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BEVEZETÉS  

A PEDAGÓGUSOK KÖZÉLETI AKTIVITÁSÁNAK TÁRSADALMI 

JELENTŐSEGE 

Az emberiség történelmének folyamán még egyetlen  

korszakban sem fejlődött a tudomány ős technika olyan 

gyors ütemben, mint napjainkban. A tudomány eredményei 

valóságos forradalmat idéznek elő korunk életében. A 

termelési folyamatok egyre fokozódó automatizálása a 

szocialista társadalomszervezés feltételei között, 

alaposan megváltoztatja az emberi munkatevékenység 

jellegét. A termelésben töltött heti munkaidő csökke-

nésével kellő szabad idő marad az ember különféle más, 

mindenekelőtt alkotó jellegü tevékenységére, valamint 

a sport és a pihenés számára is /1/. 

A tudományban, termelésben bekUvetkezett hatalmas 

fejlődést azonban  nem  követi általánosan a szocialista 

életforma kialakulása. A családok többségében emelke-

dik az életszinvonal, de az anyagi biztonság nem mindig 

párosul a szocialista tudattal. Az életmódban még sok-

felé megnyilvánulnak a kispolgári nézetek és szokások. 
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A szocialista munkaerkölcs kifejlesztése, a munka 

utáni szabad idő hasznos tartalommal telitése - főleg a 

dolgozók széleskörü, sokrétű öntevékenysége folytán - 

társadalmunk folyamatos feladatai közé tartozik. 

Az ifjúság oktatásában - nevelésében, de az egész 

dolgozó nép müveltségének emelősében, politikai, társa-

dalmi életének irányitásában, szervezésében, a társa-

dalmi méretü tudat-formálásban a pedagógusok tevékeny-

sége meghatározó. 

"Hazánkban az értelmiségi munkaterületek egyikén 

sem dolgozik olyan népes hadsereg, mint a nevelés, ok-

tatás területén a pedagógusok: a tanárok, de különösen 

az általános iskolai tanárok és tanítók szorgalmas, el-

fáradó, majd újra nekilendülő serege. Ez a Mindenütt 

jelenlevő sereg alighanem nagyobb befolyással van a tár-

sadalom jövőjének tudatára, mint az összes napilapok, 

egész könyvkiadásunk, a rádió, sőt a televizió ... A ta-

nító táplálta - szülte fogalmak,  irányitható fogékonyság 

és érzékenység révén fordulnak a fiatalok valamennyi 

kulturális intézményünk felé." - ir;a Váci %Iihály Észre-

vétlen forradalmár cimü tanulmányában /2/. 

A pedagógusok tevékenysége az iskolában kezdődik, 

de a felnőtt emberek között folytatódik, - és ez a mun-

ka legalább annyi  hivatásszeretetet igényel, mint az is-

kolai munka. A pedagógusok az iskolában folyó oktató - 

nevelő munka mellett a társadalmi igényeknek megfelelően 

bekapcsolódnak a falu, a város mozgalmi, közéleti vér- 



keringésébe. Sokan ott közülük vezető szerepet töltenek 

be. 

"A pedagógusjelöltek ezeknek a feladatoknak az 61-

vé ;zésére csak akkor válnak alkalmassá, ha ebben a fel-

sőoktatási intézményben, ahol tanulmányaikat folytat-

ják, megismerkednek a. mozgalmi, társadalmi-közéleti te-

vékenység alapelveivel, terUleteivel, formáival és meg-

felelő gyakorlatra, jártasságra tesznek szert." /3/ 

Az MSZMP X. Kongresszusa Közművelődési határozatá-

ban kiemelte az egyetemi ás főiskolai oktató - nevelő 

munka legfőbb közmiivelődési feladatait. 

"Az egyetemi hallgatókat az eddiginél jobban be 

kell kapcsolni a közművelődésbe. Ennek érdekében nagy 

gondot kell forditani az eryetelek, főiskolák kulturá-

lis életének fejlesztésére és arra, hogy az szervesen 

épüljön be városuk, vidékeik közmüvelődéséte. Valarueny-

nyi egyetemen és főiskolán meg kell alapozni a köziiU-

velődési munkára való felkészitést és úgy kell tekin-

teni azt, mint az értelmiségi hivatásra nevelés fon-

tos elemét." /4/ 

A határozat megvalósulása érdekében az egyetemi 

és főiskolai oktatóknak fokozódó aktivitással kell 

részt venniük hallgatóik t-áreadalvi - közéleti munká-

jának irányitásában, ellexlőrÚésében, értékelésébeni és 

saját példamutatásukkal, társadalmi. - közéleti tevé-- 



kaűyaégi;kkeZ Y.raagbúl;yuzx.i a közöss€gi munka fontossá— 

gát . 

A főiskolai oki.atÚ — nevelő munka erEClraéayegsége, 

hartékoaLysága csak e'vek willtár,, a  végzett hallgatók mun. 

kaL.el;y- i tevék s6gébil m6rhetű le. A j elea tennivalóit 

is a gyakorlaii élet Lapasz í:alaia:i i,arái-uzzák iuwg. 



1. A.  VIZSGALAT ALTA,..LÁN4r JFLLr
~..0...1-1  _..73:E

~..M._.1T..~AT,..Á_cA  

1.1 felmérés Gél :ia  

Társadalmunk korszerű közművelési igényei 

és törekvései inspiráltak arra, hogy megvizsgáljuk a  

Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán, az 1963 és 1975 

év között, 13 év alatt végzett kémia szakos hallga-

tóink társadalmi-közéleti tevékenységét a diploma  

megszerzése előtt és után, s azokat a tényezőket,  

amelyek ezirányú tevdkenyaérrliket befolyásolhatták.  

A felmérés alapján nyert adatokból _.latenati_kai  

módszerek segítségével á?lapitottui meg az egyes té-

nyezők hatásfokát, amelyet más intézetek Információs  

adataival is összehasonlitottunk. Következtetéseket  

vontunk le volt Iia igatóink társadalmi-közéleti tevé-

kenycége és a tanulmányok alatti, valamint a munkába  

lépés utáni hatások kapcsolatából az általunk nevelt  

fiatal pedagógusok társadalmi. hei 7_les?kedésére és  

tanszékeink, a KISZ sleYvezet és a kollégi_u: ,  oktató-

nevelő munkájára, annak eredményességére, hiányossá-

gára és továbbfe .jleszt4n4re vonatkozóan.  

A dolgozat a felmérés adatai közül Aőgzör  azo-

kat elemzi, amelyek a munkába lépés előtti kérnveze- 



ti hatásoknak és végzett hallgatóink társadalmi-közéle-

te_ tevékenységének kapcsolatára utalnak. Tehát arra ke-

resünk választ, hogy a főiskola elvégzése előtt milyen 

családi és iskolai környezeti adottságok befolyásolták 

hallgatóink társadalmi aktivitását, illetve ezeknek a 

hatásoknak volt-e szerepe később, a főiskolai tanulmá-

nyok elvégzése utáni társadalmi munkavállalásban. Kie-

melten vizsgáljuk a főiskolai élet közösségi munkát mo-

tiváló hatásainak szerepét a főiskolai tanulmányok idő- 

szakában  és a nunkába állás után. 

A dolgozat második  részében azokat az aktuális 

problémákat, konkrét körülményeket ismertetjük, amelyek 

a pályakezdőket illetve a több éve tanitó pedagógusokat 

jelenleg segitik vagy gátolják a társadalmi-közéleti 

munka végzésében. összefüggéseket keresünk a mindennapi 

életkörülmények /családi helyzet, lakáskörülmá yek, 

munkahelyi adottságok/ és a közéleti tevékenység kap-

csolatára vonatkozóan. Ismertetjük: pedagógusaink isko-

lában és iskolán kiviit végzett társadalmi-közéleti mun-

káinak tartalmát. Felmérjük, hogy közéleti nnrnkájukban 

mennyire törekszenek arra, hogy a közéleti munka iránt 

fogékony gyerekeket neveljenek, s ezzel megalapozzák a 

jövő nemzedékének aktivitását. 



1.2. A felmérés szervezési munkái  

A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola kémia sza-

kán, nappali tagozaton - 1963 és 1975 év között - 13 év 

alatt, 295 hallgató végzett. A kémia szaktárgy mellett 

többségük a matematika szakot végezte el, de választani 

lehetett kémia mellé a készségi tárgyak /rajz, ének, 

testnevelés/ közül is. A képzési idő minden vizsgált 

évfolyamnál négy évre terjedt  ki.  

A felméréshez szükségcink volt végzett hallgatóink 

név- és lakcinére. Ezek összegyüjtése után az alábbi 

szövegű felkérést küldtük szét: 

"Kedves Kartársnő, Kartárs! 

A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Kémiai Tanszé-

kének keretében készülő felméréshez, kés&bi adatszol-

gáltatás céljából, legyen szíves közölni állardó lakhe-

lyének vagy jelenlegi munkahelyének címét. 

Kérem, amennyiben tudomása van 1963 és 1975 év kö-

zött, Szegeden végzett kémia szakos főiskolai hallgatók 

jelenlegi lakhegyéről vagy munkahelyéről, azok ciniét is 

megküldeni szíveskedjék. Segitségét előre  is köszönöm. 

Szeged, 1976. február 3. 

Dr. B. A. -né" 

Az idők folyamán megváltozott régi cinekről sok le-

vél visszajött. A felkérésre beérkező válaszok /125 db/ 

pontos lakcineket közöltek, de a levelek tartalma ennél 



többet is jelent számunkra. Arome kivetkeztethettünk 

belőle, hogy  végzett hallgatóink nem tekintik kötelező 

j ellegü 

 

megterhelésnek a felmérésben való részvételt, 

sőt a Tanszék érdeklődését látják benne, volt hallga-

tóik Pletének alakulása felől. 

NébAny  hallgatónk leveléből idézünk: 

"Szeretném ezúton is kifejezni őszinte elismeré-

semet azzal kapcsolatban, hogy a főiskola Kémiai Tan-

székén nemcsak oktató-nevelő és tudományos kutató mun-

ka folyik, hanem a legemberibb dolgok, az emberi kap-

csolatok felkutatása is." 

"őrömmel állok a Tanszék rendelkezésére és boldog 

leszek, ha valamiben segithetek." 

"Köszönjük, hogy az Aba Máter nem feledkezett el 

rólunk ..." 

"Megpróbálok segiteni ebben a nagy munkában, annál 

is inkább, nert az ott töltött évekre és a Kémiai Tan-

székre, mindig  szívesen emlékezem vissza." 

"Kérésüknek örömmel teszünk eleget ..." 

A felméréshez való szives hozzáállásuk reményt 

nyújtott ahhoz, hogy a következőkben szétküldött kérdő-

iveket majd gondosan, átgondolva kitöltve, a valóságot 

tiik-röző adatokkal küldik vissza, - és ez a megállapitá-

saink realitása szempontjából igen jelentős. 

1976 május végéig 131 kitöltött kérdőivet kaptunk 

vissza a felmérésben résztvevő pedagógusoktól. 
A felmérés kérdőivét mellékeljük. 



1.3. A_  ..a z  ~~i  tt̀ött dokument 	 ának  
.~.~.. .~.~.. 

módja, a  

A kérdőiv által nyert azon adatokat, amelyeket  

a társadalmi-közéleti tevékenységgel kapcsolatlan külön-

böző összefüggésekben akartunk r_,egvizagálni, hallgatón-

ként e6y-egy adatlapra vittük fel. Adatlapk&nt kétsoros  

peremlyukkártyát használtunk, amelyek manuálisan, könS-

nyen, gyorsan s,elektálhaték a kivárat szempontok szerint.  

A felmérés illetve szelektálás során kapott adatok  

egy részét a felmérésben résztvevők össz számához viszo-

nyity ;, a k iván..t szempontnak megfelelően, gyakorisági  

táblázatba foglaltuk. Több esetben az adatok megoszlási  

százalékát számoltuk ki.  

A kérdőives felmérésen kívül, végzett diákjainkkal  

személyesen is elbeszélgettünk, és véleményüket, prob-

limiikat az érintett kérdésekkel kapcsolatban megemlit- 

j ük.  
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2. A VIZSGÁLAT ~I tTÉKEL ST 

2.1. A felmérésben résztvevő  pedagógusok általá-

nos  i e13.eF°ii be:autat ~ísa  

Az 1963-1975 év közctt végzett - Usszcs, ás a  

felmérésben részt vett - kémia szakos pedagó-

gusok megoszlása neaLik szerint  

Az összes pedagá us 

292 fő 

A felmérésben részt  
vett pedagógus  

131 fő  
/agy. összes 44,86 %a/  

nő 

247 fő 

/84,5 i 

fémi 

45 fő 

/15.5 %/ 

n5 

112 fő 

/85.4 %/ 

férfii  

19 fő  

/14,6 %/  

1. táblázat  



A 131 pedagógus megoszlása a főiskolai tanulmá-

nyaik befejezésétől számított évek alapján 

Végzés 
éve 

Munkaviszony- 
ban töltött 
évek száma 

Fő Megoszlás %-a 

1975 1 7 5,4 

1974 2 10 7,6 

1973 3 16 
. 

12,1 

1972 4 10 7,6 

1971 5 8 6,1 

1970 6 9 6,9 

1969 7 9 6,9 

1968 8 9 6,9 

1967 9 8 6,1 

1966 10 13 9,9 

1965 11 8 6,1 

1964 12 15 11,5 

1963 13 9 6,9 

2. táblázat 

A vizsgált pedagógusoknak munkaviszonyban töltött 

évek száma szerinti megosztása kis számú csoportokat 

eredményez. Ezért az elemzésnél ezt a megosztást csak 

ott vesszük figyelembe, ahol megállapitásainkat más, 

kapcsolódó információval is igazolhatjuk. 

A következő táblázatok a vizsgálatban résztvevő 

pedagógusok tanulmányok alatti életkörülményéről, csa-

ládi környezetéről, tanulmányi munkál áról tájékoztat- 
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nak,  össz viszonylatban. 

A 131 pedagógus megoszlása a szülők munkaköre 

szerint 

Apja: 	fizikai 	nem fizikai 
dolgozó 	dolgozó 

Összes 

82 fő 
/62,5 %/ 

49 fő  
/37,5 %/ 

131 fő 

Anyja nunkavi- 	35 fő szonyban állt: /42, 6  °',/ 
39 fő  

/79,6 í%/ 
74 fő 

/56,4 %/ 

3. tárlázat 

A 131 pedagógus megoszlása tanulmányainak 

helye szerint 

Iskola tipusa Iskola helye 
Külterület, 	Város 

község 

Általános iskola 82 fő 
/62,6 °%%/ 

49 fő 
/37,4 0/ 

Középiskola 44 fő  
/33,6 /V/ 

87 fő 
/66,4 ■ / 

4. táblázat 
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Lakásviszonyok a tanulmányok alatt és a 

felmérés idején 

bakás Általá- 
nos is- 
ko la 

Közép- 
iskola 

Főiskola A felmé-
rés ide-

jén 

Kollégiumban 1, fő 24 fő 97 fő - 

Szüluuél, ro- 
konnal 

12y fő  106 fő 10 fő 23 fő 

Albérletben - 1 fő 24 fő 7 fő 

Saját lakásban - - - 72 fő 

Szolglati la-
kásban - - - 29 fő 

5. táblázat 

A fenti táblázatok volt hallVatóink általános kör-

nyezeti adottságait szemléltetik. 

A 131 pedagógus megoszlása a főiskolai tanulmányi 

eredmény szerint 

Tanulmányi eredmény 
/átlag/ 

Fő Megoszlás 
,-a 

Közepes 35 26 , 7 

Jó 75 57,2 

Jeles 21 16,1 

6. táblázat 
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Tanulmányi átlag számitása:  

A  főiskolai III. évfolyam 2. félévének, IV. évfo-

lyam 2. félévének tanulmányi átlaga, és az oklevél mi-

nősitése, összegéből számitott szántani átlag, ha  

2,50 - 3,49  

3f > r)  •  ~•9•
/1 n  
`tJ  

közepes  

jó 

4,50 - 5,00 	jeles  

Ezekből a táblázatokból megállapitható többek  

közt, hogy mire terjedjen ki a következőkben az elem-

zés és mennyire bonthatjuk fel a részmintákat, hogy  

abban megfelelő következtetések levonásához kellő szá-

mú elem maradjon.  

2.2. Volt ballí -:atóink tárcadaliai-közéleti aktivi-

tásának változása a tanulmányok időszakában  

és a munkába 161,68 uttinl  

A társadalmi tevékenység fizikai vagy szellemi  

jellegű munka, amely lehet időszakos vagy akár több  

évtizeden át tartó tevékenység is. A közéleti tevékeny-

ség hosszabb ideig tartó társadalmi munka. Lenin a tár-

sadalmi-közéleti tevékenység lényegét igy fogalmazta  

meg:  "A komunieta munka önkéntes, dijazásra nem számi-

tó, díjazást feltétel nélküli munka, a közösség javára  

szolgáló munka, a társadalomhoz való öntudatos viszony-

ból fakadó munka, az egészséges szervezet szükséglete-

ként végzett munka."  
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Az elemzés során társadalmi-közéleti munkában te-

vékenynek azokat a vizsgált pedagógusokat tekintettük, 

akik egy vagy több, egy hónapnál hosszabb idejti negbi-

zatással rendelkeznek illetve több területen végeznek  

rendszeresen ideiglenes jellegti társadalmi munkát, és  

tevékenységük a munkahelyi elfoglaltságon felüli időt  

terheli.  

Passziv minősitést kaptak azok a pedagógusok, akik 

saját bevallásuk szerint rc:i, vagy csak ritkán végeznek  

társadalmi munkát, esetlek; a rajvezetés feladatát kap-

ták, de ez - a felmérésben adott válaszuk szerint - nem  

jelent megterhelést a szabad idejük rovására. 

A következőkben nézzük meg,  hogy  a munkába lépés  

után tevékeny ill. passzív pedagógusok milyen aktivi-

tást mutattak a tanulmányaik alatt. /A tanulmányok 

alatti aktivitás elbírálásakor is - értelemszeriien - 

az előző szempontok  az érvényesek./  

Volt hallgatóink megoszlása a társadalmi-közéleti 

munka végzése szerint /131 fő/  

/Jelei:: t - tevékeny; p - passziv/  

Munkába illás 	!C: száma/  
után: /  91 t 	 40 p  

Foiskon: 	59 t 	\ 3~ F 	21 t 	19 p la  

	

\ 	7 	/\ 	/ \  
Középiskolában:  48 t 11 p 16 t 16 !; 19 t 2 p 	10 t 9  

7. táblázat  



Munkába állás 	Középisko- 
után 	Főiskolán lóban 

ösezé- 
- sen - 
131 f6 - 

9 f6 
19 f6 

40 f6 

%7777 
16 fey / 
11 f6 

32 fő 

1. ábra 

/ tevékeny 

	 passziv 

16 fő 
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Ábrázolva:  

A középiskolai tanulmányok alatt összesen a minta 

70,9 %-a /93 fő/, a főiskolai tanulmányok alatt 61,0 %.-a 

/80 fő/, 6u a v6gz6a után 69,4 %-a /91 fő/ végzett ill. 

végez társadalmi-közéleti munkát. 
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22.3. A társadalmi-közéleti tevékenység kapcsolata 

munl,ába lé'éc előtti k"1 -'e eti hatásokkal 

A középiskolai és főiskolai környezeti adott-

ságok mennyire hatnak a tanulmányok alatt hallgatóink 

közösségi aktivitás€iia és milyen mértékben befolyásolják 

azt a végzés után? 

2.3.1. A csalá.di  i:öi'27geze t hatása 

Vizsgált hallgatóink már a szocialista ter-

melési viszonyok közt szztlettek és nevelkedtek. Az ál-

talános társadalmi környezet megadta a lehetőséget szo-

cialista személyiségük kibontakoztatásához. A konkrét 

környezeti hatások, a kiilönböző családi, környezeti vi- 

szonyok azonban erősen befolyásolhatják pillanatnyi és 

későbbi tevékenysériiket ős azt a belső szikségből faka-

dó törekvést, hogy hassanak környezetikre. 

Az apa munkakörének hatása 

.x mintából 32 pedagógus apa fizikai dolgozó /62,5 W.  
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Az apa munkaköre szerint megosztott minta közéle-

ti aktivitása a vizsgált időszakokban 

Vizsgált időszak /a minta 62,5 %-a/ /a 
Nem fizikai 

/a minta 37,5 %.-a/ 

tevékeny tevékeny 

Munkába 14p48 
után 68,2 % Y1,4 

Főiskolán 62,1 % 62,8 

Középiskolában 67,0 % 77,5 

8. táblázat 

A táblázatból látható, hogy a fizikai származási pe-

dagógusok aktivitása a nem fizikai származású pedagógusok 

aktivitásától jelentősebben csak a középiskolában tér el 

/a vizsgált időszakok közül/. 

Egy szociológiai vizsgálatból az derül lci, hogy "a 

tanulók, köztük a fizikai, mez37azdasá i dolgozók amine-

keinek helytállása, valamennyi tényezőt /foglalkozás, 

anyagi helyzet stb./ háttérbe szorítva, elsősorban a csa-

ládfő müvelteégi szintjétől függ." /5/ 

Erre nézve, a felmérés adatai alapján, csal: az apa 

végzettségéből következtethetünk: 
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A 131 pedabógus neeoszlása az apa véíMzettsébe  

szerint  

Tanulmányi, társadalmi helytállásuk  

Apa 
véTzettsé c 

Me oszlás 
,4..8 

A pedagógus 
főisk.tan. 

átlaga 

Társadalmi munkában  
ar tivak ,-a  T  

Közép- 
isk. 

Főiek. Végzel  
után  

Általános  
iskola 

55  3,n 
.mer.-. 	 .~..,..~. 

6G t~-i 

.~.~~...~~.~ 

73 

Szakmunkás- 
képző 14 1,7 

~ 

82 53 47 

Középiskola  20 4 , 2  92 44 74  

Főiskola 11 ,8 71 71 71  

9. táblázat  

/A  középiskolai tanulmányi munka, fentiek szerinti elemzé-

sétől - a feltételezhetően eltérő követelményszint miatt -

eltekintünk. /  

Megállapithatjuk, hogy folsőbbfokú képesítéssel ren-

delkező a?i.i1ők igen kis százalékban irányitják általános  

iskolai  tanári  pályára gyermekeiket, feltételezhetően a  

gyengébb képességüeket.  

Az alacsonyabb szintit végzettséggel rendelkező csa-

ládfők gyermekeinek társadalmi aktivitása fokozódó emel-

kedóst kiutat.  
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A családfő miiveltsér.i szint:;e volt hallgatóink 

helytállását a végzés után ne befoIyásol;ia. Szak.:unkás-

képzőt végzett apák gyermekeinek aktivitása viszont 

csökken /?/. 

A családban az apa, de az anya nevelő hatása is fon-

tos szerepet tölt be. Az anya helyzete a családban sokban 

megváltozott. A munkahelyi és fokozódó társadalmi elvárá-

sok gyakran a család rovására veszik igénybe idejét és 

erejét. Következményeit láthatjuk a családok felbomlásá-

ban és a gyernekekre gyakorolt káros hatásban. A felmé-

résben ezt a problémát volt hallgatónőink 60 w-a anyai 
és nevelői szemszögből is felveti. 

Vizsgált hallgatóink esetében az anyák 57 jó-a volt  

munkaviszonyban. Ez a köiUlr t{ti y - vizsgálatunk szerint  - 

volt  hallratóink társadalmi-közéleti aktivitását sora a 

tanulmányok alatt, sem munkába álláp után nem befolyá-

solja. Érdekes azonban rnef-figyelni, hogy az anya munka-

viszonya "oldja" a család "zártságát". Hatásának tudha-

tó be, hogy azok a pedagógusok, akik anyja is munkavi-

szonyban volt, ha nem is aktivi.Zálják magukat a közélet-

ben, de mások rendezvényein /55 %-uk/ rendszeresen részt 

vesznek. Azok közül, akik anyja nem volt munknviszony-

ban, csak 29,5 % vesz részt rendszeresen rendezvényeken. 

A vások munkája iránti érdeklődés már első lépés az 

aktivizálhatóság irányában. 
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A szülőt: ~~b,  zéleti tevét:enyfl ét;dnek. hatá 	v zs t 

hallgatóink közéleti munkájára a középiskolában.  

főiskolán és a munkába lépés után  

A 131 pedagógus megoszlása a szülők aktivitása  

szerint  

A sm.i7_őic tevékenysége: aktív /43 fől; vasaziv /88 fő/  

A pedaF;ógusok küGbíle ti 	a megosztott 
munkája: 	tevékeny 470-ban/ 

mintából  
tevékeny /%-ban/  

Középiskolában  81 66  

Főiskolán 60 61  

Munkába  lépés után 79 r r  
c,J  

10. tábláza t  

A szülők közéleti aktivitásár hatása a középiskolában a  

legerősebb gyermekükre, de ösztöni .ö e: e j e a hall ató k  

munkába lépése után is megmutatkozik.  

Összefoglalóan megállapithatjuk, hogy a vizsgált  

családi környezeti adottságok hatása hallgatóink társa-

dalmi-közéleti aktivitására a főiskolai tanulmányok  

alatt /az  apa  végzettságétől eltekintve/  nem  jelentős.  



2.3.2. A tanulmányok alatti életkörülmények hatása  

A főiskolai kollégiumi elhelyezésnek,  a tár-

sadalmi-közéleti munkavégzésre gyakorolt hatását szüksé-

gesnek tartjuk külön, kiemelve vizsgálni. A főiskolai 

tanulmányok alatt, szervezett keretek között nyert egyéb 

hatásokkal - amelyeket a felmérésben elemzünk - azonos 

valósziniiséggel kerülhetnek kapcsolatba hallgatóink. A 

kollégiumi elhelyezés viszont már eleve más életkörülmé-

nyeket teremt  a kintlakókéval szemben, és ez a kollégiu-

mi szervezettség függvényeként, sokszor meghatározza pe-

dagógusjelöltjeink kollégista csoportjának közéleti ak-

tivitását. 

A főiskolai tanul -,clnyok alatt a minta 74 7--a kollé-

gista volt /lefalább 5 féléve t/. 

A kollégista hallgatók előnye a nem kollégistákkal 

szemben, ahogy ők szinte abban a közösségben élnek, amely-

b  l  i t
.
.
,
a  Liiza.a:itT aL ,c j L •S. ui kell, ezért Löin reba  irá-

nyitani és ellenőrizni munkájukat, és ők is könnyebben 

tudják feladataikat ellátni. 

Milyen hatással volt a kollégiumi élet vallatóink 

főiskolai  és későbbi közéleti aktivitására? 



-23- 

A kollégista hallgatók %-os mevposzlúsa a közélet 

aktivitás szerint, a főiskolai tanulmányok alatt 

és munkába l:p és után 

A minta 74 

Főiskolán Munkába lépés után 

tevékeny passLiv tevéL-e::y passzív 

70 % 30% 58U' 32 % 

11. táblázat 

Nem kellé ;ista hallatáink Z-os :aegoszlása a 

közéleti aktivitás szerint 

A minta 26 is-a 

Főiskolán. Mwikaba lépés után 

tevékeny passziv tevékeny passzív 

35 % 65 % 73 w 27 Ú 

12. táblázat 



Osszohasonlitva ezeket a százalékokat, a kollégis- 

ták és nerc kollégisták közötti funkció- és rtegUzatás-

beli aránytalanságok a főiskolai tanulmányok alatt ,e-

lentősek. Ez a mogállapitás rlás felmérések adataival is 

igazolva, jellemzőnek tekinthető /6/. 

A Juhász Gyula Tauár37.épző Főiskolán 1973-ban vég-

zett reprezentatív j elle ii felmérés, helyben adatszolgál-

tatás céljáböl a főiskolai hallgatóság 61 5-a részt vett, 

alapos elmélyiiltséggel elemzi a kollégista ós ?:int akő 

tanárjelöltek közéleti munkában való részvételét, az ak-

tivitásbeli különbség okait. A felmérős szerint "arcig a 

kollégisták 42,7 °la-a aktív, addig a nem kollégistáknak 

csak 25,9 %-a" /7/. Az eltérés tehát nagy. 

A kollégisták nagyobb aktivitása a szervezettebb kö-

zösségi életnek tulajdonítható. A hallgatók aktivitási 

belső törekvésében nincs kü1önbsé ; lakhely szerint. A 

kollégista ée kintlakó hallgatók többsége a tanulmányok 

befejezése után aktívan bekapcsolódik az iskolai és is-

kolán klvUli támladali ii-közéleti munkába. 

A kollégiaták diploma  i:.eLaze]:zéíd utánii aktivitásá-

nak csökkenése azt is feltételezi, hogy a főiskolai tény-

kedési iker, i mnden csekkben belső meggyőződésből fakadt, 

inkább a kollégiumi elvárásoknak kívántak eleget tenni. 

Volt, kollégista hallgatóink 54 	nem érzi a kollégiumi 

élet pozitív hatását a társadalmi munka végzésében. 
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A kollégiumi Itiöziisségi élet intenzivebb, ösztönzőbb 

kisugárzása elérhető, ha a kollógium megteremti a hall-

gatók érdeklődésének, egyéniségének leginkább megfelelő 

közéleti aktivitási formát. A társadalmi-kútéleti tevé-

kenységre tudatcsap kell felkésziteni a kollégista, de 

az általában többségben levő, kintlakó hallLui,Likat is. 

A Pécsi Tanárképű? lobiskola Kiváló Kollégiumában  

fokozott gondot forditanak a kollégistáit sze :iélyisé ;é-

nek, marxista világnézetének, szocialista életmódjának 

kialakitására. Elősegitik és ösztönzik a tr csadalui-kÜz-

életi tevékenységet a Vezetéselméleti i smeretek cimti 

szakkollégiummal. A vezetéselméleti isiteretek szüksége-

sek nemcsak a 'gazdasági, vari az igazgatási apparátus-

ban dolgozók, hane! ; a pedagógusok szárára is, akikkel 

szemben egyre magasabb lesz a társadalmi igények mércé-

je". A gyermekek, fiatalok, felnőttek miivelődécének, po-

litikai cselekvésének, érzelmeinek irányitását az a pe-

dagógus tudja  jól végezni, "almi rendelkezik az emlitett 

feladatok szervezésélcez, vezetéséhez és irányitásához 

szükséges elmeéleti és gyakorlati ismeretekkel" /8/. 
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2.3.3. A fői4kolai tanulmányok  alatt szervezett  ke-  

retek kgzött nYe~•t I~atásoI~. s~ erÚet± c~:c~--  

életi tevóka::Y3ói ::::e  

A szenélyi tula;;d.onsái;ok fejlődésének fontos  

süalLa.sza a serdiilőkor és a középiskolás-kor, do pszic'no-  

i g?ai és etikai órtelenben vett sze=ié]yiség, jellem  

alakulásában az ifjúkornak is igen  fontos szerepe van.  

Ezt az alakulást kell a főiskolán széles:LÖZ :i  nevelői te-  

vékenységgel irányitar_i, segiteni azzal a céllal, hogy a  

főiskolás  ifjúságunk "sokoldalúan legyen f;:ll:észitve jö-

vendő hivatására, az iskolai és az iskolán kivüli oktató-

-nevelőmunkára, vale-tint a különböző területeken végzen-  

dő kulturális tevéXeizyeégret' /9/.  

Mennyire befolyásolják pedagógusaink jelenlegi tár-

sadalmi-közéleti tevékenységét a főiakolán szerzett ér-  

ueir.ii és ér-'Iie3de,i hatások?  

Az alább felsorolt tényezők pozitiv hatásának gya-

korisá~,Ta a 131 pedagóguanál:  

pozitiv 	gyakoriság 
Ivatásának  

Lyakorisága  

1. Tanul:náryi kirándulás 43 36,6  

2. Kollégiumi közősség 45 34,3  

3. Szaktanszékek rendezvényei 43 32,8  
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pozitiv 
hatásának 
gyakorisága 

gyakoriság 
%-a 

36 27,4 

33 25,1 

33 25,1 

32 24,4 

27 20,6 

19 14,5 

19 14,5 

16 12,2 

12 9,1 

12 9,1 

6 4,5 

4. Az oktatók személyes példa-
mutatása /pl. közéleti rnum- 
kában/ 

5. Vezetőképző táborok 

6. Tanitási gyakorlatok 

7. Szaktárgyak elméleti és 
gyakorlati foglalkozásai 

8. Iskolán kívüli foglalko-
zások gyerekekkel /esetleg 
felnőttekkel/ 

9. Marxista tárgyak foglalko- 
zásai 

10. Pedagógisi tárgyak foglal- 
kozásai 

11. Tudományos diákkör 

12. Pszichológiai tárgyak fog- 
lalkozásai 

13. Főiskolai kulturális ren- 
dezvények 

14. KISZ funkcionáriusok példája 

A főiskolai tanulmányok alatt, szervezett keretek 

közt nyert Itatások, szerzett élmények hatásfokával kap-

csolatos megjegyzések 

A tanulmányi kirándulás  a felmérések tanusága sze-

rint /10/ mindig maradandó hatást gyakorol tanárjelölt-

jeinkre. A változatos munkaterületekre történő bepillan-

tás, a kötetlen egyéni és csoportos beszélgetések a rrun- 
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kahelyek dolgozóival, felkeltik hallgatóink érdeklődését 

a dolgozók életkörülményei iránt. Ez az érdeklődés ké-

sőbb, a közéleti munka, főleE7 iskolán kivüli területein 

serkenti cselekvésre a pedagógusokat. 

A kollégiumi közösségi nevelő erejét hatásosabban 

kellene kihasználni a közösségi munkára nevelésben, hi-

szen a minta 97 kollégista hallgatója közül csak 45-en 

érzik jelentősnek a kollégium szerepét a közéleti mun-

kára történő felkészitésben. Megjegyzendő,  hogy hatás-

foka az összes felsorolt tényezőt nézve, a legnagyobb, 

ha figyelembe vesszük: nem minden hallgatónk kollégista 

/a kollégistákra vonatkoztatott pozitiv hatás gyakori-

sága 46,3 %/. 

A vezetőképző táborok szinvonalas, változatos prog-

ramja hallgatóink érdeklődését fokozza az úttörőmozgalmi 

és KISZ feladatok vállalása, végzése iránt, amely szer-

vezetekkel egész pedagógus pályájuk alatt kapcsolatban 

lesznek. 

A tantir szakos hallgatóink képzésében nem kerülhet 

háttérbe, a szaktárgyak mögé, az úttörővezetésre való el-

méleti és gyakorlati felkészités. Az általános-iskolai 

gyermekek közösségi érzését éppen az úttörőmozgalomban le-

het kiválóan fejleszteni. Érdemes ezért a hallgatóktól 

úttörővezető-képzésünk hatékonyságával kapcsolatosan vé-

leményt kérni /11/. A vezetőképző táborok szervezési és 

tartalmi hiányosságait nemegyszer kifogásolják hallgatóink. 



A főiskolai kulturális rendezvények a hallgatók 

közéleti szereplésének iskolai gyakorlási lehetőségeit 

bi ztosit j ák. A felmérés szerint hatásfoka kicsi. Foko-

zása céljából a különböző mUvészet:: csoportok, klubok 

tevékenységét a halltatói közösségek széleskörű akti.vi-

táísára kellene épiteni ős nyitottabbá tenni más ifX sá-

gi rétegek /iskolák, Uzemek/ irányába is, - ezzel növe-

kedne az intézményben folyó kulturális tevékenység belső 

és külső kisugárzása. 

A KISZ funkcionáriusok példájának  hatásfoka elgon-

dolkodtató, - és nem egyedülálló. Az Egri Tanárképző Fő-

iskolát végzett felmérésből megállapitották, hogy "A 

hallgatók /321 fő/ mintegy 12 %-a vall:a csak, hogy po-

litikai, ideológiai munkára cerkentette a KISZ, ami azt 

jelenti, hogy gyakorlatilag még maga a KISZ vezetőség sem 

aktivizálódott ilyen szempontból." /12/ 

A KISZ szervezet munkája a főiskolákon nem olyan 

szervezett, mint a középiskolákban. /A Győri Tanitóképző 

Intézet felmérése is erre következtet /13/./ 

A szervezettségi hiányosságot: mellett, amelyet a je-

lenlegi főiskolai programtervezet már talán megold /1977-

ben az egyéni feladatvállaláshoz adott KISZ javaslat igen 

változatos/, nagyobb  gondot kell fordltani a jól dolgozó 

KISZ funkcionáriusok munkájának a hegi atcsá6 előtti  el-

ismerésére  is. Ez ösztönző hatású nemcsak a megbizatással 

rendelkezőkre, de az egész tagságra hézve is. 
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Volt hallgatóink részéről na gyobb jelentőséget kel-

lene tulajdonitani a tudományos diákkörnek is. 

A diákköri munkában fokozottabban kellene  a  tanár-

jelölteknek részt venni. Fenek érdekében több, nyilt 

diákköri ülést ős előadást kell tartani. Hatásosabban kel-

lene szorgalmazni a hallgatós, részvételét a diákköri kon-

ferenciákon. /Hogyan van  biztositva megjelenésük, ha pl. 

a kollégistáknak a konferenciák idején el kell hagyni a 

kollégiumot?/ 

A tudományos diákkörnek nagy jelentőségünek kelle-

ne lennie abban, hogy  a tanárjelölteket felkésziti a 

tudományos ismeretek terjesztésére is. A TIT tevékeny-

sége minden más közművelődési vagy s,özmüvelődési felada-

tokat is ellátó intézményhez képest, szorosabban össze-

függ a közoktatással. Egyrészt a közoktatás nyújtotta 

tudásra épül, másrészt mindkettő ismereteket terjeszt. 

Különbség főként a befogadót: életkorában, előképzettsé-

gében nyilvánul  meg és abban, hogy a közoktatás részt-

vevőinek fő elfoglaltsága a tanulás, a TIT-ben viszont a 

résztvevők munkavégzés mellett tanulnak. A diákköri mun-

kában foglalkozni kellene a TIT tevékenység formáival, 

módszereivel és eszközeivel. A diákkörben rendszerint a 

legügyesebb, legtehetségesebb hallgatók dolgoznak, akik 

a fűiskola elvégzése után ily módon tudásukat szélesebb 

körben is tudták kamrtztatr_i. 

A társadalmi-közéleti munkára nevelésben meghatá-

rozó jelentősége_ a főiskolai oktatók személyisége. 
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Az oktatófaiak, de  főleg  a csoportvezető tanároknak  ki 

kell használni a tanórán kiviil.i emberi kapcsolatokban 

rejlő nevelési lehetőségeket. Nagy hatást gyakorol ta-

nitvánLyaira, T:Iakarenko azavai val: "az önmagával nevelő" 

pedagógus, aki a közéleti tevékenységben, hallgatóival 

együtt, maga  is részt vesz. 

2.3.4. A főiskolai tanulmányi munka és a közéleti 

tevékenység; kapcsolata  

A tapasztalat szerint a magasabb tanulmányi 

eredményt elért hallgatók a közéleti tevékenység terüle-

tén is  megállják helyüket. A rengébb tanulók több időt 

forditanak a tanulásra, esetleg időbeosztásuk nem meg-

felelő. 

A 131 pedagógus me£;oszlása a tanulmányi munka 

és a közéleti aktivitás szerint 

Főiskolai 
tanulmányi 

átlag 
Összes 

fő 
A ; arsada1mi-közéleti munkában 

tevéken 
f ű:i. sko 1€ul L1unká i s 1 e p 6s után 

Közepes 35 37 % 63 % 

Jó iJ 68 68 w 

Jeles 21 74 II  85 

13. táblázat 
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A iá tanulók  aktivitása a főiskolán és később is na-

gyobb, hint a gyengébb tanulóké. A köze  es tanulóknak  

a főiskolán a tanulás Leellett kevesebb idejUk,  ener-

giájuk jutott a társadalmi munka végzésére,  mint  a jó  

tanulóknak, de a munkába lépés után az aktivak száma  

ra egkét sz erez ődö t t .  

2.4. A tanul^;= ok alatt vé_ sett közélet. tevé-

kenYsép 	és indítékai  

A vizsgált 131 pedagógus közül a középiskolai  

tanulmáuvok  alatt, legalább 1 hónapig tartó megbizatása,  

funkciója 93 személynek volt.  

A 93 hallgató az alábbi területeken tevékenykedett:  

A 	tevékenység  
,  

Egy főre 

1 - ~ 

jellege  iskolában e~iexolárl kiv-ül 

1'oli.til:ai 57 fó 8 fő ~r 
'~ 

wegbizatás  

jut  
Szakmai 18 fő -  

Kulturális 
, 

24 fő 8 fő  
,  

Egyéb 22 fő 3 fő  

14. táblázat  
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A főiskolai tanulaányok alatt, legalább 1 hónapig 

tartó megbizatása, funkciója 80 hallgatónknak volt. 

A 80 hallgató az alábbi területeken tevékenykedett: 

A 	tevékenység 

főre 

1126r 1,5 

megbízatás 

jut.  

jellege helye 
iskolában 	iskolán kivi:l 

Politikai 46 fő 3 fő 

Szakmai 21 fő 12 fő 

Tanulmányi 22 fő - 

éb /kulturá- 
li;, 

sport, stb./ 
18 fő 4fő 

15. táblázat 

A 14. é3 15. táblázat alapján negállapithat j uk, hogy 

a középiskolában és a főiskolán a társadalmi-közéleti te-

vékenység fő helye az iskola. Legaktivabban a politikai 

jellegü munkákba kapcsolódtak be a tanulók. Szakai terü-

leten - a főiskolai tanulmányok alatt - lényegesen na-

gyobb aktivitást várunk el, különösen, ha figyele"be vesz-

szük: a szakíni tevékenység alatt a szaktárgyi, de a pe-

dagógiai jellegit megbizatások, feladatok végrehajtását  is 

értjük. 
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fen inditókokból végezték társada:Lmi-közéleti  

tevéhez ysáEliket volt hallgatóink a főiskolai ta- 

nuli4nvok alatt?  

A kérdésre adott válaszokban a mintából az alkalom-

ozerü feladatol-.mit végző hallgatók válasza is benne van.  

/Összesen 112 hallgató válaszolt./  

/Egy személy azonos 	Vizóleti tevékenységó- 

nél több inditékot is jelölhetett./  

A  tevékenység  
jellege 

A IGl:nkav kz P6 
inciité sa A munkához  valá hozzáállás 

meg- 
biz.  
ták 

/f ő/ 

maga 
keiieete 
a mun- 

kát 
/fő/ 

szive- 
sen 
végez- 
te 
/f5/ 

_  

köteles- 
ségér- 
zetbő1 
végezte 
/f45/  

nem  akar- 
ta visz-  
^zautiasi-  

tani  
/f ő/  

`i-'ol.lti.i:a1. 46 10 43 10 4  

Szakmai <_' ~ 1G 29 7  2  

Kulturális 14 10 18 
,  

1 3  

Egyéb 23 3 24 4 2  

le. táblázat 

Általában megállapitható, hogy tanárjelöltjeink, ha  

feladatuk vagy megbizatásuk van,  azt sziveoen végzik, de  

kezdeményező képesség : nem eléggé fejlett. Itt jelent- 
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kezik a főiskolai KISZ szervezet tennivalója: a KISZ VB  

munkatervét az alapszervezete?. akciópro ar jában, le-

bontva, konkrét feladatokban kell me3elölni. A felada-

tokról laer:falelőeu táá  ékoztatni kell  minden hallgatót és  

a funkciókat, z egbizatásokat e venletesen kell szétosz-

t. Az önálló, "munkát  kereső" hallgató is hegtorpan-

tat, ha nincs megfelelő információ-á:+ ai1t.s az intézvény- 

ben .  

Az aktiyi tág f okánaK éviolyai.lok  szerinti viza 	a  

A főiskolán, közéleti munkában aktiv 80 hallutó /a  

hintából/, milyen mértékben kapcsolódott be a kiilö nbözö  

j ellerü közéleti tevékenynépekbe az egyes főiskolai ta-

nulmányi években?  

A$0 hallgató aktivitása az I-Ig. évben a külön- 

böző j  ellegii tevékenységekben  

Főisk. 
-~anulra. 

év  

ÜBszes 
aktiv 
fő  

, 

boozes  
rie^úi- 
zatás  

A r:legbizatás jellege  Egy,  főre 
eső We~-  
bizatas politi- 

j-ai  
. . 

sza~ai  
,  

egyéb  

I.  34 45 22 3 20 1,3  

II.  
. 

65 
. 

80 

. 

39 13 
, 

23 
.  

1,2  

III.  
_ 

 69 35  38 20 
--...,-  

27 1,2  

IV.  50  67 L-_,  17 G,  1,3  

17. táblázat  
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Ilallt;atóink a vizsgálat négy éves időszak  első  

bez 

 

még  kis szárban, de viszonylag nagy ambicióval v4g2 

zik. társadalmi mk í jUkSt. A másod- ée harmad-évben már 

csaknem kétszer annyi  tanárjelöltnek van megbízatása, 

filnkci ója. A nef redii. évfolyamon csökken a riegbizatással 

rendelkezők száma. Ebben az időszakban a tanitási gyakori-

latok a hallgatók idejét leköt , a társadalmi-közéleti 

munkában az aktivabbak tevékenykednek tovább. /Egy főre, 

az előző két évhez viszonyítva ismét több negbizatás 

jut./ 

A tanulmányt idő folyar:nán a politikai, szalmai és 

egyéb ellegii rnegbizatások száma eltérő nádon változik. 

A politikai jellegű raegbizatások száma a II. és III. év-

ben a legnagyobb. Szakmai téren az I. évben még  nagyon 

táj ékozat Tanok, a II. évben a legakt vabbak. Az e;;réb 

megbízatások száza a négy 6v folyamán lényegesen nem 

változik. 

A 16. és 17. táblázatok adatai felhívják a figyel-

met arra,  hogy  az oktatás - nevelés folyamatában sokol-

dalúbban készitsiic fel tanulóinkat a :Főiskolád, de  Tiár 

a közép- és általános iskolában is, a politikai, tudo- 

mányos, technikai, művészeti, sport jellegű öntevékenyen 

végzett L'P  nI éra, ahol a hangsúly az Untevéke: rsé ,eil  ds a 

tanulók IcezdeLlénvoző képességének megfelelő szintre emelé-

són van! 



össz E3r:ezve  

lbbo szempontú szociológiai  felmérésünkben eaaig  

azokat a környezeti aci .otttsár sokat ős hatásokat elemez-

tük, amelyekkel hallgatóink a tanulmányok alatt kap-

csolatban voltak, ős felnértiik ezek hatását a tanul-

mányok alatt és a diploma megszerzése után végzett  

közéleti tevékenységre. Megállapitottvk, hogy a csa-

ládi  környezet haj t~ sa /az  apa, anya, munkaköre, vég-

zettsége t  közéleti tevékenysége/ az általános- ős kö-

zépiskolában a legerősebb.  A főioT~ tani =  

alatt a "hozott" családi környezeti adottságoknál je-

lentősebbek azok a tényezők, amelyek hallgatóinkra a  

főiskolán, kollégiumban közvetlenül  hatnak. A diploma  

megszerzése után  a pedagógusok társadalmi aktivitására  

a "szülői ház" motiváló tényezői közül a szülők közéle-

ti tevékenysége hat pozitivan.  

A  főiskolai tanulni- 1 . k alatt szervezett keretek  

között nyert érzelui és értelvri hatások a fiatal peda-

gógusok ;jelenlegi ttirsadalmi-közéleti munkáját igen el-

térő intenzitással kéazitették elő. A pedagógusok több-

ségének vélewénye szerint a ozal tárurak readez.Téiiyei  

/szakest, tanulmányi kirándulás stb./ szervezési felada-

tainak végrehajtása során szerzett tapasztalatok, élmé-

nyek, benyomások azok, amelyek leginkább seg-itenek a  

jelenlegi társadalmi munkavégzésben is, a főiskolai ta-

nulmányok idejéből.  
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Az adatokat szolgáltató pedagógusok már nincsenek  

közvetlen kapcsolatban a középiskolai és főiskolai 

életkörülmértek, közéleti munkát motiváló adottságai-

val, ezért függőségi viszony nélkül, nagyobb áttekin- 

t éssel, tárgyilagossággal it Gáli k meg főiskolai L-. ~3 ;életi  

szereplésüket, lehetőségeiket, azok hatását.  

2.5. A vizsgálatban résztvevő pedagógusok társadal-

mi-közéleti tevékenysége  a főiskola elvégzése  

után  

Pedagógusaink cselekvő részesei a társadalmi  

fejlődést elősegitő sokirányú munkának. Oktató-nevelő  

munkájuk mellett részt kérnek és vállalnak a társadalmi,  

gazdasági, kulturális feladatok megoldásából.  

A következőkben nézzük meg, hogy a felmérésben részt-

vevő 131 pedagógus milyen megoszlásban kapcsolódik be az  

egyes tömegszervezetek munkájába!  

2.5.1. Pedagógusaink tömegszervezeti tagsága és tár-

sadalmi-közéleti funkciói  

Felmérésünk szerint a 131 vizsgált pedagógus-

ból 128 személy tagja valamilyen tömegszervezetnek, ame-

lyekben közülük 79 pedagógus /60,3 ó/ tölt be funkciót.  
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A 131 pedagógus gyakorisága az egyes tömegszerveze- 

tekben 

Tömegszervezet Tag Gyakoriság %-a 

Párt 30 fő 22,9 

KISZ 31 fő 23,6 

Szakszervezet 125 fő 95,3 

Vöröskereszt 21 fő 16,0 

Cportkör /MBSZ stb./ 6 fő 4,5 

Hazafias Népfront 9 fő 6,8 

Egyéb 8 fő 6,1 

Nincs tömegszerve- 
zeti tagsága 

3  fő 2,2 

18. táblázat 

A 131 pedagógus funkcióinak gyakorisága 

Állami funkció 

Párt funkció 

KISZ funkció 

6 fő 

19 fő  

21 fő 

Szakszervezeti funkció 28 fő 

Egyéb /úttörő stb./ 22 fő 

Nincs funkciója 	52 fő 

A 96 funkció 79 fő  

pedagógusra esik. 

/1,2 funkció/fő/ 
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A felmérésben részt vett pedagógusok 97 %-a tagja 

valamilyen tömegszervezetnek, amely szervezetekben je-

lentős számban töltenek be közülük funkciót is. Legna-

gyobb számban a Pedagógus Szakszervezetben, a Pártban, 

a KISZ-ben és az Uttörőszövetségben tevékenykednek. 

2.5.2. Pedagógusaink közéleti-társadalmi munkájá-

nak helye és jellege  

A felmérésben részt vett pedagógusok 55 iá-a 

városban, 45 %-a pedig külterületen vagy községben ta-

nát. A pedagógusok 84,7 %-a lakhelyén dolgozik, - i gy  a 

bejárás problémáitól, időveszteségtől mentesek. Ez a kö-

r lmény a társadalmimtnkákban való részvételre kedvező-

en hat. 

A községben  tanító /59 fő/ pedagógusok 73 iá-a cse-

lekvő részese az iskolai ás iskolán kívüli, társadalmi-

-közéleti munkáknak. Ott élnek a falusi emberek között, 

ismerik Urömeiket, gondjaikat. A tanitváuyok szüleivel 

fenntartott kapcsolatuk sokszor meghatározza tevékenysé-

gük tartalmát is /falusi brigádvetélkedők szervezése, 

felnőtt népitánc szakkör vezetése stb./. 

A városban müködő /72 fő/ r edagó .csak 66 %-a végez 

rendszeres társadalmi-közéleti tevékenységet. 

A pedagógusok társadalmi-közéleti munkájának fő 

helye az iskola. Itt a 131 pedagógus 68,7 %-a /90 fő/ 

végez rendszeres közösségi munkát, mig az iskolán kívü-

li tevékenységekbe a vizsgált /volt/  hallgatóink  41 %-a 
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vesz részt /54 fő/. 

Vannak tehát olyan padagógusok, akik az iskolai és 

iskolán kivüli társadalmi-közéleti munkából egyaránt ki-

veszik részüket. 

Összességét tekintve: a 131 pedagógusból 91 fő lát 

el társadalmai feladatokat. 

A következő gyakorisági táblázat feltünteti a tár-

sadatai munkák helyét a 91 aktiv pedagó usra vonat- 

koztatva 

I:tiiködési terület A társadalmi-közéleti munka 
helye: 

iskolában iskolán kivül 

Párt, KISZ, Uttörő 

Szakszervezet 

Könyvtár 

Ifjúsági Klub 

Miivelődési Ház 

Közmüvelődési irányitó poszt 

Tanács 

Tömegkommunikáció 

Üzem, gyár 

Egyéb /pl.  sportkör/ 

77 fő 

33 fő 

3 fő 

7 fő  

1 fő 

17 fő 

26 fő 

6 fő 

1 fő 

3 fő 

10 fő 

3 fő 

10 fő 

5 fő 

8 fő 

10 fő 

Egy főre jutó megbizatás: 14 3%.1,5 : 1,4 

19. táblázat 
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Abból a tényből, hogy  a 91 aktiv pedagógusnak ösz-

szesen 220 aegbizatása van, következik, hogy egyeseknek 

két, három sőt több társadalmi feladata is van. 

Volt hallgatóink többsége az Uttöröszövetsé-ben 

csapatvezetői, rajvezetői tisztséget visel. A városi 

úttörő elnökségben 5-en tevékenykednek. 

A KISZ-ben községi KISZ csúcsvezetőségi, taf; 2 peda-

gógus. Járási KISZ bizottsági tag 4 pedagógus; Városi 

KISZ bizottsági tag 6 fő. 

A Hazafias :lépfrontban szervezőként 5, elnökségi 

tagként  pedig 4 pedagógus dolgozik. 

Községi illetve városi üzemi dolgozók pol;tik4i  

oktatását  /a gyárban, müvelődési otthonban/ 12 pedagó-

gus végzi. 

Községi ifiúsáGi klub-tevékenaoér et 9 pedagógus 

irányít. 

A TIT-ben öten tartanak ismeretterjesztő előadáso- 

kat. 

Községi Nőbizottságban 3 pedagógus dolgozik, köz-

ségi tanácstag 6 személy. 

Sorolhatnám még a rendkivi:l változatos társadalmi 

megbizatásokat /munkásőr, vegyvédelmi szakszolgálati pa-

rancenol:, társadalmi ellenőr, ifjúságvédelmi felelős, 

vöröskereszt titkár, L2ISZ járási elnök stb./, melyek hűen 

tükrezik, hogy volt hallgatóink részt kérnek és vállalnak 

a feladatokból a társadalmi élet minden területén. 
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A közművelődés tarületén foglalkoztatott főfoglal-

kozású népnevelők sok esetben a munka szervezői felada-

tait elvégzik, de a tartami munkában a pedagógusok nél-

külözhetetlenek. 

2. 5.3. A tanár  és  tanitvány kapcsolata a társadal- 

mi-közéleti munkában 

Az iskolába járó gyermek gondolkodásának, jel-

lemének fejlődésében egyik  legfontosabb tényező az iskolai 

oktatás-nevelés. Az iskolai oktató-nevelő munká. r.n azonban 

szál-vitásba kell venni a gyermek közvetlen környezetének, 

konkrét emberi kapcsolatainak /pl. családi kapcsolat/ ha-

tását is, - azt az adott kulturális és fizikai környeze-

tet, amelyben a Gyermek benne él. A  környezet t iakitásának 

vezető szempontja számunkra a nevelési cél,  a  ;yeiok meg-

határozott irá y  d fejlesztése - figyelembe v'vc a., ;;, hogy 

a "környezet elsősorban eleven emberi kapcsolatok összes-

sége." /14/ 
A pedagógus rendkivül jelentős munkát végez akkor, 

amikor tanitvá *ának nevelése közben a  Gyermek  környeze-

tének alakitását is figyelembe veszi. Jó lehetőség erre 

a tanitványokkal együtt végzett társadalmi-közéleti mun- 

ka. A gyermekeken keresztül a pedagógus a szülőket is ne-

velheti, kapcsolatot teremtve - az iskolán kivül - a 

helybeli müvelődési ház, könyvtár, múzeum, - s ahol erre 

lehetőség van - a környék zenei, képzőmüvészeti, ezinházi 

pro  es:  ja és a család között. 
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A felmérésben résztvevő pedagógusok 37 %-a /50 fő/ 

tanitványait is bekapcsolja társadalmi-közéleti munkájá-

ba. Az együtt végzett munkában, személyes példaadással 

felkeltik már az általános iskolai tanulók érdeklődését 

a  közösségi munka végzése iránt és a tevékenység során 

sokoldalúan fejlesztik tanitványaik személyiségét. 

Az isko lán  belüli társadalmi-közösségi mur ►kAkban 

/Uttörő szervezeti munkában, kulturális, sport, vöröske-

resztes munkában/ 45 pedagógus aktivizálja tanitványait. 

Iskolái. kiviül: MüvelCdési Otthonban  /bábszakkörben, 

tánc-szakkörben, népmUvészeti munkákban: diszisőmüvészet, 

népviselet, néptánc, nemzetiségi kulturmunkában/, 

TIK  onde :vény  szervezésében, propa- 

banda munkában, 

könyvtárbaa,  olvasóban aktivistaként 

a gyermekeket 26 pedagógus foglalkoztatja. 

ha  figyelembe  vesszük, hogy a pedagógusok a "mozgó-

sított" diákok által több száz, ezer gyereknek, felnőtt-

nek nyújtanak lehetőséget a szabad idő hasznos eltöité-

aéüez, elismerhetjük az iskola társadalomformáló szerepét. 

A vaui ványok aktivizálása  a pedagógusok munkavi-

szonyban töltött éveit tekintve, nem azonos ziiértékü. 

Az 1 - 3 éve tantó pedagógusok 36 ló-a, 

a 4 - 6 éve tanitó pedagógusok 22 io-a, 

a 7 - y éve tanitó pedagógusok  34 ó-a és 

a 10- 13 éve tanitó pedagógusok 51 -a vonja 

be tanitványait közösségi isunkákba a felméréskor. 
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Mivel az első, második és harmadik évet munkavi-

szonyban töltött pedagógusok igen eltérő mértékben ak-

tivizálják diákjaikat, ezt külön is szemléltetjük: 

az 1 éve tanitó pedagóe ubok 14 %-a, 

e 2 éve tanitó pedagógusok 50 is-a, 

a 3 éve tanító pedagógusok 37 J  a aktivi-

zálja tanitványait. 

/A többi átlagérték közel azonos értékeltből adódik./ 

A 4 - 6 éve munkaviszonyban levő pedagógusok az adott 

családi köpül éiyek miatt /iaáa: több kis ;SierLekLL van/ 

diákjaik iskolai elfoglaltságon kiviili foglalkoztatását 

kevésbé tudják vállalni. 

A következőkben részletesen tárgyaljuk azokat a kör l-

ményeke t, amelyek volt hallgatóink társadalmi-közéleti te-

vékenységét befolyásolják a munkába lépés után. 

2.C.  Milyen aktuális tényezők  befolyásolják a főisko- 

la elvégzése után pedat,6; ,:usaink  túradal  tevé- 

ken,yeégét? 

2.6.1. A mu ikaviszo ban töltött évek száma 

A I;lunkában töltött évek száma annyiban jelen-

tős, hogy változásával a társadalmi-közéleti tevékenysé-

get befolyásoló tényezők alakulnak, változnak. 

A felnié és szerint, a vizsgálat idején, a különböző 

időtartamú munkaviszonnyal rendelkező pedagógusok közös-

ségi aktivitása is  különböző.  Az eltérést nemcsak a külön- 
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böző életkörülmények okozhatják, 	 az is, hogy a  

pedagógus csoportok között szeuléletbeii különbség van.  

Hogy ennek  szerepét a minimálisra szoritsuk, a követke-

z5kban ös szehasonl  t.iuk ,  hogy a mankaviezon;v1,e i töltött  

évek szerint  ne ;os1. tott pedagógusok  hány százaléka vég-

zett társadalmi-közéleti munkát a vizei álatkor,  illetve  

ugyanilyen megosztásban, a nőiskolán:  

r?unkavi©zonyban 
töltött idő  

Tevékeny közéleti mvnkát végzett a  

vizsgálatkor 
,  

főiskolán  

1 év 
2 év 

3 év 

1 - 	3  

eV  

57,1 % 
98,0 % 
C- 2,5 	fr. 

72,5 % 
71,4 %  

80,0 % 
75,0  %  

75,4 %  

4 óv 

5 év  
r  óv  

,r 	- 
4v  

60,0 % 

i'i:j 5L 
55,5 % 

. 

51,0 Z 

,  

60,0  

50,0 %; 
88,0 %  

í;t;,G %  

7 év 
8 év 
9 ev 

7- 	9 
év 

66,6 ~;' . 	%~ 

55,5 % 
50,0 p 

57 : 4 % 
"~- ; 

~ 
:!: 	,,  
33,3w 

50,0 %  
46,2 %  

~  

10 év 
11 év 
12 év 10 - 13 . év  
13 év 

 

84, 6 % 
87 : 5 % 
73,3 %  

8a,8 % 
83,5 % 

76,9 %  
50,0 %  
60,0 ó 
22, 2%  

52,2 %  

20. táglázat  
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A munkaviszonyban töltött /1 - 13/ évek szerint meg-

osztott 131 pedagógus főiskolai és végzés utáni társadal-

mi-közéleti aktivitásának összehasonlitása grafihus jódon: 

Aktívak 
ó■a 

100 ° 
90 . 
80 A 

70 
60 
50 
40 
30 
20 
10 

  

víz sgálatkor 

  

  

Főiskolá n \. 

1 2 3 4 ; 6 7  8 9 10 11 12 13 

2. ábra 

A grafikonból az alábbiakra következtettünk: 

A felxiérésben résztvevő összes pedagógus 69,4 -a 

aktivizálja Magát a vizsgálat ideén, míg a főiskolai évek 

alatt ugyenezen pedagógusoknak 61 is-a tevékenykedett. 

Általában tehát aktivabbak .volt hallgatóink a  végzés 

után, mint  e főiskolai tanulmányaik_ alatt. 

Összehasonlitva a nunk..aviszonybar_ töltött évek sze-

rint megosztott pedagógusoknak a vizsgálat időszaka és a 

főiskolai évek alatt aktivak százalékát megállapitjuk, 

hogy : 

a mii-kába lépés 21s6 évében a pedagógusok 57,1 ;."3-a 

végzett társadalmi munkát, pedig a tanulmányok alatt uryanez 

az évfolyam 71,4 %-a dolgozott aktivan. 
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A ^ósodik évben "megugrik" a tevékenyek száma 

és meghaladja a főiskolai ü?-tivitás mértékét /%-át/ is. 

A har::iadik évtől fokozatos visszaesés tapasz- 

al Ylat6 a =1 r/lheli társadul::; munkavégzésben, annak 

ellenére, hagy ezek a pedagógusok tevékenyebbek voltak 

a főiskolán. 

A  hetedik  évtől, a végzés után, újra mind  ak-

tivabban kapcsolódnak be volt hallgatóink a társadalmi-

-közéleti m z kába. 

A hét évnél hosszabb munkaviszonnyal rendelkező 

pedagógusok felmérésünk időszakában, minden évfolyam 

esetében aktivabban végzik a társadalmi munkát, mint 

főiskolás korukban. 

Mi az oka a változó társadalmi-közéleti aktivitás- 

nak? 

2.6.2. A családi helyzet hatása 

A felmérésiben résztvevő pedagógusok közéleti 

tevékenységét nemek szerinti  meg^osztssban nem  vizsgáltuk, 

tekintettel  a férfiak igen kis létszámára. Összességében 

azonban raegállapitottuk, hogy  a férfiak a közéleti mun-

kából aktivabban veszik ki részeiket. 

el mérésünk szerint a férfiak  84 ;1,-a, a nőnek 66 %-a 

aktív a tanuli?ányok befejezése  utáni. 
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A 131 pedagógus közül 104 személy házas.  

Bemutatjuk a 104 házas pedagógus megoszlását házas-

társa iskolai vé:zettsére 48 ,unkaköre szerint:  

Házastárs iskolai 
vécaettske  

,  

Fő  Megoszlás %-a  

Középiskola 5 ~ :/3, ,)  

Főiskola,  egyetem 45  4G, ~ '  

21. táblázat  

Házastárs Liuiikaköre Fő L;egosülás ;'~-a  

Fizikai 14 
. 

13,5  
. 

Nem fizikai 90 3 G, r,  

22. táblázat  

A 131 pedae;ógus megoszlása a  családi állapot és  

a közéleti aktivitás szerint  

Családi állapot Ü9RZ 

f ,; 

~gvGL-a~;  ?.v, £r~~  

Házas 104 70 67,3 34 32, 'r  

Nem házas 27 21 77,7  6  22,3  

23. táblázat  
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A házastársi közéleti munkásságának hatása: 

A 104 pedagógus megoszlása a házastársa közéle ti  akti.. 

vitása szerint 

A 	pedagógus 

házara tái'oa 
közéleti  munkát: 

tevékeny passziv 

fő Iv 

Végez 	49 fő 34 74,8 
.. 

15 25,2 
.r 

Nem végez 	55 fő 35 63,6 2n ?r R 

24. táblázat 

A nem házas pedagógusok a társadalmi munkában na-

gyobb aktivitást fejtenek ki, mint a házasok. 

A házastárs társadalmi aktivitása pozitív hatású. 

A 131 pedagógus megoszlása gyermekeik száma sze-

rint és ennek kapcsolata a társadalmi aktivitással 

Gyermekek 
szarna 

Pedagógusok 
száma 
/fő/ 

Társadalmi munkát végez 
a gyermekek száma ,szerint 

megosztott mintából 

fő % 

Több 54 38 70,3 

Egy 37 22 59,4 

Nincs gyermeke 40 31 77,5 

25. táblázat 
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A felmérésben résztvevő pedagógusok többsége nő. 

/Ez az összes általános iskolai pedagógusra vonatkoz-

tatva is igaz./ A táblázatokban felsorakoztatott csa-

ládi környezeti adottságok és a társadalmi-közéleti 

tevékenység közötti kapcsolatkereséskor is ezért kie-

melten a nők társadalmi munkában való részvételének 

lehetőségeit vizsgáljuk. 

A fiatal pedagógusnők közéleti aktivitását sok 

tényező gátolja, - bár a nőpolitikai határozatok vég-

rehajtásában születtek eredmények. Továbbra is megsza-

kitja az oktatónők szakmai fejlődését, közéleti tevé-

kenységét az a néhány kihagyott év, amelyet gyermekeik 

nevelésére forditottak a szülés után. 

Egy - Zala megyében végzett - felmérés szerint 

"... a megye pedagógusainak 12-14 ('--a állandóan szülé-

si szabadságon és gyermekgondozási segélyen van, mivel 

az általános iskolai pedagógusok több mint 80 5-a  nő 

és közöttük sok: a fiatal." /15/ 

A pedagógus férfiak közéleti aktivitására is ha-

tással lehetnek a gyermekekkel járó gondozási felada-

tok, de kétség kivül jóval kisebb mértékben, mint a 

nők esetében. 

A következőkben bemutatjuk, hogy a felmérésben 

résztvevő pedagógusnők a végzés utáni években milyen 

megoszlásban voltak szülési illotve gyermekgondozási 

szabadságon: 
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A végzés éve 

végzettek 

száma /nők/ 

A végzés utáni hányadik évben, hányan 
vették ki szülési ill. gyermekgondozá- 

si szabadságukat 

1. 	2. 	3. 4. 	5. 	6. 7. 8. 	9. 10. 11. 	12. 13. 

1975 7 fő 0 

1974 lO fő 0 	0 

1973 13 fő 0 	2 	2 

1972 9 fő 0 	2 	3 5 

1971 8fő 0 	1 	3 5 5 

1970 9 fő 0 	0 	3 3 	1 	1 

1969 8 fő 0 	1 	2 0 	2 	1 1 

1963 9fő 0 	1 	1 3 	5 	3 1 1 

1967 7 fő 0 	0 	0 0 	2 	2 1 	2 	1 

1966 9 fő ö 	0 	2 3 	2 	3 0 	1 	2 2 

1965 6 fő 0 	2 	1 1 	1 	1 1 	1 	1 1 0 

1964 12 fő 0 	0 	0 2 	7 	2 3 	1 	1 1 0 	1 

1963 5 fő 0 	0 	1 1 	2 	1 0 	0 	0 1 0 	0 0 

Összesen: 0 	9 18 23 27 14 7 	6 	5 5 0 	1 0 

Százaláosarl: 0 	8 19 28 37 21 13 12 12 15 0 	5 0 

Átlagosan: 1-3 év 4-6 év 7-9 év 19....-]. év 

9% 28 % 12% 5% 

26. táblázat 

A táblázat adataiból látható, hogy a fiatal pedagógus-

nők /többsége/ a tanulmányok befejezése utáni 4., 

évben veszik ki a szülési szabadságot, tehát ez az időszak 

5• , 6 . 
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illetve az ezeket az éveket követő 1-3 év jelenti a leg-

nagyobb fizikai-idegi igénybevételt számukra. Ez azt je-

lenti gyakorlatilag, hogy az oktató-nevelő munkába il-

letve a társadalmi-közéleti munkába,  nagyobb i.ntenzi tós-

sal, többségük csak a végzés utáni 7. - 9. évtől tud 

részt venni. 

Következtetéseink összJAngban vannak azokkal a meg-

állapitásokkal, amelyeket a pedagógusok munkaviszonyban 

töltött ideje és aktivitása közötti kapcsolatkereséskor 

tettünk. 

Az előző adatokból az is látható, hogy a több ,ye3.-

mekes pedagógusok csaknem olyan mértékü tevékenységet 

fejtenek ki, mint a gyermektelen pedagógusok. Ugyanis 

később a szükséges fizikai munkák, az ellátás, frondozás 

területén, csökkennek. 

2.6.3. A munka.közülr,én,yek hatása 

A pályakezdők tevékenységét sok tényező be-

folyásolja, igy a munkahelyi fogadtatás, a nevelőtestü-

leti közösség, a pedagógustársak és a munkahelyek, tár-

sadalmi szervek vezetőinek segítsége, a mindennapi élet-

körülmények. 

Kedvezőtlen tényező, ha a pedagógusok kezdeményezé-

sei nem találnak megértésre, sok iskolai kötelezettség-

rel terhelik túl őket, nem megfelelő anyagi - és lakás-

körülmények 'között élnek, nem kapják meg a szükséges tá-

mogatást problémáikban, kevés a lehetőségük a társas 
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kapcsolatok kialakitására /16/. 

A vizsgálatban résztvevő pedagógusok aránylag sze-

rencsés helyzetben vannak. Kiilönösen a fiatalabbak prob-

lémája, a lakáskérdés, többségüknél megoldottnak texint-

hető. Saját lakása 55 %-uknak van, szolgálati lakással 

22 96-uk rendelkezik, szülőknél lakik 17,5 %-uk és albér-

letben csak 5,3 %-uk. 

Hogy mennyire kedvezőek ezek az adatok, érdemes 

összevetni a Budapesti Tanitóképző Főiskolán - ugyan-

csak 1975 évben végzett fel.:érés adataival: "Volt hall-

gatóink lakásviszonyait vizsgálva :iegállapitottuk, hogy 

a Budapesten élők 62 %-a családalapitás után is szülei-

nél vagy albérletben lakik. Többségi-ük lakáshelyzete lé-

nyegében nem megoldott. Vidéken csak  32 ;'y-uk lakik szü-

leinél, 68 %-uk önálló lakásban él." /17/ 

A 131 pedagógus megoszlása a „unkahely és lakóhely 

szerint 

Mivakahe 1y 
Pedagógusok 

száma 
Lakóhelyén dolgozik 

fő 

Városban 72 fő 66 50,4 

községben 
Külteriileteri  59 fő , f 34,3 

dsszeseh - 111 34,7 

Bejáró 20 15,3 

27. táblázat 
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A társadalmi-közéleti sonkavégzésben azok a pedagó-

gusok a le ;aktivabbak, akiknek a lakhelye és a  nnnkaiielye 

is külterületen közsé:ben van. Ezeknek a pedagógusoknak 

72 %-a végez sokirányú iskolai ós iskolán kivüli társa-

dalmi munkát. A kUlteriileten, községben a pedagógus köze-

lebb kerül a települős o:abereihez. Jobban ismeri a gyerme-

kei: szüleit ős rajtuk keresztül a telepfilés gondjait, 

problémáit, mint a városban miiködő pedagógusok. A közvet-

lenebb emberi kapcsolatok  révén feltárulnak a társadalmi-

-közéleti munkalehetőségek is. 

A városban lakó ós tanitó pedagógusok 66 %-a végez 

társadalmi munkát. 

A megfelelő lakáskörülmények rentesitik a pedagógu-

sokat attól, hogy lakáskörülményeik javitása céljából, 

minden szabadidejüket túlórázásokkal, mellékállások vál-

lalásával, a pénzszerzésre használják fel. A  megfelelő  

lakisi}elYzet  ós a mun:chelY weifelelű  területi adottságai 

mellett a közösségi aktivitást a munkahelyi szakmai el-

foglaltságnak is biztositania kell. 

A munkahelyi elfoglaltság 

Az 1868. évi népiskolai törvény /:,XXVIII.I.c./ le-

rögziti, hogy  a népiskolai tanitó heti 30 óránál többet 

nem köteles tanítani. Ennek ellenére az egytanitós nép-

iskolákban. heti 34 órára is felment az óraszám. 1950-ben 

a tanitók kötelező órája egységesen 25 órában lett megál-

lapitva. 
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1972. június 19-i ülésén a Párt Központi Bizottsága 

foglalkozott az állami oktatás helyzetével, a pedagógusok 

élet- és munkakörülményeinek folyamatos javitásával. 

A kötelező tanitási óraszámon kívül  azonban a tanár.. 

nak  sok időt kell forditani a továbbképzésre és a gyüjtött 

tudományos anyagból azt kiválasztani, ami a tanitásra is 

a legalkalmasabb. Munkája so iétü: tantós elŐkészitése, 

munka- és óraterve:: elkéazitéae, . rácbeli dolgozatok 

vitása, szemléltető-, kisérleti eszközök készitése, 

szertár gondozása, adminisztrációs munkák ellátása, ér-

tekezletek, kirándulás, Ünnepélyek, családlátogatás. 

Az MTA Szoc. Kutató Intézete ós a  Fővárosi Pedagó-

giai Intézet időmérleg-vizsgálata szerint /amelyben 1380 

pesti és vidéki pedagógus vett részt/ a pedagógusok is-

kolai munkára forditott ideje heti átlagban 47,6 óra. 

Ebből: 

tanitás  /tanitási óra, napközi, szakkör, korrepe-

tálás/ heti átlagban 23,8 óra /50 °%/ 

tarvitáshoz kapcsolódó tevékenységek  

/felkészülés, előkészités, dolgozatjavi-

tás stb./ heti átlagban 12,0 óra /25 %/ 

A tarvitás és a közvetlenül ehhez kapcsolódó tevékenységek 

aránya mindenütt /általános ás középiskola, budapesti es 

vidéki iskola/ 75 % körül van. 
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Az iskolai mrnkára forditott időből fennmaradó 

25 %-nyi idő a következők szerint oszlik meg: 

tanórái kivüli Aedagógiai tevékeriyság 7,2 - 12,3 % 

er5éb iskolai tevékensrsé 	 4,3 - 6,0 

továbbképzés , 	 2,3 - 5,0 % 

/A továbbképzés a pedagógusmunka szerves része.//18/ 

A pedagógusok többségének iskolán kivüli, kötetlen 

ideje sem független az iskolától, nert vannak olyan is-

kolai ügyek És feladatok, amelyek megoldásai állandóan_ 

foglalkoztatják őket. - Pedig sok szabad időre lenne 

szükségük, hoar lépést tudjanak tartani  a szakmai és pe-

dagógiai követelményekkel, különösen most, hogy a korsze-

rű oktatási eljárások kidol"ozása /feladatlapos ellenőr-

zés, programozott oktatás stb./ a tanitáshoz kapcsolódó 

tevékenységek idejét naértókben megnövelik. 

A pedagógus a  szakmai  ismeretek nyújtásán túl, mü-

veltsóget is közvetit - erre a feladatra pedig csak ak-

kor alkalmas, ha maga is iaüvelt és van képessége és ideje  

együtt dolgozni, :üvelődni a tanulókkal /szinház ha, hang-

versenyre, irodalmi előadásokra vinni a tanitmányokat/, 

közremüködni az előadásban vagy  annak  megszervezésében. 
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ii1yen összefüggést tapasztalunk a vizsgált peda-

;6í sok .unkaköri elfo ;laltsára és a közéleti te-

vékenységre  forditott idő között, a munkaviszony- 

ban töltött évek függvényében_?  

A munkaviszony- 
ban  töltött  idő 

Az ee • 	főre eső 	á t  1  a F gq  s, ,  
r_lu~i~a~Cdri 
elfoglaltság 

éra/hét 

t~°t~acl.air:1 ~.-közQleti  
tevékenység  
JZa/.t26t  

1 év  39,2  2,1  

2 év 44,   4,0  

3 w 40,7 3,8  

1 - 	3 ,:v 41,5 3,3  

4 - 	6 év 42 : 4 2,9  

7 - 	9 év 43,2  3,7  

10 - 13 év  44,2 , k  , ?  

Átlag 	: 	42,9 3,7  

Minimum 	_ 	39,2 2,1  
/1. évben/ /1. évben/  

~:a:xu. 	. 	45,7 5,6  
/13. évben/ /12.  évben/  

28. táblázat 

A felkérésben résztvevő pedagógusok r i.0 köri el-

foglaltsága a munkában töltött évek szrá:iával általában  

növekszik. Ez természetes is, hiszen a több éves szak-

mai /szaktárgyi és pedagógiai/ tapasztalattal rendelkező 
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pedagógus maga is megtalálja az újabb munkalehetősége-

ket, de több év után a munkatársak is jobban felisme-

rik, hogy  az illető pedagógus - adottságai révén - mi-

lyen feladatok elvégzésére kérhető fel,  bizható meg. 

A társadalmi-közéleti munkával töltött idő heti 

óraszáma az első évben a legkevesebb, majd a i;iásodik 

évben megkétszereződik. A további években az aktivitás 

csökkenése tapasztalható és csak a hetedik évtől emel-

kedik ismét fokozatosan. 

A következőkben összevetjük grafikonok segitségé. 

vel azon táblázatok adatait, amelyek a munkaviszonyban 

töltött idö fiiggvényéber_ szemléltetik a családi mun-

kahelyi és társadalmi 1elle^ü elfoglaltságok  változá-

sát, hogy azok evnásra gyakorolt Másai, összefUn á-

e  szekléletessé váljanak. 
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Az első, második illetve harmadik év a munkába lé-

pés után eléggé eltérő problémák elé állitják a kezdő 

pedagógusokat. Ezért szükségesnek tartjuk ezt a három 

évet külön is elemezni. 

Volt hallgatóink munkaköri elfoglaltsága az első 

évben a legkevesebb. Gyermekgondozási tennivalóik még 

nincsenek. Mégis az tapasztalható, hogy az első évben, 

a különben főiskolán aktiv hallgatók, a legkisebb mér-

tékben kapcsolódnak be a társadalmi-közéleti munkába. 

A pályakezdő évek próbatétele kedvezőtlenül befo-

lyásolja a fiatal pedagógusok aktivitását. A munkaköri 

tapasztalatlanság mellett a nem megfelelő munkahelyi, 

légkör is gátló tényező lehet. "A pedagógus kollektivák 

újabb és régebbi rétegei között keletkező feszültség fő 

okai a nézetbeli, módszerbeli különbségek. Ezeken kivül 

esetenként szerepet játszik az életkor, a családi hely-

zet, az előképzettség különbsége is." /19/ 

A felmérésben résztvevő, kezdő pedagógusok levelei-

ből idézünk: 

"Nálunk az idősebb korosztály megosztja maga között 

az ilyen /társadalmi/ jellegü munkát. Nemigen szádit a 

fiatalabbakra, pedig mi is szivesen tevékenykednénk el-

sősorban az iskolához kapcsolódó munkákban." 

"Lint fiatal pedagógust, senki nem kért, bizott meg 

vagy  tájékoztatott a  különböző  társadalmi munka lehető- 
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ségeiről ..." - irja egy olyan hall ,atónk, aki a főis-

kolán két évig KISZ titkár volt, a IV. évben főiskolai 

tanácstag. 

"Falun tanitok egy éve. Nem ismerem még az embe-

reket, nem érzem magamának a falu gondjait." 

"Sok pedagógus vállalna ilyen  tevékenységet, csak 

nem tudja, hol gyümölcsöztesse ismereteit, nem kielé-

gitő az információs bázis." 

"A pedagógusok közéleti tevékenységét befolyásol-

ják a helyi adott körülmények. Falun általában keve-

sebb ilyen természetü munka adódik. Sok esetien a he-

lyi vezetők sem igénylik a pedagógusok segitségét." /I/ 

Az idézett sorokhoz hasonló tartalmúak mindazon 

válaszok, melyeket az egy éve diplomát szerzett peda-

gógusok adtak a közösségi, társadalmi tevékenységgel 

kapcsolatban. 

Mint ]átható, nem a tennivé rás hiányáról van szó. 

A fiatal pedagógusok nem ismerik a lehetőségeket, ezért 

igénylik a megfelelő tájékoztatást, I_oQ,v adottságaikhoz 

mérten bekapcsolódhassanak a társadalmi-közéleti munkák- 

ba. 

A második éve tanitó nevelők nagy intenzitással 

kapcsolódnak be az iskolai és iskolán kivüli munkákba. 

Munkaköri és társadalmi munkára forditott heti óra- 



számuk magas, együttesen 48,6 óra. /Csak a munkahelyi 

elfoglaltság 44,6 óra hetente/. A túlórázás /a peda-

gógushiányon kivül/ sok mindennek a következménye. Leg-

növekedtek a feladatok a dobozók általános iskolá:iá-

ban, ahol 1972-ben 25 ezren, 1975-ben már 70 ezren ta-

nultak /20/. Esti-levelező tagozaton az általános isko-

lában, 1576/77-es tanévben 39 092 fő tanult, ebből esti 

tagozaton: 19 115 fő. Szakmai továbbképzéshez kapcsolt 

általános iskolai tanfolyamon 1976-ban 30 615 fő vett 

részt /21/. 

A gyermekgondozási szabadságon levő pedagógusok 

belső helyettesitése is emeli az éraszámot, s nem utol-

só sorban  anyagi okok is többlet óra vállalására kész-

tetik a tanárokat. A családalapitás anyagi gondjai fő-

leg a fiatalokat  terheli.  

A második éve tanitó pedagógusoknak még nincsenek 

gyermekgondozási problémáik, igy a többlet órák mel-

lett, intenziven vállalnak - főleg az iskolához kap-

csolódó, társadalmi feladatokat. /M°Iár tájékozottabbak, 

tapasztaltabbak a ;unkahelyen./ 

Adataink szerint, a második  évtől kezdve évenként 

mind több pedagógusnő megy szülési szabadságra. Ennek 

hatása először a harmadik évben mutatkozik. A harmadik 

évben a társadalmi-közéleti aktivitás csökken. 
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A 4-6 éves munkaviszonnyal rendelkező pedagógusok 

esetében az évenkénti változások azonos tendenciát mu-

tatnak. A társadalmi aktivitás mélyen, a főiskolán ta-

nusitott aktivitás szintje alatt van. Mind több pedagó-

gusnak van 1-3 éves kisgyermeke. A családi gondok mel-

lett a munkaköri elfoglaltság a munkaviszonyban töltött 

évek számával fokozatosan emelkedik. A pedagógusok tehát 

igyekeznek eleget tenni a szaporodó munkaköri feladatok-

nak, de a családi elfoglaltság már nerc teszi lehetvé az 

intenzivebb társadalmi tevékenységet is, ezekben az évek- 

ben. 

A 4-6 éve tanitó pedagógusok ieveleiüol idézünk: 

"A gyermekes anyák esetében a közéleti tevékenység 

vagy a család vagy az iskolai oktató-nevelő munka rová-

sára megy. Ez a két tevékenység maximálisan kitölti ide-

jét, igénybe veszi erejét." 

"Ad a pedagógus hivatás és a családi élet annyi 

elfoglaltságot, hogy idő nincs még többletmunkák válla-

lására. Akik végeznek közéleti tevékenységet, azok zöm-

mel munkaidő alatt végzik és a gyermekeik is nagyobbak, 

önállóbbak." 

"Annyi az iskolai elfoglaltságunk, hogy külső közéle-

ti tevékenységek vállalására nincs lehetőségünk. Iskolai 

társadalmi mvtlkák végzése is a család rovására megy." 
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"A friss diplomásak lelkesek, aktivar bekapcsolód-

nak a közéleti munkába. Az évek múlásával az aktivitás 

csökken. Okai: kevés anyagi, erkölcsi elismerés. Kevés 

juttatásban részesül, gyermekeinek nincs biztocitva a 

bölcsődei, óvodai felvétel, az értelmiségiekhez viszo-

nyitva alacsony a fizetés. E problémák letörik, csökken-

tik a szabadidejét /sok túlórát, helyettesitést vállal/ 

- csökken a közéleti munkák vállalása." 

"Az iskolában annyi a tennivaló, hogy kifelé nem 

is ér rá az ember nézni. Tanteremhiány, pedagógushiány, 

38-45 fős osztálylétszám annyi megoldandó problémát és 

délutáni elfoglaltságot ad. Ezután jön a család - 1-2 

óra naponta - majd készülés a másnapi órákra. Másik 

probléma, hogy a pedagógusokat más értelmiségiektől el-

szigeteltnek tartom. Pedig olyan sok ötlete, javaslata 

van az embernek, de nincs alkaloú;, ho gy érintkezzen az 

illetékesekkel. Sajnos, ahogy nő a  család, úr  csökken 

a pedagógus közéleti tevékenysége!" 

A következő véleményt a főiskolai tanulmányai alatt 

izét évig tanulmányi csoportvezető, egy évig KISZ VB 

szervező titkár, és bArom évig KISZ Városi VB tagként 

dolgozó, volt hallgatónk adta: 

"Véleményem szerint er kezdő pedagógusnak kevés 

ideje marad a közéleti tevékenységre. Óravázlatok, dol-

gozatjavitás, szemléltető eszközök készitése, fizikai 

dolgozók gyermekeinek korrepetálása, családlátogatás, 



68 - 

szertárrendezés. Ezek mellett a háztartás vezetése, 

valamint maszek tanitványok, amit alacsony fizetésünk 

sokunk számára szt;kségessé tesz. Mé, nem is emlitettem 

a pedagógusok állandó önképzését!" 

A munkaviszonyban töltött hatodik év után, a ki-

lencedik évig,  a társadalmi-közéleti munkába bekapcso-

lódó pedagógusok száma kismértékben emelkedik. A tár-

sadalmi-közéleti munkára forditott heti óraszám, ebben 

az időszakLan, ,robban növekszik, - ami néhány pedagó-

gus kiemelkedő aktivitásúnak következménye. Ugyancsak 

a 6. évtől csökken a szülés; szabadságon levő pedagó-

gusnők száma. A 7.-9. évben "hátráltató tényezőként" 

a családi elfo ;lalteár.ot már kevesebben emlitik volt 

hallgatóink közül. A munkahelyi elfoglaltság az előző 

évekhez viszonyitva tovább nő, de az iskolai munka mel-

lett a szélesebb látókörrel rendelkező, tapasztalabb 

pedagógusok már az iskolán kivüli társadalmi munkale-

hetőségeket is megtalálják. 

A 7 - 8 évnél régebben tanitó pedagógusok közül 

mind többen észrevételezik a társadalmi-közéleti fela-

datok aránytalan elosztását. 

"A pedagógusok részvétele a közéleti munkákban 

igen eltérő. Az a jellemző, hogy aki vállal ilyen mun-

kát, annak túl sokat adnak, sokszor éppen ezért nehéz 

elvégeznie. Aki nem vesz részt ilyen munkában, asriak 

lényegesen több ideje :..arad szaiz ai továbbképzésre 48 
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egyéb munkákra." 

"Sajnos, még mindig egyenetlen a tehervállalás ezen 

a téren. Egyesek  túl sok raegbizatást vállalnak, mig má-

sok éppen hogy csak elvégzik mindennapos munkájukat - 

p cdig telne ere j Ukből ée i de j Ukből. t" 

"A közéleti munkából nem egyenletesen veszik ki ré-

ozüket. Ennek legnagyobb oka a közömbösség." 

"Véleményem szerint az arányok helytelenek. Egyesek 

közéleti tevékenysége olyan sok időt kivár, hogy az a 

munkahelyen végzett munka rovására megy."  

"Az értelmiségiek köz:il a pedagógustól várják a 

társadalmi-közéleti tevékenységet rendszeresen, mástél 

csak alkalomszerűen." 

"Kis községben élek. Véleményen szerint túl sokat 

várnak a pedagógusoktól. Az Állami Gazdaság és a ame-

lőszövetkezet jóval több értelmiségi, egyetemi végzett-

ségii egyént számlál, mint a pedagógusok létszáma. Ítégis 

szinte csak az utóbbiakra akarnak támaszkodni." 

! int a levelekből is kitUnik, a pedagógusok egy-

részt a aránytalan megterhelést kifogásolják, résrészt 

nem tartják helyesnek, hogy a "nem fizetett helyeken" 

főleg a pedagógusokra támaszkodnak, - akiknél ez sok 

esetben az iskolai oktató-nevelő munka rovására is 

megy. 
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A munkaviszony 9. évétől  kezdve a család időigényes 

ízrermakr,ondozási terheinek cnökkenáazvel,  a L;unkaköri 

elfoglaltság növekedése mellett is, növekszik a társa-

dalmi-közéleti nuzmkában tevékenyek száma, és még inten-

zivebben nő az ilyen munkára fordított heti óraszám. 

A családi elfoglaltsúg csökfenése mellett, az ak-

tivitás fokozását elvsegiti a hosszabb munkaviszonnyal 

kialakult szélesebb látókör, az iskolában és iskolán ki-

vül szerzett társadalmi ellegU tapasztalatok is. 

2.6.4. A munkahelyi és társadalmi szervek szerepe  

A felmérés során megkértük volt hallgatóin-

kat, hogy soroljanak fel olyan társadalmi-közéleti mun- 

kákai, amelyekben ugyan nem vesznek részt, de  alkalmuk  

lenne tevékenykedni benne. Erre a kérdésre azok is vá-

laszoltak, akik  ilyen j ellegü munkát jelenleg  nem vé-

geznek. A kérdéssel az volt a célunk, hogy Llegállapit-

hassuk, mennyire tájékozottak ilyen területen. 

Több munkalehetőséget 20 pedagógus, 

egy munkalehetőséget 	48 pedagógus sorolt fel. 

Táj ékozatlan 	 63 pedagógus. 
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A 131 pedagógus megoszlása a társadalmi-közéleti 

!unkában való részvétel és az ilyen t ellegü r]un- 

kalehetőségek ismerete szerint 

A vizsgálatkor- munkalehetőséget 
társad-közéleti munkában is16r  táj éko-

.at 1a:2 

Aktiv: iskolán kivül is 54 fő 34 fő 63 % 20 fő 

csak iskolában 	37 fő 21 fő 57 % 16 fő 

Pa3eziv: 	40 fő 13 fő 32 % 27 fő 

Osezesen: 	132 fő 63 fő 52 % 63 fő 

29. táblázat 

Az adatokból regállapithatjuk, hogy a vizsgálatban 

résztvevő pedagógusaink 43 í%..a nem tud olyan társadal-

mi-közéleti munkáról munkahelye és lakhelye környeze-

tében_, amelyben alkalma lenne dolgozni. 

Az 1-3 évet munkaviszonyban töltött tanárok 75 fi-a, 

az ennél több éve dolgozó pedagógusok 38 %-a tájékozat- 

lan. 

A munkahelyek és társadalmi szervek vezetőinek fo-

kozottabban kellene ügyelni arra, hogy különösen a fia-

talok, de az idősebb pedagógusok is  megfelelően tájékoz-

tatva legyenek az iskolai és iskolán kivüli gazdasági, 

politikai, társadalmi, közmüvelődési tennivalókról, a 
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társadalmi és tömegszervezetek tevékenységéről. 

Adataink szerint azok a pedagógusok a legtájéko-

zottabbak, akik iskolán kivüli feladatokat  is ellátnak. 

Az  is  igaz, ha valakinek már több funkciója  van, köny-

nyebben felkérik újabbak betöltésére is, és ez sokszor 

csak formális munkát jelent. 

"A Városi KISZ Bizottságban betöltött szerepemet 

még főiskolás koromból örököltem: sajnos nem látou a 

:egbizatáoommal járó feladatokat, teendőket, úgyhogy 

ez csak névleges munka  /ogyr-két; ülés kivételével/" - 

1 j a e j volt hallgatónk. 

Az előzőekben idézett, kezdő pedagógusok levelei 

is a  megfelelő  tá,f ékontatást, "információ áramlást" 

hiányolták. 

A vizsgálatban résztvevő tanárok 52 %-a, 68 pe-

dagógus, azonban tudja, hagy hol lenne szükség a mun-

kájára 

'7 

 és mégsem vesz2gszt benne. Mi  az oka távoltna-

radasuJL!ak t 

Az általános iskolai pedagógusok tömi: gint 80 t 

nő. A mi esetünkben 85,4 %. A falu, község, város is-

kolán kivüli, vezető, irá ;yitó feladatköreinek ellátá- 

sára azonban ritkábban kérnek meg nőt. "Széles körü vé-

lemény, hogy a nők irányában lényegesen kevesebb az 

előlegezett bizalom. Nőt ritkábban biznak meg olyan 
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feladattal, mely nem a már elért, bizonyitott szintjé-

re, hanem jelentős további fejlődésére épit, amibe -

megfelelő segitséggel - még bele kell "nőnie"." - ol-

vashatjuk a női oktatók helyzetét elemző, egyik cikk-

ben /22/. 

Az a 6B pedagógus, aki tudna munkahelye és lakhelye 

környezetében olyan társadalmi munkát, amelybe bekapcso-

lódhatna, de mégsem vesz részt benne, - a következő okok-

ra hivatkozik: 

már sok társadalmi munkát végez 

munkahelyi elfoglaltság 

családi elfoglaltság 

egészségi okok 

felkérésre vár 

rátermettség hiánya 

nem érzi jelentőségét 

22 fő 

45 fő 

44 fő 

11 fő 

10 fő 

10 fő 

2 fő 

Az egyik pedagógusnő írja: "sok társadalmi feladatot ka-

punk, de ezek kisebb megbizatások. A pedagógus idejét 

csak felaprózzák. Elfáradunk." 

Valóban, a pedagógusok na gyon sok társadalmi-közé-

leti munkát végeznek, - de azzal a pedagógusok erkölcsi 

megbecsülését rontjuk, ha minden olyan jellegi: munkába 

őket vonjuk be /összeirások, adatgyüjtés/, ami nem kíván 

pedagógus végzettséget, ami elvonja őket a szakmai to-

vábbképzéstől, társadalomformáló, müveltséget adó tevé- 
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kenységektől. 

Főiskolás korában is kiemelkedő társadalmi-közéleti 

munkát végző hallgatónk - most vezető beosztású pedagó-

gus -, irja: 

"Hét évig nagyközségben dolgoztam. Ott a pedagógus 

"túlterhelt rabszolga": 

Ünnepségek rendezője, müsoradója, gyülések, 

értekezletek /kötelező/ résztvevője, népszám-

láló, szavazatszedő, véradásra agitáló, teme-

tési beszédiró, pártoktatás vezető, sport ve-

zető stb." 

"Négy éve Budapesten tanítok: minden közéleti mun-

kám iskolával, ifjúsággal kapcsolatos, Szivesen, nagy 

kedvvel csinálom." 

Más levelekből: 

"A társadalom aránytalanul sok társadalmi munkát ki-

vin a pedagógusoktól. Bárcsak az értelLniség minden réte-

ge legalább feleannyit vállalna a közéleti tevékenységek-

ből!" 

"Nem szabad pedagógusra olyan  feladatot bízni, ami 

csak formális, csak időt von  el."  

A munkahelyi elfofla1tsá-ra hivatkozik a legtöbb 

pedagógus, amelyet jelentősen me, övel az, hogy a tani-

tási órákra történő felkészülés a tantervek módositása  



miatt, lényegesen több munkát igényel. Munkafüzetek, 

feladatlapok halmazában, sok esetben megfelelt" tanári 

kézikönyvek nélkül, a felkészülésben elbizonytalano-

dottá válnak a pedagógusok. 

A tanitásban sokféleséget okoz, hogy nem áll ren-

delkezésre központilag kidolgozott, egységes tantárgyi 

vonalvezetés. 

Másik munkaköri probléma, hogy a pedagógusok közül 

sokan "viszonylag alacsonyra értékelik az iskola szere-

pét, gyerekekre gyakorolt  hatását, azaz saját hatáslehe-

tőségükLen seri biznak eléggé" /23/. Ez gyakran a tanit-

ványok nem megfelelő családi körülményeire vezethető 

vissza. 

Országos adatok alapján a vidéki általános iskolák 

pedagógusainak 40 %-a veti fel az iskolai munka hátrál-

tató tényezőeként a gyerekek elhanyagoltságát, az ott-

honi segítség hiányát és a rendezetlen családi körülmé-

nyeket. Ezeknek ellensúlyozása többlet terhet ró a pe-

dagógusra /pl. gyakoribb családlátogatás, több korrepe-

tálás stb./ - és az eredménytelenség sokszor elkedvet-

lenedést okoz. 

A pedagógusok közül a sajátcsaládi elfoglaltságu-

kat a társadalmi aktivitás hátráltató tényezőjeként, 

44-en er:li tik. Néhány idézet a levelekből: 
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"Ear családanya, ha gyermekeik kicsik - nett végez-

heti ezt a feladatot anélkül, hogy a család rovására ne 

menjen." 

"Sokkal inkább me_ kellene becsülni a ;r ermekek me _- 
felelő szellemis nevelését,  mint amennyire azt ma az egyéb, 

társadalmilag hasznos tevékenységekhez képest értékelik." 

A riunkahelyek és társadalmi szervek vezetőinek kö-

rültekintésén is múlik, hogy  azok a pedagógusok is neg-

talál j ák helyinket a társadalmi m unkánan, akiknek kevés 

az önbizalmuk vagy "rátermettség hiányát"  eLilitik. 

A megbizatások_at úgy kellene "szétosztani", hogy 

egyenletes  megterhelést jelentsen a pedagógusok között 

és a feladat ellátásához ösztönözni kell őket. A 131 

pedagógusból - társadalmi-közéleti r,unka vállalásához -

70-en kaptak feletteseiktől, közéleti vezetőktől oer-

kentést, biztatást. 

Az ösztönzés másik, lényeges formája a végzett mun-

ka elismerése.  A felmérésben résztvevő pedagógusok közül 

sokan hiányolták munkáslik értékelését.  Konkrétara, a 131 

pedagógus közül 76-art kaptak valamilyen elicr_:eréot társa-

dalmi-közéleti munkájucort a főiskola elvégzése utáni. 

Erkölcsi elismerésben 61 személy, anyagi elismerésben 43 

szeL,ély részesült /van aki mindkettőben részesült/. Ezen 

bel l közéleti tevékenységéért előléptetést 11 fő, fize-

tésemelést 22 fő kapott. 
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A vállalt munkához, a feladat megoldása érdekében, 

erkölcsi támogatást 83 pedagógus, anyagi támogatást 37 

pedagógus kapott. 

A Budapesti Tanitóképző Főiskola vizsgálatába be-

vont pedagógusok szerint "... az iskoláh igazgatói ál-

talában szóbeli értésteléssel nyilvánítják véleményüket. 

A fiatalok  sokat vállainak a közös munka terheiből, de 

j6 teljesitmériyükkel nincs arányban a kapott elismerés, 

;jutalmazás. A kérdőiveken szereplő válasz szerint fe-

letteseiktől differenciált irazsá- os értókelést bi-

zalmat és nyiltsá ot várnak." /24/ 

A munkahelyek és társadalmi szervek vezetőinek ar-

ra kell törekedniük, hogy a jelenleg közömbös, a közélet-

i;en passziv Lia,;atartásúak száma lényegesen csökkenjen! 

A közéletben Szerzett információk, ismeretek, az 

itt kialakuló emberi kapcsolatok segitsér;et adjanak az  

iskolában folyó oktató-nevelő munkához! 

Még nagyobb arányban kell társadalmi és erkölcsi el-

ismerésben részesiteni azokat a pedagógusokat, akik isko-

lai oktató-nevelő munkájuk mellett sokat tesznek a falu, 

város társadalmi és kulturális felemelkedéséért! - akik 

ezt a munkát szinvonalas oktató-nevelő munka mellett vég-

zik! /25/ 



7,, — c~ —  

2.6. 5. A szaktárgy-. az ismeretter:iesztés és a to-  

vábbképzés jelentősége  

A vizsgálatban résztvevő pedagógusokat szak-

tárgyuk szerint két csoportba soroltuk aszerint, hogy a  

kémia szakjukhoz reál tárív /matematika vagy fizika vagy  

riü zaki ismeretek,v biológia/  

vagy készséfi tártvy /ének, rajz vagy testnevelés/ icapcso-

lódik. Liegállapitottuk, hogy a csak reál szakos nevelők  

/105 fő/ közül 67 személy, mig a készségi szakos pedagó-

gusok /26 fő/ közül 24 személy végez közösségi munkát.  

Ezek szerint a választott ozaktárgyak magukban  hor-

doznak bizonyos  lehetőségeket, amelyeket az iskolai mun-

kán kívül, eltérő mértékben lehet hasznositani.  

Az ének szaktárgy /hangversenyek, Ünnepélyek müso-

rában/, a rajz szak /kiállitások, tárlatok rendezésében,  

ünnepélyek dekorációs előkészitésében stb./, a testneve-

lés szak /sport-rendezvények műsorában/ több munkalehető-

séget ad, mint pl. a matematika szak. A gyerekeket is ezen  

tárgyai: által lehet jobban bekapcsolni az iskolai és isko-

1 kivüli közösségi munkákba. /Itt emlit jük meg, hogy  

érdemes lenne volt hallgatóink társadalmi beilleszkedé-

eét, szakok szerint, nagyobb intervallunban is megvizs-  

gát-t/  

A szaktárgyban! rejlő nevelési lehetőségeket értéke-

lik akkor pedagógusaink, amikor kiemelik a főiskolai ta-

nulmányok időszakából a szaktanszékek rendezvényeinek 
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pszitiv hatását  jelenlegi közösségi munkájukra. 

Természetesen,  az előzőeken kiviil, más lehetőségei  

is vannak a szaktár,yi isiveret©Y ka:.iatoztatásának. Fi-

gyelembe véve, hogy a munkaviszonyban levő dolgozók kö-

zül mintegy 3 milliónak nines szakmai képzettsége, hanem 

betanitott, segéd- vagy  al alz:i munkás, és 1970-ben  az  

aktiv keresők 3) ;:,-a a VIII. általános iskolát se:: vé-

gezte el - igen sok a teendő az ismeretterjesztés terü-

letón. A müveitség fokozása, a hiányos képzettség fel-

számolása, alapvető népgazdasági érdek. 

Egy - a termelés ás az ismeretterjesztés kapcsola-

tát - elemző munkában /26/ a következő vizsgálati megál-

lapitáet olvashatjuk: "A megismerés forrásai:  

a7 oktatás 28,8 

ere ~es~ 27,0 %  

információs adaptálás 20,0 %  

propaganda  14,6 %  

gazdaság; irányit$ szervek  
ráhatása 	7,1 %  

egyéb 	2,7 %."  

Az inveretterjeszats tehát a tclroadaLll lialadds egyik  

jelentős eszköze. 

Az ismeretterjesztő előadásoknak tartalmilag a társa-

dalom előtt állá feladatokhoz kell igazodniuk, mert az elő-

adások témái iránti érdeklődés a mindennapi élet gyakorla- 
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tából fakad. 

Ismeretterjesztő előadásokat a TIT-ben a 131 volt 

hallgató közül öten tartanak, rendszeresen. 

Mivel a kémia szaktárit ismeretei a gyakorlati élet 

számos területével állnak kapcsolatban, pedagógusainktól 

elvárnánk ezen a területen ?.s a nagyobb aktivitást. 

Tekintve, hogy az ismeretterjesztés fontos közéleti 

munka, 1977-ben összesitést készitettünk arról, hogy 

Csongrád megyébala a Dedag6„:usok  milyeit mértékben kapcso-

lódnak be a TIT munkájába:  

Közigazgatási 
terüiot 

1977-ben Szegeden, a TIT-ben nyilvántar- 
tott előadók szd a /fő/ 

.18•. 
tanár 

ozep 	s 
Pőisk. 
tanár  

"ois1so- 
lai, 
e yetenii 
diák 

gye. •eszesen 

férfi nő férfi no  férfi no  
Szeged város 4 21 153 70 301 6 416 139 

Szeged járás 71 73 2 2 - 275 293 125 

Hádne zővásárhely 8 8 18 9 58 99 1!- 2 48 

Szentes váztus 6 4 12 7 - 67 74 22 

Szentes járás 31 24 - - - 153 161 47 

Makó  j  áras 13 23 - -- - 79 85 40 

Összesen 138 153 135 	88 222 all 1186 421 

Összes 	 pedagógus 	fő 	Összes e1őad6 	1607 fő 

30.  táblázat  
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A táblázatbál regglapitható, hogy az előadók 35,4 %-

át a pedagógusok terezik ki, rrig az orvosok, mérnökök, Go-

gászok, tanácsi vezetők stb. együttesen az összes előadók 

42,2 %-át. 

Az általános iskolai pedagógusok közül, az ismeet-

terjesztésben a férfiak az aktivabbak. /Figyelembe véve a 

számadatoknál azt is, hogy az általános iskolai pedagógu-

sok többsége nő./ 

Örvendetes tény, hogy a főiskolai és egyetemi diákok 

nagy száriban tevékenykednek az ismeretterjesztés tez=üle-

tén. 

Az ismeretterjesztéshez korszerü ismeretekre  van 

szükség. Napjainkban az emberiség áltai  felhalmozott is-

meretek óriási ütemü gyarapodásának lehetünk tanul, amely 

az oktatás-nevelés szakmai ele:eit tekintve is újabb és 

újabb követelményeket támaszt a pedagógusok munkájával 

szemben. 

"A  tankönyvek öt évenként cserélődnek. Mindenki el- 

maradhat a gyorskló világban, de a tanítók soha. Az ő 

munkájuktól függ, milyen lesz néhány évtized múlva a ter-

melékenység, életszinvonal, milyen lesz népünk helyezése 

a nemzetek versenyében." - írja Marx György /27/. 

Tehát nemcsak egyéni, hanem társadalmi igény is a 

pedagógusok folyamatos önképzése. tervszegi^. tevábbképzése. 
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A folyamatos Unképzéshez, továbbképzéshez lehető-

séget Nyújtanak a rendszeres, szervezett képzési formák. 

A felmérés során megvizsgáltuk,  hogy  volt  hallatóink a 

főiskolai tanulmányaik befejezése után r.?i en szervezett 

továbbképzésben vettek részt. 

A 131 pedagógus Gyakorisága az egyes tovEíbbképzé-

sekben: 

marxista egyetem 	 8 fő 

egyetemi /szaktár yi/ to-
vábbtanulás 	 32 fő 

nyelvtanfolyam 	 7 fő 

nyári akadémia 	 8 fő 

nyári egyetem 	 7 fő 

komplex kémiai, matematikai 
vad biológiai továbbkép- 
zés 	 45 fő 

rajvezetői, csapatvezetői 
továbbképzés 	 20 fő 

egyéb /sport stb./ 	 6 fő 

neji vett részt semmiben 	34 fő 	/ktizüliik 20 fő 
3 évnél hosszabb muniaviszonzayal ren-
delkel;iW 
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A közéleti aktivitás és a továbbképzés kapcsolata 

a munkaviszonyban töltött évek figyelembevételével 

T,Tunkavi-
szoriyban. 
töltött 

idő 

Társadalmi-közéleti munkában 

Akt i v Passzív 

Üssz. 
fő 

Továbbképzés- 
ben részt 

vett 

Össz. 
fő 

Továbbképzés-
ben részt 

vett 

1-3 év 24 18 fő 75% 9 
, 

2fő 22% 

4-13év 67 56 fő 81% 31 21 fő 68% 

összesen 91 74 fő 70 % 40 23 fő 58 % 

31. táblázat 

Azok a pedagógusok, akik társadalmi-közéleti munkát 

végeznek, aktivabbak az önképzésben is. A legna gyobb szá-

zalékban azok a tanárok vettek részt továbbképzésben, akik 

több időt töltöttek munkaviszonyban és közösségi, közéleti 

tevékenységet is folytatnak. 

A társadalmi-közéleti munka sem végezhető korszerű 

isiseretek nélkül. 
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2.6.6. Az egyéni személyes tulajdonságok szerepe 

"A pedagógus a társadalom megbizottja, akinek 

hivatása a társadalmi értékek átszármaztatása az ifjú nem-

zedékre. Mint ilyen, akkor hat igazán, ha valóban korának 

társadalmi igényeit és haladó eszméit képviseli" /28/. 

A hivatás betöltése a környezeti adottságokon kivül 

és a szakmai /szaktárgyi, pedagógiai/ felkészültség mel-

lett, sokban függ a pedagógus személyi tulajdonsá;aitál is. 

"Minden eddigi vizsgálatunk azt bizonyitja, hogy bár-

mennyire hasznos is a jövendő pedagógusok érdeklődése a  

tanitandó tárgya: vagy technikák iránt - különösen a fel-

ső osztályokban müködőknél -, a tanitói hivatást meghatá-

rozó fő motiváció az érdeklődés az ember fejlődése iránt  

a különböző müvelődési javak hatására, a gyermekek szere-

tete és végül a nevelés társadalmi jelentőségének megérté-

se." /Roger Gal//29/ 

A legalapvetőbb tulajdonságok, a jó megfigyelőképes- 

sé, szervezőkészség, megfelelő közlőképessép mellett a 

pedagógus fontos tulajdonságának kell lennie az emberek 

iránti megértésnek, türelemnek, nyiltságnak, segitőkész-

sek és a munkában az igényessépiek, következetességnek. 

Ezek a tulajdonságok a pedagógus hivatás nélkülözhe-

tetlen alapelemei, melyek szükségesek a hatékony oktató-

-nevelő munka és a társadalmi-közéleti munka végzéséhez is. 
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Sajnos sok embert öncélok hajtanak a munkahelyen és 

a magánéletben is, és a  közösség  érdekeit csak akkor ve-

szik figyelembe, ha azt egyéni érdekük is kivánja. 

Az életkörülmények javulásával újabb gondok szület-

nek. Felelőtlenebbek, meggondolatlanabbak és sokszor 

életcélnélküliek a fiatalok, felnőttek. /A sok válás, a 

szellemileg fogyatékos gyermekek szrírának növekedése is 

a felelőtlenség következménye./ 

A  gyermek anyagi gondozásában egyre több segitséget 

nyújt az állam a szülőknek, de a család gyermeknevelő 

funkcióját is sok esetben az iskolának kell átvennie /a 

családok többségében mindkét szülő dolgozik/. Az intéz-

ményes nevelés, annak igénylése felgyorsul. 

A tanár feladata lesz a gyermekekben, tanitványaiban 

kifejleszteni azokat az emberi tulajdonságokat - megér- 

ée, segitőkészség -, amelyek gyakorlását sok-

szor nem  tapasztalják a családban, környezetükben a ta-

nulók. 

De a uedagógus feladata a tanitványokon keresztül 

vagy közvetlenül, a szülők nevelése is. 

Az a pedagógus tud ezeknek a feladatoknak eleget ten-

ni, aki jó megfigyelőképességgel, megfelelő közlőképemség-

bel, szervezői képességgel rendelkezik, megértő éo segitő-

kész - e tulajdonságok birtokában megtalálja azokat a le- 

hetőségeket, amelyekben a társadalom kisebb, nagyobb kö-

zösségének mindennapi életét, egy-egy hétköznapját, ünnep- 
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napját tartalmassá teheti, formálhatja. 

Kivánatos lenne, hogy a pedagógus pályára csak azok 

kerüljenek, akik munkájukkal teljesen tudnak azonosulni, 

a munkát hivatásuknak, szenvedélyüknek őrzik. 

A jövő pedagógusainak "formálását" közvetlen pél-

damutatással,  már az általános iskolában el kell kezdeni , . 

"A társadalomban egyetlen hivatás, szakisa, foglalkozás 

dolgozói nincsenek abban a helyzetben, mint a pedagógusok, 

hogy saját utánpótlástalpat olyan hosszú idő alatt választ-

hatnák ki  munkahelyi körnS ezctiikből ás egyben nevelhetnék 

is jövendő feladatuk általános én speciális követelményei-

re, mint a pedagógusok." /30/ 

Főiskolai oktató-nevelő munkánkban  nekünk, főisko-

lai oktatóknak is szocialista hivatástudattal  kell hall-

gatóink újra fogékony, változásokra érzékeny személyisé-

gét gazdagitani. 
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3. A TÁRSADALMI AKTIVITÁS FOKOZÁSÁNAK L.e TETŐSÉGEI 

A felmérésben_ résztvevő pedagógusok többsége elismeri  

a társadalmi-közéleti munka jelentőségét, szükségességét 

abban az esetben is, ha pillanatnyi helyzete nem teszi le-

hetővé az aktív részvételt. E dolgozatban a leveleikből 

idézett sorok feltárják azokat a problémákat is,  amelyek 

megoldása aktivitásuk fokozását segithetné elő.  

Leveleikben azt is kifejezésre juttatják, hogy  a 

pedagógus társadalmi-közéleti tevékenységének leginkább  

az iskolához, a tanitv4nyoküoz kellene kapcsolódnia. Leg-

jelentősebbnek a tanitványokkal együtt végzett társadal-

mi munkát tekintik, mert ez egyrészt sok  lehetőséget  ad 

a szocialista embertipus formálására, másrészt az isko-

lai közösség /tanuló csoport/ könnyen elérhető, szervez-

hető a pedagógus részéről. 

3.1. A főiskolai oktató-nevelő munka tennivalói a 

hall atók közéleti munkára nevelése területén 

A pedagógus utánpótlás kiválasztása döntően a sz k-

ti felkészültség alapján történik. Jó lenne azonban, 

ha emellett a középiskolák reálisabb iellemzései is elő-

segitenók a megfelelő egének kiválasztását a főiskolai 

felvételi vizsgán. "A legtehetségesebb fiatalok közül 

kellene verbuválni a jövőbe induló nemzedék kiképzőit, a 

legjobbakat kellene megnyerni minden módon, az anyagi 

ösztönzés - ma  már  látjuk, nem szégyellnivaló - eszkö- 



zeivel is. Saját :lövőjén spórol az a társadalom, amely 

erre nem gondol." /31/ 

A főiskolára bekertilt jelöltek elsődleges példa-

képe a főiskolai oktató. Az oktatók feladata, hogy a 

képzés folyamán a szaktárgyakon keresztül az élet felé 

irányitsa a hallgatók érdeklődését, megértesse az iskola 

helyét az egész társadalomban. "A pedagógusok intéziAnyes 

nevelésében együtt kell jelentkeznie a szarai-ideológiai 

a neveléetudományi  és a társadalmi-pedagógiai  $  akorlati 

feladatokra történő felkészitésnek." !32/ 

A tanárképző főiskolákon bevezetett oktatástechno- 

lógia, úttörővezetés, közoktatáspolitikai tárgyak okta- 

tása a pedagógusjelöltek korazerübb felkészitését  kiván-

Lak biztositar._i. 

Kivánatos lenne, hogy a hallgatók "az elméleti isme-

retekre épitve, tapasztalt népmüvelák segitségével funk-

ciójuk ellátása közben ,  ismerjék meg az egyes közmüvelődé-

si intézményeket, az intézmények egymáshoz és az oktatási 

intézményekhez való viszonyát, a településben betöltött 

szerepét." Szakterületükön önálló közművelődési feladatot 

oldjanak  meg ! /33/ 

Az egyes tankörök csoportvezető tanárainak meg kel-

lene keresni az olyan társadalmi murkatertiletet, ahol - le-

hetőségükhöz mérten - tanitványaikkal együtt, azok önálló-

ságát biztosi tva, tevékenykednek! Az együtt végzett munka 

során tudatosan  készitenók fel a tanárjelölteket a társa- 
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dalmi-közéleti feladatod, uegbizatások ellátására. A cso-

portvezető tanárok ezirányA munkáját a szaktárt,yi felada-

tokkal azonos rangra kellene emelni! 

A  KISZ részéről  az egyéni feladatvállalásokhoz ösz-

szeállitott :favasiatokról  minden főiskolai hallatót meg-

felelően tájékoztatni kell! Kívánatos lenne,  hogy az egyes 

munkaterületeknek aktiv, tanár felelőse is legyen!  Minden  

vállalt illetve elvégzett munkát iaeK elelő szinten  értékel-

ni kell! 

A következő munkaterületek széles lehetőséget bizto-

sitanak ahhoz, hogy a .tanévjelöltek saját érdeklődési kö-

rüknek és személyi adottságuknak megfelelő feladatot vá-

laszthassanak. 

Egyéni feladatvállaláshoz javaslat a főiskolai KISZ 

részéről /1976/77-ben/. 

Altit.-prop. munka területén 

TIT-ben való részvétel, propagandista munka, politi-

kai vetélkedő szervezése. 

Uttörő 	szakkör vezetése, raj patronálása, ve- 

télkedők szervezése, ifivezetői munka. 

Kollégiumban, Vöröskeresztben, Szakszervezetben prop.m. 

Tanulmányi munka területén 

Felvételi előkészitő bizottság munkájában való részvétel 

Tudorlányos diákköri tevékenység 

Szakkollégiumi tevékenység 
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Kulturális munka területén  

KISZ klubban megbizatáo 

öntevékeny művészeti együttesben, szakkörben való 

részvétel. 

Nevelőotthon, szakmunkásképző intézetek patronálása. 

Alapszervezeti kulturális rendezvényeken végzendő 

munka. 

Gyárak, vállalatos- klubjainak patronálása. 

Sportmunka területén 

Házibajnokságok szervezése 

LUISZ munkájába való bekapcsolódás 

Általános iskolai  sport foglalkozások 

Rohanó, fejlődő  világunkban a követelmények a peda-

gógussal szemben társadalni, ideológiai, szakmai általá-

nos raüveltség szempontjából egyaránt soha nem tapasztalt 

sokoldalúságot követelne. De  a  pedagógus  nemcsak tudásá-

val, hozzáértésével, szakértelmével nevel, hanem reggyő-

ződése, aktivitása is hatással van egész környezetére. 

Ahogy Ágoston György professzor irja: 

"iieg ;yőződést csak meggyőződés tuti kiváltani, 

szenvedélyt csak szenvedély tud lánca lobbantani, 

kommunista ifjúságot csak  kommunista  lelkületű 

pedagógusok tudnak nevelni." /34/ 
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BEFEJEZLS  

Vizsgálatunk többszempontú szociológiai felmérés 

volt, amely a pedagógusokkal kapcsolatos társadalmi el-

várások gyakorlati megvalósulásának lehetőségeit elere-

zi• 

"A mai hazai szociológia - egynéhány kivételtől 

eltekintve - alapjaiban marxista törekvésii." "A szocia-

lizmust épitő társadalomban egyenesen elvi és egyben 

gyakorlati szükségesség." "Konkrét társadalmi tényekre 

irányul - elkerülhetetlenül kritikai is." De célja nem 

a társadalomkritika, hanem a valóság feltárása. 

Idea a társadalomnak, társadalmi rendszernek kell a 

kritikára válaszolni, hanem azoknak a szerveknek, ame-

lyeknek egy-egy területen felelősséget kell vállalni 

azért a munkáért, amelyet éppen a szociológia elemzett 

/35I. 
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A felmérés  k é r d ő i v e 

Ke6ves Kartársnő, Kartárs! 

Tanszékünk szeretné megismerni az elmult 13 évben vég-

zett hallgatóink társadalmi-közéleti tevékenységét és azo-
kat a kirülanényeket, amelyek ilyen irényu munkájukat befo-

lyásolják. 

Arra kérem, hogy a mellékelt kérdőivet őszintén, jól 
étgondolva és az alábbi eligazités szerint kitöltve, néhány 
nap mulva sziveskedjék tanszékünkre visszajuttatni. 

Fáradozását, segitségét előre is köszönöm. 
Oktató-nevelő munkájához erőt, egészséget és sok sikert 

kivén/ok/ 

a Kémiai Tanszék ős Dr. Derecz Arpádné 
fái ek. tanársegéd 

A kérddiv kitöltése: 

1./ ha a feltett kárrésre a válasz, szavakkal me adott, 
huzza alá a me t,feleló szót vas, szavalat; 

2./ Ha a kérdésre nem szóval kell válaszolni, a feleletet 
a megfelelő sor és oszlop metszéspontjában +-el jelölje. 

3./ A név rovatába a kérdőiv kitöltése után döntse el,  hogy  
beirja-e nevét. 

I. 
Személyi adatot  

1. Neme: nő,  férfi 

Név /leánykori név is/ : 	  

2. Születési hetyés év. 	  

3. Főiskolai tanulmányait melyik  évben kezdte: 	  
végezte: 	 

4. Testvéreinek száma: nincs, egy, több 

5. Családi állapota: házas, elvált, özvegy, hajadon, nőtlen. 
6. ílány gycr e 	van: nincs, egy, kettő, három, több. 

K.:250 pld. Kémia 1. 
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II.  

Tanulmány okhelve. munkahe1  

1. Tanulmányait hol végezte?  

alt. iakola: külterület, kczsé€, véros  
Középiskolu: süwS~~ , v4ros  

2. Tanulmányai alt t hol lakott?  

	.24.1L411 kolVEiU-IAg rokopn l_albtrieibgn_  
41/.iskola  

Középiskola  

Fóiskola  

3. Jelenleg hol lakik: sajét lakósban  
szolgálati lakásban  

szülőknél  
albérletben  

rokonnél  

4. Lakása hol van: külterület, község, véros  
5. Munkahelye hol van: külterület, község, város  
6. Lakhelyén dolgozik-e: igen, nem  

III. 

:4:4-  ulm6rLyi munka  

1. Szaktérgyai: kémia, matematika, mi]szaki, fizika, biológia,  
ének, rajz, testnevelés  

2. Tanulményi átlageredménye:  

	IlLg@él~ep hözeg. .,g - 
 -~~  -  ~ elep _ - 

 

6 zépi&kola IV,ps,2=,fflé  v  

	trgtIstigi 	  

	

Fői skola_IIIséyfs,2:fél1v 	  

	 IV,,,évf:,2,=,filAv 	  

okle34i  

K.:25C pld. Kémia T.  
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3. Főiskolai tanulmányainak befejezése után milyen szervezett  
továbbképzésben vett részt: marxista etyetem  

egyetemi továbbtanulás /szaktárgyi/  
nyelvtanfolyam  

nyári akadémia  

nyári egyetem  

eE_yéb  

IV.  

:;unkgviezonyairti vonatkozó adatok  
1. Dolgozott-e az érettségi után: igen, nem  

2. A főiskolai tanulmányok befejezése után hol dolgozott és  
milyen beosztásban? /amelyik évben nem dolgozott, ott en-
nek indokét jegyezze be/  

Végzés utáni 	Pedagógus munkak:irben Nem pedagógus munka- 

beosztása 	köLbgr_bgo s z3,,áza_ __  

gl  aő • é vbgn  

tvbei}  

_ _____ 
nyoloaL,ik " 	  
ki~er~cgd~~   "   
tize ~i~c 	"  

tizenel,ygdík  "  

tizenkettedik  "  

tizenhormadik "  

3. Változtatott -e munkahplyett igen, nem  
Ha igen,,akkor ezt az  előző  táblázat  megfelelő  

helyén +-el jelölje.  

"  

"  

" 

• 
 

i-.arm$dik   

Hegye t i r   
I,tbdi,k 	  

hatodik  

hetelik 

K.:250 pld. Kémia I.  



V.  

Sellőkre. hézaetérsrh- vonatk zó adatok  
1. Apja  lemagasabb iskolai végzettsége: élt. iskola, szakmun-

kásképző, közéoisk. , főiskola  
fi . zi kai dolgozó-e: igen, nem  
milyen közéleti metbizatésa volt. 	 

2. Anyja  állt-e munkaviszonyban: igen, nem  

milyen közéleti megbizatása volt.  

	

g. HézastarsbwaA.  ls  aagasabb iskolai végzettsége: 	 
fizikai dolgozó-e: igen, nem  
milyen közéleti munkát végez: 	  

VI.  
Közéleti tevékenység,  

A. /Középiskolai tanuhaényai  alatt: milyen, legalább 1 hónapig  

tartó negbizatésa, funkciója volt?  

	Intézeten be141 _ _ _ _  Intézeten  kiviit  
troli I i kaj 	  

gzgkmai  kel t u,~éli. 	  
3./Főiskolai tanulmányai  alatt:  1. :.ilyen tömegszervezetnek volt tatja: KISZ, Párt, Vö-

rAsR- eres? t, Szakszervezet, Sportkör, egyéb, még-

pedig. 	  
2. i. ilyen,legl•lébb 1 hónapnál hosszabb ideig tartó meg-

bizatása, funkciója volt?  

Politikai 	;szakmai 	E'yéb  

/pl. KIS titkár, /pl . diékkári , árvahézi/ /pl.tanulnányi uttör6vezetó/ csog.vez.L  

I. 42f.  

II. tvf.  

III. évfs  

IV. évf.  

Y.:250  pld. I;émia T.  
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3. Jelölje a megfelelő oe tU je llel vagy betli jelekkel, hogy 

térsadalmiT közéleti munké'át /alkalou:szerüt isi/ 

milyen i .nditékokból  végezte: megbizták /L/ 

maga kereste a munkalehetőséget /E•/ 

szivesen foglalkozott vele /C/ 

nem akarta visszautasitani /D/ 

kötelességérzetLÓl /G/ 

Tevékenység 	bietü jelek 
Politir cd 
Szakmai 

Kulturélis 

Egyé b 
mégpedig 

4. Kapott-e elismerést munkájáért: rendszeresen 

alkalmanként 

nem 

5. Hol szerzett élmén i  ek keltették fel  vary  fokozták érdeklő-
dését a /főiskolai tanulmányok alatti és későbbi/ társa-
dalmi-közéleti munkék végzése irént: 

szaktárgyak elméleti és gyakorlati foglalkozásai 

marxista térgyak foglalkozásai 
pedag6gi ai 	" 	" 

pszichológiai "  

tanitési gyakorlatok 

is:ol6' vivit]i foglalkozások gyerekekkel /esetleg fel-

kollégiumi közöasé6i élet 	nőtekkel/ 

KISZ funkcionáriusok példája 

az oktatók személyes példamutatása /pl. közCeti mun- 

kája/ 

főiskolai politikai rendezvények /pl. szabad pártnap/ 
főiskolai kulturális rendezvények /pl. vetélkedő/ 

szaktanszékek rendezvényei /pl. szakest/ 
vezetőképző táborok /pl. uttörő/ 

tanulmányi kiréndulés 

tudományos diákkör 
egyéb, mégpedig: 
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C./ A :3ISKuLAI TANULMÁNYOK 6..FEJEZ Si: UTÁN  

1. Fő foglalkozásu :.,unkakörben munkája elvégzéséhez éttag-
ban heti kény óra szikséEe:? 	6ra 

2. ;:ilyen tö egszervezet ta4 ja : Párt, KISZ, Szak.zervezet, 
Vöröskereszt, sportkör, eEyéb, mée. pedig: 

3. Térsaf'almi-k3zéleti ..unkát: jelenleg végez 
197E elóttv4 4,zett 
nem végez 

4. h a végzett va íy 	 végez társadalmi-közélet munkát  
hol végzett /J-val jelölje/ jelenleg hol végez / -ve1 jelölje/: 

Iskolában Iskolán 	munkája tartalma 
	 kj,vjll 	  
Lértj, KIS4,, Uttörb  
Szakgzgrvezet 
riönyv_tár_ 
if j,ueéJ klub  
A+U EU i  

Ipaács  

közmüve1ődési 
_,i rénYIJA pofiz t 	  

tömegkomrnuni -
k$ci6 

2zem.L. gysr  

művelődési i,e► z 
,_,/kultnrottronL  

egyéb 
mégge difi  

5. Térsadalmi-közéleti tevékenysége: alkaloaazerü 
&Liss d6 ,jelleg-l! 

K.:250 pld. :"émia T. 
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b. Társadalmi funkciója: nincs  

állami  

Párt  

sza!:szervezet  

KISZ  

egyéb, mégpedig: • • • • • • 11 • • •  

7. Közéleti munkájának vállalását és v:gzéeánek intenzit' " sét  

hogyan befolyásoltAir /L-jellel jelelje/, ill. befolytsol- 

jók /6-jellel jelölje/ felettesei és más közéleti vezetők:  
serkentették: 	 
kényszeri tették: 	 

gátolták: 	  
nem befolyásolták: 	• • • •  

8. Kapott-c- iil. kap-e  teWkenysé ;éhezz erkölcsi támosgatást:igen  

nem  

anyagi 	: i €en  

nem  

9. ,.apott_e erkölcsi, anyagi elismeréstY /a mei felelő szót  

hozza  
10. Származott-e valamilyen előny közéleti tevékenységéből:  

előléptetés  
fizetésemelés  
egyéb, méepedig• 	 

11. Tanitványait belevonja-e közéleti tevékennséEébt /pl.  

tánccsoporttal szerepel/ igen, nem.  

~•a igen, havonta kb. hány személy? 	 
kb. hány órában 	• .. • . •  

12. Jelenlek, menn,i időt vesz igénye közéleti munkája, heti  

étla.gban 	 óra  

13. kiben 	munkájának eredményességét?  

K.:250 pld. Kémia T.  
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14. Soroljon fel olyan társadalmi-közéleti munkét munkahelye 
és lakhelye környezetében, amelyben ugyan nem vesz részt, 
de alkalma lenne tevékenykedni benne: 

15. .mai az oka, hogy nem vesz ré . zt az ; n által felsorolt 
munkákban? mér sok térsaJalmi munkét végez 

munkahelyi elfoglaltsác 
cselédi 	 " 

egészségi okok 
felkérésre vér 
ud.. 'rzi .elentőségét 
személyi ellentét 
réterme ttség hiánya 

eaéb , mégpedig:. 	 

16. Résztvesz-e mások által szervezett rendezvényekben: 
rendszeresen 

ritkán 
nem 

VII.  
Véleménye a peda;J,usok közéleti tevékenységéről? 

VIII.  
.ennyi időt forditott a k4rdóiv kitöltésére? 	  ára 

K.:250  pld. Kémia T. 


