nyiségileg é:3 minőségileg is. Gyakran nem a lényeges 

jegyet tartalmazz, vagy éppenséggel összekeverik a 

fogalmakat,. Nem veszik figyelembe a szándékot, csak 

az elkövetett cselekedetet. Fogalmaik terjedelme is 

igen korlátozott, legalábbis az általunk vizsgált ta-

nmák esetében -.. Ha a hiányos erkölcsi fogalmat nem 

fejlesztjük, passziv szókinccsé válnak. 

A kutatók kisőrleteik során megfigyelték, hogy a lé-

nyeges és közös ismérveket nehezen fedezik fel. Annak„ .: 

hogy a  történtek  közti hasonlóságot, kr1lönbséget leg. 

többen elhibáztak, a:, a magyarázata, hogy pontatlanul, 

nem tudatosan  elemeztek és nem gyakorolták az általá 

n©sitást. Az erkölcsi esel .ekedeteknéi.a gyermekeknél 

elsősorban az jön szitásba, hogy kiderül-e az elkö-

vetett tett, vagy sem. A megfigyelések során azt is 

tapasztalták, hogy a negatív erkölcsi tulajdonságot 

jelentő szavak száma gyorsabban emelkedik ., mint a por- . 

zitiv. Ebből következik, hogy az oktató-nevelő munkánk- 

ban céltudatosabban és tervszerltbben irányitsuk a gyer-

mekek figyelmét a pozitiv erkölcsi tulajdonságokra és 

ezzel egyide j€ileg gandagitsuk kife jezókészségöket. 

A fiuk és lányok erkölcsi  ítéletei tartalmilag és meny-

nyiségileg is ktlönböznek, a koedukáció azonban ezt 

nagy mértékben csökkenti. Két párhuzamos osztálynak 
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az erkölcsi szóhasználatában is mutatkozik k.lönbség. 

Ez, nyilván az osztályt tantó pedagógusok  egyéniségé-

bél fakad. 

A 6-7 éves gyermek itéletét még befolyásolja a tekin.

télyeiv, de 8-10 éves korra már kialakul értelmi belé--

tásuk, érzelmi azonosulásuk .apján történő itőletUk. 

Végölis belátják a helyes erkölcsi szabályok betartó- 

,sónak sziikségességét. Ebben a korban a gyermek leg- 

többször előforduló következtetési módja a deduktív 

következtetés, vagy az induktív uton történő egysserü 

általánositás. . 	 . 
Mindebből levonhatjuk azt a tanulságot, hogy az osztá-

lyokban tanitó pedagógusok, osztályvezető tanítók, igye. 

kezzenek alaposabban megismerni tanítványaik személyi-

ségét,az oktató-nevelő munka sorén pedig fokozottan e2- 

lenőrizzék a.fevelési terv követelményeinek megvalósi-

tási mértékét a nevelési folyamat minden szakaszán. Cél-

kitüzéseinek nemcsak tanmenetUnkben ás óravázlatainkban 

kell tükröződni, hanem igen fontos, hogy tanulóink gya-

korolják is ezeket az erkölcsi magatartásformákat„ s pél-

dákon, olvasmányokon keresztiii ismerkedjenek meg minél 

több pozitiv erkölcsi tulajdonsággal rendelkező gyermek-

hőssel. A 6-10 éves korban olyan neveltségi alapot kell 

biztositani tanulóinknak erkölcsi nevelés terén, mely 

szilárd tata je a későbbi évek nevelési célkitűzősei meg- 

valósitásának. Csak ilyen relákivfil alapos, következetes 

munka utján jutunk el a végső célhoz,. Hely a sokoldal'i.. 

an miivelt, közösségben élő és azért dolgozni is tudó szo- . 

cialista, illetőleg kommunista embertipus kialakitása. 
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