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"A  tenulók teljeeitménye nagynórtókben 
függ ettói 9  bogy  eikerfn-e e legjobb 
módszereket megtaleilnunk. 
rage  szavakkal: függ e  pedagógus  munkár. 
jánek batókonyedgdtőlo. Az  iskoláinkban 
alkolmezott pedagógiai  mödezerek tekin-
tetében nóg nagyok  a  tartalékok. Ne .e 
kdvetelnónyek leszaiitdsában 9  hanem az 
igónye®ebb munkában keressük a negolddst SOt 

/f3vári Miklós 
el®aiéi Iveszéde e KB 1982. április 7-i ülésén/. 



I. BEVEZETÉS  

A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága 

1982. áprilisában határozatot hozott a közoktatás fejlesz- 

téséről. Ennek alapján indult meg e széleskörü munka, amely 

célul tüzte ki a magyar közoktatás rendszerének továbbfej-

lesztésére vonatkozó javaslatok kidolgozását. 

A továbbfejlesztés koncepciójának megfogalmazásakor a fő 

gondolkodási irányok a következők voltak; 

- a közoktatás helyzetériek és jövőjének megitélése szocio-

lógia , közgazdasági és egyetemes müvelődéspolitikai szem-

pontok szerint, 

- az iskolakép váltózása az iskolarendszertől a müveltségi 

anyag strukturájáig, 

- a permanens müvelődés - nevelés teóriája, annak egységes 

szemlélete. 

A fenti irányok a megelőző tiz évben fogalmazódtak  meg.  A 

társadalmilag szervezett nevelés hazai történetében még soha 

nem volt olyan korszak, amelyben ennyire nyitottan, sokrétü- 

en, problémára orientáltan, kritikusan és ilyen sokan gondol- 

kodtak volna a közoktatás jelenéről, jövőjéről. A közoktatás 

kérdése közügy lett, az érdeklődés társadalmi szinten széles-

körü, esetenként felfokozott. A különböző szakmai folyóira-

tokba, könyvekben 1982-ben láttak először napvilágot a javas- 

latok a közoktatás fejlesztésére, melyek a vélemények alapján 

és viták során tovább módosultak. 

A Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságától az 

Országos Pedagógiai Intézeten keresztül a szakminisztériumo- 



kon át a publicisták munkája nyomán az ujságokben, rádióban, 

TV-ben szinte mindenki e témát tárgyalta. A Művelődési Minisz- 

térium 1983 szeptemberében az oktatáspolitikai hetilapban 

/Köznevelés/ bocsátotta vitára javaslatát, a fejlesztés távlati 

irányelveit. 

Ezek az irányelvek mint követelményt megfogalmazzák az iskolá-

val szemben, hogy alapvető feladata e személyiség fejlesztése: 

Konkréte)ben, hogy formálja a fiatalok személyiségét, alakitsa 

ki az éntudatot, az azonosságtudatot, neveljen önismeretre, 

tudatos fegyelemre, alakitsa ki az akarati- erkölcsi jellemvo-

násokat. Alakitse ki a felnövekvő nemzedék elkötelezettségét 

a szocializmus ügye, a haladás eszméi iránt. 

Fejlessze a társadalmi - közéleti aktivitáshoz szükséges kész-

ségeiket és kezdeményező képességüket. Alakitsa ki a szocialis-- 

ta emberre jellemző személyiségjegyeket:/Horváth, 1982, Mihály - 

Szebenyi - Vajó, 1983/. 

A személyiségformálást, mint feladatot az érvényben levő 

nevelési- oktatási programok az iskolarendszer egészére megfo-

galmazzák. E folyamatban a középiskolás szakasz igen jelentős 

erre az időszakra /14-18 év/ esik a pubertáskor második fázisa, 

az ifjuvá válás folyamata. Soha ekkora változás nem következik 

be az ember személyiségében, mint ebben az életszakaszban. 

Alapját a biológiai és pszichológiai feltételek létrejötte adja, 

amely főleg a serdülőkorra jellemző. A felnőttéválás folyamatá-

nak e meghatározó szakasza a középiskolás évekre esik, melyre 

jellemző a fokozatos szocializálódás és az önálló felnőtt életre 

való felkészülés. Az iskola nevelési célja segitenl ezt a folya- 

matot. 
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A középiskola olyan fiatalokat szeretne kibocsátani, akik 

akarnak és tudnak a természet, a társadalom változatos értékei-

vel élni, egyéniségüket képesek minél teljesebben kibontakoz-

tatni, annak fejlesztésére törekszenek. Lényeges az emberi ön-

érték kibontakoztatása, hogy a történelmileg - társadalmilag 

adott feltételek között az egyén élete a legteljesebb legyen, 

otthon érezze magát ez őt körülvevő világban. 

A szakközépiskolában határozott életpályára történik a felké- 

szités-e szakmai elméleti és gyakorla ti  tárgyakon keresztül -  

a személyiség olyan formálását feltételezi, amely szakmárs . 

orientált, hogy kialakuljon a szakma iránti attitüd /Duró,1982/. 

Mindezeknek a feladatoknak a szakközépiskola csak akkor 

tud megfelelni, ha találkozik egymással a fiatalok pályaválasz- 7  

tási szándéka ős a társadalom által nyujtott továbbtanulási- és 

munkalehetőség. Ez nem kis feladatot jelent a pályaválasztás 

előtt álló 14 éves tanulónak. Az ember életének az egyik leg- 

jelentősebb, legmesszebbre ható mozzanata ez. A fiatal pálya- 

választását a tanuló egyéni hajlama és adottsága :, a család ős 

környezet hatása befolyásolja. A pályaválasztás pedagógiai irá- 

nyitása mindig fontos szülői és nevelői feladatnak számított, 

hisz a körültekintő és helyes választás nemcsak a tanuló szem- 

pontjából sorsdöntő, hanem az iskolai munkát is sokféle képpen 

befolyásolja /Kelemen, 1981/. 

A 14 évesen történő pályaválasztás sok változást hoz a serdülő 

életében.- Jelenti az uj iskolafokozatba való átmenetet, a meg-

szokott közösség elhagyását, uj társak keresését, uj közösséget, 

e legtöbb fiatalnál a családtól való elszakadást, a kollégiumi 

életbe való beilleszkedést, szakközépiskolában a fizikai munkára 

való nevelést. 



Az iskolafokozat közötti átmenet időszaka a serdülőkorra esik, 

amikor a serdülők pályaelképzelése még többnyire homályos, ha- 

térozetlan. Ebben a legellentmondásosabb korban kell a tanuló-

nak az uj iskolafokozat követelményeinek eleget tenni, amely 

amugy is rányomja bélyegét a cselekvés fejlődésére, érzelmeire, 

akaratára és egész személyiségének alakulására. 

A pubertás kor pszichológiáját a tudomány alaposan feltárta, de 

az e korra eső iskolaváltoztatás /uj közösségbe való beillesz-

kedés ,, az uj iskola kivánalmaival való azonosulás, a családtól 

való elszakadás, az általános iskolából hozott ismeretek meg- 

bithatósága, mennyisége, az uj tanárokhoz való alkalmazkodási 

tudomány által kevésbé kidolgozott terület, pedig ez valamennyi 

szakközépiskolának alapvető gondja. 

I.  A. témaválasztás indoklása  

Az iskolánk 3o éves gyakorlati tapasztalatai igazolják, . 

valamint a szakirodalom hiánya is jelzi ama megállapitás igaz 

voltát, mely szerint a középiskolák e személyiségfejlesztés 

gondjaival küszködnek és a nevelési célkitűzéseket csak részben 

tudják megvalósiteni. E problémakör jelentőségét sem a széles-

körben értelmezett, sem e szakmai pedagógiai közvélemény nem 

érzékeli olyan szinten, mint azt jelentősége indokolja. 

Napjaink pedagógiai gyakorlatában,-az esetek többségét tekintve - 

cask  általában beszélnek e nevelés - oktatás folyamatában a 

személyiség fejlesztéséről. Nem tekintik fontos feladatnak, 

pedig az iskolafokozatok közötti átmenet egyik legfőbb, figyel-

met érdemlő pszichológiai problémája. Ha jól tudjuk felmérni, 

irányitan .i, akkor jelentős mértékben segithetjük e tanulói be- 

illeszkedést, az uj követelményeknek való megfelelés vágyát, 



5 

a szakma iránti érdeklődés felkeltését, a pályatükörnek meg-

felelő identitás kialakitását. 

A 8. osztályos tanulók pályaválasztási szándékából megállapit-

ható, hogy a fiatalokat élénken foglalkoztatja a pályaválasz-

tás kérdése, hisz a személyiségfejlődés e szakaszában az önálló-

sulási, önmegvalósitási igény jelentős mértékben felerősödik. 

A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos általános pszichológiai 

feltételezések kiterjeszthetők a pályaválasztási érettség kia- 

lakitásának folyamatára, mivel "...az egyének pályaválasztása 

személyiségükhöz kapcsolódva alakul" /Rókusfalvy, 1969/. 

A pályaválasztási érettséget jelentős mértékben meghatározzák 

a személyiség általános jellemzői, amelyek viszonylagos autono-

miával rendelkeznek, és adott fejlettségi szinten. meghatározha-

tók /Zakar, 1978/. 

A középiskolába beiskolázott elsőosztályos tanulóknál elsősorban 

azok a személyiség tulajdonságok mutathatók ki, amelyek személyes 

érvényesülésükhöz szükségesek. 

Az osztályfőnökök, a tanárok gondja az első osztályokba be-

iskolázott tanulók megismerését illetően többrétü. Iskolai gya- 

korlatunk igazolja, hogy többségük ismerni akarja a tanitványok 

előző életét. Az első információt nyujtó dokumentumok az álta-

lános iskolai osztályfőnöki jellemzések. A második már a közvet-

len találkozás a felvételi vizsga vagy a beszélgetés, melyre a 

tanulók az ellenörző könyvüket is hozzák magukkal. A felvételi 

vizsga természetesen tanulmányi vonatkozásban alaposabb megisme- 

rést tesz lehetővé. A felsorolt alkalmak az első találkozást is 

jelentik a leendő osztályfőnökökkel. További tájékoztatás szár-

mazhatna az osztályfőnöki feljegyzésekből, ezek azonban kevés 



tanuló esetében jutnak el a középiskolába. A mai gyakorlat sze- 

rint nem kötelező az általános iskolai osztályfőnöki feljegyzé-

seket elküldeni a középiskolának, mint ahogy e középiskola sem 

küldi tovább á felsőfoku intézményeknek vagy a munkahelyeknek 

az ilyen dokumentumokat. 

A jelentkezési lapok 6ellemzései sajnos csak ritkán adnak 

igazán használható, a tanuló személyiségére utaló tájékoztatást. 

Általában felszínesen értékelnek, csak a szélső esetekben olvas-

hatunk a tanulók személyiségének jegyeire utaló megjegyzéseket, 

vagy dicsérik a tanulót, vagy a negativ tulajdonságokat palás-

tolják. Általában jellemzik a családi hátteret, egyrészük a 

szobák számából kiindulva. Mások a tanuló érdeklődési területeit 

és közösségi munkáját emelik ki. A jó tanulók esetben a tanul- 

mányi munka válik uralkodóvá. Rendszerint valamely - egyébként 

szükséges - vonatkozás uralja a mondanivalót a többi szempont 

rovására. 

Szakképző iskola e szintere a vizsgálatnak, ezért természe-

tes, hogy szemléletünkben meghatározó a pályaválasztási indité- 

kok elmezése. A tanulók pályaérdeklődése különböző intenzitást 

és megalapozottságot mutat, tulnyomó többségénél csak általános- 

sálban jelenik meg a választott pálya képe, és a választás nagy-

foku heterogenitást mutat /megalapozottság, realitás, rátermett-

ség/. Ebben e vonatkozásban iskolánkban még nagyobb tarkaság 

uralkodik. A nálunk oktatott élelmiszeripari szakmák népszerü-

ségi mutatója - he lenne ilyen - egyértelmüen igazolná, hogy 

nem vagyunk a divatos, közkedvelt szakmák között. 

A beiskolázott tanulők kisebb része az, aki tudatosan választja 

az egyes - iskolánkban oktatott - szakterületeket. Az erre utaló 



osztályfőnöki megjegyzések gyakran "szegényesek". A pályára irá-  

nyitás vonatkozásában - tapasztalataink szerint - még van mit . 

tenni. A jelentkezési lapok kitöltése már arra utal, hogy a_ta-

nuló, az osztályfőnök, e szülők sem tudják, mit akarnak. Gyakran  

a választott szakmát sem jelölik meg, igy csak ujabb levélváltás  

nyomán derül ki hogy mit választottak. Megesik,  hogy a felvételi  

vizsga vagy a beszélgetés alkalmával születik meg a végső döntés.  

Ilyen előzmények után kezdődik a középiskolás élet. Egyértelmü,  

hogy elsősorban az osztályfőnököknek, az első osztályokban tanító  

- oktató tanároknak is sok gonddal jár első évben a munka. Ami  

ettől is kedvezőtlenebb, hogy a tanulók is hátrányos helyzetben  

vannak, mert nem adekváttan, hanem csak általánosságban kapják a  

segitséget. Tanuló, tanár egyaránt problémák előtt áll. A tanuló-

nak elsősorban beilleszkedési ,  gondjai vannak. Az általános iskolai  

nevelés eredményeként csak ritkán értékelik önmagukat helyesen.  

A jobb tanulók általában alul, a gyengébbek felül becsülik ké-

pességeiket. A megállapitás második része fokozottan igaz a  

szülők esetében gyermekeik képességét é .s tanulmányi teljesitmé-

nyét illetően. A tanári munkában pedig a megfelelő információk  

hiányában nagy a "tehetetlenségi tényező".  Az  egyes  nevelési  

helyzetekben jelentkező problémáknak gyakran csak utána "kullog",  

nem tudja azokat megelőzni. Ezért különösen a tanév elején gya-  

kori a kimaradás ., a nehézségektől való meghátrálás, a szinten  

aluli teijesitmény, a kudarcélmény mindkét részről.- 	 -~ 

A felsorolt gondokra az 1982/83. tanévben irányult figyel-  

Mink,  amikor az első osztályokból viszonylag sokan maradtak ki-

/a beiskolázottak 12 %-a/. Kerestük az okokat.  Vizsgálódásaink  

eleinte tapogatózás szintjén mozogtak, csak később.konkretizá»  

lódtak•  
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Előtérbe került a személyiségjegyek vizsgálatának szükségessége, .. 

mint az iskolaváltás problémáit meghatározó tényező, ugyanis minél 

érettebb a tanuló pályaválasztása, annál inkább egész személyi-

sége azonosul vele és egyre nagyobb szerepet játszanak a válasz- 

tás során a belső pszichikus tényezők /Duró, 1982/. 

A problémakör a pedagógiai szociálpszichológia területére esik. 

Ilyen széleskörü vizsgálatra azonban egy iskola nem vállalkozhat. 

A sajátos gondjaink megoldására a nevelőtestületnek utmutatás 

gyanánt folytattunk vizsgálatokat. 

2. Kutatási feladatok, munkahipotézisek  

"Az önértékelés és a társakra irányuló szelektiv tájékozó-

dás kölcsönös kapcsolata a középiskolába való átmenet időszaká-

ban sajátos módon érvényesül /Duró, 1982/. 

Fontos a téma társadalmi és tudományos igényből fakadóan is, de 
átfogó képet adni egy vizsgálat eredményeire támaszkodva nem 

lehet, ezért figyelmünket a következő kérdésekre összpontositot- 

tuk; 

- Az általános iskolai zárójelentések pszichológiai elemzése 

- A tanulói elvárások önértékelési mutatói 

- Az önértékelés és társértékelés pszichológiai tényezői. 

Feltételezzük, hogy a felsorolt területeken végzett vizsgálataink 

olyan eredményeket hoznak, melyeknek birtokában választ kapunk 

felmerült problémáinkra, és e jövőre vonatkozóan osztályfőnökeink-

nek a gyakorlatban tudunk tanácsokat adni tanitványeik és osztá-

lyaik megítéléséhez, az osztály nevelési stratégiájának kialeki- 

tásához. . 



Tekintettel arra, hogy a zárójellemzések melyek a jelent 

kezési lapra kerülnek - többsége figyelernfelhivó jellegit feltéte-

leziük ' , hogy  he a középiskola ezeket a jellemzéseket alaposan, 

módszeresen értékeli jól használható információkat kap a tanuló 

családi hátteréről, személyisége jellemzőiről és ezek birtokában 

személyre szabottan tudja segiteni a középiskolai indulásukat 

a következő területeken; 

- beilleszkedési nehézségek /iskolai, kollégiumi, munkahelyi 

közösségbe/, 

- a középiskolai elvárásoknak megfelelő  tanulmányi munkában, 

- a közösségi munkában való aktivitásuk kibontakoztatásában, 

• az érdeklődési körüknek megfelelő tevékenység felé irárnyitás- 

ban, 

- a sport, a szórakozás, a szabadidő tartalmas eltöltésére való 

ráhangolásban. 

Tanulóink az iskolával, szakmával szembeni elvárásaik 

diffuz jellegéből következik, hogy értékrendszerük szerkezete 

nem stabil. A pályaválasztásuk értékrendjét gyakran a felnőttek 

határozzák meg, ezért középiskolába kerülve egy részük nem  is  

tudja mire vállalkozott. Igaz ez a megállapitásunk főleg azokra 

a tanulókra, akik második ;  vagy harmadik helyen választották a 

szakmát. Az utóbbiaknál méginkább érvényesül a szülői, tanulói 

elvárások és a társadalmi - gazdasági lehetőségek kompromisszuma. 

A fentiek alapján feltételezzük, hogy az első osztályos tanulók 

többségénél az iskolával szembeni elvárásaik fontossági sorrend- 

jében az első helyen a baráti-, társas kapcsolatok, a tanórán ki-

véli lehetőségek állnak. 
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Ezért az ilyen tipusu szakközépiskoláknak elsőrendü feladata 

a tanulmányi munka végzésére való ráhangolás, a szakma megis- 

mertetése, megszerettetése, a vele járó nehézségek elfogadtatása. 

Hipotézisünk, hogy mindezeknek az elvárásoknak a tanulók 

akkor felelnek meg, ha az iskola helyes ön- és társértékelésre 

neveli őket, felismerve az adott társadalmi és gazdasági lehető- 

ségeket. 

3. A vizsgálat .módszerei  

Az önmegismerésre az iskolának kell megtanitani a tanulókat, 

amely már az általános iskolában elkezdődik. Mivel az önmegisme-

rés alapja mások megismerése, ezért az önismeret megtanulását a 

társak megismerésével kell összekapcsolni. 

Vizsgálataink során empirikus és egzakt módszereket alkalmaztunk: 

a/ dokumentumok elemzése, amely kiterjedt a középiskolai nevelési 

tervekre és Rendtartásra, valamint a tanulókról készitett 

tárójellemzésekre, 

b/ megfigyelés /tematikus/, ami a tanulók magatartásának, telje-

sitményének, kapcsolatrendszerének felderítésére irányult. 

Ezt a szaktanárokkal, oktatókkal, kollégiumi csoportvezetők- 

kel végeztük meghatározott szempontok szerint, 

c/ strukturált kérdőív a fő területek feltárásának felsorolásá-

val, 

d/ önértékelés és a társak értékelése skálatechnika segitségével, 

e/ egyéni és csoportos beszélgetés e vizsgálat tárgykörét érintő 

részletkérdésekről, melyben a nevelők és oktatók közösen 

vettek részt, 

f/ e vizsgálat témakörében felhasználtuk a 15 éves tanári és 

nevelői tapasztalatot is. 



Ezek a módszerek kiegészitik egymást és alkalmasak arra, 

hogy más módszerekkel kontrolláljuk. Az alkalmazott módszerek 

megfelelnek a természetes pedagógiai pszichológiai kisérletezés 

követelményeinek, illetve annak több elemét magába foglalják. 

Az iskolai környezet természetes körülményeket jelentett, de 

olyan környezetet is teremtettünk, ami e vizsgálódást segitette: 

4. Avizsgált minta általános jellemzői  

Az iskola, ahol a vizsgálatot végeztük a Toldi Miklós 

Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet 

/Nagykőrös, Ceglédi u. 24 sz./. 

Az iskola 1953-ban létesült, a több mint 3o éves múltja alatt 

többezer szakmunkás és középfoku képesitésü szakembert adott 

hazánk élelmiszeriparának. Jelenleg a képzési profiljába tar-

tozik 
 

 az élelmiszertartósitó ipar /konzerv- és hütő/, a sütő- 

ipar, a baromfihus-feldolgozó ipar, a vegyi és élelmiszeripari 

gépszerelő szakma, melyek szakmunkásképzési célu szakközépis-

kolai végzettséget biztosítanak. Középfoku képzési céllal élet- 

miszeranalitikusokat képezünk. 

A képzés többszin .tü, a fenti szakokat szakmunkás és szakközép- 

iskolai szinten is oktatjuk, t@chnikus szinten a konzerv- és 

tésztaipar számára országosan biztositjuk a káderképzés után-

pótlását. Az intézethez szervesen kapcsolódik egy felnőtt tovább- 

képzési központ, ahogy. a MÉM Mérnök- és Vezetőtovábbképző Intézet 

irányításával a fenti szakok számára továbbképző és céltanfolya- 
mok szervezését és bonyolítását is végezzük. Kapcsolódik isko- 

lánkhoz az esti tagozatos, valamint a vállalati szervezésü 

szakmunkásképző és céltanfolyamok szervezése, szakfelügyelete és 
irányítása. 
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Az intézet nagyméretü, jól felszerelt 600 fős kollégiummal, 

tanműhelyekkel, tornacsarnokkal rendelkezik. Nappali tagozaton 

Boo fő egyidejü oktatására alkalmas, dolgozóinak létszáma 2oo 

fő, ebből 90 fő pedagógus. 

Beiskolázási munkánknak hagyományai alakultak ki a 3o óv 

során. Pedagógusaink szoros kapcsolatot tartanak a város és a 

környező általános iskolák 7.8. osztályaiban tanitó nevelőkkel. 

Beiskolázási felelős tanáraink rendszeresen vesznek részt szülői 

értekezleteken a pályaválasztás időszakában. Szoros e kapcsola-

tunk a vállalatok tanulmányi felelőseivel, a pályaválasztási in-

tézetekkel. A vállalatok beiskolázó tevékenysége nélkülözhetet- 

len egyrészt azért, mert nagyok e távolságok, másrészt mert 

oktatott szakmáink egy része csak nagyüzemi körülmények között 

gyakorolható. Ezért a konzervgyárak és a hütőházak körzetéből 

kell beiskoláznunk. -"A "Nyitott Kapuk" ifjusági rendezvény soro- 

zatban szivesen látunk osztályokat és mutatjuk be iskolánkat, 

megismertetjük a  tanműhelyek szakmai munkájával a pályaválasz- 

tás előtt álló fiatalokat.- Eredményesnek tünik az e módja is a 

beiskolázási propagandánknak, hogy iskolánk tanulói megbizó•-

levéllel látogatják meg volt általános iskolájukat, ahol tapasz. 

talataikat, élményeiket ismertetve tájékoztatják a 8. osztályos 

tanulókat az iskolánkban: folyó munkáról. Az  eredményességet 

vizsgálva a beiskolázás szempontjából leghatékonyabb,-- -ha a szügy .. 

lő a gyerekkel együtt jön el iskolánkba és szerez tapaszteleto- - 

kat a bemutatkozás során.- 

Beiskolázási propagandánk -szükségességét indokolja a bevezető_ .. 

ben megfogalmazott tény.- Az élelmiszeriparban a krízismert három 

müszak, az  idényjelleg, a nem mindig megfelelő gépesitettség 
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visszahuzó erőként jelentkezik. A szakközépiskolában konkrét. 

szakmára való nevelés történik a szakmai tárgyakon keresztül. 

Szakközépiskolai szinten szakonként egy-egy osztályt isko- 

lázunk be, melynek jelölése és elnevezése a következő; 

I/a élelmiszeranalitika /19-300/ 

I/b élelmiszertartósitó /1914-4/ 

I/c baromfihus-feldolgozó /1914-1/ 

I/d sütő /1914-7/ 

I/e vegyi- és élelmiszeripari gépszerelő /313-6/ 

A felmérésbe e szakközépiskolai első osztályokat vontuk be, 

melynek megoszlása a következős /l.sz.táblázat/. 

A felmérésben: résztvevő tanulők 

Osztály I/a I/b I/c I/d I/e 

Létszám; 28 31 33 32 19 

Ebből; fiu 6 6 9 8 19 

leány 22 25 24 24 - 
. 	 . 	 . 	 - 	 .. . 	 . 	 . 	 . R 	. 	 . 	 . 	 .. . 	 . 	 . 	 . . 	 . 	 . 	 . 	 .r  - . 	 . 	 .. 	 . 	 . 	 .. 	 . 

Kollégista: fiu 3 3 8 8 8 
leány 7 2o  18 18 - 

Bejáró: 	fiu 3 3 1 - 11 
leány 15  

Az I/a osztályban középfoku képzési 061101 élelmiszer-
analitikus tanulókat képezünk: Erre a szakra főleg leányok je- 

lentkeznek, az élelmiszeripar területén kedvelt szaknak számit. 

Az I/b, I/c, I/d osztályok tanulói szakmunkásképzési célu szak-

középiskolások. A tanulók nagy része a szakmák ismerete nélkül 

jelölte meg iskolánkat továbbtanulási célként. Az érettségi 

megszerzése volt a fő cél szülőknek és tanulóknak egyaránt. 
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A jelentkezések alapján válogatási lehetőségünk itt szinte alig 

volttanulmányi .eredményük a 8. osztály elvégzése után 3,o-3,5. 

Többen más szakmát szerettek volna választani, mivel felvételt 

nem nyertek a Pályaválasztási Tanácsadó Intézeten keresztül je- 

lentkeztek iskolánkba. 

Az I/e osztály szintén szakmunkásképzési célu, az országban 

iskolánkban indult először ez a szak, jellegéből adódóan csak 

fiu tanulókat iskolázunk be. 

Távollakó tanulóinknak kollégiumi elhelyezést tudunk biztosítani, 

mellyel tanulóink 65 %-a 61 is. 

A tanulók osztályfőnökei valamennyien többéves tapasztalat-

tal .rendelkező pedagógusok ., igy az eltelt idő alapján egy álta-

lános kép kialakult osztályaikról. A tanulók családi háttere 

biztositja a továbbtanulás feltételeit. A szülők érdeklődőek, 

főleg gyermekük tanulmányt munkája iránt. A szülői fogadónap 

látogatottsága jónak mondható, még a távollakó tanulók szülei 

is keresik az alkalmat a találkozásra .. 

A tanulók tanulmányi munkájához szükséges szorgalmat ós képes-

séget emelik ki az osztályfőnökök és megállapitják, hogy nagy 

lelkesedéssel kezdték el tanulóik a középiskolai életet. Főleg 

az I/a osztályra jellemző a rendszeres munka, a jobb jegy szer-

zése érdekében szivesen segitenek egymásnak. Ezt a meg .állapi 

tátit alátámasztja az a tény, hogy a tanulók 8o %-a első helyen 

jelölte meg iskolánkat pályaválasztása során. 

Az I/d és I/e osztályfőnökei tanulóik szorgalmával elégedetle-

nek. Ezért a kollégiummal együttmfködve tanulópárok kialakitá-

sával igyekeznek tanulóikat szorgalmasabb munkára nevelni.  

Összességében az I. osztályos tanulókról a kollegák részéről 

az a vélemény alakult ki
., hogy udvariasak, tisztelettudóak, 
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a megváltozott osztályközösségben szívesen vállalnak feladato- 

kat. A beilleszkedés az osztályba és a kollégiumi életbe zök- 

kenőmentes volt. Az ifjusági mozgalomba örömmel kapcsolódtak .. 

be a tanulók, de iskolán kívüli feladatokat is vállalnak, leg-

többen ifjusági vezetőként. 

Érdeklődési körükről az osztályfőnökök még csak a szakköri 

munkán keresztül tudnak véleményt nyilvánítani, de örömmel 

állapitják meg, hogy a tantárgyi szakkörök is idetartoznak. 

Ezen tul a sport, zene, barkácsolás, ami a szabadidős tevékeny-

ségükben elsősorban szerepel. 

Pszichológiai szempontból nem a legkedvezőbb,hogy tanulóinknak 

csak 47,55 %-a jelölte elsőként a választott szakmát. Igy a 

szakmaszeretet az eddig eltelt idő után osztályonként változó. 

A szakmával való azonosulás ez =/a osztály tanulóiról egyértel- 

müen megállapítható, az I/e osztály szorgalmas munkája szintén 

ezt bizonyítja. A másik három osztály esetében azok a tanulók, 

akik első helyen jelölték meg iskolánkat szakmaszeretete aleku-

lóben van, a többieknél iskolánk feladata, hogy  a gyakorlati 

munkán keresztül a szakmát előbb megismertessük, majd megszeret-

tessük tanulóinkkal. 

Ehhez a munkához a közösségi ember hatékony formálására, .,.az- 

ön-és éntudat fejlesztésére,_•tenulói kollektivitás kialakitásá- 

re van szükség. 
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II. A TÉMA ALAPKERDESEI A SZAKIRODALOMBAN 

A témához kapcsolódó pedagógiai pszichológiai szakirodalom 

bizonyos eredményei ellenére sem teljes. Az iskolai nevelés és 

oktatás korszerüsitésének napirenden levő feladatait meghatároz- 

zák szocialista gazdaságunk intenziv fejlődési szakazzra való 

áttérése. "A jövő iskolája, e szocialista munkaiskola nemcsak 

alapműveltséget nyujt, hanem teljesitményképes tudást is ad , . 

egyre jobban nevelésközpontuvá lesz, s a  személyiséget sokolda- 

luan formálja, elakitja. Mindamellett ;  hogy egyes területeken 

ismétlődő feladatokkal állunk szemben *  az alapvető ós az elsőd-

leges ma nem a korábbi elmaradások pótlása, hanem a jövő köve-

telményeinek élőkéazitése és teljesitése:' /Lénárd, 1979/. 

Ez megköveteli a dolgozói eszmény jelentős változtatását is. 

"Előtérbe  kerülnek az olyan erények, mint az önállóság, önellen- 

örzéss, a kezdeményezőkészség, e rizikó - és felelősségvállalás, 

a kreativitás, az ügyesség" /Mihály - Szebenyi - Vajó, 1983/. 

Mindezeket a tulajdonságokat a közoktatás fejlesztési koncepci-

ója ugy fogalmazza meg, mintegy uj dolgozói eszmény szükséges-

ségét. A gazdasági fejlesztés uj utjainak keresése az eddigektől 

eltérő cél és értékrendszereket visz az emberi életbe, változ-

nak a szükségletek és igények a munkaszerepekre való felkészítés 

során. A konkrét ember kibontakoztatása a nevelés végső célja. 

"Az igazi érték az, ami az ember nembeli /össztársadalmi/ gaz- 
dagságát és ezzel és ezért ez egyén kibontakozását egyidejűleg 

szolgálja" /Mihály - Szebenyi - Vajó,1983/. 

Mindezekhez az oktatás akkor járul hozzá, ha igényt támaszt a 

felnövekvő ifjusággal szemben és képességeket alakit a fel.. 
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növekvő nemzedékben az emberi értékek befogadására. Ezek a 

feladatok különösen fontosak a szakközépiskolai képzés során,. 

ahol a fiatalokat bizonyos életpályára, szakmára kell  felké- 

eziteni a nevelési feladatok mellett. 

"Nevelési feladataink pontos kijelöléséhez segitséget kapha- 

tunk az alapműveltséghez elengedhetetlen képességek egymáshoz 

való viszonyának és egymásra épülésének és e személyiséggel 

való kapcsolatuknak tisztázásához" /Lénárd, 1979/. 

Az 1977/78. tanév nevelési értekezletein foglalkoztunk 

először a nevelés kérdéseivel az intézménytipus profiljának, . 

sajátos feladatainak nézőpontjából "Utunk a nevelő iskola felé, 

a nevelőmunka koordinációja /az egyes tantárgyak között/" . 

cimmel. A feldolgozásra kerülő ismeretanyag, a tanulás az 

iskolai életmód,, az ifjusági szervezetek tevékenységei minden-

képpen nevelték az ifjuságot. "Amikor napjainkban nevelő isko-

láról beszélünk, amikor iskoláinkat nevelő iskolává kivánjuk 

fejleszteni, akkor azt e célt tűzzük ki, hogy az iskolában 

folyó pedagógiai tevékenység igen magas hatékonysággal azokat 

a tulajdonságokat, képességeket alakitsa a tanulókban, amelyek-

re a fejlett szocialista társadalom épitésében szükség van, 

szükség lesz" fogalmazza meg feladatainkat az Országos Peda- 

gógiai Intézet általános Pedagógiai Pőosztálya. Ebben az idő- 

szakban valamennyi pedagógiai - pszichológiai szakirodalom 

hasonlóan fogalmazza meg e nevelés feladatait. A nevelés közép-

pontjában mindenütt a személyiség alakitáea álla riakerenkó igy 

fogalmazott: "A nevelés célján értem az ember egyéniségének, . 

jellemének programját, s itt e jellem fogalmába beleveszem az 
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egyéniség egész tartalmát, vagyis külső megnyilvánulásának 

jellegét éppen ugy, mint belső meggyőződését, politikai nevelé-

sét és ismereteit, tehát feltétlenül az egyén teljes képét. 

Véleményem szerint feltétlenül szükséges, hogy nekünk pedagó-

gusoknak legyen ilyen programunk az emberről, s e felé állan-

dóan törekedjünk". Ebben az összetett személyiségképben megfo-

galmazódik minden olyan személyiségjegy, amely a magatartásban, 

jellemben ötvöződik. Valamennyi iskolai dokumentum - Rendtartás, 

Nevelési terv, Alapelvek - ugy határozza meg, hogy ezeknek a kö-

vetelményeknek a kifejlesztése csak összehangolt tevékenység-

rendszerrel valósulhat meg, a nevelési tényezők csak együttesen 

érvényesülnek hatékonyan. Az iskola összetett, számos nevelési 

tényezőt magában foglaló intézmény. Az 1970-es évek végétől be-

vezetett nevelési és oktatási tervek célmeghatározásai kiemelik 

az ismeretek, a képességek, a magatartás egységét. Az iskolai 

feladatok és munkakörök sokrétüségét az iskolai demokratizmus 

értelmében megvalósuló egységes nevelői ráhatás fogja össze. 

Az iskolai Rendtartás az osztályfőnökök nevelőtevékenységei 

között külön kiemeli a személyiség megismerését és alakitását. 

Pedagógiai munkánk középpontjában a tanuló áll, minden tevékeny-

ségünk a gyermekért történik, tehát alkotó módon kell uralni 

a nevelési helyzeteket. 'Tanulóinkat csak akkor tudjuk nevelni, 

mindenoldaluan fejleszteni, ha sokoldaluan ismerjük, igy az 

alaposabb ismeret esetében kevesebb váratlan fordult következik 

be minden helyzetben. Az osztályfőnök tanulói megismerése ér-

dekében feljegyzéseket készit személyiségének fejlődéséről 

és ennek alapján összeállit'ja a záróJellemzést. 
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Ez nem korlátozódhat az egyszerü közlésre, minden esetben 

nevelő célzatunak kell lenni, olyannak, amely az egyéni fej- 

lődést reálisan tükrözi. Ezeknek a zárójellemzéseknek a to- 

vábbtanulás szempontjából a funkciói különbözőek: 

- teljes összegező képet kell adnia tömöritett formában a 

tanuló iskolai tanulmányai során elért egyéni fejlődéséről, 

- kiegészitő, értékelő információkat szolgáltatni az iskolai 

dokumentumokhoz, 

- tárgyilagos megállapitásaival elősegiteni a tanuló emberi, 

szakmai fejlődését. 

Mindezeknek a funkcióknak e tanulói jellemzések csak ugy tud- 

nak eleget tenni, ha a személyiséglapok azonosak, kitöltése 

folyamatos és az valóban a személyiség fejlődését tükrözi. 

A szakirodalmak, a különböző helyeken megjelent publikációk 

azt igazolják, hogy ezen a területen gondok vannak. Iskolán-

ként megvan e törekvés az egységesirétsre, a különböző ut- 

mutatók segitik is ezt a munkát, a tapasztalat viszont azt 

igazolja, hogy ugyanakkor nem tudatosul eléggé, hogy midde-

zek a harmonikus személyiségfejlesztést kell hogy szolgálják. 

Az osztályfőnök, a pedagógusok valamit minden tanulóról tud-

nak, sőt ezek ez évek során bővülnek. Kérdés ez, hogy ezek az 

információk a személyiség lényeges összetevőiről, alapvető 

jellemzőiről tájékoztatják-e az osztályfőmököt vagy esetleges 

jellegűek. A tanulókról készített jellemzések inkább az utóbbit 

látszanak igazolni. Ahhoz, hogy a záróértékelések e fogadó 

iskolának alapul szolgáljanak e személyiséglapok egységesi- 

tése a cél. Ehhez ez szükséges, hogy egységes megismerési 

programra épüljön, e megfigyelési szempontok felosztása 
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azonos legyen, ne tartalmazzon tul általános megfogalmazásokat. 

Még e konkrétan körülhatárolt megfigyelési szempontok mellett 

is tág tere van a szubjektivizmusnak az észlelt jelenség mér- 

tékének, intenzitásának megitélésében. 

Szükséges tehát az egyöntetüség a személyiség megismerésében 

és fejlesztésében, mert csak ez teszi lehetővé az adott sze-

mélyiség fejlődési folyamatának nyomonkövetését. "He azt akar- 

juk, hogy a tanulókról készült jellemzések szélsőséges és álta-

lános megállapításokat ne tartalmazzanak, differenciáltabb 4s 

egyértelmübb szempontok adásával kell irányitanunk a pedagógu-

sok megismerő tevékenységét" /Balogh, 1972/. . 

A szakirodalom szerint ahhoz, hogy a személyiséget adek-

vátan fejleszthessük a megismerés programját a következőkben 

kell megjelölni; 

- az eddigi személyiségfejlődés lényegesebb adatai, 

- a gyermek jelenlegi körülményrendszere, 

- a személyiség jelenlegi fejlettségi szintje /testi és pszi. 
chikus fejlettség/. . 

A személyiséglapok egységesitésére való törekvés mellett a 

pedagógusok a jellemzések elkészitéséhez is rendelkeznek aján- 

lott szempontokkal /loo91/1967. /M.K.3./M.u.sz. Utmutató/. 

Az Utmutató arról tájékoztat,. hogy "A továbbtanulásra jelent- 

kező tanulókról azért kell jellemzést késziteni, hogy a közép-
iskolák és szakmunkásképző iskolák sokoldaluan mérlegelhessék 

a továbbtanulásra jelentkezőket és közülük a legérdemesebbeket 

vehessék fel az iskolák I. osztályaiba"/Zenei, 1977/. 

Az Utmutató módszertani segitséget is ad a jellemzések e1. 

készítéséhez ;  mintákat is közöl, hogy segítse ezt a sokszor 
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lelkiismereti problémát jelentő munkát. A mintából szó szerint 

átvett mondatokat károsnak tartjuk, mert gátolja a tervszerü 

megismerést és a tanulókat uniformizált mintákhoz igazitje. Az 

osztályfőnökök megfeledkeznek arról, hogy minél alaposabb a 

jellemzés, annál inkább csökkennek az iskolaváltás hibái. Éppen 

ezért reális képet kellene adni a tanuló szociális helyzetéről, 

az általános iskolában tanusitott magatartásáról, képességeiről, 

pályaválasztásának helyességéről, pszichológiai jellemzőiről. 

A pályaválasztással foglalkozó szakirodalmak főleg a válasz 

tást befolyásoló és meghatározó tényezőket vizsgálják és  keresik ' 

az összefüggést a választás éo szociális körülmény, tanulmányi 

eredmény, szülők iskolázottsága és elhelyezkedés között. 

A vizsgálódások természetesen más területekre is  kiterjednek,  

viszont szakközépiskolai tapasztalataink igazolják, hogy tanu-

lóink választását elsősorban a felsoroltak határozzák  meg. A 

pályaválasztás kényszerét ifjuságunk több mint kétharmada 14 

éves korában éli át, mely a pubertás kor legellentmondásosabb 

időszaka. Nagy László ezt a kort az állandó érdeklődés korának 

nevezi. Ebben a korban folytatódik a szocializációs folyamat, 

az önállő felnőtt életre való felkészités, különösen e szak- 

középiskolában, ahol határozott pályára való felkészités tör-

ténik. Ezeknek a feladatoknak a középiskola csak akkor tud 

eleget tenni, ha találkozik egymással a fiatalok pályaválasz-

tási szándéka és a társadalom által nyujtott továbbtanulási és 
munkalehetőség. -A fiatalok pályaválasztását a 14 éves tanulö 

egyéni hajlama és adottsága,- érdeklődése, e család és környe-
zet befolyásolja. .A pályaválasztás a foglalkozásnak és élet- 

hivatásnak a megválasztása az egyéni képességek figye]embe- 
vételével. 
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Ehhez reális önismeretre, önértékelésre, az önirányitó és ön-

szabályozó képesség fejlettségére és e pályaismeret gezdagsá- 

gára van szükség. Az önismeret elemzése két szempontből is szük-

séges. Egyrészt mint általános személyiségjegy, az éntudat ki-

fejeződéseként kell értékelni. Sz.L. Rubinstein /1964/ az ön-

ismeretet gyakorlatilag az öntudatból származtatja, hangsulyoz- 

ve, hogy fejlettségi foka jellemző a személy pszichés differen- 

ciálteágára. Az éntudat ős abból adódóan az önismeret is viszo- 

nyitott érték, ami a társadalmi értelemben vett kölcsönhatás 

eredménye. Mindezekből következik, hogy az általános személyi-

ségmodell kialakitásánál ezt a tényezőt nem lehet figyelmen 

kivül hasgyni..diásrészt asz önismeret a helyes pályaválasztási 

döntést feltételezi /Rókusfaslvy, 1969/. 

A pályaválasztás e személyiség számára átmeneti időszak a 

gyermekkorból a felnőttkorba. Ismeretes, bogy ez az életkor a 

fejlődés szempontjából igen kritikus időszak. Sokan ugy itélik 

meg, hogy ebben asz életkorban nincsenek meg a válesztáshoz szük-

séges döntési feltételek, mivel nem alakult ki a tanulók ön-

ismerete, élettapasztaalaate ., személyisége. Az átmenet nehézsége 

főleg abban áll, hogy a felnőttséggel - amelyre e munkavállalás 

és e foglalkozással járó identitás nyomja rá e bélyegét ,- uj 

viselkedésnormák elsajátitása, ujfajta emberi kapcsolatok és 

ujfajta szerepformák járnak. Ehhez sok finom ., alig tudetosit- 

ható normák elsajátitásáre van szükség. A viselkedés ujebb 

szabályainak megtanulása azért is nehéz, mert a serdülőkor 

idején az önértékelés sérülékenyebb, e Sikertelenségek vissza-

csatolódva rontják az alkalmazkodást az uj interperszonális 

kapcsolatokhoz. 	. 
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Szükséges ezért tudatosen és módszeresen tágiteni az egyéni 

igények és képzési lehetőségek körét, hogy a tanuló e reális  

ismereteihez kötve nocsak 6-7 pályából választhasson. Ezeket  

a gondokat a szakmai folyóiratok is megfogalmazzák, és a  

pályaválasztási intézetek próbálják mindezt tudetositani.  

A pályaválasztás esélyegyenlőségét ugy kellene megszervezni,  

hogy az első szakaszban minden tanuló elérje személyiségfej- 

lődésében az átlagot, majd fel kellene tárni azt a képességet 

és személyiségterületet amelyen ki-ki önmaga lehetőségeinek  

megfelelő szintjét elérheti. Ennek során lehetőséget kellene 

biztositani a tanulóknak erre, hogy a főbb pályacsoportokról 

mintát kapjanak,. Igy az is nyilvánvalóvá válna a választott  

pálya iránti vonzódás mellett, hogy  azt milyen szinten tudja  

majd végezni és mi jelenti a legtöbb örömet számára. Így lehet-

ne biztositani, hogy tanitványaink pályájukat fejlődési folya-  

matként tervezzék meg.. A pályaorientáció ilyen iránya: elő-  

készitése a gyakorlatban sok gonddal és hiányossággel küzd. 

8. osztályos tanulóink pályájukat - főleg a családi háttér  

indittatásából fakadóan - a felsőoktatásba kerülés esélyei  

alapján tervezik meg. Ez szinte egyértemü.en elmondható a  

gimnáziumba jelentkező tanulók esetében, de tapasztaljuk jeleit  

a szekközépiskolában is.  

A tanulók pályaválasztási szándékát legnagyobb mértékben  

tanulmányi eredményük befolyásolja. Kiss Ernő: Tanulmányi  

eredmény és pályaválasztás eimü tanulmánya mindezt azadatok.
~ 

kal is bizonyitja. Az 1981/82 tanév II.. félévében végzett 
 

vizsgálat alapján kimutatta, igy a legjobb tanulmányi ered 
 

ményt elért általános iskolai tanulók e gimnáziumban kivánnek  

twábbtanulni.,  



24 

Az általános iskolát 3,5-495 átlaggal végző tanulók 55,3 %-a 

jelentkezett szakközépiskolába. "Ugyanakkor azt is kellett ta-

pasztalnunk, hogy e tanulmányi átlegeredmény kialakulásában 

/kialakitáeában?/ olyén szempontok is érvényesül/het/nek, 

amelyek nem nagyon lehetnek összefüggésben a tényleges tanulói 

teljesitményekkel"/ Kiss, 1983/. 

Tapasztalataink is igazolják a tanulmány felvetését, hogy a 

közepes és jó átlagck kialakitáaa érdekében ez osztályozó ér-

tekezleteken "kiigazitás" történik ,, főleg azoknál a tantárgyak-

nál, melyek a továbbtanulás szempontjából előtérbe kerülhetnek. 

Az iskolaválasztási szándékot és a tantárgyankénti eredményeket 

összevetve megállapitható, hogy minél jobb a tanuló tárgyara- • 

kénű átlegosztályzeta, annál magasabb szintű középiskolát 

választ. A kisérleti munka arra is választ keres, hogy milyen 

az összefüggés a  tantárgyak kedveltsége és eredményessége kö 

zött, ami egyértelmüen.bizonyitja, hogy a kedveltebb tantárgy- 

ból jobbak ez eredmények .. 

Az  a tény, hogy a pályaválasztás a tanulmányi eredmény a 

"legerősebb" tényezőként meghatározza a szakközépiskolák fela- 

data igen összetett. Ebből kiindulva e pályaválasztás pedagógiai 

irányitása, a tanuló helyes önismeretre nevelése mindig fontos 

feladatnak számitott, hisz a körültekintő választás nemesük a 

tanuló jövője szempontjából sorsdöntő, hanem az iskolai munkát 

is sokféleképpen befolyásolja.- Lényeges az irányitó munka főleg 

napjainkban, amikor a tanulók adottságai, hajlamai mellett a 

népgazdaság felvevő képességét, munkaerő szükségletét is  figye-

lembe kell venni. "Minél harmonikusabban találkozik egymással 

a  fiatalok  pályaválasztási szándéka és e társadalom által 
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nyujtott továbbtanulási és munkalehetőség, annál kedvezőb b . 

a fiatalok találkozása az "élettel" /Timár, 1957/. 

Timár János abból a szempontból vizsgálja a kérdést, bogy 

hogyan alakul a foglalkoztatottság,az ország munkaerő hely-

zete, ős mindez hogyan befolyásolja a továbbtanulási ős el-

helyezkedési lehétőségeket, hogyan hangolható össze legjobban 

az egyéni igény a társadalmi szükséglettel. A tudományos és 

technikai fejlődés következtében a népgazdaság minden ágában 

megnövekedett a szakképzett dolgozók száma és aránya /gond o-

lunk ebben az esetben a nappali tagozaton bevezetésié kerülő 

technikusképzési koncepcióra/, melyet mint igényt a szak-

középiskolák és szakmunkásképző intézetek igyekeznek kielé-

gíteni. 

A szakmai képzés továbbfejlesztése hazánkban i9  egyike  a leg- 

fontosabb köznevelés- politikai törekvéseknek. Ritók Pálné 

/1982./ e szakmai nevelés távlati fejlesztéséről azt látná 

kivánatosnak, he a.szekképzés rugalmasan tudna alkalmazkodni 

a gazdaság és az egyének igényeihez és kihasználná a' tudatos 

személyiségfejlesztés lehetőségeit a képzés során' 

Mivel pályaválasztási érettség alkotóeleme a  személyiség  
 - . 

tulajdonságok és képességek kibontottsága,-a reális önismeret 

és önértékelés ezért a pedagógusnak fontos feladata, bogy 

ezekre felkészítse taniványait, és programja legyen személyi-

ségük fejlesztésére vonatkozóan. Az uj nevelési és oktatási 

tervek szelleméből következően a  tanulók  személyiségének meg- 

ismerése minden pedagógus feladata, a legtöbb teendő mégis az 

osztályfőnökié hárul. Feladata, bogy  összehangolja a nevelési 

tényezőket és törekedjen tanitványai személyiségét alaposan 



26 NO 

megismerni/Rendtartás, 1980/. 

A tanulói személyiség megismerésének vannak hagyományos 

pedagógiai módszerei, melynek használatával, alkalmazásával 

élnek is az osztályfőnökök. Leggyakrabban a megfigyeléseket, 

a különböző forrásokból összegyüjtött adatok feljegyzésót, . 

a beszélgetést, ez önjellemzések értékelését használják. Jó 

lehetőséget biztosit e tanulók megismeréséhez s különféle 

tevékenységek produktumainak naplók, levelek ., versek - 

tanulmányozása és elemzése is. A tanulók megismerését jól 

szolgálják e szociometriai vizsgálati módszerek is, melyek e 

személyiség tulajdonságainak értékelése mellett a társak érté 

kelésére is  utalnak.  A tanulók megismerésére vonatkozó szak- 

irodalom a gyakorló pedagógusoknak ajánlásokat ad ., a kidol- 

gozott módszerekkel pedig bizonyitják e személyiség megisme-

résének fontosságát is .. A tanulói személyiség megismerésének 

bármelyik módszerét alkalmazzuk is, az csak e kölcsönös biza-

lom légkörében valósulhat meg. 

"Mindig ezt  és csak azt szabad és kell mondani róla a tanuló-

nak, ami valóban: a tanulók minél alaposabb megismerésének 

eszköze ebből e célból, hogy nekik az iskola intézményei és 

pedagógusai életük kibontakoztatásához, optimális fejlődésük  

biztositásához a lehető legnagyobb segítséget tudják 	tani" 

/Harsányi, 1971/. Amennyiben a megismerésre vonatkozó felada 

tokét a tanulók elfogadják, magukévá teszik, azokat a leg ,-  

nagyobb őszinteséggel és embicióval oldják meg. Az idézett 

irodalomban módszereket, eljárásokat is találunk és hozzá jó 

elemzési szempontokat. 
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A tanulók megismerésének egyik módja lehet az önéletrajz 

itatása ., ha az valóban őszinte megfoalmezásu. Ebben önmagát 

kell értékelni a tanulónak, melynek elemzése során önismereté-

ről, önismeretének fokáról győződhet meg ez osztályfőnök. 

Harsányi István : A tanulók megismerése cimü könyvében a fela- 

dat indoklását igy fogalmazza meg; "Meggyőződésem, hogy az 

iskolai életet a tanulók számára az emberismeret, ez önismeret, 

a helyes értékelés és önértékelés iskolájává kell tennünk". 

Azt a jelmondatot., hogy - "Ismerd meg önmagadat!" - nevelési 

alapelvként Szokratész népszerüsitette örök időkre. Hint mond-

jet a helyes gondolkodásnak a. mi kis világunk ismeretén kell-

felépülnie. Az ismerd meg önmagadat azt jelenti, hogy ismerd" 

meg képességeidet és műveld ki e felismert tehetségeidet. 

Az iskola feladata az önmegismerésre való tenitás., melyet 

mások megismerésével kell összekapcsolni. 

Az osztálykeret jó lehetőséget biztosit az osztálytársak meggy ► 

bizható megismerésére is, ami egyben az önmegismerést folyo= 

metos feladattá teszi.-Lewin szerint az emberi pszichikum 

egységes müködésének feltételei közé tartozik, hogy az önma-

gunkról alkotott kép valójában megegyezzék azzal a képpel,. 

amely másokban éi rólunk. Radnai Béla mindezt ugy fogalmazza 

meg,  hogy gyermekeink életmódját mi felnőttek határozzuk meg , . 

iskoláskorban mindinkább beleszólunk életmódjuk elekitdsába. 

Az hogy kiből milyen felnőtt válik sz azon mulik, hogyan nevel- 

jük a  Uyerekeket önállóságra.. A témával kapcsolatosan hasonló 

megfogalmazással találkozunk Mohás Livia könyvében is: 

"Többet kell tudni általában e tanulókról, énképükről:. arröl 
is,  hogy ők milyen pszichikus jellemzőket mondanak el önmaguk-

ról". 
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A gimnazista tanulók önjellemzéseit tartalomelemzéssel vizs-

gálta, amely szintén egy módszer lehet e tanulók személyisé- 

gének megismeréséhez. Az önjellemzéseket a tanulói értékelések 

szemléletmódja és gyakorlata befolyásolja. Pedagógiai kultu- 

ránkra jellemző az a nézőpont, hogy tanulóink értékelésekor 

a hibákat, a mulasztásokat, a negativ megnyilvánulásokat vesz- 

szük figyelembe, a dicséret, az elismerés eléggé háttérbe szo-

rul,/Mohás, 1978/. 

Mivel az értékelés fontos eszköze a nevelésnek és ha az csak 

e hibákat teszi nyilvánvalóvá, ezzel"visszaminősiti" a fiatal -t ., 

és saját gyengeségeinek tudatát mélyiti el benne. Az önértéke-

lés képességének fejlesztése a tanulókban nem azt jelenti, 

hogy a tanulás és munka motivációjának megszerzésével minden-

áron a  sikerélményt akarjuk biztositani a tanulók számára 

/Lénárd, 1979/. A helyes önértékelésre nevelés akkor lesz ered-

ményes, ha a környezet legalább olyan gyakorisággal elismerő, 

a tanuló értékeit hangsulyozó információt ad, mint ezek ellen-

tétét. Fontos tehát, hogy értékelésünk közben ne bizonytalanit-

suk el tanulóinkat és differenciáltabb értékelő szemlélettel 

neveljük őket az adott közösségen belül. 

A középiskolai első osztályok sajátos mikrokörnyezetként 

funkcionáló szervezetek. Az osztálykeret által behatárolt kör- 

nyezetben már a tanév első napjaitól kezdve jelentkezik a tár- 

sekra irányuló kölcsönös megismerési orientáció,a személyes 

kapcsolatokra való törekvés. "A társakra irányuló tájékozódás 

szorosan összefonódik az egyén azon törekvésével, hogy önreg 

valósitása érdekében megtalálja saját helyét a  személyközi 

érintkezésben. A saját helyzet kialakitásának esélyei sokrétűen 
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összefüggnek az önértékelés és az énkép problémájával, melyben 

a csoportagoknak az egyénről alkotott értékitélete összegeződik" 

/Duró, 1982/ 

Az önértékelés és e társakra irányuló értékelés s közép-

iskolába való átmenet időszakában sajátos módon érvényesül. Az 

uj társak, az uj környezet és követelmény hatására a tanuló 

felülvizsgálja önmagát, mérlegeli helyét társai között.  Mind-

erre  azért van szükség, mert kikerült a korábbi - már jól is- 

mert - közösségből, de az uj közösség még nem alakult ki, 

melynek értékrendjéhez igazodna. 

A tanulók közösségi viszonyulásai ismertek e záró jellemzések- 

ből az adott közösséget vizsgálva, de  a  dokumentumokból az 

nem derül ki, hogy a tanuló eddig milyen összetételü, szerve 

zettségü és morális fejlettségü közösségben élt. A heterogén 

összetételü első osztályok - mint csoportok r  megismerése és 

a tanulók közösséggé formálása szintén fontos nevelői feladat. 

A tanulócsoportok megismerésének szempontjai segithetik az 

osztályfőnöki munkát, a társas kapcsolatok jelzővonalai között 

utbaigazitő mutatók a társakról alkotott értékitéletek. A 

társakról alkotott itéletek, értékek mérlegelése alapján folya- 

matosan segithetjük a legpozitívabb csoportok-, hangadó személyek 

kiemelkedését, a negetivnak itélt"klikkek"visszaezoritását, 

az elhuzódók beilleszkedését, megnyerését. 

A nevelőmunka csakis a megfigyelés tapasztalatai mögé 

hatolva lehet tervazerü. Ehhez kiindulásként ismerni  kell  az 

osztály összetételét, annak szociális szerkezetét, a tanulás-

hoz való viszonyt, érdeklődési irányt, társadalmi tevékenység-

hez való viszonyt, az osztály erkölcsi fejlettségének mutatóit. 
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Az iskolai nevelés terén a munka általában a tanulást jelenti, 

mig a szakközépiskolákban a fizikai munkának is nagy szerepe 
van a személyiség formálásában. 

A többféle szempont együttes megragadása, minősitése,a 

változások állandó követése igazi nevelői élményeket, egyre 

értékesebb eredményeket hoz, ami a nevelő számára serkentő és 

igazi örömet adó forrás.- 	 . " 
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III. AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI ZÁRÓJELLEMZÉSEK 

PSZICHOLÓGIAI ELEMZÉSE 

Az általános iskolai osztályfőnökök feladata, hogy a 

tanulók személyiségének fejlesztése érdekében összehangolja 

az iskola és a család nevelő munkáját, együttmüködjön növen-

dékei szüleivel. Mindezt meghatározott program szerint végzi 

annak érdekében, hogy tanulói személyiségének fejlettségi 

szintjéről, az elért eredményekről és a továbbfejleszthető 

képességekről a zárójellemzésben tájékoztassa a középiskolát. 

A középiskolai elsős osztályfőnökök kiindulási alapként hasz- 

nálják fel ezeket a jellemzéseket. A továbbtanulásra vonatkozó' 

javaslatok indoklása a tanulói személyiség megismerésének és 

formálásának összefüggéseit tartalmazza. 

Vizsgálataink során az iskolánkba jelentkezett és beiratko-

zott tanulók általános iskolai zárójellemzését értékeltük. 

1. A beiskolázott tanulók családi háttere, mint  

szocializációs tényező 

Az általános iskolát végzett tanuló továbbtanulását, 

pályaválasztását a szülők származása, iskolai végzettsége, 

a tanuló tanulmányi eredménye befolyásolja. A jelentkezési 

lapok alapján vizsgáltuk tanulóink származás szerinti meg-

oszlását. A beiskolázott tanulók származását tekintve főleg 

fizikai dolgozók gyermekei, ahol a családi indittatás e fizi-

kai munka megbecsülése, a nagyobb eredmény elérése és az el-

várásoknak való megfelelés biztositása. A jellemzések néhány 

esetben utalnak arra is, hogy a gyermek a szülők szakmáját 

ismerve választotta pályáját /2.sz. táblázat/. 
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A szülők származása 

A szülő ./gondviselő/ 
foglalkozása 

A tanuló neme 
Összesen fiu leány 

mezőgazdasági fizikai 
dolgozó 5 9 14 9,79 

ipari fizikai dolgozó 26 55 81 56,64 

egyéb 13 23 36 25,17 

értelmiségi 3 4 7 4, 89 

nyugdijas 1 4 5 3,49 

összesen: 48 95 143 loo,00 

2,ez. táblázat 

A tanulók származása mellett a család .strukturáje is 

befolyásoló tényezőként hat a továbbtanulásra. A korábban 

beiskolázott tanulók esetében vizsgálataink azt igazolják, 

hogy sok tanuló családi háttere nem stabil, többsége nem 

készítette fel az iskolaváltásra, a családtól való elszake 

dásre gyermekét. Az 1983/84. tanévi jellemzésekből viszont 

arra lehet következtetni, hogy a beiskolázott tanulóink 

családi háttere rendezett, kiegyensulyozott, a szülők gondos- 

kodása a tanulók többségénél megfelelő /3.sz. táblázat/. 
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A eseldd strukturdja 

tisszesen 143 

3.sze tdblidzat 

A pdlyamdlesztás  előtt  4116 tanulók irányitdodt coaldd 

mellett az iskole is befo14eo1ja I1 bdtteret biztosit a 

vdlasztáshoz 0 vdrosi iskola - kaposolattertds keizépiskoldkkelp 

Uzemldtogatdsok mig limn:meson elvdrásoknek e Wdzsődir•és 

falusi iskoldk belyzetUknél fogva kevésbé tudnak mecfolelni. 

A czakmdk megismertetésébez o  a vd/eszttishoz elensodhetetlen 

személyes élmény biztositdsa v  emit oz dlteldnos iskolov oz 

osztdlyfőntik és e pdlyavdlasztést irdnyitó tandrok ounkdja 

nagyben segithet./4.ez.tdbldzat/. 

A tanulók telepUlósi bQirei Aekoldii 

4.sz. tAbldzat 

lo9 21 9 4 06. 
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2. A... zárójellemzések értékelésének pszichológiai  

szempontjai  

A jelentkezési lapok osztályfőnöki jellemzéseiből a 

tanuló személyiségére vonatkozó tulajdonságjegyeket gyuj-

töttük össze. A választásnál az e goad, hogy sem a tanuló, 

sem e szülők nem tudják határozottan mit választanak. =  A 

szülők általában kevésbé ismerik a szakmák követelményeit, 

a 14 éves tanulónak is nehéz eldönteni életkori sajátossá-

gaiből adódóan, hogy milyen munkát szeretne végezni tanul- 

mányai befejezése.után, és ehhez melyik szakközépiskola . 

tipusban, melyik szakon tanuljon tovább. Igen kevés 

tályos tanulóról mondható el ., hogy érett a pályaválasztásra: 

Ebben ez esetben az iskolának kell nagyobb feladatot vállal- 

ni az elókészitésben. "Az első osztályos középiskolai tanu-

lók pályaválasztási szándékai változók, mivel a vizsgált 

tanulók pályaelképzelése 25-3o %-ban a megengedettnél nagyobb 

bizonytalansági tényezőt tartalmaz /Zaker ,, 1979/. 

A jó pedagógiai előkészités nem lehet kampányszerű, 

folyamatos pedagógiai munkára van szükség, mely előző évek- 

re is visszanyulik. A pályaválasztás szempontjából fontos a 

tanuló ismerete, érzelmi kötődése, mert ennek alapján várható, 

hogy érdeklődése felébred, hogy vonzódik valamilyen szakmá-

hoz, melyet életpályául választ. Azok az iskolák, melyeknek 

pedagógusai fontosnak tartják e beiskolázási munkát nemcsak 

a továbbtanulási ós elhelyezkedési lehetőségekről, irányök- 

ról tájékoztatják a tanulót ós szülőket;. hanem e pályaválasz-

tás helyes alapelveiről, az ember 66 e pálya megfelelésének 



35 

szükségességéről is. Ezekben az iskolákban e pályaválasz-

tási döntés megalepozottabb,a tanulói önértékelés magabiz-

tosabb, e választás reálisabb. 

A családi háttér, iskolai indittatás jól érzékelhető a 

jellemzésekből. 

A fenti problémák feltárása céljából e jelentkezési lapok 

alapján a következő területeket vizsgáltuk: 

a/ A neveltség szintjének figyelembe vétele 

b/ A tanulmányi munkához szükséges adottságok 

c/ A közösségi munkára utaló megállapitások 

d/ A pályaválasztás osztályfőnöki véleményezése 

A vizsgálat alapvető módszere e tartalom elemzés volt. A 

143 felvett első osztályos tanuló jelentkezési lapját érté. 

keltük és vontuk le a következtetéseket a fenti szempontok 

alapján. 

a/ A neveltség szintiének figyelembe vétele 

A tanulók személyiségére utaló megállapitások közül. 

azokat emeltük ki, melyek személyiségének fejlettségi szint- 

jére utaltak. Ezek e tulajdonságok a középiskolai munkát 

egyaránt könnyebbé teszik a tanuló és tanár számára is. 

Összességében a jellemzések főleg pozitiv tulajdonságokat 

sorolnak fel. Jellemző ez a megállapitás főleg az I/a osz- 

tály tanulóira ;  akiknek az általános iskolai tanulmányi 

átlaga a legjobb volt e többi osztályhoz viszonyitva. 

A legjellemzőbb tulajdonságok a következők: 

"Meggyőződésből fegyelmezett, 	 társaival önmegaval és fateaival 

szemben igényes" /D 26/. x  

xA betüjel a tanuló osztályát, a szám az osztályon belüli 
sorszámot jelenti. 
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"Magatartása, munkafegyelme példás" /A 26/.  

"Komoly ., megfontolt, ragaszkodó, tisztelettudó, fegyel-

mezett" /A 22/.  

"Csendes, visszahuzódó" /B 1/.  

"Pontosságra törekszik, határozott állásfoglalásu" /C 33/.  

"Fegyelmezett, jóindulatu, igazságérzete fejlett" /D 28/.  

A fenti pozitiv jellemzések az osztályon belül viszonyitot-  

tak, ami más környezetben természetes ,, hogy változik, illetve  

alakul..  

A negativ tulajdonságok főleg a tanuló érzelmi életére vonat-

koznak, és kerülnek megfogalmazásra.  

"Érzelmi életére gaz ingadozás jellemző" /B 8/.  

"rarzelmein nehezen tud ,bralkodni" /B 3/. 	 . 

"Gyenge akeratu, befolyásolható, érzelmi élete kiegyen-  

sulyomatlan, szeretetre vágyik" /D 16/.  

A tanuló önismeretére t  önértékelésére csak az I/e osztályban-

találtunk 	 `' ' 	'  
{~, 	

pclddt. "Gatlasokkal küzdd, de ön ~sr cekelr~so reo.lis"  

/B 9/..  

A neveltségi .szinten vizsgálva oz osztályfőnökök nem utalnak  

a .  következő tulajdonságokra; fegyelem:, kötelességtudat,. teke-  

rékoseág, -meggyőződés. Ugyan igy hiányát érezzük a munka-  

szeretetre és majdani beválásra való utalásnak is. 

b/ A tanulmányi  munkĥ oz-szükaeae®_adottsáaokMM  

A tanulók iskolaválasztási szándékát e tanulmányi átlag 

határozza meg első" helyen.. A felmérések is igazolják, hogy 

szakközépiskolába .a  3, 5-4, 5 tanulmányi átlaga tanulok  
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jelentkeznek.  A tanulmányi munkához szükséges adottságok 

osztályonként eltérőek, amit az elért eredmény is mutat. 

A felvételt nyert tanulók 8. osztályos. átlaga 3,8 volt, 

ami szakmánként eltérő, legjobb az I/a osztályé - 4,2 - 

legrosszabb az I/c 3,o - átlaga. Ennek  megfelelően  kerül- 

nek megfogalmazásra a tanulmányi munkához szükséges adott- 

ságok is.  A jó tanulóknál az értelmi képességet és a logi-

kus gondolkodást emelik ki az osztályfőnökök, a közepes 

tanulóknál a képesség és szorgalom kerül megfogalmazásra 

pozitív, vagy negatív értelemben. 

Az I/a osztályban a legjellemzőbbek a következő megfogal-

mazások: 

"Jó értelmi képességü, munkában kitartó" /A 26/. 

"Megfigyelése pontos, lényegre irányuló emlékezete 

tartós" /A 25/. 

"Gondolkodásra logikus, emlékezete tartós, Pontos"  /A 9/. 

Negativ példát a jellemzésekben nem találtunk, feltehetően 

ez osztályfőnök ezek mellőzésével is szerette volna segi-

teni ez iskolába való bejutást. 

Az I/b, c, d, e osztályokban az elért tssnulmrinyi 

eredmény a szorgalommal és e képéggel indokolják. A szor _' 
galomra vonatkozóan több jellemzésben negatív példát is 

találtunk. 

"Tanulmányi eredményének eléréséhez hozzájárult 

tartó szorgalma" /B 1/. 

"Szorgalmas, kitartó tanulásra önmagától nem képes" /B 13/. 
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"Nehezen9 de szorgalmasan tanul" /D 20/. 

"Nem elég szorgalmas" /D lo /. 

"Nagyobb szorgalommal, jobb eredményre lenne képen"/I3 23/ 

Ezekből is látszik, bogy a gyengébb tanulmányi eredmény a 

szorgalom hiányából adódik, a . munkához való viszonya a 

tanulónak kialakulatlan, hisz képességei adottak a jobb ered- 

mény eléréséhez. Ott is  a  szorgalom hiányára lehet következ= 

tetni, ahol a tonulmányi eredmény nincs összhangban a ta-

núló képességeivel: 

Az adottságokhoz sorolják az osztályfőnökök a logikus gon-

dolkodást, a tartós emlékezetet, az önálló ismeretszerzést, 

e problémalátást, e megfigyelőképességet igy, ami elenged- 

hetetlen a  jobb eredmény eléréséhez. 

Elgondolkodtató, bogy e tanulmányi munkával kapcsolatban 

ez aktivitásról cask két jellemzés szól. E gyik esetben 

pozitív értelemben, másikban az aktivitás fokozásaként. 

"Rendkivü.l aktiv9 órákon mindig érdeklődő" /E 9 1. 

"Képessége, emlékezete nem mindig megfelelő, aktivabb- 

nak kellene lenni" /C 26/. 

A munkára nevelésben pedig igen fontos lenne a tanuló akti-

vitása, ill. annak mértéke, amely segítené a középiskolai 

osztályfőnököket,ha kitérnének arra is, hogy a tanulmányi 

munkában mennyire öntudatosan, fegyelmezetten vesz részt a 

tanuló. Az osztályfőnöki jellemzések egy közösségi véleményt 

fogalmaznak meg az általunk oktatott szakmák presztisét 

illetően, mert az élelmiszeripari analitikusoknál a vébmé-

nyek ez értelmességet, a kötelességtudást, a többre- 
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hivatottságot sugallják, bizonyos mértékben ez érezhető az 

Ile osztály jellemzéséből is, mig az élelmiszertermékgyártó 

szakra jelentkezettek esetében általában a képesség kerül 

megfogalmazásra a szorgalommal egybevetve. 

c/ A közössézi  munkára utaló me44ilaoitások 

A tanulóknak a közösségben elfoglalt belyére vonatkozóan 

mindegyik jellemzésben találunk utalást, amely vagy a társak- 

hoz való viszonyulást jelenti ., vagy a közösségben végzett 

munkát. Egyetlen jellemzés sem utal az iskolaközösségben el ,  

foglalt helyére a tanulóknak 9mindegyik cask az osztályt 

veszi alapul. Hiányzik az összehasonlitási alap, nem tudunk 

mihez viszonyitani, hisz semmit sem tudunk az adott osztály- 

közösségről, annak fejlettségéről, összetételéről, melyben 

a tanuló aktiv közösségi tag, vagy csak irányitás mellett 

képes dolgozni. Mindezek igy kerülnek megfogalmazásraz 

"Az osztályközösség aktiv,kezdeményező tagja"/A 11/. 

" Az osztályban szivesen vá11al közösségi feladatokat"/C 

"A közösség aktiv tagja, a rábizo±t feladatokat önként 

elvégzi" /E 6/. 

"Segitőkész, szivesen dolgozik az osztályközösségben."/D 2o/4 

Az osztályközösségben elfoglalt helyük nem egy esetben 

negatív értelmi 

"A közösségben nem kezdeményező" /B 22/. 

"A közösségben ritkán vállal feladatokat" /C 20/. 

"Társai. előtt nem elég népszerü magatartása miatt, 

a közösség passzív tagja" /E 17/. 
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A jellemzések a  társakhoz való viszonyulást nem értékelik 

csak két esetben találunk utalást erre; 

"Társai nagyon szeretik, elfogadják" /C 2/. 

"Könnyen tud kapcsolatot teremteni társaival" /B 2/. 

Az Altalános megfogalmazások miatt nem  derül ki, ho gy melyek 

azok  az emberi tulajdonságok, amelyek a tanuló tözösségben 

elfoglalt helyét megbatározzák. 

A közösségben végzett munka értékelésére cook 36 osztályfőnök 

tór ki és hivatkozik az uttörő mozgalomban végzett munkára. 

A közösségi munkára utaló megjegyzések közill a családi kör-

nyezetban tenusitott magatertásukra csak 12 jellemzésben 

olvashattunk' 

"tdesanyja  egyedül neveli, testvére gondozása részben  a  

tanuló feladata" /D 5/. 

"Savesen bekapcsolódik e családi munkába is" /C 31/.- 

A fenti utalások általánosságban fogelmoznak, azonos jelen-

téssel birnak, pedig a mögöttük levő tartalom biztosan el- 

d/ LRayaválasztá2,220412lőnöki vél2miana2e 

A jellemzések alapján az osztályfőnökök pályaválasztási 

véleményezése a tanulókról eltérő. Uivel a tanulők szemayi-

ségének ismerete, képességei adottságai, a családi inditte-

tás együttesen befoyásolják a választást,ez a szó/eskörti 

battier érzékelbető a beiskolázott tanulók jelentkezésén is. 

Mivel az iskolában oktatott szakmák egyike.aem közkodvelt, 

igy a felvett elsős tanulóinknak cask 47,55 5-0 jelölte 
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iskolánkat első helyen,. 3o,76 %-e második, 21,67 5-át pedig 

a megjelölt iskolába nem vették fel, igy a Pályaválasztási 

Intézeten keresztül választották az iskolánkban oktatott sza-

kok valamelyikét: . /5.8z. táblázati. 

Az 1983/84. tanévre beiskolázott tanulók megoszlása 

a jelentkezés alapján 

5.sz. táblázat 

A táblázatban szereplő adatok egyértelműen igazolják 

megállapitásainket a szakma ismeretére, a tanuló önértékelé-

sére és a pályaválasztást előkészitő munkára vonatkozóan. 

A zárójellemzésekben a tanulók pályaismeretére utaló jelzé- 

seket csak 8 tanulónál olvashatunk. Három tanuló választott 

azonos szakmát.,mint amit szülei gyakorolnak, két tanuló az 

iskola által szervezett üzemlátogatás alapján jelölte a sütő-

ipari szakot.., három tanuló választásánál pedig az iskolaláto- 

gatás volt az inditó ok .. 
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"Érdeklődik Szülei munkája iránt, ezért választotta 

ezt a szakmát" /C 33/. 

"Sokat regit édesapjának, ezért döntött ugy, hogy a 

sütős szakmát választja" /D 2/. 

"Üzemlátogatáson tetszett meg a tanulónak a szakma, 

ezért választotta" /D 27/. 

"Az iskolalátogatás után döntött ugy a tanuló, hogy az 

élelmiszertartósitó szakmát választja" /B 7/. 

A választott szakma indoklását a  fentieken kívül a tantárgyak 

szeretetéhez kötik az 'osztályfőnökök. Elgondolkodtató , . hogy 

csak az I/a osztály jellemzésében találunk az indoklásra 

példát. 

"Kémiából kiemelkedő e teljesítménye, jó kézügyességgel 

rendelkezik" /A 28/. 	. 

"Kedvenc tantárgya e kémia, ebből a felvételire tudatosan 

készül" /A 9/. 

"Szereti a 'kémiát és biológiát" /D 19/. 

Az a tény, hogy a választott szakmát az osztályfőnökök közül 

kevesen indokolják több feltevésre enged következtetni: 

- a tanuló nem rendelkezik megfelelő ismerettel a választható 

szakmákról, . 

- az osztályfőnöki vélemény és a tanuló választása nem egyezik 

a választott szakot illetően , . 

a tanuló határozatlan. 

Mivel a jellemzések legtöbb esetben általánosságokat fogalmaz 

nak meg ., ez vonatkozik a tanuló érdeklődésének irányára is.-  
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"Érdeklődése sokrétű,, de nem kdkrét" /A 13/. 

"Érdeklődési köre korának megfelelő" /B 25/. . 

"Minden érdekli, mint általában a fiatalokat" /C 26/. 

A munkaszeretetről ., a fizikai munka ismeretéről és megbe-

csüléséről, az  önfejlesztés igényéről a jellemzések nem 

tartalmaznak értékelhető adatokat, tartalmi megjelöléseket. 

Az érdeklődést illetően sem mutatnak tul a sporton és a 

zenén_, sőt a szabadidő tartalmas eltöltésére is csak általá- 

nosságban utalnak. 

"Szabadidejében sportol" /D 24/. 

"Jó sportoló, e labdajátékokat szereti"  /A 18/. 

"Zenekari tag, fuvolán játszik" /B 25/.  

A sporton kivtil csak 9 tanuló jellemzésében olvashattunk 

arról, hogy szeret rajzolni, verset mondani ., tusázni. 

Mindezeknek ismeretében kellett az osztályfőnököknek 

véleményt nyilvánitani a zárójellemzésekben a tanuló válasz-

tását illetően /6>sz.. táblázat/. 

A pályaválasztás osztályfőnöki véleményezése 

M e g n e v e z é e T e n 
száma 

u l ó k 
,aCl  

Helyesli a választást és 
indokolja véleményét 43 3o,oE 

Helyesli, de nem indokolja 65 45,45 

Nem helyesli e választást l0 6,9C 

Nem foglal állást . 25 17,4E 

6.sz.. táblázat 
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A táblázat adatai nem megnyugtatóak, mert ez osztályfőnök 

által indokolt vélemény - feltételezve, hogy Ismeri a tanulót - 

csak 3o %, de még ez sem egyértelmű hisz az indoklás alig 

mond többet az egyetértésnél ... 

"Pályaválasztási szándékával egyetértek, helyesnek 

tartom" /B 17/. 

"Pálysválssztáse érdeklődési körének megfelelő, fel- 

vételét javasolom" /A 13/. 

"Felvételét javasolom" /D 7/. 

Az  általános Iskolai zárójellemzésekben kiemelt meg- 

állepitások feltehetően azért kerültek leirásra, bogy e fo- 

gadóközépiskolát segitee a tanulók megismerésében, feladatokat 

jelöljön meg a nevelőmunka folyamatában. Minél alaposabb ez 

az értékelő munka, annál inkább csökkennek a beiskoláztatás 

hibái. 

3.  A személiség_:ismer .etének. tükröződése  

a jellemzésekben  

"A tanulói személyiség pedagógiai pszichológiai megismert . 

résének tartalmi kérdései arra az alapvető problémakörre 

összpontosulnak, hogy mire irányuljon a pedagógus személyiség 

tanulmányozó munkája" /Duró,1981/. 

Erre a kérdésre e fejlődő személyiség egészét átfogó szem- 

pontsorozat adhatna cask választ .. Mivel a fejlődő személyiséget 

sokrétű és bonyolult összetevők jellemzik ., ezért nehézséget 

jelentene megalapozott és praktikus igényekhez igazodó 

szempontsorozat kidolgozása :. 
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Erre vonatkozóan a szakirodalomban is eltérő véleményekkel 

találkozunk /Rókusfalvy, 1962; Harsányi, 1971,. Kósáné, 1971, 

Balogh ., 1972/. 

A jellemzések tanulmányozása körben egyre inkább kérdés-

sé válik, hogy mennyire ismerik az osztályfőnökök t anitvá- 

nyaikat. A jellemzések azt mutatják, . hogy valamit mindenkiről 

tudnak, csak a leirt általános megfogalmazások nem könnyítik 

a középiskolai nevelők munkáját, mert nem tünik ki, hogy 

melyek azok a személyiségjegyek, amelyek formálására e fej-

lesztés érdekében alapvetően szükség lenne. 

Ezt bizonyitje ez; hogy vizsgálva az értékelhető jelzések 

gyakoriságát a jellemzések megfogalmazása általános, a tar- 

telom keveset mond. 

A zárójellemzésekben talált és a tanulói személyiségre 

vonatkozó értékelhető utalások megoszlását az egyes  területek 

között az alábbiakban érzékeltetjük: 

- A családi körülményekre, hatásokra 	121 
• Általános értelmi /mentális/ fejlett- 

ségre 	 36 

- Az egészségi állapotra, a testi 
fejlettségre, e ®portré 	94 

• A pszichikus folyamatokra és érzék- 
szervi adottságokra 	17 

- Az értelmi tulajdonságokra 	lo9 

Az érzelmi élet :sajátosságaira 	41 
- A szorgalomra 	 5o 
• Az akarati tulajdonság fejlettségi 

szintjére 	 27 
▪ A tanuló fejlődő  világnézetére 	2o 
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- A tanuló megnyilvánulására 44 

- A tanuló közösggi munkájára 71 

- A tanuló érdeklődésének irányára 69 

jellemzésben találtunk utaláét. 

Az adatok negyfoku szóródást mutatnak. A családi kö- 

riilményekre utaló 121 jellemzés megbizhatós .gát a tanulók 

többévre ismerete, a családlátogatás, a szülői értekeztek 

tapasztalatai mutatják. A jellemzések a tanuló otthoni 

környezetére, a család összetételére,, a lakáskörülményekre 

utalnak. 

"Családi körülményei rendezettek ., kertes házban 

élnek"/B 24/. 

S°Hormonikus csáládi környezetben él szüleivel" /A 16/. 

"Cse1ádi körülményei kifogástalanok 9  a szülők nagy 

szeretettel nevelik" /A 8/. 

"Teljes családban 81, jó körülmények között, 

szülői segitik a. tanulmányi munkában" /B 27/. 

Az  utóbbi utalások a család nevelő és hatásrendszerére 

mutatnak rá i ami segíti az iskola és e családi nevelés össze-

hangolását : 

Az egészségi állapotra, testi fejlettségre utaló 94 jellemzés 
elfogadhstő, bár a megfogalmazás általános, .még akkor is 

annak  tünik, ha az orvosi vélemény 9, hogy "Alkalmas" rákerül 

a jelentkezés. lapra. 

"Korához képest fejlett" /A 16/.  

"Testileg jól fejlett" /A 22/.. 
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Az érzékszervi tulajdonságra utaló megjegyzések következőkben 

kerülnek megfogal -mazásra : 

"Idegrendszere érzékeny, nagyon izgulós" /A 13/. 

"Figyelme ingadozó,  megfigyelései  pontatlanok" /B 22/. 

A szorgalomra utaló jellemzések összefüggésben vizsgálhatók 

ez akarati tulajdonságokkal. A jó tanulmányi eredménnyel 

iskolánkba felvett tanulók eredményéhez e kitsrtó munka és 

szorgalom együttesen hozzájárul. Ezt e képességgel együtt 

értékelik az osztályfőnökök és indokolják vele a tanulmányi 

eredményt is. 

"Könnyen tanul, . de nem szorgalmas" /0 25/. 

'"Jó tanulmányi eredménye szorgalmának köszönhető" /D 6/. 

"Nagyobb akarattal és szorgalommal jobberedmény 

elérősére lenne képes" /0 23/. 

"Akarata erős, amit elhatároz szivós munkával véghez 

is viszi" /E 1/,. 

Az akarati tulajdonságot csak egy esetben kapcsolták össze 

a fizikai munkával. 

"Az őszi közheaznu munkán kitűnt társai közül munke- 

birásával, akereterejével és szorgalmával" /B 3/. 

A tanulók fejlődő világnézetére utaló jellemzések száma 

kevés,.. általános megfogalmazásuk miatt a mögötte levő tarte- 

lom a 14 éves tanulónál hatérozottan meg nem értékelhető. 
"Megérti a materialista világnézet elemeit, tevékenysé- 

gében korunk szemlélete tükröződik" /D 19/. 

"Rendszeresen érdeklődik a politikai események iránt, 

ebben önálló véleményalkotásra képes" /D 7/.. 
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"Nem hisz e természet feletti lények létezésében°"/A 11/.  

"Természettudományos ismeretei alapul szolgálhatnak e  

materialists világnézet kialakulásához" /B 5/.  

Az egyes pályák választásához és eredményes gyakorlásá-  

hoz azt is figyelembe kell venni ,,. hogy a tanuló társadalmi - 

közösségi aktivitása, szervezői készsége milyen továbbfej-

lesztési lehetőségre hivja fel a figyelmet. Erre nemcsak  

a választott szakma miatt van szükség, hanem a középiskolának  

is érdeke, hogy ezek ismeretében ez uj közösségben hogyan  

tölthet be irányitó szerepet.  

Az irányultságra vonatkozó jellemzések száma kevés, a tanulók.-  

nak kb. 5 %-nál találunk erre utalást. A legjellemzőbb példák  

e következők:  

"A kémia szakkör munkájában szereplése kiemelkedő" /A 25/.  

"Hobbija e barkácsolás, szerelés" /E 19/.  

"Érdeklődése a müvészettől e természettudományig tart"  

/D 1/. . 

A tanulók önismeretére, önértékelésére a jellemzések  

nem utalnak,pedig ezek fontosak lennének a tanulók pálya-  

választásának helyessége szempontjából. C ~sk néhány j ellemá-  

zésben találunk példát arra, bogy a tanuló önmagával ós 
 

társaival szemben igényes és van önálló véleménye. A tudatos  

pályaválasztást csak két osztályfőnök indokolja.  

:Usszessségében az erkölcsi magatartásra utaló megáila-

pitások jól értelmezhetők, bár használható jellemzéseket 
 

kaphatnánk, ha az osztályfőnökök az előrelátás tendenciáit 
 

is felvázolnák. Célszerü lénne a tenulók erkölcsi  
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magatartására utaló megjegyzéseket a munkafegyelemmel, az 

öntudatos munkavégzéssel, az aktivitással, a társakhoz és .a 

közösséghez való viszonyulás összefüggésében szemlélni és 

értékelni. Ez lehetővé tenné, hogy tanulóink személyiségéről 

egyértelmübb véleményt elakitsunk ki. Mindezek a helyes 

választást zökkenőmentessé tennék: Fontos tehát hogy reális 

képet kapjon a felvevő szakközépiskola a tanulók szociális 

helyzetéről, sz általános iskolában nyujtott tanulmányi ered-

ményéről,. magatartásáról, alakuló világnézetéről, képességei- 

ről és e pályaválasztás helyességéről.' 

A zárójellemzés mint iskolai dokumentum, igy nagyban hozzá-

járulna ahhoz, hogy az uj osztályfőnök tervazerüen és tuda-

tosan fogjon hozzá a heterogén összetételü elsőosztályos 

tanulók személyiségének megismeréséhez és kezdje el sz osztályi_ 

közösség kislakitását. 

Ez folyamatos munkát i g ényel és csak rendszerbe és sokoldalu 

tapasztalstgyüjtéssel valósitható meg. Ehhez jó feltételt 

biztosit ez osztályfőnöki nevelői munka ., a tanulókkal való 

rendszeres együttlét, az osztályfőnök és növendék viszonyából 

adódó együttes tevékenységi formák rendszere: 
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IV. A TANULÓI ELVÁRÁSOK ÖNÉRTÉKELÉSI I;TUTATÚI 

A pályaválasztási éretteég kibontakozását a serdülőkori 

változások szinte minden téren segítik. Az önállóság és az 

egyéniség keresése /az én felfedezése/, a fokozódó önismeret 

és önnevelés mind-mind döntő láncszem e pálya irány reális 

megitéléséhez /Kelemen,. 1981/. Az önismereten alapuló  önérté-

kelés lehetővé teszi e választás önálló irányitását, az önne-

velést is. .A serdülő, akinek e körülménye megneheziti az ön- 

kifejezést, fokozott feszültségben él, arai nem jellemző azokra, . 

akiknek e család és az iskola regit abban; hogy lehetőségeiket 

megvalósitsák /I.Sz.Kon, 1979/. 

Ezekből következően, mivel tanulóink pályaválasztása nem volt 

határozott - 47,55 o-e jelölte elsőként az iskolánkban oktatott 

szakok valamelyikét - igy  egy részük a tanév kezdetén konfliktus 

helyzetbe került. Ezen elsősorban az osztályfőnöknek kell át-

segiteni a tanulókat, ezért fontos ezek feltárása: Elsőrendű 
feladatunk tehát a szakma megismertetése és csak ezután lehet 

célunk annak megszerettetése e szakmai tárgyakon és gyakorlaton 

keresztül. Strukturált kérdőív segitségével vizsgáltuk e fenti 

problémákat. 

A kérdőív tartalmát tekintve három részre osztható:  
a/ e pályaválasztás indítékai /1-5 kérdés/, 

b/ az iskolaváltás problémái /6-11 kérdés/9 

c/ a társas kapcsolatok alakulása /12-13 kérdés/6 

A kérdőiv kitöltésére az osztályfőnöki órákat használtuk fel t . 

ahol tájékoztattuk tanulóinkat e felmérés céljáról. 
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Azzal, hogy e tanulókat személytelenül nyilatkoztattuk, 

feltételeztük ez őszintébb, spontán megnyilatkozást. /A 

kérdőivre az osztály jelét irtuk fel./ 1.sz.mellcklet 

1/ A pálxeválasztás inditékai 

Az első kérdésre szabadon irhatták le véleményüket 

tanulóink a továbbtanulásról. A határozatlanság a szakma 

választást illetően őbbi=ől is  megállapithatós 

Legnagyobb probléma, hogy nemcsak a gyermek, hanem a szülő 

is határozatlan, alig ismerik az egyes szakmák követelmé-

nyeit és gyermekük képességeit. Nehéz a választás életko-

ruknál fogva és ez előkészités hiányosságából adódóan. Csak 

kis számban mondható el, hogy felkészültek a választásra, 

ez általmoss iskolai pályairányitásnak tehát döntő szerepe 

van. Ezek a bizonytalansági tényezők a tanuló válaszaiból 

is kiolvashatók. 

Az első kérdésre adott válaszok eltérőek, diffuz jellegűek,. 

e következőképpen  kerültek megfo gelmszásra. 

"Cask annyi volt az elképzelésem, bogár valahol tovább-

tanuljak" /A/. 

"Célom az volt ., hogy érettségit szerezzek és szakmát ta-

nuljak" /D/. 

"Nem  ezt e szakmát választottam első helyen, igy  erről el-

képzelésem nem volt" /E/. 	. 

"Képességemnek megfelelő iskolát választottan" /B/. 

Egy évvel ezelőtt tehát a továbbtanulás még ugy élt e tanu-

lókban, hogy konkrét iskola és szakma megjelölése nélkül 

célként tüzték azt ki. 
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A tanulók válaszaikban összehasonlitják az elképzelt, 

de konkrétan meg nem jelölt középiskolát az általános isko- 

lóval és igy alakul ki valamilyen kép a leendő középiskolá-

ről, amelyet az ismeretlentől való félőiem is motivál. 

"Olyan  lesz  mint az általános iskola, cask más tanárok-

kel "/D/. 

"Másnak gondoltam, de nem ennyire nehéznek" /A/. 

"Az általános iskolához viszonyitve félten a középiskolá-

tól ID/. 

Azt, hogy más lesz a középiskola sokan ugy fogalmazták, hogy 

elvárásaikat írták le.  

"JÓ szakmát szeretnék tanulni" /D/. 

"Sok berátre vágytam, nem ugy mint általános iskolában" /B/. 

"Körryebbnek képzeltem, mert általánosban nem tanultam, 

mégis jó osztályzataim voltak" /A/. 

"Szeretnék komolyabben tanulni, mint 8. osztályban" /B/. 

Az a tény, hogy esek 68 tanuló jelölte  meg iskolánkat első 

helyen, meghatározza a válaszokat. Még a felmérés során is 

van olyan tanuló, aki az elsőként megjelölt szakmáról álmo- 

dozik. 

"Máshová szerettem volna menni" /3s/ .. 

"Egészségügyi szakra jelentkeztem" /D/. 

"Vágyam volt, hogy  fodrász legyek" /B/. 

Az iskola és e család j6 előkészitő munkájára utalnak a követ= 

kező válaszok: -.  

"Üzemlátogatáson nyerte meg tetszésemet e sütőipar" /D/. 

"Már 74 -osztályban eldöntöttem, hogy laboratóriumban 

fogok dolgozni" /A/.-- 
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"Azért választottam az élelmiszeripari szakmát, mert 

enni mindig kell ez embereknek" /B/. 

"Az iskola látogatásakor eldöntöttem, hogy ide jövök" /D/. 

A  tanulók  elképzelését e továbbtanulásról, a konkrét 

szakmaválasztást 8. osztályban leginkább e szülők és e csa-

ládi környezet befolyásolja. A tanuló saját tapasztalatlan-

ságából adódóan támaszkodik is ezekre a hatásokra. Ezt bi- 

zonyitja a tanulók második kérdésre adott válasza. Ennek 

alapján az iskolánkba jelentkezett tanulók 5o %-a e szülei . 

és •osztályfőnöke javaslatára választotta a szakmát. Saját 

választása alapján tanulóinknak csak 24,4 %-a döntött, bará- 

tok javaslatára 5 fő. 

A jó előkészitő munkához tehát elengedhetetlen az iskola és 

á család együttmüködése. Ez folyamatos és tudatos nevelőmun-

kát igényel. Összefogva kell megismertetni a tanulókkal a 

munkalehetőségeket, biztositani kell, hogy a fiatal élményt 

szerezzen leendő szakmájáról, igy az önismeret helyes érté-

kelése alapján a választás könnyebbé válik. 

Mivel a választás nem könnyfix feladat - de szükséges -

k.iváncsiak voltunk erre is, hogy tanulóinkban milyen nyomot 

hagyott ez iskolánkkal való első taisálkozás, mit jelentett 

számukra a felvétel és ezek után mit vártak a szakközépis-
kolától. 

A 4. kérdésre 107 tanulónk válaszolta, bog örült annak , . 

hogy felvételt nyert iskolánkba .; e 12 tanuló aki közömbösen 

nyilatkozott a felvétel tényéről, azok közé tartozott, akik 

kényszerként választották iskolánkat. 
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A jelentkezéstől számitva több hónap telt el, mire felvé-

telire került a sor, amelyre a tanulók nagyon készültek, 

hisz most már a választott iskola követelményeinek szerettek 

volna megfelelni .. A harmadik kérdésre adott válaszokból az 

is kiderül, hogy sokan már a társaikat vizsgálgatták, bará-

tokat kerestek. Olyan tanuló is van, aki ma is startja a ba-

rátságot az akkor megismert osztálytársával. Legtöbben a 

fogadtatást, a felnőttek,_tanárok közvetlen magatartását, e 

biztatásukat emelik ki és ezért emlékeznek vissza szivesen 

a felvételi vizsgára. Még utólag is élményt jelent a tanulók-

nak, hogy találkozhattak leendő osztályfőnökeikkel. Mindeze-

ket a megállepitásokat az alábbiak szerint fogalmazzák meg; 

"Szép emlék maradt a felvételi, mert tanulásomnak meg 

volt az eredménye" /A/. 

"Féltem, izgultam, de biztam benne, hogy felvesznek" /C/. 

"Kellemes élmény maradt, mert minden feladatot megoldot-

tam" /A/. 

"A felvételinél kedvesek voltak a tanárok" /C/. 

"Találkoztam leendő osztályfőnökömmel" /D/. 

A beiratkozás már nem hagyott ilyen maradandó emléket a 

tanulókban, de többen leirják, hogy tetszésüket a szép és 

modern iskola nyerte meg. 

Az 5. kérdésben arra kértük a  tanulókat,  hogy elvárásai-

kat írják le a középiskoláról a tanulmányi munkában, szakmai 

téren, baráti kapcsolataikban.-Ennek megfelelően a kérdésre 

adott válaszok három részre oszthatók. 
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A tanulmányi munka területén a legegyértelmübb a megfogal- 

mazás, ahol az elvárások mellett célt is tüztek ki .a tanulók. 

Gyakori az olyan válasz, ahol az általános iskolával hasonlit- 

ják a középiskolát. 

"Tudtam, hogy többet kell tanulni" /A/. 

"Biztos voltam benne, hogy nehezebb lesz az általános 

iskolánál" /C/. 

"Szeretnék legalább négyes átlagot elérni" /A/. 

"Többet akarok tudni, mint általános iskolában" /D/. 

"Az általánosban nem vették komolyan a tanulást, szeret-

ném, ha itt követelnének tőlem" /E/. 

"Ugyanazt az eredményt szeretném elérni, mint S. osztály- 

ban"  /A/.  

"Szigorubbak legyenek  a tanárok, komolyabb munkával érjek 

el eredményt" /D/. 

Mivel a szakmát csak néhány tanuló ismerte, igy elvárásaik 

azzal szemben kivánságként j.elentkeznsk.A szakmai képzést 

főleg a gyakorlati foglalkozásokra korlátozzák.- Azt is igény-

lik, hogy a géptani gyakorlat mellett a technológiát is minél 

előbb megismerjék. Természetesen vannak általánosan megfo- 

galmazott vágyak 3s._ 	 . 

"Jó szakmai képzést várok, hogy utána a gyakorlatban 

tudjam hasznositani" /D/. 

"Több gyakorlatot szeretnék, sok szerelést" /E/; 

"Szeretnék technológiai gyakorlatra is járni, hogy megis- -  

merjem leendő szakmámat" /D/._ 

"Jó szakképzést vártam, ugar érzem ezt meg is kapom" /A/.- 

"Jó szakmát szeretnék tanulni" /B/. 
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A baráti kapcsolatokra  utaló válaszok száma a legtöbb. Itt 

fogalmaznak a tanulók legegyértelmübben. Előtérbe helyezik 

a baráti kapcsolatok kielakitását, néhányan az osztályközös- 

ségre is gondolnak, de ott is az összetartozás kerül megfo-

gelmazásra. Már az eltelt rövid idő is élményt jelent a te-

nulónak a barát választásában. 

A kapcsolatkeresés néhány tanulónál még tart, ugy érzi, nem 

sikerült e rövid idő alatt tartós kapcsolatot kialakitani. 

Néhányan félnek is a  választástól, főleg attól, hogy nem fogad-

ják be társaik. A megfogalmazások rövidek, tartalmuk eltérő. 

"Sok jó barátot szeretnék" /C/. 

"Tartós kapcsolat kialekitására vágyom" /B/. 

"Szeretném ha jó osztályközösségben tölthetném a négy 

évet" /A/. 

"Soha nem volt barátom, most az uj osztályban már van" /D/. 

"Tudtam, hogy nem lesz barátom az osztályban" /C/. . 

"Igazi barátom az általános iskolában sem volt, félek 

hogy itt sem szeretnek meg társaim"/D/ .. 

2-/ Az iskolaváltás problémái  

A kérdőiv következő kérdéseiben arra kerestük a választ, 

hogy az iskolánkban eltöltött diákélet - iskolaváltoztatás, 

tanulás, kollégiumi élet - milyen problémát jelent tanulóinknak: 

A 6. kérdésnél indokolni kellett a tanulónak, hogy okozott-e 

problémát az iskolaváltás. A tanulók 5o %-a erre igennel, vá-

laszolt. A válaszok indoklása csoportosítható. Általában meg- 

fogalmazzák, hogy nehéz volt az uj környezetet, társakat, 

kollégiumot megszokni. Ezek a válaszok a körülményekre és az 

iskola és kollégiumi lázi-rendre vonatkoznak. 



57 

Hivatkoznak a tanulók a családtól való elszakadásra ., 

a. magasabb követelményekre, a tanórák rendjére, magya-

rázatra és számonkérésre'-' 

"Uj a. környezet, nehéz megszokni" /D/, 

"Másnak képzeltem el a kollégiumot" /A/. 

" El kellett szakadni a családtól, kiszakadtam a. régi 

közöeégből 4  /C/ 	. 

"Nehéz volt a követelményeket megszokni" /C/. 

"Komolyabban kell órákra tanulni" /B/. 

"Rendszeres munkát követelnek tőlünk, ezioruak a  

tanárok" /B/. 

"Azonos általános. iskolai  eredménnyel sem vagyunk 

egyforma felkészültségüek, ez gondot okoz a tani 

tási órákon" /A/. 

64 tanuló válaszolt ugy a 6. kérdésre, hogy nem okozott 

gondot az  iskolaváltás. Legtöbben indokként a tanulmányi 

munka mellett azt sorolják fel, hogy jó alkalmazkodó 

képeséggel rendelkeznek, az uj társak megtalálása és a 

kialakult baráti közösség segiti ez uj elfogadását.- 

Elgondolkodtató, bogy a tanulmányi munkával egyetlen  
válasz sem foglalkozik. 

"Gyorsan beilleszkedtem az uj közösségbe" /D/. 

"Én választottam az iskolát, igy felkészültem rá"/B/. 

"Többen jöttünk ismerősök" /A/.- 

"Jó osztályunk van, ezt segiti hogy osztályfőnökünk 

sokat foglalkozik velünk" /C/. 

"Igaz barátra találtam" /C/. 
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A továbbtanulók jelentkezési lapjáról a tanulók tang- 

tárgyi előmeneteléről a középiskoIa hiányos tájók.eztatást 

kap. Általában 3-4 tantárgy eredményét közli az ::iltaláaos 

iskola. A tanulók előképzettsége azonos érdemjegy esetén is 

elté.rn, ezt mutatják az év elején végzett tantárgyi felméré-

sek is. A tantárgyak szeretetét sok tényező befolyásolja 

/képességs; adottság alapismeret, tanár, tankönyv/. 

Szakkftépiekolában az alapozó és a közismereti tantárgyak 

folytatását jelentik az általános iskoláben. tanultaknak. Az 

ezonos . tananyag és követelmény ellenére. e tanulók véleménye 

a tárgyak tanulásáról nagyon eltérő. Ezt rés ben az is bem 

golyádol j.o g  hogy az ország egész területéről kerilln.ek hozzánk 

iskolából tanulók. A 7. kérdésre adott válaszok _alapján 

arra kerestünk magyarázatot, hogy mely tárgyak tan.€.láaa nem 

okoz első osztályban gondot.- Egységesebb képre számitottunk. 

A tanulók válaez®tbél az  első három tantárgyat vettük figye-

lembe és igy a tantárgyak kedveltségét tekintve a kovetkezo 

rangsor állitható felo első helyen áll a magyar way  és iro,4 

dalom 66 9  második e történelem 57 y  harmadik e matomatike 49 

válasszal. A többi tantárgy szinte valamennyi  szerepel e 

feleoroinebeny  de @nn®l sokkal kisebb oullyelf A félévi  te- 

nulmán.yi eredmény j6  alkalmat ad majd arra, hoGy tanulók 

állitásait a- tantárgyak kedveltségére vonatkozóan kontrollál- 

juk v  ugyanis he e vélt sorrend igaz, ez e  tanulók félévi 

eredményén  keli  hogy megmutatkozzon. 

A középiskolában történő  továbbtanulás egyben e család-

tól való els4skaddet is jelentette e tanulóknak,  hisz 
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legtöbben ezzel együtt a kollégiumi elhelyezést is válasz-

tották, mert ez iskola távolesik a lakóhelytől. Kollégium-

ban lakik az elsős tanulók 65 %-a /93 tanuló/4 A kollégiumi 

Házirend elfogadása a családi légkörből kiszakadva nagy erő-

próba elé állitja ebben a korban a tanulót. Az önálló éle-. 

teta szülőkhöz ragaszkodó gyermek nehezen tudja elfogadni, 

a közösségi élet megkövetelte kötöttségek eleve szigorusá-

got keltenek. Ezt nem is titkolják tanulóink. Többségüknek 

nehézséget jelent e szocialista együttélés szabályainak be-

tartása fl  ,amire esetenként a felsőbb évesek npóldája" is ne-

gativan hat. .A 8. _kérdésre tanulóinknak csak 21,5 %-a 

/20 tanuló/ válaszol ugy, hogy nagyon jól érzi magát a kollé-

giumban. Ez lehet az a csoport, akik az előző kérdésnél 

arra hivatkoznak, hogy jól tudnak alkelmazkodni.- Legtöbben 

62,3%x- jól vagy közepesen jól érzik magukat. A rövid itt 

töltött idő arra már lehetőséget adott ., hogy megismerjék a 

tanulók e kollégiumi életet és felmérjék alkalmazkodó képes- 

séguket, hogy meg tudnak-e felelnem az elvárásoknak. Ez 

természetesen egyénenként eltérő. A kollégiumi élet az iskolai 

tanulás eredményességét befolyásolja. A legtöbb tanuló el 

is fogadja ezt az életformát,- - csak négy tanuló érzi kevésbé 

jől magát e közösségben. 

A 9. kérdés szintén a kollégiumi életre vonatkozott. 

A kollégium legfőbb feladata a család helyettesitése mellett: 

a tanulás feltételeinek biztositáse. A négyszemélyes szobák, 

a tanulószoba, a tanulópárok kielakitása, a korrepetálások 

mind azt a célt szolgálják, hogy segitsük vele a tanulmányi 

munkát. Ezt érzik is a tanulók, tudják, hogy a lehetőségekkel 
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élni is kellene a jobb eredmény érdekében. Saját megitélésük 

szerint e tanulók 90 %-a ki is használja a kollégiumi lehe-

tőségeket. 

A kollégista tanulók napi elfoglaltságát a Házirend rögziti. 

Az iskolai órák száma ciklusonként 67 óra, ezen tulmenően 

napi 3 órás szilenciumon kötelező résztvenni a tanulóknak. 

A szabadidő ezek után márcsak pár óre,rweg kell tanitani ta-

nulóinkat arra, hogy ezt a rövid időt hasznosan töltsék el. 

Meghatározott munkaterv szerint szakkörök mü:ködnek /háztar-

tási-, kézimunka-, képzőmüvész szakkör, énekkar,- sportkör/ 

melyekből a tanuló saját érdeklődésének megfelelően  választ-

hat. Ez ujabb időt és lekötöttséget jelent. A fenti szakkörök 

valamelyikének csak 25 tanuló tagja, ezeknél szivesebben vá-

lasztják egyéni igényük kielégítésére az olvasást, a kollé-

giumi mozi müsorát, a játékos sportvetélkedőket és a TV né- 

zést /ez egyben sorrendet is jelent/. - 

A lo. kérdésben általában vártunk arra választ, hogy 

milyennek képzelték el a tanulók a középiskolát, hisz az itt 

töltött idő már összehasonlitási alap lehet az elképzelésekhez, 

elvárásokhoz. 74 tanuló a középiskolát általában ilyennek 

képzelte el, tudta ugyan, hogy nehezebb lesz az áltlános is-
kolánál és azt is, hogy többet kell tanulni. 27 tanulónak 
volt más elképzelése iskolánkról, általában a lekötöttséget 

emelik ki. Arra a kérdésre, hogy milyennek szeretnéd a közép 

iskolát csak 26 tanuló válaszolt. Itt azok a.gondolatok kerül-

tek megfogalmazásra, amelyek miatt tulajdonképpen másnak kép-

zelték el a választott középiskolát. 
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"ISem gondoltam, hogy igy le leszünk kötve" /B/. 

"Legyen kevesebb éránk egy nap" /D/. 

"Szeretném ha kevesebbet kellene tanulni" /C/. 

"Több szabadidős programot szeretnék" /A/. 

Az elsős tanulók nagy része a kérdésekből ítélve e 

középiskolát elfogadja, képességeihez mérten a követelmények-

nek igyekszik megfelelni.. Legfontosabb számukra a jó közösség, 

a barát, elgondolkodtató, hogy ezeket elsőbbrendűnek tartják 

a tanulásnál is. Ezt mutatja a 11.- kérdésre adott válasz is. 

Az iskolában eddig szerzett élményeik a társas kapcsolatokra, 

a közösségi tevékenységre vonatkoznak. Igszi élményt a kollé- 

giumi rendezvény, az osztályban szervezett közös tevékenység 

jelent. Legtöbben a fenyőfaünnepet emelik ki, .rná.jd az ismer- 

kedési estet, ezt_követően az őszi szüretelés jelentett élményt 

e tanulóknak.  Az osztályok  közül ki kell emelni sz. I/c osz-

tályt, akiknek  legkellemesebb élményt az osztályban szerve- 

zett futballmérkőzés és a nagyerdei kerékpárverseny jelentett. 

Az élményszerzésben minden esetben fontos szerepet játszik 

a közösségek vezetője /osztályfőnök, csoportvezető nevelő/,, 

akiknek a tanulók közösségformálásában kiemelkedő a szerepe. 

Ez valamennyi tanuló válaszából kiolvasható.  

A közösségi élményen kiviül a tanulásban is szereztek élményt 

tanulóink. Ez főleg az I/e osztályra jellemző. Élményt jelent 

számukra a kémia óra, a jó osztályzat és az, hogy általános 

iskolai eredményéhez viszonyitva jevitott. 

Az iskolaváltás szempontjából figyelemre méltó kellemes él-

ménynek számit az is, hogy 

"Igazi barátot találtam" /D/. . 
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11Sokat foglalkozik velünk osztályfőnökünk" /C/. 

"Közvetlenek a tanárok, mindenre szeretnének megtanitani 

bennünket" /A/. 

"Javitottam az általános Iskolai eredményemhez viszonyitva" 
/D/. 

"A legnehezebb tantárgyból kaptam jeles osztályzatot" /C/. 

Páig a kellemes élmény általában közösséghez kötődik, addig a 
kellemetlen élményeket egyénileg élik át e tanulók. Elsősorban 

a tanulással kapcsolatosak ellentétben az előzőekkel. Ide so-

rolják az elégtelen osztályzatot, az általuk rosszabbnak itélt 

érdemjegyet, vagy figyelmeztetést. 

"Fizikából rontottam" /B/. 

"Biológiából rossz jegyet szereztem hanyagságom miatt" /D/. 

"Igazolatlan órát kaptam"/E/. 

A társas kapcsolatok közül csak elvétve utalnak a tanulók 

kellemetlen élményre, ezeket igy fogalmazzák meg. 

"A szobatársam más szobába költözött"/B/.. 

"Szakitottem a legjobb barátommal" /D/. 

"Összeütközésbe kerültem a végzős tanulókkal" /B/. 

Megállapitható, hogy kellemetlen élménye az elsőéves tanulóink-

nak sokkal kevesebb van, mint kellemes. Ez ismét arra utal, 
hogy ha az uj társak között megtalálja helyét a 14 éves gyermek 
a beilleszkedés Számára nem jelent gondot. 

3. A társam kapcsolatok alakulása 

Elsős, tanulóinknál vizsgáltuk a társakhoz és a felnőttek- 
hez való viszonyulást is /13-14. kérdés/. 
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Már ez előző  kérdésekre adott válaszokból io megállapitbetó, 

hogy e tanulók az iskolaváltás során fontosabbnak tartják e 

baráti kapcsolatok kielakitását és a társekboz való viszonyt, 

mint e tanulmányi munkát. Az is megállepitható, hogy  e 6.1o, 

11 4  kérdésre valamennyi tanuló válaszolt, mig más témáju 

kérdések néha válasz nélkül meredtek. 12o tonulő ek van már 

barátja ez eltelt idő után. Mivel többen jöttek azonos isko- 

lábál,igy 21 tanuló megtartotta a régi baráti kapcsolatot, 

97 fó kötött uj barátságot, akik főleg osztálytársat válasz-

tottak. Annak ellenére, bogy tanulóink nagyrésze kollógiumben 

lakik a felmérés időpontjában cask lo tenuiónat volt felsőbb. . 

éves barátja. 

Középiekolábe kerUlve fontos az ie,  bogy  s felnőttek, tanárok, 

nevelők hogyan fogedj3k ez uj elaőooztályoa tanulókat. Mutat- 

ja ezt az is, hogy  a felvételire sokan azért emlékeznek 

vissza aziveeen, mert a felnőttek közvetlenek voltak és barát-

ságosak. Kílönösen lényeges ez a kapcsolat azoknál e peda;ó. 

gueoknál, akik időben legtöbbet töltenek el e tenulókkeia 

Az utolsó kérdésben e felnőttekbez velő viszonyulásra keres- 

tik e választ. Rangsorolni kellett e pedagógusokat 1-5-ig, 

ennek alapján, bogy kihez rageazkodnek legjobban. Azok között 

kellett e rel! sort feláliiteni, akik a munka ► és szabadidőben 

legtöbb időt töltenek gyerekekkel.  

Tanulóink elsó helyre sorolják osztályfőnökUket, majd kollé-

giumi csoportvezetőjük, szakoktatójuk következik és ezt követi 

s szakmai tárgyekat tenitó tanára/? 4oz.táblázat/o 
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A tanuló felnőttekhez való viszonyulása 

Pedagógus R a n g h e l y 

1. 2. 3. 4. 5. 

Osztályfőnök 77 29 17 9 1 

Szakoktató 24 24 38  28 16 

Kollégiumi eso 
portvezető 29 31 12 11 4 

Szakmai tanár 3 17 38 31 15 

7.sz. táblázat 

Különösen fontos szerepet játszik az osztályok életében 

az osztályfőnök tanári egyénisége. Erre már az élmények 

során is  utaltuk a tanulók. Az osztályfőnökhöz hasonlóan 

mindennapos gondjaik megoldásában e kollégiumi csoportvezető 

nevelő tehet legtöbbet, ezért érthető is ., hogy ilyen fontos 

Szerepet tölt be a kollégista tanulók életében. 

Az iskolai óraszámot figyelembe véve legtöbb időt gyakorla-

ton töltenek a tanulók, a szabadabb gyakorlati foglalkozás 

lehetőséget ad a tanulóval való egyéni foglalkozásra, ami 

a beilleszkedésben,a személyiségformálásban jelentős. 

A tanulók ragaszkodását, kötődését a felnőttekhez természete 

sen nagyon sok tényező befolyásolja. A demokratikus tanár-

diák viszony kialakitásához elengedhetetlen, hogy  a népszerü-

ségre való törekvés nélkül kapcsolatuk e tanulókkal példa-

mutató legyen. 
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A kérdésekre adott válaszok alapján helyzetük értékelése, 

önértékelésük a korukra jellemző. Ez azt jelenti, hogy nem 

ismerik tanulóink gyenge és erős oldalukat, ebből adódik, 

hogy az elvárások nagyobb sulyuak, mint a követelményeknek 

való megfelelés vágya.: A fentiekbő l  egyértelmiien következik, 

hogy az iskolának tanitványsit önismeretre kell nevelni, amely 

alapja az önértékelésnek és elvezet a társak értékeinek fel-

ismeréséhez. Mindez együtt járul ahh.z, hogy a tanuló az 

cisztályközösségben megtalálja helyét. 
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V. AZ ÖNÉRTÉKELÉS ÉS TÁRSÉRTÉKELÉS PSZICHOLÓGIAI 

TÉNYEZŐI 

Serdülőkorban az érzelmek labilitása igen nagy. Ebben a 

korban az önérzet növekedése számos érzelmi és magatartási 

problémát okoz, esetenként tulbecsüli önmagát, más esetben 

pedig erősebb a kisebbségi érzés. Mivel erre az életszakaszra 

az állandó éreklődés jellemző a fiatalban nem alakulhat ki 

személyes értékeinek, képességeinek és lehetőségének tudata. 

Az önértékelés az ember kritikai önmegitélése értékesség szem-

pontjából, amely lehetővé tenné a tettek  jelentős  mértékű 

önálló irányitását, azok ellenőrzését és az önnevelést is. 

Amint a tanulás befogadó, inkább csak pessziv jellegö.folya-  

mat a aktiv elsajátitássá kellett hogy alakuljon, a nevelésben 

is az önmagát jobban értő és önmagát aktívan nevelő tanulók az 

ideális középiskolások /Mohás, 1978/. 

A tanulók önismeretéhez és önértékeléséhez nagyban hozzájárul 

a felnőtt társadalom értékelő tevékenysége - mint minta - ami 

fontos eszköze a nevelésnek. 

A pedagógus azzal segíti a személyiség szilárdságát, a fiatal 

belső biztonságát, ha felfedezi tanitványában - és vele is fel- 

fedezteti - az értékes személyiségjegyeket. 

Nemcsak az iskolára, hanem e társadalomra is jellemző, hogy ér-

tékeléskor esősorban a hibákra, a mulasztásokra, a negativ 

viselkedésre és személyiségjegyekre figyel fel. Ezt az isko- 

lákban bizonyitják az osztálynaplók bejegyzései, az ellenörző 

könyvek is néhány kivételtől eltekintve. A dicséretnek, 

elismerésnek a skálája ettől sokkal szegényesebb. _ Ha az értékelő 
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mozzanatok nagyobb része a hibákat teszi nyilvánvalóvá, vissza-

minősiti a fiatalt, azzal saját gyengeségeinek tudatát mélyiti 

el benne. 

Az önértékelés és a társak értékelése a középiskolába 

való átmenet időszakában sajátos módon érvényesül. Az uj kör- 

nyezeti feltételek hatására az első osztályban elfoglalt helye 

a tanulónak megváltozott az előző osztályhoz viszonyitve, 

igy változik értékitélete, ujraértékeli önmagát és az első 

naptól kezdve jelentkezik e tanulóban e társakra irányuló 

kölcsönös megismerési orientáció, a társkeresés, a barátválasz- 

tás vágya, a személyes kapcsolatok kialakitására való törekvés 

/Duró, 1982/. Ebben a folyamatban megjelennek az elsődleges, 

főleg az érzelmi ezinezetü vonzalmak, és a kezdeti személy-

közi kötődések labilis formái. A kapcsolatok ebben a korban 

gyakran változnak, átrendeződnek, változik a társakról kia- 

lakitott vélemény, amelyek csak megfelelő megerősités eredménye. 

ként stabilizálódnak. A társak megismerése összekapcsolódik 

az egyénnek azzal e törekvésével,;  hogy önmegvalósitása érdeké-

ben  megtalálja saját helyét az osztályban. A saját helyzet 

kialak7.tásának esélyei összefüggnek az önértékelés problémái-

val, melyben a csoporttagoknak az egyénről alkotott érték-

itélete összegeződik /Mohás, 1978/. 

Ezek a tendenciák tükröződnek elsőosztályos tanulóink önérté-

kelésében és társaik értékelésében is. Az első osztályos 

tanulóinknál azt vizsgáltuk, hogyan értékeli ifjuságunk ön- 

magát és milyen objektivitással ítéli meg a 14-15 éves tanuló 

osztálytársát. 
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Az értékeléshez e tanulók szaktárgyi /szakmai/ munkáját, 

tanulmányi előmenetelét vettük figyelembe, ez  alábbiak szerint: 

I/a osztály 	élelmiszeranalitika 

I/b osztály 	gépészeti ismeretek 

I/c osztály 	gépészeti ismeretek 

I/d osztály 	gépészeti ismeretek 

I/e osztály 	anyag-- és gyártásismeret. 

Az értékelést két alkalommal végeztettük el tanulóinkkal, e 
tanév elején és az első félév zárása után. Kértrk, hogy a szak-

tárgyi eredményeik alapján értékeljék magukat osztályón belül 

és yiszonyitva rangeorol.ják társaikat is. 

Az trtélelitt mindkét esetben osztályfőnöki órán a szakmai tár-
gyat tenitó tanár és ez osztályfőnök jelenlétében végeztük. 

Az osztályfőnöki órák tanmenetében már szerepelt az önismeret 

és önértékelés, igy azok felelevenitése ce felidézése után 
ismertettük a tanulókkal a felmérés célját, e helyes önismeret 
fontosságát, 

A tanulóknak ezután négyzetes lapot osztottunk ki, melyre 
akkora négyzetet rajzoltattunk,, hogy egy-egy oldala annyi kit  
kóckábói álljon, ahányan az osztályban vannak, 

A táblára rajzoltuk a négyzetet, bele a görbét és példán magya- 
ráztuk meg ez önértékelés végrehajtását. 
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A görbét a pszichológiai statisztika sz akkumulációs gyakori-

ságra használja, vizsgálatunk során ugyanezt rangsorolásra 

alkalmaztuk. Az önértékelés és társértékelés skálatechnikával 

való megoldása tapasztalatunk szerint jó módszer lehet az 

osztályfőnöknek tanitványei értékeléséhez. 

A görbe megrajzolása után tanulóinknak e következő ute-

sitást adtuk. A görbe legalsó pontja képviseli a legjobb, e 

legfelsőbb a leggyengébb tanulót, kértük, hogy a görbén keres-

sék meg saját helyüket társaikhoz viszonyitve és azt jelöljék 

egy ponttal. Miután saját helyét mindenki megtalálta a görbén, 

e továbbiakban társaik helyét kellett megkeresni és azt függő- 

legesen beirni a négyzetekbe. Munkájuk megkönnyitésére Java-

soltuk, hogy szokat e társakat irják be elsők között, akiknek 

a helyét biztosan tudják, hisz ez e munka alapos mérlegelést 

jelent a tanulóknak. 

Az  öt első osztálybor a felmérés során azonos tájékozta 

tást adtunk az értékelés végrehajtásához, ennek ellenére sz 
I/e és I/b osztály tanulói a rangsorolás végrehajtásakor azonos 

helyre több tanulót is soroltak.A lelkiismeretes munka mindkét 

esetben érzékelhető volt. Főleg az  első  felmérésnél tapasz 
teltuk, hogy a megváltozott közösségben gondot jelentett a 

tanulónak saját és társai helyét is megtalálni. A második fel- 
mérésig eltelt idő már biztvsitotts azt, hogy a tanuló magát 
és társait is könnyebben tudta rangsorolni, hisz a megismerés- 
hez, a kapcsolatok kialekitásához a tanórai együttlét mellett 
jó lehetőséget biztositott ez  a tény, hogy tanulóink nagy része 
kollégiumban lakik és osztályfőnökeik ez eltelt idő alatt több 
közös programot szerveztek /szüretelés, sportverseny stb/. 



7o 	,. 

A felmérés értékeléséből erre szerettUnk volna yáleszt kapni, 

hogy  - hogyan  értékelik tenul.ó3nk önmagukat és táraeikat ez 

uj osztályban, 

- kiket  ismernek jól társaik, 

- kik  soak,  akiket alu].w 9  illetve tulértékélnek. 

Az osztály tenua.óinek rangeoroldeát e azekmei tárgyet tenitó 

kollegákkal is elRrégeztettiik, bogy  e  tanulóii ós tanári érté-

kelést össze tudjuk  baaonl.itani. 

1. Önértékelés  

összességében ez  önértékelésről megál? apitb®tó, bo gy a 

tanuló sem az elsó, eem a második felmérés ml.apján nem  tudta 

önmaga belyét differenciálten megbatározni. 

/Az önértékelésről a gyakoriságot .e 2,3 4 8 5 $ 6 ?. ez. 	._ 
melléklet tartalmazze/. 

A két felmérés ezt mutatja, bogy +s ezakmal 'cgs' aft  cikluson- 
kénti megee óreozáma jó lehetcieóget biztosit .errs, hogy a 
tanulók rövid 9:d® alatt megismerjék egymáat. Tan:clkét felmérésre 
igaz ®z a trlegállapitás g  bogy a tanulók többségükben a?-12. 
ren;bel.yre sorolják önmagukat /®z eisé felméróekvr 51 fő  . 

38 .,85 	-► a  második esetben 41 fő - 29, .49 J-/. 	 . 

A tanuló  is  tenári érték lés között az ösnzefüggó® =roe. 
A helyes önértékelés kiel®k3táeáben szerepet kapott e tenár 

értékelő megnyilvánulríse, ez oaztályzettel értékelt ismeret- 

anyag, melyek fontos ténlrezói a tantárgyon %ereeztiili önérté- 
kelea7ek. Az osztályok létszáma, navel közel azonos, igy e 
könnyebb értelmezés miatt s  Rendtsrtde 5.08 mira.ősit®ae alepjsn 
8 létszámot  bontva  e  következő szóródást tel-álj 13k /8.sz. t4blázat/ 



71 IND 

Az önértékelés gyakorisága minőségi kategóriánként 

kategória Ranghely IT felmérés oII.felmérés értékelés 

__._a 5 1m6.. 24 fő 22 fő 4 fő 

4 7-12. 51 fő 41 fő 
a 

25 fő 
. 	 . 

3  13-18. 39 fő 35 fő 7o fő 

2 19-24. 21 fő 23 fő 43 fő 

1 25-32. 4 fő 18 fő 2 fő 

8.az. táblázat 

A számadatokból is látható, hogy a tanulók önértékelése nem ti  

reális. Osztályonként az önértékelés igén eltérő képet mutat. 

Az I/a osztályra általában az jellemző, hogy önmagukat 

a társaikhoz viszonyitve leértékelik, ami igaz a tanári érté- 

kelést alapul véve is. A ranghelyeket figyelembe véve az 

osztályban első helyre senki nem sorolta önmagát, a legutolsó 

ranghely pedig a 22. volt. A tanulók közül 13 fő - 5o % - 

értékelte magát a 16 	2o. helyen. 

A második felmérés összességében hasonló, de itt már az első 

helyeket bátrabban jelölték meg a tanulók, viszont az utolsó . 

helyek itt is üresen maradtak. 

Az I/b, I/c, I/d osztály 	önértékelése nagyfoku azonos- 

ságot mutat.  Az  első helyet üresen hagyták, igyekeztek a közép- 

mezőnybe sorolni önmagukat, igy az utolsó helyekre alig került 

tanuló. Feltehető, hogy a nagy osztálylétszám is oka annak a 

ténynek, hogy a tanári és tanulói értékelés az első felmérésnél 

csak néhány esetben esik egybe. 
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Bizonyitja ezt a második felmérés eredménye az, hogy az ön- 

értékelés és a tanári rangsorolás közelit egymáshoz. 

Az i/e osztály kis létszáma, a ciklusonkénti magas óra- 

szám együttesen igazolja, hogy a tanulók itt értékelik leg- 

differenciáltabban önmagukat. A z . önértékelés és e tanári érté-

kelés öt esetben azonos, nyolc tanulónál pedig kettő a.z el- 

térés a rangsorolásban. 

A szakmai tárgyat tanutó tanárok a tanulói értékelések 

után elemezve azokat megállapitották, hogy a szakmai tárgyak 

tanítása mellett a tanulói személyiségjegyek fejlesztésének 

is meghatározott szerepe van. Az önbizalom hiánya vagy tulz'ott 

volta, a kisebbség érzése illetve tulértékelés a társakkal 

szemben a tanuló helyét meghatározza az osztályban, melyhez 

még e tanári értékelés is hozzájárul, legalábbis tükröződik 

benne. 

2. A . társak értékelése  

A tanulók az önértékelés mellett társaikat is rangsorol- 

ták, igy a társak értékelésében tükröződik az önértékelés is. 

Az értékelésben közrejátszott mindkét esetben a tanárok érté-

kelő megnyilvánulása, a tanuló közösségi magatartása, a társak 

iránti érzelmi kötődés, :  vagy elutasitó magatartás, a szimpátia, 

illetve unszimpátia. 

Összességében megállapitható, bogy  a két felmérés között 

nincs nagy eltérés.. Az önértékelésből és az osztálytársak 

értékeléséből, abból, bogy milyen . a társak alul-, illetve 

tulértékelése az osztályra vonatkozóan lehet következtetést 

levonni /9.sz.táblázat/. 
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Összesités az ön és társak értékeléséről 

I. felmérés 

Osztál Létszám 
É r t é k e l é s 

összes alu összes tu összes ezono;= össze 
I/a 28 223 417 4$ 688 

I/b 
. 1111E11111  427 . 1111111111111111111111111 799 

I/c 636 298 61 995 

I/d III=  _.._ 
493 46o 39 992 

I/e 19 123 124 41 288 '' 

II. felmérés 

9.sz. táblázat 

Mivel a tanulólétszám az egyes osztályokban eltérő az értékelés 

egy tanulóra való átszámítása reálisabb képet ad A /lo.ez,táblázat/ 

Az első évfolyamot vizsgálva megállapítható, hogy társai-

kat a tanulók alulértékelik az önértékeléshez viszonyítva. Ez 

a megállapítás mindkét vizsgálat összesítő adatai szerint igaz 

/Az első felmérés alapján az eltérés 286, a másodiknál 241/. 
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Az egy főre eső összesitett értékelés . 

I. felmérés  

. 

Osztály 

-  

Létszám  

Értékel é s  

alul tul azonos 
~ 

összes  

I/a  28 8 15 1,78 24,78  

I/b 31  13,58 10,22 1,80
.  

25,8o  

I/c 33  19,27 9,15 1,96 30939 
 

I/d 
,  

32 15,71 14,78 
. 

1,53 32,o3  
. 	 . 

I/e 19 6,o5 6,10 2,15 14,_31  

II. felmérés  

I/a  28 11,:71 . 8,14 2,75 22,6o  

_I /b  31  14,83 11,93 -  1.68  28 ,41  

• 	 ,_I  33  15, .o3  . 12,:57  2,3o  29,.90  

I/d  32  13 . 59  14,78  2 , 34  3o,7 1  

I/e  6,26  5,26  2,94  14 , 52  

lo. sz.  táblázat  

Az általánositáson tulmenően külön kel1 vizsgálni sz I/a  

osztálynak a társaik értékelését, mivel a két felmérés el  

térő képet mutet. Az első felmérés azt mutatja, hogy sz  

osztály tanulói társaikat az önértékeléshez viszonyitve tul- 

értékelik, amiből a tanári szigoruságra is lehet következtetni. 
 

A tulértékelés másik oka azzal magyarázható, hogy sz osztály  

tanulói jöttek a legjobb 8. osztályos tanulmányi eredménnyel,  
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akik  ez általános iskolában e legjobbak kőzött foglalták el 

helyüket, ez uj közösségben e saját helyik keresése, e meg- 

változott körülmény cos követelményrendszer a tanulók önbizal-

mát megingettea 

A második felmérés már a többi osztály értikelősóvel azonos. 

A tanulók jobban ismerik  egymást, ujra értékelték vntegukat, 

nőtt ez önbizalmuk,. ebből adódik, hogy társaikhoz viszonyitve 

magukat jobbnak értékelik. Mindkét felmérés ezt mutatja, hogy 

igyekeznek minden szempontot figyelembe venni e szaktárgyi 

tudásukon belül. 

Uindkét felmérés azt igazolja ,  hogy  ez I/e osztály ta-

nulói ismerik önmagukat és társaikat legjobban. Itt e legme- 

esebb ez egy főre eső azonos értékelések száma t  az összee 

alul-és összes tulér-tékelés között az eltérés. 

Az I/d osztály értékelése basonlit az  I/a osztályéhoz, 

esek forditott képet mutat. Mig ez első felmérés során ön-

magukat tulértékelték tár®eikhoz viszonyítva,  eddig az ujebb 

felmérés alapján már ez mondható el,  hogy alulértékelik Un- 

magukat társaikhoz viszoztyitva, Erről  az osztá3yrál xiegállapitha- 

tí 9  bogy  pályaválasztásuk a  leghatározottabb volt , valamennyien 

iskolánket jelölték meg a választás során„ 

A társak értékelőse minden esetben alapos mérlegelést igényelt. 

Legkönnyebben megtalálták a helyét e jó és e gyenge tanulmányt 

előmenetelt tenusitó társaiknak. Gondot ez addig pozitiv, 

vagy negetiv irányban ki nem tűnt tanulók rangsorolása okozott. 

Vizsgálataink során az önértékelés ész mások értékelése volt a 

lényeg, amiből a közösségi magatartásra lehet következtetni. 
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Mindkét esetben kitünt e tanulók kiváncsisága,. szerették 

volna tudni,  hogy társaik hogyan értékelik őket.__Az osztály-

főnöki óra lehetőséget adott arra, hogy 2-3 tanuló esetében 

választ; is adtunk erre, és közösen állapítottuk meg az egyes 

tanulókról, hogy társaik hogyan értékelték. 

A következőkben az önértékeléshez viszonyitott társértékelést 

vizsgáltuk osztályonként, és értékeltük az alul-, illetve tul-

értékeléseket összevetve azokat a tanári értékeléssel.. 

Az Ife osztály önértékelése és társértékelése /8.9.sz. 

melléklet/. 

Az első felmérés során egy tanuló hiányzott. Ekkor az 

önértékelésnél az osztályban első helyre senki nem sorolta 

önmagát, ami az önbizalom hiányából adódhatott. Az A 10. 

tanulót tanára és 16 osztálytársa első helyre sorolta, 10 

tanuló pedig azonosan értékelte... Hasonlóan magas e tulérté-

kelők száma e tanár által második helyre sorolt A 27.-tanuló-

nál, akit társai egyértelmüen jobbnak tartanak az önértéke-

léshez viszonyitva. Az önmaga alulértékelését, helytelen ön-

ismeretét tapasztaljuk az A 16. és A 20., . tenulá-nál is,akit 

tanárai is felülértékelnek, társai is. Társai értékeléséhez 

viszonyitva alulértékeli önmagát az A 12. és A 22. tanuló 

Vannak természetesen magukat tulértékelők is az osztályban,
.. 

akiket társaik rosszabbnak tartanak, A 5, A 24. 
A második felmérésig a tanulók véleménye megváltozott ön-

magukról és társaikról is._ Az A 10.tanuló már első helyre 

sorolja önmagát, ezzel egyezik 20 társa és tanára véleménye 

is.. Ezzel ellentétben az elsó felméréshez viszonyitva az A 27._ _ 
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tanuló, aki magát első helyre sorolja, tanára is, de társai 

közül is 18 fő alulértékeli. Hasonló tulértékelés tapasztal-

ható az A 17. és A 18. tanuló esetében szintén. 

A tanári értékelés a rangsoroláson kivül az osztályzatokban 

is megnyilvánul, amit e második felmérésben már a tanulók 

figyelembe vesznek. A Rendtartás ötös minősitését alapul véve 

a második felmérés alapján az értékelés a  következő:  jeles 

osztályzatot 2 tanuló, jót 9, közepest 13, elégségest 2 tanuló 

kapott. Ha ezt figyelembe vesszük a tanulók önértékelése ettől 

összességében rosszabb: 3 fő sorolja magát a jelesek, 6 fő a 

jók, 4 fő e közepesek, 13 fő az elégségesek, 1 fő az elégtele-

nek közé. 

Az I/b osztály önértékelése.és.társértékelése 	 , 

/10-11. sz.meliéklet/. . 

Az osztályra mindkét esetben az egymás leértékelése jel-

lemző. Változott ugyan a tanulók önértékelése ez  első" felmé-

réshez viszonyitva, két tanuló értékelte a rangsorban magát 

jobbra, a többiek valamennyien alacsonyabb helyre sorolták 

magukat.- 

Az első felmérés során  a  tanári és önértékeléshez viszonyitva 

társaik tulértékelték a B 4., B 8., B 18,, és B 28.. . tanulókat,  

Az utóbbi tanulónál az önbizalom hiánya tapasztalható, mert a 

tanári ős a társak értékelése is  jobb ennél. Ugyanezeknek a 

tanulóknak változik az önértékelése e második felmérés során. 

Ezt figyelembe véve a B 8. tanulónál a tanári és tanulói érté-

kelés megegyezik a két felmérés alapján, de mig az első fel-

méréshez viszonyitva magát alulértékeli, társai két fő kivé-

telével jobbnak tartják. A B 28. tanuló tanári értékelése 
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szintén azonos a két felmérés alapján, a tanuló viszont saját 

helyében bizonytalan, a 16. helyről  a lo. helyre sorolja ön-

magát, társai viszont :  valamennyien jobbnak értékelik. A társak 

alulértékelése nem változott a B 6., B 17., B 22. és B 30. 

tanuló esetében. 

A társak értékelése ez önértékeléshez viszonyitva 1-3-ig mutatr ,  

azonos  értéket, eltér ettől a B 11. tanuló, akit társai közül 

heten értékelnek azonosan. 

Az I/c osztály önértékelése és társértékelése  

/12-13. sz.melléklet/ , 

Az osztályra szintén a társaik leértékelése jellemző, 

különösen az első felmérés során. 636 az összes alulértékelés 

és csak 298 a tulértékelés, ami a második felmérésig eltelt 

idő alatt feltűnő változást mutat. Ekkor a leértékelés 496, 

a tulértékelés 415. Az erős önbizalom kialakulásához hozzá- 

járulhat az általános iskolai előzmény, de az osztályfőnök 

biztatása is. 

19 esetben rosszabb a társak értékelése az önértékeléshez 

viszonyítva az első felmérés során, ami a másodikig 11-re 

csökken. Az önértékeléshez viszonyitva nem változik a társak 

véleménye a 	4., C 11., C 15., C 19.,. C 21. és C 29. tanulók 

esetében, akiket tanára is alulértékel az önértékeléshez vi-

szonyitva. A második felmérésig egy  tanuló nem változtatja- a 

helyét, a többiek alulértékelik önmagukat. A társak és a 

tanár tulértékelése tapasztalható a C 2., C 9., .---C 13. --és C 23: 
tanulók esetében._ 

Az önértékelés ranghelyének változásé = nega-tiv_irányben - 

a társak értékelését megváltoztatja, igy tulértékelik több mint 
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huszan a C 1., C 2., C 8., C 9., C 23., C 30. és C 31. tanu- 

lókat. Ezek az adatók tükröződnek a tanári értékelésben,, e 

társak jobb megismerésében. 

A tanári és a tanulói értékelés az osztályban csak egy tanuló 

esetében azonos',- akinél társai az első felmérés alapján még 

bizonytalanságot mutattak - magát első helyre sorolta,. tanáve 

is, de társai 14-en alulértékelték, . mig a második felmérés 

során már 31 tanuló értékelte azonosan és sorolta első helyre. 

Az I/d osztályrönértékelése2 .ée táreértékelése __ .. 
/14-15.sz.melléklet/. 

Az alul- és tulértékelések közötti eltérés az osztályban 

közel azonos,csak ellentétes elő .jelü. Az első felmérés során 

a társakat alulértékelik az önértékeléshez viszonyitve, a 

második felmérés során az önértékelésüket alapul véve értékelik 

tul társaikat. A tanári és tanulói értékelés két tenulönál 

azonos - C 11., C 30. 	és általában jellemző, bögy a tanári 

értékeléshez.viszonyitve a tanulók leértékelik önmagukat. 

Mivel az alul- és tulértékelés a két felmérés során közel azo-

nos  ezámértékü, igy csak egyes tanulók helyére vonatkozóan 

vonhatók le következtetések. 

Mindkét felmérés szerint az ön- és tanári értékeléshez viezo- 

nyitva társai leértékelik a D 4., . D 9., . D 19., . D 27.- és D 32. --

tanulókat. Ez e megállepitás igaz annak ellenére, hogy ezek 

a tanulók önmagukat is alulértékelik az első felméréshez vi-

szonyitva. A D 6.--tanuló önértékelése változik a két felmérés 
során,- változik a tanári értékelés is, hasonlóan értékelik tul 
a  társak  a D lo., D 11. és D 18. tanulókat is. 
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Feltiinő változást mutat a'D 29. tanuló önismerete, önértéke-

lése. Az első felmérés során magát a 32. helyre sorolta, tár-

sai valamennyien jobbnak értékelték. Az osztályban megválto-

zott helye mutatja, hogy második esetben 4. helyre sorolja ön-

magát, társai még ennél is jobbnak tartják. A tanári és tanulói 

önértékeléshez viszonyitva e társak értékelése jobb a D 11., 

D 18. . , D 21. és D 26. tanulók esetében. 

Az i/e osztály önértékelése és társértékelése  

/16-17.sz. melléklet/. 

Az alacsony osztálylétszám és a magas szakmai óraszám 

lehet a magyarázata annak, hogy a tanulók önértékelése e 

társak és a tanár értékeléséhez viszonyitva közel azonos. 

A két felmérés során öt tanuló esetében egyezik az ön- és 

tanári értékelés.'A társak által az azonos értékelés az E 1. 

tanulóra vonatkozik, ezzel 14 társa ért egyet. 6, illetve 8 

szavazattal azonosan értékelik a társak az E 14. és E 21. 

tanulókat. A társak azonos értékelése e gy  főre viszonyitva 

ennél az osztálynál a legmagasabb - 2,15 % - amiben a társaik 

ismerete és a tanári értékelés is tiikröződik. Az első fel-

mérés során ez boozes tulértékelés csak eggyel több a le-

értékelésnél, ami e második felmérés során is alig változik. 

Az E 5, tanuló esetében megegyezik a tanár és a tanulói érté-

kelés,, ennek ellenére társaik alulértékelik. Tulértékelés 

egyértelműen az E 16. tanulónál tapasztalható. 

Az első és második értékelést összehasonlitve az I/b, . 

I/c,: I/d osztályra önmaguk alulértékelése jellemző, önbi-

zalmuk csorbult a szakmai tantárggyal szemben. 
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Az önértékelést a tanári értékeléshez viszonyitva a második 

felmérés reálisabb képet ad, he figyelembe ,Tesszük a félévi 

osztályzatot a szakmai tantárgyakból. Feltételezve, hogy a 

tanulók differenciáltan rangsorolják magukat, a Rendtartás 

ötös minősitő keretét figyelembe véve az egyes kategóriákba 

a tanulók 2o %-e került volna. A felmérés nem ezt igazolja, 

e tanulók nem képesek önmaguk helyét differenciáltan megta-

lálni, értékelésükben e tanár szigorusága is tapasztalható. 

Összevetve a rangsor szerinti önértékelést és a félévi osz- 

tályzatot minőségi kategóriánként a létszám eltérő /ll.sz. 

táblázat/. 

Mindezeket figyelembe véve a tanárnak a szakmai tantárgy 

megtanitása mellett a tanulók tárgyilagos értékelését is fej- 

leszteni kell. A tanár és a társak által is jobbnak itélt 

tanulóknál keresni kell az okát a helytelen önértékelésnek. 

Az első osztályok közül ezek alapján figyelmet érdemel a 

B 29., D 6., D 17. tanuló. A D 29. tanulónál az első felmérés 

óta eltelt idő pozitiv változást hozott, önértékelése reáli- . 

sabb lett, melyet magyarázhatunk szorgalmával, képességével 

és a választott szakma szeretetével. 

Az iskolaváltás a tanulők életében sok ujat jelentett. 

Önmagukat ujraértékelik, az uj társak, a középiskolai köve-

telmények, az uj közösség, . a családtól való elszakadás a köz. , - 

ben  eltelt szünet együttesen. a tanulmányi eredményben is 

érezteti hatását. Mindezeket figyelemben véve a hatásokat 

mérlegelve is feltünő a tanulmányi eredmény csökkenése.__ 
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A tanári és az önértékelés összehasonlitása 

a osztál 
Minőségi 	ganghely kategória Önértékelés 

fő. 	. 
Tanári értékelés 

fő 
5 1 - 5. 5 2 
4 6 - 10. 11 9 
3 11 - 15. 8 13 
2 16 s  26. 1 2 
1 21 0  28. 3 

I/b osztály 

5 1 - 6. 2 
4 7 - 12. . 11 1 
3 13 - 18. . 9 15 
2 19 - 24 . . 3 15 
1 25 - 32. 4 

I/c osztály 

5 1 - 6.. 4 2 
4 7 - 12. 8 Q. 
3 13 - 18 : 7 14 
2 19 - 24.  7 12 
1 25 - 33. 7 - 

I/d osztály 

5 1-6.. 4 
4 7 - 12. 6 7 
3 13 - 18. 6 16 
2 19 - 24 . 11 8 
1 25 - 3o.. 5 1 
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I/e osztály 

5 1-4. 3  
4 5 - 8. 6 4 

3 9 - 12. 4 8 

2 13 - 16. 4 6 

1 17 - 2o. 2 1 

11. sz. táblázat 

Az első osztályba beiskolázott tanulók tanulmányi átlaga 
8. osztálybán 3,8 volt, ami ez első félév eredményét fi-

gyelembe véve 2,8-re csökkent. Az általános iskolai átlag 

hivatalos eltörlése ellenére az osztályozásban ugy tűnik 

"kiigazitás" történik a jobb átlagok érdekében. Ez megnövel-

heti a tanuló önbizalmát, de hozzásegitheti az irreális ön-

értékeléshez is. Ugy tűnik az oszlopdiagramon, hogy a"jó" 

átlagok kielakitásánál történik főleg e kiigazitás. Az egy 

jeggyel csökkent félévi eredmény és az, hogy egy tárgy elég-

telensége esetén is az átlageredmény egyes  az oszlopdiagram 

a vártnál torzabb képet mutat./l.sz.oszlopdiagram/ 

A félévi elégtelen osztályzat a tanulóknál nem elsősorban a 

szakmai tárgyakból adódik, hanem biológiából, munkavédelem-

ből, matematikából, magyar nyelv és irodalomból. Ez azért is 

elgondolkodtató, mert a tanulók a felmérés során ugy nyilat-

koztak, hogy ezeknek a tárgyaknak a tanulása az iskolaváltás . 

során nem okozott gondot /2.sz. oszlopdiagram/. 

Vizsgálódásaink során ezekre a kérdésekre tovább kell 

keresni a megoldást .. Mindezeknek oka lehet a nem megfelelő 

előképzettség, amit a középiskolai tanterv feltételez, igy 
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az alapok hiánya esetén nines mire épiteni. A  felzárkóztató  

foglalkozások a hiányosságok  pótlására  nem minden esetben jár-

nak eredménnyel, mert a központi felmérőlapok kitöltése és 

annak értékelése után a tanulók 8o-90 %-a ér el olyan eredményt, 

hogy pótló foglalkozásra lenne szükség. 

A szakmai tantárgysk, melyek alapját képezték felmérősünknek, 

cask részben épülnek az általános iskolában tanultakra /kémia, 

matematika,  fizika, rajz/. 

A tanulók önértékeléséből is a társak értékeléséből a 

két vizsgálat alapján még végleges következtetés nem  vonható  

le. Ennek az életszakasznak a személyiségjegyekre vonatkozó 

tulajdonságai a középiskolás években sokat  változnak.  A fel-

mársek viszont hasznosak lehetnek a •pedagógusnak, mert az 

osztálytársak megbecsülése, vagy azok alulértékelése, az ér-

zelmi megnyilvánulások a társak felé a személyiség alaposabb 

megismerésére jó lehetőséget ad és felhivja a figyelmet e 
differenciált módszerek alkelmazására. 
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A szakmai tantárgyak elsó félévi eredménye 

Létszám 
70. 

60. 

50. 

40• 

30'  

20• 

10 . 

n  

1 	2 	3 	4 	5 Osztályzat 

2. sz. oszlopdi:egram 



87 

VI. ÖSSZEGEZÉS 

OD 

Vizsgálataink egyértelműen igazolták, hogy a különböző 

módszerek alkalmazása a tanuló személyiségének alapos meg-

ismerésére, az általános iskolai zárójellemzós meghatározott 

szempontok szerinti értékelése olyan ínformációkat ad az 

osztályfőnököknek, melyek birtokában tudatosabban végezhetik 

tanulóik személyiségének megismerő, fejlesztő munkáját, ezzel 

a közösség alakitását. 

Feltárultak olyan területek, melyek ismeretében a beilleszke- 

dési konfliktusok számát jelentősen tudtuk csökkenteni /az 

1983/84. tanévben kimaradt tanulók száma 3 %, szemben a mult 

évi 12 %-kal/. 

Az ilyen irányu tudatos nevelői munka a tanulók beilleszke-

désének, pszichológiai problémájának felismerése és az erre 

épülő egyéni ós csoportos foglalkozás a differenciált bánás-

mód - viszonylag - rövid idő alatt is kedvező eredményhez 

vezetnek é$ megkönnyitk a tanulóknak az általános iskolából 

a középiskolába való átmenetet. 

Vizsgálatunk igazolta, hogy e középiskolába jelentkező 

tanulók pályaválasztási kényszerhelyzetbe kerülnek. Az élet- 

korukból fakadóan nem rendelkeznek megfelelő ismeretekkel, 

tapasztalatokkal, a felnőttektől sem kapnak elegendő tanácsot, 

ezért nem is várható el tőlük, hogy már az első évben azonos ► 

sujanak a választott szakkal. Többségük csak az érettségi 

szerzés indokával választja a szakközépiskolát. 

A vizsgálat arra figyelmeztet, hogy az osztályfőnöknek, 

a szakmai elméleti és gyakorlati tanároknak a pályára nevelés 
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tevékenységében következetes együttműködésre van szükség. 

A szakközépiskolának feladata a választott szakma elfogadta-

tása ., megkedveltetése és e szakma iránti attitüd kialakitása. 

A tanulmányi munkában jelentkező sikertelenségek melyek 

a tanulok többségét elkedvetlenitik - az általános iskolából 

hozott hiányos tudásszintjük következménye. Ezért kivánatos 

már a tanév elején ilyen irányu feimérseket végezni elsősor-

ban a szakmai alapozó tentárgyakből /matematika, fizika, kémia, 

biológiai, és szinte személyre szabottan pótolni felzárkoz- 

taté foglalkozások keretében a biányokat, hogy ezzel is csök-

kentsük a tanulókban a sikertelenség nyomán kialakult kudarc-

élményeket és reális talajra áll.iteúk az ön és társértékelésü.-

ket, hogy önmaguk megítélésében ne legyenek pesszimisták, 

vagy ne értékeljék magukat tul ős reális legyen a viszonyitá 

suk, a társak megítélése. 

Több tanuló esetében a gondot fokozhatta az is, hogy a 

családban ő volt a központ, míg a kollégiumban egy a társak 

között. Főleg érzelmi a konfliktus helyzet, amit a családtól 

való eltávolodás, az elszakadásból fakadó honvágy, a magára 

maradás érzése is motivál: Ez gyakran erősebb, mint e kéray-

szer- pályaválasztás ténye. Ez idézi elő, hogy sokan, főleg 

az első hónapok tanulmányi munkájából fakadó nehézségektől 

meghátrálnak és kimaradnak. 

Az iskolának feladata a tanulókat helyes önismeretre 

nevelni, ennek azonban elengedhetetlen feltétele, hogy a pe-

dagógus módszeresen törekedjék tanitványai megismerésére. 
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Közismert bogy Rendtartásban előirt kötelessége a személyi-

séglep vezetése, ami nem lehet csak öncélu..Nyilvánvaló, bogy  

csak abban az esetben tud a tanuló személyiségére hatni, ha 

ismeri. Az általános iskolai zárójellemzések ennek alapján 

kerülnek megfogalmazásra, amelyek esetenként szükszavuak ., 

sablonosak. Ennek oka lehet, bogy  osztályfőnöke nem ismeri 

kellő alapossággal a tanulót, vagy felszinesen fogalmaz. 

Ebből táplálkozik a középiskolai nevel& körében az e megálla-

pitás, bogy az általános Iskolai zárójellemzések kevésbé 

hasznosithatók. 

Ez ellen fel kell lépnünk, mert a ezükezavu zárójellemzések 

is lehetnek tartalmasak, lényegre utalóak, valamint figyelek 

felhivók. Ezeket a jellemzéseket összevetve a középiskola 

első osztályában megállepitható tanuló- képpel nem feltétlenül 

hibája a zárójellemzéseknek, ha a kettő nem esik egybe. 

Egyrészt, mert a tanuló életkori sejátossága,e gyors változás, 

mely irányát tekintve lehet pozitiv, vagy negativ. Ebből a 

szempontból az eltelt félév is eredményezhet változást a ta-

nuló személyiségében. 

Az iskola számára hasznos volt a vizsgálat, mert tevé-

kenységünk néhány gyenge pontjára hivta fel figyelmünket. 

Igaz, bogy  ilyen mértékü kutató tevékenységet nem kivánhatunk 

meg az osztályfőnököktől, de egyértelmü, hogy a jelentkezési 

lapokat meghatározott szempontok  alapján a tanév megkezdése 

előtt elemezni kell. 

Végezzenek osztályaikban vizsgálatot az általános iskolai tu-

dásszint, szocializációs szint felmérésére. 
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Vggezzelk el a mints alepjdn legeldbb dvente ez Un ds tdre-. 

6rtékel4et 9  melyet vessenek össze sajdt megdllapitdsaikkal. 

A 2elm4r6sek eredminyeit osztdlyfőnfti drain besz41j6k meg 

is ezzel nyujtsenak 9egits4get e belyes Un ds tdra4rt6kelds. 
bez 9 .  illetve itéletalkotdeukhoz. 

Meg kell szUntetni a feleőbb &es Una& negativ paddit 9  

valsmint ez 0106 4vesekkel szemben megnYilvdnU16 	tele  
nUl irtelmezett előjogok 4rv6nyesits5s4t o  ami időkUziUnk6nt 

bozzdjdrul a didkottbonban jelentkező konfliktus he/yzet ki. 

alskuldedhOz* 

A témát  nem kivdnjuk  befejezni  9  vigig követjUk az 

foIyamot, tUrekszUnk arra. 	e inunkban 4rdeke1tt4 tegytik 

e tanteetUlet tagjait. 

.1" 
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1.sz.melléklet 
Toldi Miklós 

Élelmiszeripari Szakközépiskola 
Nagykőrös 

Kérdői v  
I. oszt. tanulóknak 

1. Milyen elképzeléseid voltak egy évvel ezelőtt a tovább-

tanulásról? 

2. Ki döntött abban, bogy iskolánkba jelentkezzél továbbtanulni? 

a/ szüleim és osztályfőnököm javasolták 

b/ én választottam 

c/ iskolatársaim, barátaim ajánlották 

d/ nem vettek fel más középiskolába 

3. A felvételiről és a beiratkozásról milyen emlékeid vannak? 

4. Örültél-e bogy felvettek iskolánkba? 

a/ igen 

b/ én nem, a szüleim igen 

c/ közömbösen vettem 

5. Ird le mit vártál a középiskolától: 

- e tanulmányi munkában 

- szakmai téren 

- baráti kapcsolataidban 

6. Az iskolaváltoztatás okozott-e problémát? 

a/ igen, mert 

b/ nem, mert 
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7. Milyen tantárgyak tanulása nem okoz gondot az általános 

iskola után? 

8. Hogy érzed magad a kollégiumban? 

- nagyon jól 

- közepesen jól 

kevésbé jól 

- vannak már barátaim 

- nem találok társat 

9. Élsz-e a  kollégium adta lehetőségekkel? 

a/ adottak-e e tanulási feltételek? 

b/ szabadidőben mivel foglalkozol? 	/Huzd alád/ 

olvasás 	sport 

mozi 	TV 

szakkör  	egyéb ........ 	 

10.--Milyennek képzelted el a szakközépiskolai életet? 

ilyennek, mert 

másnak, mert 

milyen szeretnéd, hogy legyen 

11. Iskolánkban mi volt eddig a legkellemesebb, ill. kevésbé 

kellemes élményed? 

12. Társas kapcsolataid e középiskolában 

a/ van-e barátod? 

b/ kivel barátkozol: 

- akivel korábban iskolában tanultam 

uj osztálytársat választottam - évfolyamtársamat 

- felsőbbével tanulót 
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13. Hogyan viszonyulsz nevelőidhez? Fontossági sorrendben 

számozd be kihez kötődsz jobban? 

..._ a/ osztályfőnök 

• b/szakoktató 

. c/ szakmai tárgyat tani tó ;tanár 

. . d/ kollégiumi csoportvezető 

o_`.o , e/ más tárgyat tanitó tanár a  esped g.áaa... ....•.....a- 



94 	- 	2.sz. melléklet 

Összesités az önértékelések gyakoriságáról  

e l ó f o r d u l á s 
ranghely 

I. felmérés II. felmérés tanári értékelés 

1. 3 2 11 

2. 3 4 1 

3. 3 3 7 

4. 4 7 9 
5. 6 4 7 
6. 5 2 8 

7. 9 7 6 
8. 13 lo 4 

9. 4 6 9 
lo. 8 8  lo  

11. 8 5 6 

12. 9 5 9 

13. 9 4 6 

14. 6 6 4 
15.  5 11 6 

16 . 12 9 7 
174 2 2 3 
18.  5 3 3 
19.  6 4 2 

2o. 9 6 1 
21.. 1 3 2 
22. 1 4 1 

23. 3 3 1 

24 . 1 3 - 

25 . 1 2 - 

26,. 2 3 
27. - 3 
28. - 6 2 
29. - 4 2 

30. - - 3 
31. - - 1 
32. 1 - 1 
33. - - 



- 95 - 
3.sz. melléklet 

Az önértékelés gyakorisága  

I/a osztály 

ranghely előfordulás 

 

I. felmérés II. felmérés tanári értékelés 

1. - 1 2 

2. 1 2 4 

3. - - 3 
4. 1 1 2 
5. 1 1 2 

6, 1 1 1 

7. 2 3 1 

8. 	. 3 3 1 
9. - 1 1 

lo. - 3 2 
11. 1 - 1 

12. 1 1 1 

13. d  2 1 

14. 2 1 

15..  2 3 1 
16. 5 - 1 

17 .. - - 1 

18. 3 1 2 
19. - . 3 - - 

2o. 3 - - 

21., - - - 

22.. 1 - - 

23.  - 1 - 

24.  - - 

25.  - 1 - 

26.  - - - 

27.  - 1 - 

28.  - .> - 

összesen: 	28 28 	28 



4.sz. melléklet 
96 	- 

Az önértékelés ;yakorisáRe .  

I/b osztály 

ranghely e 1 ő f o r d u 1 á s 

felmérés felmérés tanári értékelés 

1 . - 3 

2. 1 - 1 
3 . 1 - 1 

4. 1 2 1 

5. 2 - 3 
6. 2 - 3 

7. 5 . 	1 1 
8, 7 3 1 
9. 3 1 2 
lo. 4 3 3 

11. 1 2 1 
12. 3 2 3 
13. - 1 1 

14. - 2 1 
15. - - 1 
16. 1 4 3 

17 .- - 2 1 
18.r - 1 1 

19 .- - - - 
2o. 1 
21. - 
22. 1 - - 
23. - _ - 
24. 1 - - 
25. - - - 
26. 1 - _ 
27. 2 - - 
28. 1 - - 
29-31. 	- 	_ 	_ 

összesen 31 31 	 31 
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5.sz. melléklet 

Az önértékelés gyakorisáhe  
I/c osztály 

rengte ely e l ő f o r d u l á s 

I. felmérés II. felmérés tanári értékelés 

1.. 2 1 3 
2.,  1 - 2 
3.,  - 1 2 
4 . 1 2 1 
5 . - - 1 

6 . - - 1 
7. 1 - 1 

8 . 1 3 - 
9 . - 1 3 
lo. 2 1 - 
11..  1 1 1 
12 . , 3 2 1 
13., 5 - 1 

14 . _ 4 2 1 

15. - 4 2 
16. 2 1 2 
17.- 1 - 1 

18. 1 
19.- 2 1 IMO 

2o., 5 2 
21. - 2 1 

22.,  - 1 - 

23. - - 

24.: - 1 

25., - 1 
26.. 1 1 

27.  - 1 
28.  - 1 

29.  - 3 2 
3o. - - 3 
,31-33 • 	. - - 2 
összesen: 33 33 33 
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6. sz.melléklet 

Az .önértékslés.gyakorisága  
i/d  osztály 

ranghely e 1 ó fordulás  

.. felmérés Iiv felmérés tanári értékelés 

.1.  
a . 

- 

- 

,, 

1 
1 
2 

3.- 1 - 1 
4.. 1 2 3 
5,, - 1 2 
6. 1 2 
7.. - 1 2 
8: - 1 1 
9. 2 2 1 
10. 1 1 2 
11 : 2 - 1 
12: 2 1 2 
13. 4 1 1 
14; 2 - 1 
15.- 3 2 1 
16 .. 1 3 2 
17. 1 - . 1 
18.,  1 - 1 
19.,  1 2 1 
2o.= .1 3 1. 
21.. _.1 1 1 
22. - 2  3. 
23. ,  3 ' 	2 1 
24.- 1 1 
25. 1 - 

26.. 1 1 
27.  - IMO 

28.  - 3 
29. - 1 1 IMP 

3o-32.  - 

összesen: 32 32 • 32 



ONO 99 7.sz.melléklet 

A z önértékelés RyakorisáRa .  

I/é osztá3y 

ranghely e1őford.ulás 

I. felmérés II. felmérés tanári értékelés 

1.. 1 1 
2. 1 1 
3 •' 1 2  1 
4. - - 1 
5 . 3 2 2 
6.. 2 1 2 
7. 	. 2 2 
8. 2 1 - 
9. 1 1 1 
lo. 1 - 1 
11. 3 2 1 
12.  1 
13.  NMI 1 
14.  1 
15w 2 
16. 1 1 
17. . 

- 

18. 1 1 3 
19. 1 1 

összesen: 19 19 19 . 



- loa  NO 8.s.z.mell4klet 

Az önértékeléshez viszonyitott.társértékelés 
I/a osztrály I. felmérés  

Tanuló  r 	t  At 	e 1 	é 	s  
sorszáma  On  Alul Tul Azonos  Összes 

1. 16. 7 16 2 25  
2. 18. 12  lo  4 26  
3.  19. 6 19 - 25  
4. 5. 15 9 2 26  

5. 15. 22 3 1 26  
6. 11. 5 17 3 25  
7. 7. 11 14 1 26  
8. 7. 5 19 3 27  
9. 7. 5 17 3 25  
lo. 2 . 1 16 l0 27  
11. 8 ,  5 18 3 26  
12. 20. - 25 - 25  
13 - 15 . 7 16 1 24  

14. 4 + 15 8 2 25  

15. 20.-  ~ 5 21 - 26  
16 . 19. 3 24 - 27  
17. - 16. 11 14 1 26  
18.- 	.. - - - . -  

19. 20. 12 11 3 	. 26  
2o.  18r - 25 - 25  
21.  19. 5  2o - 25  
22. 16. 11 11 3 25  
23. 18. 1 25 1 27  
24 : 8. 26 - 1  27  
25. 12. 14 12 - 26  
26. 16. 5 11 2 18  
27. 8. - 26 - 26  
28.. 22. 14 l0 2 26  

összesen: 223 417 48 688  
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2 

18 
6  
4 

13 
a. 

17 

101 - 	9.0z. taelldtact 

iu4xattcadohez..AL.,a,..S....:jazz.,....,..A....C.2 ion itott tdro rteikei 

X/  8 osstgly 	 II. .geitzrda 

1.  loo 19 
2. 14. 19 
3. 25. 
4. 

 2 
5.. 14  

5. 14. 19 
6 0  9. 6 
7. 2. 13 
et. 7. 3 ( 

	

G. 	lo 	10 

	

1. 	3 	. 

	

7. 	19 	2 

	

loo 	a 	13 

	

15. 	4 	16 

	

40 	14 	3 

	

13. 	la 	4 

	

7. 	22 	2 

	

Q. 	22 	2 

	

12.. 	20 	3 

	

Q. 	20 	2 
22 
IG 
16 
11 
a 
1 

16 

lb 

1 	23 
1 	22 
It 

3 	23 
23 

4 	23 
lo 
2 	22 
3 	23 

20 
2 	23 
1 	22 
2 	22 
6 	23 

22 
24 
24 
23 
22 

1 	23' 
1 	22 
2 	22 
2 	22 
3 	00, 

23 
3 	22 
5 
4 	23 

90 
lo. 
U. 
12.  
13.  
14. .  
15.  
16.  
17.  
113. 
19. 
2o. 
21. 
22, 
23.  
24.  
25.  
26.  
27.  
28.  

15. o. 
1C3. 5 
15. 4 
lo. 9 
13. 11 
6. 22 

23. 3 
1.  

284„, , '3;  
,---rr--s---vit.ucameems=1"=11=11011441F01641 ,0■1. - 

b'essocon: 	32L,' 	220 
	

77 	633 



1.2  lo.sz.melléklet  

Az önértékelésbez viszonyitott társértékelés  

I/b osztály 	I. felmérés 

Tanuló 	É r 	t 	é 	k. . e 	1 	é s  

sorszáma Ön 	Alul 	Tul 	Azonos 	Összes  

1. 8. 20 2  2 24  

2. 8. 16 9  1 26  

3.  lo. 12 12  2 26  

4. 11. 2 26  28  

5. 12. 15 8  3 26  

6. 6. 22 3  3 28  

7. 5. 19 6  2 27  

8. 3. 3 23  1 27  
9. lo. 14 lo  3 27  
lo. 8. 12 14  3 29  
11. 2. - 6  15  7 28  

12. 5. 13 12  3 28  

13. lo. 15 lo  3 28  

14. 7. 21 5  2 28  
15. 9. . 	16 8  2 26  
16. 8. . 	28  28  
17.' 8. 17 7  26  
18. ' 8. 6 22  1 29  
19.  sni ~ 

2o.  7. 21 3  4 28  
21. 4. 11 15  2 28  
22.. lo. 26 1  1 28  
23. 12. 12 16  - 28  
24. 8. 26 2  1 29  
25 . 7.  16 11  1 28  
26. 12. 12 13  3 28  
27. 6. 21 5  2 28  
28. 16. - 28  - 28  
29.  

30. 7. 2o  8  28  
31.  7 .  23 1  29  

összesen: 	. 427 	317 	55 	799  
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11.oz.melléklet 

Az önértékelésbez viszonyitott társértékelés 
I/b osztály II. felmérés 

Tanuló  
sorszáma 

r t. .. é 	k e.. 1 	é s 

Ön Alul Tul Azonos 	. Összes . 

1._ 17. 15 9 
3 

27 

2 . 11. 21 5 1 27 

3 .  2o. 7 21 1 29 
4 . lo. 12 13 2 27 
5. 	.- 24. 16 lo 2 28 
6. 7 . 27 - - 27 
7 . 8. 22 2 4 28 
8. 14. 2 27 - 29 
9. 18. 12 14 2 28 
lo. 22. 5 22 2 29 
11. 4. 11 16 3 3o 
12. 16. 6 21 2 29 

13. 16. 13 14 2 29 
14. 8. 2o 4 2 26 
15. 16. - 	. 9 18 2 29 .  

16. 27. 26 2  28 
17. lo. 25 1 	. 1 27 
18. 4. 22 3 3 28 
19. 17 .-- 22 4 3 29 . 

2o. 12. 28 1 - 	 - 29 
21. 8.  3 	- 25 - 28  
22. 13. 19 8 27 
23, 16. 22 6 1 29 
24. 28. 11 13  5 29 
25. • 14 . 7 2o - 27 

_, 

26. •27. 5 22 2 29 
27. 11 . 14 11 2 27 
28. lo. 3 25 - 28 
29. 12. 24 3 1 28 

3o. 26. 15 11 2 28 
31. 9. 5, 	. 19 . 3 27 
összesen:  450 370 51 	. 871 



Tanutó 
sorszáma k e 1 é 

Azonos 	•sszes u 

1.4 
12.sz.melléklet 

Az önértékeléshez.viszonyitott társértékelés  
I/c osztály 	I. felmérés 

1. 2o. 22 8 2 32 
2. 12. 6 23 - 29 
3. 2o. 25 5 1 31 
4. 20.  29 3 - 32 
5. 14. 23 9 - 32 
6. 26. 29 3 - 32 
7. 1. 14  18 32 

8. 19. 6 25 - 31 
9. 19. 6 24 1 31 
lo. 11. 3o - - 30 
11. 14. 22 9 - 31 
12. 12. 15 15 1 31 
13. 8. 5 25 1 31  
14. 13.  26 6 _ 32 
15. 12. 23 6 3 32 
16. 2. 28 - 4 32 
17. 16. 24 6 1 31 
18. 14. 25 6 l 32 
19. lo. 27 3 2. 32 
2o.- 2o. 27 4 31 
21. 13. 31 1 32 
22. 4. 19 lo 3 32 
23. 13. 11 21 1 33 
24.- 18. 11 14 3 28 
25. 2o. 18 12 2 32 
26. lo. 27 3 2 32 
27. 14. -  22 9 1 32 
28. 2. 8 13 11 32 
29. 13. 25 6 _ 31 
36.  15 16 - 31 
31: 13.- .  12 18 2 32 
32. 16. 16 14 l 31 
33. 17. 24 4 - 28 
összesen:  636 298 61 '995 



1.5 	13.sz.melléklet 

Az  önértékeléshez viszonyitott társértékelés 
I/c osztály II. felmérés 

Tanuló
sorszáma . t 	r 	t é.k é 	1 	é 	s 

On Alul 	. Tu1 Azonos Osazes 
1. 25. 6 23 - 29 
2. 2o. - 28 1 29 
3. 28. 15 12 3 30 
4. 27. 28 2 - 3o 

5. 15. 22 8 1 31 
6. 29. 2o 7 3 3o 
7. 1. - 31 31 
8. 21. 4 23 2 29 
9. 15. 5 25 1 31 
lo. 8. 3o - - 3o 
11. 16. 2o 9 - 29 
12. 9. 15 13 2 3o 
13. lo. - 29 	. - 29 
14, 14. 13 12 - . 	25 
15. 8.- 3o - - 3o 
16. 3. 11 14 5 3o 
17. 22. 18 12 1 31 
18. 15. 18 lo 1 29 
19.,. 11. 23 3 3 29 
2o. 24. 18 11 1 3o 
21. 26. 25 4 1 30 
22. 4: 7 17 6 3o 
23. 15. 3 26 1 30 
24. 2o. 16 14 3o 
25.' 29. 4 23 1 28 
26:' 19. ,  16 lo 4 3o 
27. 14. 18 11 1 3o 
28. 4. 19 12 1 32 
29. 29. 26 4 - 3o 
3o .. 8.- 7 23 - 3o 
31. 15. 7 24 1 32 
32: 12.--  22 5 1 28 
33. 	. 8: " _.29 	. .. 	1 . 	1 31 
összesen: 496 415 73 984 
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14.sz.melléklet 

Az önértékeléshez viszonyitott társértékelés 

I/d osztály I. felmérés 

Tanuló 
sorszáma É..r 	t 	é 	k e 	1 	é 	s .. 

On - Alul 	Tu1 Azonos Oseze9 

1. 3. 13 16 2 31 

2. 13. 15 15 2 32 
3. 13. 2o 9 1 3o 
4. 15. 31 - - 31 

5. 15. 2o l0 1 31 

6. 4. 3 26 3 31 
7. 9. 2o 5 6 31 

8. 13. 9 19 3 31 
9. 21. 29 3 - 32 

lo. 23. 9 19 3 31 
11. 25. 3 28 1 31 

12. 23. 6 23 2 31 
13. 13. 28 3 - 31 

14. 	. 11: 31 - - 31 
15. 12. lo 19 2 31 
16. 16. 5 24 2 31 

17. 6. - 31 - 31  
18. 18. - 31 - 31 
19 .. lo. 31 - - 31 
2o. 23. 23 5 3 31 
21. 17. 2o 7 2 29 
22. 9.. 26 4 1 31 

23. 24. 2 28 - 30 

24.. 26. - 31 - 31 

24. 11. 7 21 3 31 
26. 19. 5 24 2 31 
27. 14. 31 - - 31 
28. 2o. 27 4 - 31 
29. 32. - 31 - 31 
3o. 12. 9 22 - 31 
31. 14.. 29 2 - 31 
32.. . 15. 31 - - 31 
összesen: 493 46o 39 992 



- 	 l o7 NO 

15.sz.melléklet 
Az öne'srt .é .keléeb .ez .vie.z.on,y.ito.t .t. .társértékelés  

I/d osztály 	ÍI. felmérés 

Tenu o 
sorszáma u 	 zonos Osszes 

1. 5. l0 

2 . 12. lo 
3 . 8. 24 
4 . 23. 31 
5 . 23. 13 

6 . 13. - 

7 . lo. 11 
8. 9. 15 
9. 15. 27 
lo. 28. 4 
11. 28. 1 
12. 29. 5 
13. 22. 9 
14. 2or 13 
15. 2o. - 

16. 19. 6 
17.- 2 . 11 
18. 22. 2 
19. 16. 2 o 

2o.  2o. 25 
21. 16. 19 
22 .. 19. 12 
23. 7. 17 
24. 28. - 

25. 4. 21 
26. 21. 3 
27. 16. 31 
28. 9. 26 
29. 4. 12 
3o. 15. 12 
31.  26. 19  
32.  24. 25 

	

18 	3 	31 

	

2o 	- 	3o 

	

4 	3 	31 

	

- 	- 	31 

	

16 	2 	31 

	

31 	- 	31 

	

18 	1 	3o 

	

12 	4 	31 

	

- 	- 	27 

	

26 	1 	31 

	

28 	1 	30 

	

24 	2 	31 

	

15 	5 	29 

	

14 	2 	29 

	

30 	1 	31 

	

24 	- 	3o 

	

lo 	l0 	31 

	

27 	2 	31 

	

9 	1 	30 

	

5 	1 	31 

	

5 	6 	3o 

	

18 	1 	31 

	

l0 	3 	30 

	

27 	4 	31 

	

5 	5 	31 

	

27 	- 	30 

	

- 	- 	31 

	

4 	1 	31 

	

17 	2 	31 

	

15 	4 	31 

	

lo 	2 	31 

	

4 	2 	31 

összesen: 	434 	473 	69 	976 
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16.sz.melléklet 

Az önértékeléshez viszon itott társértékelés 

I/e osztály I. felmérés 	' 

Tanuló É r 	, t é k e .  1 é 	s 
sorszáma 	On n Alul Tu1. Azonos összes 

1. 	1. 2 - 14 16 

2. 	8. 7 4 5 16 

3 . -w - - - 

4. 	6. 7 4 4 15 

5.- 	lo. 15 1 - 16 

6. 	11. 6 8 2 16 

7. 	3. 11 4 1 16 

8. 	11. 8 8 - 16 

9. 	5. - 16 - 16 

lo. 	11. 14 1 1  16 

11. 6. . 5 lo 1 16 

12. 8. 9 6 1 16 

13.  ki m ar a dt  

14. 16.  5 12 - 17 

15. 	5.- 9 3 4 16 

16. 	16. - 15 1 16 

17, 	16. 2 13 1 16 

18. 	9. 14 1 1 16 

19. 	. 	 5. 3 13 1 17 
2o. ki m ar  a d 	t 
21. 	16. 6 5 4 15 

összesen: 123 . 124 41 288 



e . 1 	é 	s  
Azonos 	Összes  

1 	14  
4 	14  
4 	14  
4 	15  
- 	15  
1 	15  
2 	15  
2 	15  
3 	14  
2 	14  
1 	14  
4 	15  

t  
6 	14  
1 	13  
4 	15  
2 	15  
4 	14  
3 	15  

t  
8 	15  

56 	275  

le9  
17.sz.melléklet 

Az ,önértékelésbez viszo itott társértékelés 

I/e osztály 
.._ 

II. felmérés  

Tanu~á ~ 
sorszáma ~ r 	t é k 

Ön. Alul Tul 
1. 	2. 1 12. 
2. 	6. 5 5 - 
3. 	18. 9 1 

4. 	9. 2 9 
5. 	7. 15 - 
6 .- 	11. 11 3 

7 : 	3‘ 8 5 
8. 	15. 9 4 
9 : 	3. 
lo: 	14. 

2 
2 

9 
lo 

11. 	5. 9 4 
12. 	7. 11 - 
13. k i m 	a r a d 

	

14. 	19.,  

	

15. 	7. 
- 
4 

8 
8 

16. 	11. 8 3 
17. 	8. 12 1 
18. 	12. 4 6 
19. 	5. 1 11 
2o. k i m a  r  a  d  
21: 	16. 6 1 

összesen:  119 loo 
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VIII. 	I R O D A L O L J E G Y Z 3:;; K 

1. Alepelvek 9  A szeknunkdsképzést folytató szakkc3zép.iekolák 

eztlmáre o  1978. Bp.,  OPI. 

2. kloston GyUrgys 1976. A pec]a .;ó;ie elepfo;alnai és a neve-

lési célrendszer. Akadémiai Kiadó. I3p. 

3. Aitelanoe pede;ágiei utmutató az  általános iskolai nevelés 

és oktatás tervébez. 1978. OPI. Bp. 

4. Borisevszkij E.I. P 1976. A serdülő belső poziciójdnek 

battles viselkedőse önszebtllyozástlra. Pedagógiai ©zociál- 

pszicholci:;ia. Gondolat F{Ueyvkiadó. Bp. 478-408 .. old.' 

5. Buda Mies 197o. A serdülőkor s+zoc .itllpszicholeiciájao 

Serdülőkről. lankvrayvkiac36. Bp., 63-101. old. 

6. Dobtlk ietvdn - Vasta ;h Zoltánné - Vasta;h Zoltdn4 1976. 

Ily inner -Mk me; a diákkUzUsséget. A pede,;cigia id6- 

ezerti kérdései bazánttben. Tankftyvkiadó. Bp. , 

7. Duró Lajos: 1982. Az €rtékorierattició pedegdgi®i pszicho- 

1cS;iei vizs ;dleta. Acts Universitatis Sze ;edienoi® 

de Attila József TJooinetae Sectio Paedagogica et  

Psychologies. 24.sz. /Szerkesztetted A;oston. GyciY';y/. 
Szeged. 

8. Duó  Lajoss 1967. Személyiség megfigyelési feladatok a 

;yekorl Géves tencírjelvltek Iskolai munkájtlban. i..egyer 

Pozicholá;iei Szemle. 1.sz. 

9. Dur6 Lajos: 1981.  A  tanulók azenélyieó ,ének megismerése 

ós peae0;61iei pszichológiai jellemzése. /Utmnacatő e 

gyakorlóéves tanárje1i31tQk száncíre/. Szeged.  
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lo. Duró Lajos: 1967. A ezemólyieé3 - ne3isnerds taívatdatudat , 

elakitti batdsdnak viz®3áleta. Hever P®zichol:ógf.ei Szemle, 

4.sz. 

11. P lamm Z®uzee: 1983. Hire 36  a neveldei tandcaec3 ó? 

Kiiznevelds, 43. az. 6-7. old. 

12. Gezsó Ferenc - Pataki Ferenc - adrhelyi G.yiirlyg 1971. 

Didkóletnód Budapesten. Gondolat Kiedó. Bp. 

13. ld81pirPáE5 Zeuer 'Lye: 1968. Viz®,;dl0tok e pszichológiai 

órtókek kvráben. 	Pszichológiai ^1enulmAn.ryak, XI. 

Akadómiai Kiadó. Bp., 217-239. old. 

14. G.Dondth Blanka: A tendr didk kapcsolatról. $enkGnyv- 

kiadó. 1977. Bp. 

15. G.Dondth Blanks - Harednyi letvdn: 1965. A pedagórsus 

órtókelci me z;nyilvdnul3s®i a tandtdsi  óra keretóben. 

Peda3ó ;3iei Szemle, 11.sz. 1o14-1o3o. old. 
16. Tlarsdnyi I®tvdn: 1971. A tanulók me,iemeréQeo. Pnzicholrír;ia 

nevelőknek, TenkUnyvkiad ó, 25-82.  old. 

17. Horvath r:TQacton: 1982. Ki3zneveléetjink rendszere a iUrtónelen 

dárle;ón. Vólemónyek vitdk Oktetdsi rendazerUnkrúl, 

Kossuth Kbnyvk3ed ó. 50-6o. old. 

18. Hunyadi Gyiirgyn6: Kollektiv9.tde az iskolai oeztdlyvkben. 

Akodómiai Kiadó. Bp., 1977. 

19. Hunyadi GyUrLlynó: 1977. A ktizöeaói beállftcícclds etruktu- 

rdlie ne3hetdrozói. Kollektivitde az iskolai oo2tdlyok- 

ben, Akadémiai Kiadó. Bp. 24-6o. old. 
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2o. Javaslat e közoktetás fejlesztésére. 1983. Köznevelős, 

28.sz. 3-15. old. 

21. Kehár Ida;d® - Lendvainé Abe Ildikói 1975. Táreas kapcso-

latok mikroszkóp alatt. Tankönyvkiadó .. Bp. 

22. Keleten László: Pede ó iei Pszicholó ie. 1981. Tankönyv. 

kiadó. 6o3-61o. old. 

23. Kéri Iienrik: 1975. Pályaválasztás előtt 4116 általános 

iskolai tanulók tanulmányi eredménye. iiagyar .Pedagógia, 

4. ez. 417-427. old.  

24. Kériné Sós Julie: 1968. Di4kóvek, diáksorsok. Tankönyv. 

kiadó. Bp. 

25. Kiss  Brní$ 1983. Tanulmányi eredmény és palyavá e2ztís. . 

Pedagógiai Szemle, 12.sz. 162-169. old. 

26. Kiss Tihamér: 1970. Az ónkép kialakulása de  fejlődőse. 

Pszicholó;ie nevelőknek, Teakönyvkiadó. Bp.. 143.old. 

27. Kon I.Sz.d 1977. A bar tsá3. Kossuth Könyvkiadó. Bp. 

28. Kon I.Sz. s 1969. Az ifjukor pszichológiája. Teniwny- 

kiadó. 117-124. old. 

29. Kozéki Béla: 1984. Az iskolai közössé, szerepe e rend és 

a fegyelem fejlesztésében. Köznevelés, 11. ez. 

24-27. old. 

30. Lénárd Ferenc: 1979. A közoktatás fejlesztőse ős a 

pszichológia. Neveléstudomány és társedalmiekorlet. 

13.sz. Akedémiai Kiadó. Bp. 5-21. old. 

31. Lénárd Ferenc .: 1975. Pszichológiai  szempontok az i€juság 

nevelésének megalapozásához. Ifjuság és pszichológia, 

ITTA Pszichológiai Tanulmányok, XIV, Akadémiai Kiadó. 

Bp. 9-19. old. 
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32. L6nérd Ferenc: 1981. Emberismeret a pedagógiai munkában. 

Tankönyvkiadó. Bp. 239. old. 

33. Makarenkó Wiiivei Q 1955. V. kötet, Akedéo'tai Kiáa6-20nk"rinyv- 

kiadó. Bp. 1o5, old. 

34. Mérei Ferenc: 1976. Az önismereti érzékenység a aerdi.il©kor 

kezdetén. Az alakuló ember, Gondolat Kiadó. Dp. 

127-►168e old. 

35. Mibély Ottó Szebenyi Péter ya j d Péter: Az OPI kvz-. 

oktatáefejleeztési koncepciója. Pedagógiai 5zau3e9 . 

1983. 11.sz. 997-1o69. old. 

360 Mohés Livia: 1978. Gimnazisták énképe  önjellemzéseikben. 

Neveléstudomány ás társadalmi gyekorlet, l0, Akadémiai 

Kiad6. Bp. 

37. Molnár Imre: 1973. Uunkelélektano Alkalmazott pszichológia, 

Gondolat Krinyvkiadó. Bp. 88w•1o3. old. 

38. Petrikás Arpád s 1975. A nevelési folyemet közösségi jelle-

gének értelmezése. Magyar Pedagógia, 2. ez. 129.44o. old. 

39. Porkolabné Balogh Katalin: 1972. Gondolatok ez iskolai 

személyiséglapokról. Esy kisérleti  személyisé ,lep terve. 

Magyar  Pszichológiai Szemle, 3q-4. sz. 5744.582.o1d. 

4o. Radnai Béla: önértékelés, mások értékelése. 1959. LTA 

Pszichológiai Tanulmányok II,  Akadémiai Kiedó.Bp. 

213-225. old. 

41. Renechbur ; Jenő& 1973. Az éntudet fejlődése. Let és 
Tudomány, 24.sz. llo7a-1312  old. 

42. Rendtartás a szakközépiskolák számára, 1980. 

Uüvelesc3ésiigyi Einisztériun. 



114  

43. Ritobk Pálnde 1970. Pdlyaorientációo Küzneve34e g  35.sz.  

10.11. old.  

44. Ritoók Pé1né: 1982. A ezakmai nevelée távl®t3, fej1emtdr-  

sérdl az iskolarendszer tervezésével Ueszeff.i,,,-óaben,.  

Velemények 9  v3tdL g Oktatdei ronds2eriinkrúl.  

Kossuth Ksinyvkiad6.  

45. Ritook Pálndp 1980. A p3lyavdia®ztdei szaktanácsadás órték-•  

orien.tdci.6s itdrdd®ei. Vizsadlatok a piilyaviilas2tdsi  

drtdkorien:tdciá kUrében. Peda363ugtovábbkdpzü 1n.tózet 9  

Kee®kendt. 26.44. old.  

46. Rv'I€tnfely* Mg 1969, Pdlyevdlnsztáo, pá3.yevdaa4zt:zoi  

drettsd;e Tankönyvkiadó. Bp. 279. old.  

47. Rókus£alvy P{1  s 1962. Mven.dékeink meg3.smerdae. DOCYar  

Pedagógia a 3.l9z. 316.•3370 old o  

40o Rákusfelvy P:i1g 1966. Pálysydlesztá tanulók ftisperete.  

Veaar Pede ;ógiei Szemle. 4. ez„ 305.317  old.  

49. Rubinstein Sz.L, a 1974..  Az altalánoe pszicho`165ia  al-ap~ ei. 

Akadémiai Kiadó. Bp.  

500 Selaraon ~Jentis 1976. Pej1FdóBlélekteno Tankönyvkiadó.  33p ~ 

51. Szarka József: 1971. A nevelés tapasztalatai. . 

Akadémiai Kiedó. Bp.  

52. Szilágyi Mum, 1965¢ Az osztAlyfonc3ki feljecyzdsekrvl.  

KSzneveláe, 6.9zo  

53. Szocidlpszichológia a pályevdiasztá®i tenácsac3dsrú3..  

/S2epkesztatte: Havas Ottóné/. 101.1220 -©1r3.  
54. Tinds Jdnae: 1967. Tovdbbtpnu3.áe do elhnlyezkedóa.  

Tankönyvkiad6.. 5-10,ald.  
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55. Utunk e nevelő iskola feló. Köznevelés, 1978. 9.szo  

21-23. old.  

Veczkrí József: 1975. A tanulok iskolához va1:ő v.iszony€i-.  
nak pazichQlá;isi vizsgálata. If jue-ág óe pszichológia.  

L:TA„Pgzichol.ógiai tenulmányok,. XIV. Akat1óBiai iCladd.  

Bp. 75-86.- old.  

57. Vinoze László Vin:eze Flóra; 1983. Lélektani - pedagógiai  

tanulmányok. Tenkön,yvkiedá. Bp. 27.0.300 Ql.d.  

58. Zakar Andrást 1978. A pályaorientáció szen ólyy selgfarmáló  

szerepe* Miivelődásügyünk, 27.sz. 	old.  

59. Wm. Andrása 1979. Az első osztályos k"riz6piskolai tanulók  

pályaválasztási ezándelkein.ek értékorien.taoide tinyez6i.  

Acts Iiniversitetis Szegedien®is de Attila József  

T7ominatee Seetio Paedagogica et  Peych©16gioe. Szeged.  

103.121. old.  

6o. Zals~ar András: 1975* A eerdiflei tanulók pályaocientációjának  

pedagógiai - pszichológiai vizsgálata. Pedagógiai  

Szemle, 2.sz a  122-i31-0 old.  

61. Zenei József: 3977. Pályaválasztási szempontok az általános  

iskolai zárájeliemzisekben. Pályavaiarsztási  l~atázet, 
Szeged.  


