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I* a^XJLÜJUL^JL

A nevelési 6a oktatási rendszer korszerUsitését a aso
cial ista társadalmi viszonyokban kibontakozó változásokkal
össsefJggéoben kell szemlélnünk. A társadalmi-gazdasági fo-
olyamatok 6a az oktatási rendszer összefüggéseiben kiemelke
dően fontosak a társadalmi szerkezetekben kibontakozó váltó- 

sások, a demográfiai éa települési viszonyok módosulása, as 

ifjúság szocializációjában megjelenő uj vonások.
Ifjúságunk helyzete ebben a folyamatban fokosott fi

gyelmet érdemel. Köztudott, bog/ tanulóifjúságunk egy róozó- 

nek értéktudata, erkölcsi- és politikai beállítódása 

megfelelő. A gondok és problémák a gazdasági, társadalmi és 

tudati folyamatokban, változásokban keresendők. A megoldás 

össztársadalmi feladat, amelyben a közoktatási rendszernek 

fokozott, de nem kizárólagos szerepe van. A családnak és az 

iskolának a tanulók szocializációjában - a társadalom érté
keinek elsajátításában, megőrzésében, bagyományocáaában és 

megújításában - determináló szerepű van. nevelési törekvé
seinkben szem előtt kell tartanunk, bogy аз ifjúság értéko
rientációjának fejlesztését csokis egységes szemlélet és 

követelményrendszer érvényesítésével tudjuk hatékonyan meg
valósítani, mind az iskolai, mind az iskoláin kivili környe
zetben.

Az iskola értükorientálé funkciójának fontosságát az 

Ш2Ш KB 1932. április 7-i állásfoglalása is hangsúlyozza г
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"As iskolarendszer..*, növekvő szerepet töltsön bo as ifjúság 

szocialista nevelésében, értékorientációjának és magatartásá
nak foiraálásábíin. innék érdekében meg kell újítani a nevel ő- 

munka módszereit éa stílusát, változtatni kell as iskola élot- 

és munkarendjét, kiemelt figyelőét fordítva a sokoldalú kösös- 

sági tevékenységre»* társadalmi igényként fogalmazódott meg а 

osooialistaé értékek éa nomák hatékonyabba tétele a munkában,
» a

As elmúlt évtised tapasztalatai bebizonyították, hogy a 

tudat nem alakul át »automatikusan», liánom ehhez as értékrend- 

szerek célirányos tudatosítása szükséges* JordülJkorban as ér
tékekkel történő azonosulás ere Ja agyra növekszik, hiszen а 

tanulók ebben a korban igen érzékenyek és fogékonyak a tanulás
ra, a munkára, és a közösség hatásainak befogadására. A nevelő- 

iskola koncepciójából szükségszerűen következik, hogy a társa
dalmi értékeket minél tökéletesebben kell átadni a fiataloknak* 

ás azonban csak céltudatos, tervszerű nevolómunka utján lehet
séges Darucsy (1980) megfogalmazása szerintг "A nevelési folya-

bennük rejlő értékek elsajátítása a tanulók által, valamint 

felkészítésük e viszonyok és értékek továbbfejlesztésére". Hűi
dig az adott tanulóközösség (osztály, iskola) nevoltségi ssin- 

vonaláből indulunk ki, s azt igyekszünk minél magasabb szint
re emelni. A nevelési folyamat az értékek kialakításának 6a 

fejlesztésének egész rendszerét hordozza 

nők olyan közösségi és magatartási értékekre kell nevelnie,
г "Az iskolá-

□int! a szocialista humanizmus, a oegitukészoég, mások megbe-
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csillése, másokért érsett és vállalt felelősség, a közös tevé
kenységre éa együttműködésre való képesség éa készség; a tár
sas kapcsolatok, a kiegyensúlyozott családi ólet megteremtésé
nek belső szükséglete: a közösség érdekeinek érvényesítése és 

demokratikus gyakorlása”. (Javaslat a közoktatás távlati fej
lesztésére ,1181). As utóbbi években megjelent uj iskolai doku-

itumok • nevelési éa oktatási tervek - a szoeLaliota neveloia-
kola alakulását, fejlődését szorgalmazzák.

A társadalom értókrendasere rendkívül összetett és diffe
renciált, éppen esért aa általános iskolának számolnia kell ac 

értókorlentúcios folyamat ellentmondásos jellegével. A valós, 

igaz értékek mellett létesnek a osemélyiség fejlődésére negati- 

ható "nem értékek” is. Siess (1933) serdülőkorú tanulókon

ssfórákra, ahol problémák és ellentmondások tapasztalhatók;
a nem elegendő szociális tapasztalat és ori

entáltság hiányában as alapvető társadalmi értékek ssférájában 

is - ideologikus, tanulás, munka, műveltség, közösségi viszony
latok -, mutatkoznak problémák”, ősért as ossztársadalmi neve-

"Serdülókorban...,

liamia értékek közötti kUlünbaégtételre. óbbon a folyamatban as 

értékrendszer szabályozó szerepének összhangban kell lennie a 

társadalmi haladás mozgásirányával. Az értékorientáció mintegy 

integrációs központként segíti a pszichikus struktúrát érték
választásaiban.

SZEGED ©-
V'

a<> лУ
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napjaink egyik lényeges és fontos kérdése a Iiát ráérős
ШЮУЪ ютШяШяииШаШВА^, л taxiin élű
problémái, a tanyai tanulók sajátos helyset© fokozott mérték
ben foglalkoztatják közvéleményünkét. A tanyán élő emberek
a séma még mindig több, mint ötszázezer, mindenféle vita és
vizsgálódás azt bizonyltja, hogy a tanyai emberek élete, köz
művelődési, gazdasági és társadalmi helyzete a szocializmus 

kialakulásával együtt alakul, változik. Az iskolarendszer -
mint a társadalom szerves része - a személyközi kapcsolatok
és értékrendszerek alakulásával követi nyomon ezt a változást.

mutatnak, sőt a szocializmus viszonyai közé illeszkedve fejlő
désre is képesek. A tanyavilág nemcsak történelmi örökség, ha
nem a szocialista viszonyaink között is nagyfontosságu társa
dalompolitikai és gazdaságpolitikai kérdés. Olyan kérdés, a- 

aely megoldásra ösztönös, ugyaniéi "Item engedhetjük meg, hogy 

a munkások és parasztok gyermekei - akik között ugyanolyan

kezo fiatalok, mint az értelmiségiek között - rosszabb tanulá
si feltételeik miatt ne képességeiknek, tehetségüknek megfele
lő szinten tanuljanak". (ШШР KB 1372-ea Oktatáspolitikai ha
tározata). A tanyai tanulók ugyanolyan adottságokkal születnek,
mint a falusi és városi gyermekek, viszont a környezeti ténye
zők sok esetben kedvezőtlenül hatnak fejlődésükre, áppen ezért 

megkülönböztetett figyelmet érdemelnek, hogy társaikkal azonos 

feltételekkel indulhassanak életcéljaik valóra váltásában, о az
újért küzdő, szocializmust épitő közösségi emberek legyenek.



- 5 -

As értékorientációval kapcsolatos T3aziokQlóíd.ul jfratatá-

Ш
léniára Összpontosulnak• Sóaaválaostásimk előéleti alapjainál:
felvázolásában elsősorban a pedagógiai-pszichológiai szakiro
dalomra támaszkodunk, de kitekintünk más irányokba is.

Sémánk szakirodalmi előzményei nyoraooköve thetók a neve
léspszichológiai (
1976: Kiss 1973s Mohás 1970), a pszichológiai (Gáspámé Sau
ne r 1965, 1967, I960, 1970: Murányi 1974: Durő 1932), a szo
ciálpszichológiai /Móréi, 1971: Pataki óo Hunyadi 1972: Pata
ki 1975, 1973: lionkiaa ós László 1976: Váriné Szilágyi, 1970), 
ós a pedagógiai pszichológiai kutatásokban (Jadov 1969, 1976, 
1981: Ifolominszkij 1976).

Meggyőzően bizonyltja taniOmányaiban Lőnárd (1979, 1931), 
hogy a pszichológia eddig feltárt óa ellenőrzött eredményei

".

iái 1959: Harsány! 1963, 1972: MóréivT»”

nagymértékben elősegíthetik a tanulói személyiség értékoricn-
tációs rendszereinek fejlesztését, a nevolumuaka hatékonyságát• 

Az eddigi
még csak a "felszínen jelentkező emberi tulajdonságokat éosle-

azerint a serdülőkornak

lik", éppen ezért "fontos feladat loane olyan pedagógiai
pszichológiai eljárások kimunkálása, amely meggyorsítja a lé
nyeges jegyek kiemelés alapján történő értékítélet fejlődését 

a szociális kapcsolatok alakulásában" (Salamon 1973).
Disszertációnkban pedagógiai pszichológiai aspektusból 

kiindulva - empirikus oldalról - több éves tapasztalati anyag
ra támaszkodva tárjuk fel a serdülőkorú tanyai tanulók érték-
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orientációjának alakulását, változását ás sajátosságait. Sze
xe tnánk hozzájárulni ezzel a közoktatási rendese rank tártaim, 

pedagógiai pszichológiai megújhodásához, a tanulói személyiség 

ó rt ékrenda se reinek megszilárdításához, a egyben személyiség
fejlesztés ókhoz. üLndazak fontosságát Kopecsi Bála is hangsú
lyossá: “A tartalmi pedagógiai fejlesztés nemcsak a milveltség-

lonti, hanem feltátelesi aa egész iskolai nevelés, as iskola 

belső világának, tevékenység- és kapcsolatrensaeréaek folya
matos megújítását is”. (Javaslat a közoktatás fejlesztésére, 

1933).
A fejlett szocialista társadalom építésének időszakában 

össztársadalmi érdekké vált a tanulóifjúság értékorientációi
nak fejlesztése, hiszen társadalmi céljainkkal, szocialista 

értékeinkkel való cselekvő azonosulás csak tervszerű, céltuda
tos nevelőmunka révén lehetséges.

■ V
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II« a .Mb АШ/ЙДйЦ

1/
ás értékorientációk alapvető funkciója a magatartás 

szabályozása, amely meghatározott társadalmi feltételek 

között megy végbe. Mindennek a feltétele as, bogy a tanu
lók már »ndelkezzenek értéktapasztálatokkal és órtékratn- 

tókkal. Jbbol eredően fogalmazódik meg оsocialista oevelé-
VlMUSBÍS&^ŰMiAS.

а/ A positiv értékek felismerése, elsajátítása, as 

értékekkel való azonosulás, nevelési feladat pedig $ as en
nek megfelelő értékvezérelte cselekvés képességének a kia
lakítása.

Ъ/ Ölősegiteai olyan értékorientáciék kialakulását.
lyek a ssooialismus értékrendjével egybeesnek, kollek

tiv keretek között zajlanak és ebben as egyén megtalálja 

helyét ős szerepét.

Az ember születésekor már "készen talál" egy kiala
kult értékrendet, ezt meg kell ismernie, hogy beilleszked
hessen a társadalom értékrendszerébe, óz a szocializáció 

folyamatában történik, mikro- és makro környezeti tényezők 

által determinálva, de mindenkor az egyén pszichikus sajá
tosságaival összhangban.
A veleszületett működések fontos vonások kialakítói, de 

lehetnek spontánok és általános biológiai jellegűek (tes
ti erő, egészség, stb).
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Az elsajátítás folyamatában a normáknak nagy szerepük 

mivel értékeket fejesnek ki: «As őrt ékekben van tehát 

bizonyos parancs, követelmény-jelleg: a norma voltaképpen as 

eszméből és as emberi igényből sugársó követelmény, amely as 

érték megvalósítására össtönös, в erre irányuló cselekvésein
ket szabályozza" (Tugurinov, 1965)* lsekhez as értékekhez as 

ember belsőleg viosonyul, о igy válnak a no mák külső készte
tésből cselekvésre indító belső motívummá.

Az ember a körülötte lévő környezetéből meríti a 

tási mintákat, cselekvési módokat. Az utánzás, az azonosulás 

ós az ért ók tudatosult cselekvés mechanizmusa alkotja ezt a 

pszichológiai folyamatot. Az utánzás csak külsődleges megnyil
vánulást jelent, óig az identifikáció már túllép ezen s magá
ban foglalja a belső érzelmi azonosulást is. Az értékeselekvést 

már meggyőződésből fakadó értéktudat vezérli. A személyiség ki
alakulását ebben a pszichológiai folyamatban az értékek hatá
rozzák meg. A világ tárgyi oldala érték, de értéket képvisel 
az ember a maga megnyilvánulásaival és cselekedeteivel is. bu
rányi (1974) szerint: a "marxizmus számára érték jellegű minden

.tar

olyan emberi törekvés, amely a társadalom haladását, az egész
1 aikon".

Az értékekkel való azonosulást már egészen kisgyermekkortól
kezdődően a tevékenységi szférában, az emocionális, kognitiv 

és koaativ tényezők összhatásában kell a személyiségnél kia
lakítani. Az értékekkel való azonosulás ereje aarüülőkorban 

ае/шо» felnőtt korban viszont az azonosított értéktartalom be-
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épülése lassúbbá válik,mivel erre а кота már szilárd értók- 

rendszerek alakultak kU
Problémák akkor adóénak, ha a választott értékek társa

dalmilag és egyénileg irreálisak, tévesek. Dsért nem lehet kö
zömbös , hogy az értőkrendoserek szabályosé funkciója üaszhang-

tles
velő ellentétes irányban működik?
Az értékorientációk segitik az órabért értékválasztásaiban. Ér
tékválasztása során tulajdánképpen preferál, előnyben résseoit

s egyben értékol las "ártóke- 

lés nőikül nincs érték, érték nélkül nincs értékelés, esek egy
szerre Jöttek a világra és mindig korrekciók" (Heller, 1970).

A különböző társadalmi csoportok tagjaik számára más és 

más irányban fejleszthetik ki az értékek és normák iránti fo
gékonyságot, másként hierurchizálják és hangsúlyozzák őket:
*’Ilinél inkább több funkciójú egy csoport,annál több viselkedés 

szférában támaszt tagjaival szemben normativ követelményeket 
és viszont. A vázolt helyset azonban egyúttal azt is Jelenti, 

hogy az egyén - csoportjai között közlekedvén - kölcsönösen 

átviszi az egymástól elütő copporthelysetekben kidolgozott ér-

egy érié két más értékkel

ték- és norraaőrtelmesősi- és alkalmazási tapasztalatait" (Pa
taki, 1982). Ilinél több tevékenységi szférára terjed ki az ór- 

tiv szabályozás igénye és törekvése, annál fej
lettebb az adott csoport. A fejlett értéktudattal és normativ 

meggyőződéssel rendelkező személynek a norma- és értékiomoret- 

től el kell Jutnia a tudatos, cselekvő alkalmazásig.

tők- és no:
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г/ -ü йзйМжШа&Ш ús ржйй-М&ЯчАУШ
As érték egyszerűen szólva azt jelenti, hogy egy do

log, vagy jelenség milyen szerepet játszik életünkben. A dol
goknak, jelenségeknek értéket tulajdonítunk. líemcsak аз e- 

gyén, de аз osztályok, a társadalom is kialakítja értékrend
jét. As érték bogy аз ©gyén, as osztály, a
társadalom életében аз egyes jelenségek milyen szerepet töl
tenek be, objektiv© milyen értéket sajátíthatok el« "Аз embe
ri érték objektiv meghatározója a 

mindig objektiv" (kallós, Hagy, 1979).
As értéktudat ast fejezi ki, hogy ©subjektive mit tartunk ér-

*■

Lat. Aa érték

tékeanek, hogy tudatosan mire törekszünk. A valóságos érték-
■tartás és értéktudat között gyakori аз ellentmondás.

Aa értéktörskvések kialakulásában a makro- és mikro tár
sadalmi viszonyok mellett nagy sserepet játssik aa egyén aao- 

ciulisáclójának folyamata. As értékválasstásban jelentés eze- 

repe van a körülmények által sugallt értéknin  toknak, normák- 

nok. Az azonosulás a tudatos tevékenység eléf eltolót képes!.

közösségeken belüli kooperáció, mind értékkategóriák közvetí
tésével valósul meg. Sem as egyes ember cselekvéseinek minő
sítése, sem a közösségi együttműködés normáinak kialakulása 

nem képzelhető el as órtékkategériákhos való igazodás nélkül 
(Murányi, 1974). A közösségi mechanizmusok mögött meghatáro
zott értéknorma, értékrendszer húzódik.
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A tanuló tevékenységrendaaere alapján sajátítja el as 

ismereteket, cselekvésforoákat, ssubjektiválja a társadalmi 
tapaostalatokát, bennük as értékeket és a szocialista kap
csolatokat* A követelmények, ssokások talaján alakulnak ki

к eredményeképpen meggyőző
dései. á meggyősődéaek tartalma kezdetben a osukségaseríioég, 
később as érdek, majd as egyre napsabb rendi értékek váláss-

vélonényei, értékítéletei s

tása, elsajátítása, végll a mindennapi viselkedést,
táot szabályosé értékrendaoer kialakulása. A személyiség fej
lődését meghatárosé értékrendsser kialakulásában döntőek as

itaxiöta értelemben as érjLc&oglflnj^lüjfr o- 

olyan sajátos attitudnyalábok (kognitiv alrendűserek), 

lyek os egyén sajátos értékelő vissonyát fejesik ki környeze
tének táxgyaihos, ssemélyeihes, objektivucioibos, a amelynek 

kongnitiv, emocionális és 

récsi, 1979).
(Ja-

3/
A küaösoégi és ssemélyküsi kapcsolatok kutatásainak át

tekintésére csak a teljesség igénye nélkül vállalkoslmtunk a 

tóim hasai és nemsetkösi irodalmának terjedelmes, sserteágasé 

volta miatt.
As iskolai köaooéég a tanulókkal ssemben támoostott kö

vetelményeivel, tevékenység és viosonyrendoserével megalniás- 

sa a «ssocialiota módon élni, dolgosai és tanulni« modelljét. 

Jhhes asoabon méghatáarosott értékelési readsser, egységes ta
nulói kösvélemény és felelőssé oaukséges.
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Az оазtályközössóg szervezését коvetkőzőtos tevékeny
ségek segítségével kell biztosítani. i "Az osztályközösség fej
lesztésének az alapja: as iokolaküzöeaogben uralkodó ataooz-

(Batrtkás, 1963).

kánt Voss részt a tdraadalon formálásában. liakarenké a követ
kezőképpen fogalmazta иeg est a gondolatot: "A tanuló kollek
tíva a társadalom a serve a sejtje, mint összekötő a társadalom 

6a a tanuló személyisége között, a közösségi mezőn keresztül 
alakítja ásókat a hatásokat,
^esetének különböző szféráiból" (Шкагепко, 1964).

as osztály ós as ennél kisebb csoport, .la Iskola belső szerke
zete is átalakulóban von. nA tudás fejlődéséhez, fejlesztésé
hez azonban as osztálykeret nem a legmegfelelőbb közösség. Az 

iskola belső szerkezetének fejlődése várhatóan lehetővé, sőt 

szükségessé teszi majd a többféle tanulócsoport, a raikrocso- 

port,a kiscsoport ős a nagycsoport működtetését" (Sagy, 1979). 
As iskola irányító közösség® ezeknek a cselekvőcsoportoknok
az átgondolt megszervezésével, tevékenységük összehangolásával
teheti a legtöbbet.

A közösség elemi szerkezeti feltétele, hogy tagjai kö
zött személyes kapcsolat legyen. Az osztály tagjai közötti é- 

rintkezés sajátos kapcsolatrendszert és meghatározott személy-
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Az iskolai osztályok differenciáltságának elemzésekor 

megkülünboatоthetjük aa úgynevezett formális ("eleve előirt”) 

ás as inf о miliő ("spontán") struktúrát* Aa osztályközösség
ben kialakuld kölcsönös függős, ellenőrzés és felelősség vi
szonyai alkotják a hivatalos (formális) struktúrát, mely egy
ben aa osztályközösség szervezeti struktúrája is. A szeiveze- 

ti struktúra köreteiben létrejövő személyes kapcsolatok háló
zata jelenti a nem Iiivatalos (informális) struktúrát: "ások a 

spontán társulások baráti a sálukon át egybekapcalódnak, háló
zatot alkotnak, amely megkettőzi a feladatokkal és státuoha- 

lyekkel meghatározott intézményes rendszert" (Mérői, 1971). 
íSözüsaégszervezés és -fejlesztés érdekében, a két struktúra 

közötti megfelelés as osztályközösség fejlettségének, szerve
zettségének egyik mutatója. ítolominazkij (1976) szerint: "mi
nél magasabb asinvonalú a közösség fejlettsége, annál inkább 

megfelel a személyes kapcsolatok struktúrája a közösség szer
vezeti struktúrájának”.

A foxtaális szerkezet többnyire "törvényesített” érték
hordozókat, az informális szerkezet pedig úgynevezett "spon
tán" értékhordozókat foglal magában, amelyek együtt alakítják 

a tanulók
dozék alapját képező kapcsolathálózat sok esetben rejtve masad.

A rokon- és ellenszenv! kapcsolatok kialakulását befo-

tartását és értékrendszerét. A spontán értékhor-

lyásolják a kulturális tapasztalatok, norma- és értékrendsze
rek, amelyeket a szervezet tagjai külső környezetükből hoznak

létre értékeket*

(célok, hagyományok, stb).
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A személyközi kapcsolatok milyensége as osztályközös
ség pszichikus közérzetének függvénye. A iskolája miß min
dig távol áll attól, hogy a tanuló és pedagógus életének op
timális közege legyen. Dnnek a megoldatlan problémának egyik
oka a pedagógiai közösségek struktúrájában keresendő (Oeréb,
1970). Olyan szociális közegre

lyben a tanuló ős pedagógus is jól 

órai magút, a amelynek életében, munkájában szívesen vess 

részt. A különböző közösségekben más-más helyet foglal el а 

tanuló, ezért feltétlenül ismernünk kell azokat a társadalmi 
követelményeket, amelyek között a személyisdg fоmúlása, fej-

gua számúra egyaránt,

leiden neveli kora ifjúságát, 

jellegzetes jegyei üsazegeződnak. A 

mindenoldaluan és haimoaikuson fejlett emberi "A sokoldalú éö 

harmonikus fejlettség a kommunista társadalom szamólylségti- 

pusának általános jellemzője«, о eszel szemben {|a sokáguság 

egyénenként változó individualitást jelent« (ШМ1у, 1974). A 

marxizmus embereszményében kifejeződik az egyén és társadalom 

egységének az elve. Ágoston (1973) koncepciójából a sokoldalú
an képzett, harmonikuson fejlett kommunista ember eseményét 
kell szem előtt tartanunk. A köcösségkutatás társadalmunk lé
nyei összef üggéseiből kiindulva nagy múltra tekint vissza. A 

polgári szociálpszichológusok az iskolai osztályt csak «kí
sérleti terepként« használják. Hálunk a közösség szociál-

rtipus
a

irányul.
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As 1960-шз években fellendült pedagógiai pszichológia 

kutatások jelentős fordulatot hoztak a személyioégküsusaég 

dialektikus kölcsönhatás értelmezésében. A tanulónak a sze
mélyes viszonylatok rendszerében elfoglalt helyset© lényeges 

sseoólyisöísfortaóló tényezőt képvisel (I.Iiciieller, 1973)*
A kutatások szociálpszichológiai módszerrel kiegészülve 

a oaeaólyes viszonyrendszerek «objektiv" oéréaes vizsgálatára 

irányultak. 3s a törekvés mind elméleti, mind módszertani 
szempontból jelöntés állomás volt a fejlődésnek. Aiaőrleti 
tényanyagot biztosított, másrészt előrevetítette a szociál
pszichológiai kutatások jelentőségét* létjogosultságát.

Uindezekben a kutatásokban as iskolának kiemelt asorepe 

van, Mason egóoz tevékenyedével, önálló, aktiv, kecdeméaye- 

ső, alkotó ssemólyisősöket kell nevelnie.
As ifjúság оsocialista nevelésének első komoly tapasztalatai 
Lkkarenkótól (1955) számoznak. A nevelési folyamat megszer- 

vesóoónok oédssertonát, as elsődleges kososod fő jelleasőit, 

a közösség fejloostőoénok 0sokassalt Шкагепко
a gyakorlati pedagógiai tevékenysége során ki is 

próbálta. A növelő és növendék viszonyát aktiv tevékenység a- 

lapján képzeli el. élveinek lényege
A közösséget tartja Z. Sz. lton (1969) is - Lbkorenké 

nyomán - a személyiség legfontosabb nevelő erejének» “А оso

le ir-

1

is érvényes, irányodé.

re személyes motívumainak és értékorientációinak struktúrája
szükségletek struktúrájával", vogy-□egegyesik a társadalmi 

is, ha ő akarja azt, amire a társadalomnak szüksége von. I. Gs.
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ííon (1969) fontosnak tartja a társadalmi kiscsoportok inter* 

оsónális kapcsolataití "Л csoport scerkoeete a tagjai között 

létesült via songok Jellege as egyén a a dinára as egéos tároada- 

lom modelljéül osolgál. Ла egyén, ha Jól és szabadnak őrsi 
□agát elsődleges csoportjaiban, rendszerint társadalmi kör
nyezetére is átviszi eseket as érzelmeit io (I. )

As oaber a társadalmi relációkhoz -való alkalmazkodás 

révén válik közösségi lénnyé. Heller ágnae (1970) a kösüooé- 

get olyan szervezett és strukturált oooportnok nevezi, amely- 

nők viszonylag homogén értékrendje van, s amelyhez as egyén 

szükségképpen tartozik.
A gyermeknek a kösüoaégbea elfoglalt pozíciója, ásók

tól a kapcsolatoktól függ, 

illotve a különböző érintkoséai formáktól* »As inteгрогаsoná- 

lio viszonyulások a közösségi tevékenység, sajátos kösösségi 
átmossfém, pszichikai erőtér kialakulásához vezetnek» (Hura- 

ICin - Hovikovu, 1972)* Sajátos voltuknál fogva - mint biológi
ai, pszichológiai és ssooiális lények - különbözőféleképpen 

illeszkednek be ugyonason közösség viseonyulaorendasorobo* A 

beilleszkedés bonyolult kölcsönhatások függvénye és eredménye. 
A szociometriái médoser gyakorlati alkoloasásával оsinto pár* 

huzamosan tisztázódtok a módszer elvi kérdései is.
□éréi óteronc (1971) a kösöoség ssociometriai értelmezé

sére vonatkozó elvi kérdéseket 6a számtalan kioérlot gyakorla
ti tapasztalatait összegezi. többféle nutatét io ir le as in
tézményes kösösoég és a "rejtett hálósat« viszonyának értelme
zésére.
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A Lbreaj-féle uaociometriai médoser bírálatára vonat- 

kosóan mindenekelőtt Jutó (1966) megállapításait kívánjuk 

idésnl. A ssersó kifejti, bogy a asociograra csak felveti, de 

asa oldja meg a problémákat. Sanuloágos a rokon- és ollen- 

ssenv kapcsolatok vlsogálata - Írja, de a gazdasági, társa
dalmi viszonyoktól elszakítva nem kapunk reális képet. HAs 

emberi viszonyok" ssociometrikus felfogása viszont telj
raellósi a társadalom konkrét ^agi-termolési viszonyainak
figyelembe vételét, ábbol következően «a társadalmi cselek- 

véot. Illetve magatartást elsődlegesen érlelői kapcoolatok-

A Bitaki Ferenc (1300) által ozerkesstott kötet a cso-
portlélektan legfontosabb kérdéseit elemsi. A tanulmányok 

több oldalról közelítik a kiscsoport lényegét, Jellemmé 

vonásait. A ssorsú áttekinti a kiscsoport-kutatások történe
tét és világosan bizonyltja a tételt, moly szerint a szocia
lizmusban la szükség van marxista igényi csopertkutatásokru.

A tanulók értékorientációinak körvonalasásám vállalko- 

sott Gáspárjáé Zauner sva (1365* 1969) a laondásválaostáa tech
nikáját alkalmazva. A tanár non egyes személyiségekkel, hanem
közösségekkel dolgozik, esért nagyon fontos, hogy ismerje as
oostál,,' irányultságát, beállítottságát, érdeklődési körét. A
mondás-teszt erre igen alkalmasnak bisoayult. As egyéni vá-

egylitt dolgosé kösöoség problé-lasstások összegezéséből, 

mái rajzolódnak meg: "A mondások értékeket hordósnak, tehát a
mondásválás ztás feldolgosása nem más, mint a vizsgált osemélyek
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... értékrendecerének olemaése 0 személyiségén keresetül történő 

értelmesósé". (I. m.)
A közösségi novQlóa vizsgálatában jelentse változást 

jelent as interdiszciplináris kutatások megjelenése. As 1n- 

terdicscipliaáaia. jmtaSáS-Qk egy rősze nevelésfilozófiai kér
déskört ölel fel (Lüiioly 1974, Hagy 1972, Szarka 1972), több
sége a nGVolősozociolégla körébe tart о sík. As utóbbiak igye- 

kosaek feltárni a fiaikul dolgosok gyermekei társadalmi-csalá- 

di helysetőnek éo tanulmányi eredményének összefüggéseit, os 

iskola és a társadalmi mobilitás kapcsolatát (Forge 1979, Иов
ов 1975, Gossó-Pataki-Várhegyi 1971). Ab interdiszciplináris 

kutatások jelent ős hányada a szociálpszichológia egyik nagy á- 

gához, a cooportkutatáohos kapcsolódik, bár nónilog egyoldalú
an, ugyanis ebből inkább cook a csoportok szociometriái szer- 

kesetóre vonatkozó ismereteket és módssereket hasznosítja. As
(pls szociológiai9 szociálpszichológiai, 

demográfiai,... otb) adhatnak pontos eligazítást a nevelési 
folyamat társadalmi-pszichológiai feltételeire nézve» a esek 

közbeiktatásával állapíthatja meg a nevelés eredményességét.
A közösségi nevelés témakörében is nélkülözhetetlenek

..

ku-as
tathatjuk as állandóan váltósé, fejlődő társadalmi kümyese- 

tet, pontosabban felmérhetjük a kösüsség fejlettségi állapo
tát, jobbon megismerhetjük a köcösség és as egyén egymásra ha
tásának, rejtettebb, finomabb oechanismusciit.
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.Jeebomyá Pótesnó (1976) luaa^ssiilyocija* hogy a positiv 

orhiIcai órtókrondosör eólirisnyoa tudatooitéBával nősebb 

örvényt lehat aseresni a társadalmi kovetelDonyoImek oo mos*» 

feleli mértükben küoelithetjdk as egy dal óo túraodulni elvá
rásokat* Jst a folyamatot ас etfcölesi tudat rends sorsa, lióq 

a eerddlekorboa elkezdett formálása jelcatóoen gyorsíthatja* 

I&npody Gyürgynd (1977) a kücüoöqg ßseiltecat© ős g tanulói: 

kollektivitása kusti üsösofájgóat as attitűd dinamikai, tür~ 

vui ok -„üapján visogálta. A kutatáo föltárja a tanulók kosos
sá ;i beállítódásának olakuláoát as általános iskolában 6a 

feldöa:*! ti, hocjraa függ es a beáll! tudás a kösöooóaek о serke« 

ulleozoiiJl.
hs ..ééi iiakaiutejg; iitöglndulásával kcsdotut vette as 

osztálytürtdedeek dinamikainak behatóbb ssoeiálpssichológiai 
elensóca* .2 attit: Ülök a osersok oaeriats ‘‘Olyan komplex vi- 

osonyrilacol*, шшХуекЪаи bonyolultan csövednek üsose a viaco- 

iiyuláo tárgyán vonatkosó a&rtóki tőletek, órsolmi reagálások 

óo viselkedési minták* (ioacrd - Ваекша 1972)#
A Hallos-; imiyady-iiirton (1973) Utol oserkeostott kösi;-v 

foglalkozik as attitűd pasieholágiai kutatásának kérdéseivel* 

as attitűd jelenség és fogalom történeti áttekintésével, as 

attitűd uo kognitiv kapcsolatok, as attitűd oo viselkedés Dss- 

aaefügsásoivel. As utttt óamóréc as útja annak, hogy as empiri
ka; t ii-j-vc h ú kutat Is lossá iáskJssók értékelt viszonyulá
sokban rujlJ egyéni ős társadalrai értékekhez* -из ért okoló- ál
lásfoglalás ős as ebben kifejoséoro jutó értékek ismerete a

№tótól » d
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társadalmi valóság meöioaeróoéaek 6a tudatos ol isitás .bak o«
gyik alapvető tányea-ge. Jssel Önaaef 'JßQÖebon fontosnak tort- 

«Juls ast, liogy» "As órt^sosientáció órtókattltüdök ooGLiatáso- 

cott rondosore. лз attitűd nindlg konkrót e®redi dolgok, tár
gyak« cselekvések, r^atartáoniódok iránti reagálási kóasoógot 
jelöniS! (Secord-Backmaii 1972)*
Да iskolán bellii esz-es; üoctál^koaóasdg hatása а köaöooóg 

tagjaim rendkívül no&r* iíJloaüeoa шз oaatál^kösőoDdjen belül 
alakult csoportok cserepe Jelent Ja. iSosraa Шл&а (1973) aserlct 

a oooporttagok küsütt folyamatos interakció sejlik. A csoport- 

tagok kölcsönös egymásra hatása igen tioosotett, .jyokma ellent- 

mondáooo folyamatsat valósul aoj.

&

As ember ölet ének egyik legfontosabb esoksoca a sorául 
kor*, ugyanis ebboa as Jlatiíorban sajlik le a pesichSJswö vinol- 

kedóosaabólyosás gyökeres átóp.iloae, amelynek kusőppontJAbtJö 

as órfc ókorion táciők állnak.
As egyón órfcókorieatúoióit csak úgy képes f exmtartfnU» 

ha tómassko.üiat a vouatkostatúoi csoportokra 6a köcössógekre, 

bakitokra, rsferenoiaosonólv'okro , informális cooportooulasok- 

m» osükebb, Illetve tágubb köfivóloaóaym. оог’АШко^Ьгл ooj~ 

no as egykorú tárna!: csoportjáéiul: orientáló оиогерс» easel 
púzöucoaooean oruo ,1k a generációs 5lköteiQ30ttí.jóg# a nonce- 

dóki "ni tudat". As értékorientáció kisúrólag u osubjektuo 

tudatos aktivitása, értékaecvaláaitó topaostclata Ja élményei 
róván alakulhat ki, fejlődhet.
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As interorizált értékek as egyén értékválasztásának megfele
lően szabályozzák, vezérlik a viselkedést. Serdülőkortan as

gaoabb szinten szerveződik tovább*
A társadalom értékrendszereinek beépülése egyre mélyebb 

loos, egyre erősebben töltődik föl érzelmi éo értékelő 

autókkal. A problémák éo veszélyek akkor jelentkeznek, amikor 

a központi asociallata értékek hiányosnak a személyiségből о 

az egyébként periférikusabb, kevésbé jelentős értékek kerül
nek a helyükre* Jbbon a folyamatban a Caoládnak, iskolának, 

kortárecooportaak éo vonatkoztatási csoportoknak determináló 

szerepük von.

kék hiánya csak akkor Ítélhető eredménynek, lia helyükben kié
pülnek a positiv szocialista értékek'* (1932).

Serdülőkorban elvben feltétlenül as iskola tekintendő* us 

elsőrendű értékozociallsáeléa közegnek, jóllehet gyakorlati 
hatását tekintve as koránt sincs igy. üppea ©sért a család, a 

mozgalom, az informális alakzatok, kortáxecsoportok hatását éo 

tevékenységi szféráját is figyelembe kell venni.
A szocialista iskola, az iokolai közösség a maga tevé

kenységrendszerével - elméletileg - a legfontosabb értékazár- 

mstaté és nogozilárdité tényező, ámbár a gyakorlatban koránt - 

sem működik óladig kielégítően.
Szocialista ne velős Jaknak napjainkban moginoaDb "valooug- 

orioatáciéjшок", élotközelibbaek kell lennie, ugyanis a tásfiea-

i -

a

i
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As ifjúság eesmei- vilúgaóseti, politikai és emberi* 

erkölcai arculatát ugyanasok as objektiv turaaOalmi folya
notok határossák meg, mint amelyek a felnőtt társadalomra

» t

q1lentmondáaoeabban.
Jiaocertúciánkban as objektiv Mroadalmi folyamatokban 

megnyilvánuló ártákorientdcióa tanyósakét kutatjuk, a ssenó- 

lyioősfejleastóo lebetősége ivei üasshnngban tanyai köxnyeset- 

bon ólú’ eerdUlókoru tanulóknál.

« •...

...
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ui. 4,д288дцй, мжм:

A nevelési rendssereket türtóaelmileö létrejött 

értékorientációk kifejezésének foghatJuk fel. As egyé* 

órtóktudatoault na^atartóoa ásottól ac értékektől fdgg, 

amelyekre a nevelés orientálódott, amelyeket kisgyer
mekkorától kesdődoea elsajátított a társadalmi kapcsola-

rendoserek beépülése, fejlődése oosu-asemolyiadejl váltó- 

sásokat eredményes*
A oseraólyioós struktúrája, as órtókorleatációk 6a a

£»acdasási-tároadcűLai helyset küsött számos óriatkesósi
pontot találunk, amelyekkel disszertációnkban kioaeltea 

foololkozunk.

l. ШЯ&
A. Д családi szocializáció hatásának föltárása a oerdülo- 

koru tanulók órfeókoriontáolójának fejlődésére*
B. A tanulók értékválasztás! irányainak bemutatása*
C* A személyközi kapcsolatok éa as órtókoriétáoiós tó-

nyesek kölcsönhatásának tanulmányozása* énnek érdeké- 

boa el■ ■ íUk as órtókorientáció és a közösség fejlő
dése közötti összefüggés pssiciiológlod Jellemzőit*

2.
- A tanyai csalód sajátos órt okkult urával rendelkezik, 

о es ne^íatárocó Jelentőségű gyernekeik fejlódósó-
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- A serdülőkorú tanulok értékválasztásának meghatározói a 

világnézeti, as erkölcsi, as intellektuális és vómorsók
le ti értékcaoportba. tartozó tulajdonságok.

- A tanulók órtékorientációs fejlődését jelentősen befolyá
solja as osztályközösség szerkezete ós a személyközi kap- 

coolatok.
3.

Serdülőkorban lóvá tanulókkal végzett vizsgálataink sortba a 

következő módszerekkel fiolgostuk fel empirikus anyagunkat.

A témával kapcsolatos legfontosabb magyar nyelven megje
lent irodalom áttekintése, elensóse, feldolgozása. A fel
használt irodalom óa nevelóai taposstalataink alapján
megfogalmaztuk kutatásunk hipotéziseit, megterveztük a 

vizsgálat itót, аз anyag feldolgozását.

ásokirodolrai tájékosódáounk után a hipotézisek igazolá
sára módszereket választottunk. A modsserek kipróbálását 

as Isoáki Külső általános Iskolában óo Kiskunfélegyházán 

a árnyai ikllégiurabon egy-egy 7. éa 3. osztályban végez- 

tük el kisszámú mintán.
каш feltárt eredményeink alapján módosítottuk, korri
gáltuk as eredeti vizsgalati modssora inkát.
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с/ ssateia.jääSaaAU ю^шт
а/ тйшхШШШШШШл (1* 83. ItolliSslet)

A tulaj donságok öosseáHitáoánál felhaassndltuk г *'Feladat
lapok a nevelési esodmányvisagálatokhos” о ina munkát 
(Savótok, 1975).

ri tulajdonságot soroltunk fel, amelyeket 
a tanulók rangsoroltok többfokozatú ortókskálán. A tulaj
donságokat a kővetkező kategóriákba soroltuk« biológiai 
alkat, vérmérséklet, megismerő foldanátok, érzelmek, cse
lekvőd, világnézet, erkölcsileg, komplex irányulás. Vadá

szán

la j donságokat, amelyekből a tanulók a kialakult 

j üknek megfelelően választanak*
Ъ/ art^ékskala (2. ss. Melléklet)

As ért ókskála kosaitóoénól Huayadynó 41977) könyvé-
,tározóival

foglalkozó fejezetét hasaniltűk fel* Aa értokokala as 

osztályközösségek struktúrájának és a tanulók önért óké Ió

nok a kösöosógi beállítódás strukturális

csoport névsorát ós a neveket ellátta rangsaáaokkol, as 

egyes társak iránti osiapátiaérsóounek megfelelően. As 

osztály minden tanulója valamennyi társát besorolta a 

skála valamelyik fokozatába. Mindegyik vizsgált ssemóly 

önismerete, önértokoldoo alapján megjelölte, hogy saját 

magát melyik ’»csoportba” sorolta. A nevek mellett féltőn-
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tették as illető tanúié két legjobb és kot legrosszabb tu
lajdonságát is. így megtudtuk, bogy melyek ások a tulajdon
ságok, amelyek positiv és melyek ások, amelyek negativ megí
télést vonzanak as osztályban#

A rangssomokkal való összevetés lehetővé teas! атак 

megállapítását, hogy mely kategóriák szerepelnek nagyobb suly- 

lyal as egymásra vonatkostatott positiv értékitéletek kiala
kításában.

с/ áérdulv (3. 4. os. Uelléklet)
A kérdőív kérdései a családi életelősmények feltárásá

ra, о a szülők foglalkosáoára, a tanulók ke süss égi magatartá
sára, közösségi megbisatására, közösségi tevékenységére, ba
ráti kapcsolataira, a családhoz, as iskolához és tanuló tarsa- 

ikhos való viosoirnikra vonatkoztak.

A üoreno-félö szociometriái felvételt készítettük el, a- 

hol a tanulók három rokonssenvi kérdésre válaszoltak megköté
sek nélkül.

4/ (5. ob. Hollóidat)
A tanulói magatartás osoolabilitásának és aktivitásának 

feltárására a Gáspámé által kidolgozott (1965, 1967, I960, 

1970) kétszer 120 mondásból álló sorozatát adaptáltuk 13-14 

éves életkorú gyermekekre.
A közmondásokat, szállóigéket és irodalmi időseteket konkré
tabbá tettük
értsék a mondások tartalmát. A raondáaanyagot 9 tartalmi kate-
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gériába soroltuk be, amelyben mindegyig értékkor 4 ráadást 

tartalmazott.

*/ ^Я!Ш»Яй0ЗД <6- as- Melléklet)
A feladatlap összeállításához Harsányt (1371) ajánlá- 

aalt vett lös figyelembe. A feladatlapon a tanulók először tet
szés szerint, majd megkötés alapján választottak osztálytár
saik közül Jellemzésre, ezután önmagukat Jellemeztek szüleik, 

tanáraik, osztálytársaik véleményeinek tükrében óo vég;.a ar
ról irtok, hogyan látják önmagukat*

0/ ШьШг..Pfo АШц&ЭА,
Vizsgálatunk egész időtartam alatt állandó kapcsolatot 

tartottunk a mintákban tani tó pedagógusokkal és osztályfőnö
kökkel, akiktől nagyon sok segíts éget kaptunk vizsgálati mód
szereink empirikus felvételéhez, az osztályközösségek és gyer
mekek egyéni sajátosságainak alaposabb megismeréséhez.

asgflgtofrfa jfaMtítiltílm
- a tanulók közösségben végzett tevékenységéről, közösségi ér

tékorientációiról.
- az osztályközösség személyközi kapcsolatainak alakulásáról,
- a tanulói személyiségek éo közösségek fejlődéséről.

h/ ,мщааааа1ц&шайа
Az osztályközösségek strukturálnak mélyebb megismerését segí

tette a központi dokumentumok elemzése:
- az általános iskolai nevelés és oktatás terve (őzebényi, 

1973).
- általános pedagógiai útmutató az általános iskolai nevelés 

és oktatás tervének bevezetéséhez (Srinszky-aollér, 1977).
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Az osztályfőnök! feljegyzések, ezemolyiséglapok értékeié- 

se, osztálynaplók, ellenó'rsőkönyvek és fősetek tanulxaányo- 

sása.

X/ Д, зйж^иаШалПаШай. ;Ш
Liagyarország legnagyobb tanyavilágával Báes-Kiskun 

megye rendelkezik, lakosságnak egynegyede tanyán él. A 

kiskunf élegyházi Járás külterülete a legrégibb, «legősibb" 

tanyavilághoz tartozik. Liintaválasztásunk ezt a körzetet 

foglalja magában a reá Jellemző ellentmondásokkal és vál
tozásokkal. A gyermekek gondäkodaea, felfogása hűen tükrü-
si környezetük értékrendjét és személyközi kapcsolataik sa
játosságait.

Az első vizsgálatot 1930. tavaszán, a másodikat 1931. 
februárjában végeztük a kiskunfélegyházi Járás három kül
területi általános iskolájában - a Hagyeeőlő úti Külső Ál
talános Iskolában, a Haleszi Általános Iskolában, az Izsá
ki Külső Általános Iskolában továbbá Kiskunfélegyházán 

a Tanyai Kollégiumban, ahová 12-14 tanyai körzetből kerül
tek be a tanulók 5* osztályos korukban.

A vizsgálatot 153 hetedik és nyolcadik osztályos ta
nulóval végeztük el, okik közül 73 a leánytanuló és 30 a 

fiútanuló.
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CT* sjiuJbäcaEu Mgfc; ug..:oigjaaáCTviia« .smamJmx J-д.
ЬЗГДЯ'^

...
i/ Аяяаш gsssJűiisúsíúJsi^ й...й»»а»а. .ürtitogtovsa- 

pÁáiáa^,iaÍ4lsiáááffi.

■

1 *гЯ1> I L tiiu: ? ■**«*-« MiMX'ViM - л 3 Л #5 /’i -->• *3 £* j*. А. Д1*Jmpirikua ш!уа^ипкЬап 50 csalóddal kessitetttmk
kérdőivé s adatfelvételt mindkét száluvel és as egyik 

gyermekkel. Bat mélyinterjúval egészítettük ki, аи»1у

lyebb rétegeit igyekezett feltárni. A mintába olyan két, 

vagy többgyermekes teljes családok kerültek, ahol aa a- 

gyik gyermek 12-14 éves volt.
As elmúlt 30 év társadalmi változását, fejlődését 

a tanyavilág is követte, Ja a változás azonban itt las
sabban ment végbe és megy végbe még napjainkban is,
mint városon és falun. A társadalom értékközvetítő hatá
sait megszűri, elnyeli és csak annyit enged át, amennyi 
a tanyai életformát gyökeresen nem módosítja*

A esülők ifjúsága as 50-ез évek közepére esik. As 

akkori kedvezőtlen agrárpolitika okét többszörösen súj
totta. Szakmát tanulni nem volt módjuk, többségük már 

as általános iskola alsóbb osztályaiból kimaradt. A 60- 

as évek végére a termelési vetkezetek megerősödtek és 

nagyon sokon visssatértek as iparbél a mezőgazdaságba. 
Ha ők alkotják a szakképzetlen mezőgazdasági dolgosok, 

a »gyalogmunkaook« derékhadát.
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napjainkban a tmiyavilag» as emberek nagyrészének a sail» 

lőföldet, a basát jelenti, hiszen itt született, itt élte le 

életét anélkül, bogy as ország távolabbi tájaira valóba is el
jutott volna- Amellett munkahely, termelőhely 6a otthon is egy
úttal számukra. álétűk elválaszthatatlan a fáidtól, a tájtól,

munkaszeretetük mindezekből táplálkozik, amelyet gyermekeikre 

is hagyományoznak. A tanyavilágban a szabadsagot szeretik, őst 

a lehetőséget, amelyet önmaguknak teremtettek, azokkal a kor-

ЗИЯЙУЙа*. fttóSiíffitoteUsas. aa esytós iránti natúrrá úr- 

sáfceaysáa a áelleaso. Adott tááköraetban az egéss határ law-

nem közömbösek egymás iránt- A nagyvárosi életre jellemed' eli
degenedés itt nem tolállxaté meg- As egyéni 6a közösségi sors- 

vállalás együtt érvényesül. A oegitőkéozség és a kapzsiság 

éppúgy megtalálható, mint a szeretet és a gyűlölet. A tanyai 
emberek egymás között rendkívül nyitottak, őszinték, viszont 

távolabbi vidékről érkező "idegen” emberrel szemben zárkózot
tak, s nehezen oldódnék fel a beszélgetésben.

A tanyai család összetartozása még ma is példamutató, 

őrzik azt a családmintát, amelyben az apának a családfői funk

ció tekintélyt és hatalmat biztosit. A családfő erkölcsileg és 

anyagilag is összetartja a családot, ba kell, meggyőzéssel, de 

sok esetben kényszerrel. Az anya szeretetlek családépitő ere
je óriási jelentőségű. Az idős nagyszülők ápolása, gondozása
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és а gyermekek nevelése többire ав и feladatuk. A tanyai 
nagycoalúdon belül mindenkinek megvan a pontos helye, egsisc- 

tenciája, tudja hogy mit várhat, kire oaáaithat coljainak el
érésében.

mindegyik Caoládban, moly megingatiiatatlan atyai meggy - 

sődés as, hogy a gyerek nem nőhet fel «verés'» nélkül. A neve
lés teklntol-volvá. de gyakorlatára nésve kettőn. A sséfogadús, 
engedelmesség, ssülőtisstelet kérdésében ellentmondást 
ru saigor, minden mdoban teljes szabadlábra engedés a jellensu. , 
A verés és a saigor a serdülőkor előtti időoaakra esik, utána 

visaont a saülők nem tudják, milyen nevelési módosért alkalmac- 

canak. 2anáeatalonok, ugyanis 5,egy tiaenoveo gyeinket illetlen-

tü-

aég ütni”. Addig, mig a gyermekek ünálló keresettel nem rendel- 

keanek, nines beleszólásuk a család éltébe, útiba vissont а 

оsülök acélnak bele aa 6 dolgaikba. A oauluk elfogadják, 

hogy a gyermekeiknek «kívülről» hosott ocokáouik legyenek, an
nak ellenére, hogy ok nem akarnak benne ooatoani.

A gyermekek családon belüli pocidéi életkorukkal ará
nyoson nőnek, fündest indokolja a okülőkaél nagyobb iskolai, 

müveltoégbeli tudósuk. A ahülék gyermekeikkel saeoben nem el
fogultak, sőt hajlamosabbak alacsonyabbra értékelni okot, fő
leg képességeik terén. Alulértékelő magatartásukkal csökken
tik a gyermekek amúgy sem nagy ünbisalmát.

A családtagok egymás iránti érdeklődése aa aktuális,
napi eseményeken kivil nemigen terjed ki másra és a asé leg
többe sör as anyagiak körül forog. A aceoélyiség mélyebb ré-



- 32 -

tegei rejtve maradnak egyraás ©lőtt, de legalábbis verbálison 

neo fogalraasódnak meg# Sgymás tulajdonságait inkább, de ké
pességeiket, hajlamaikat, vágyaikat, terveiket 

A férfiak hagyományosan, gyermekeik pedig újkeletű szokásként 
"oséfukorok”. As anyák a legbeszédesebbek, de ők is csupán

ismerik*

gukbél as időszakonként felhalmozódó keserűséget.
A férfiak esténként a társaság kedvéért "kocsmáénak”, 

ősökben a családokban kosba rém as alkohol. A legkisebb ase-
marad észrevétlen, osaládi háborút kirobbantórepátlépéo

viták forrása lehet belőle# Uindesek ellenére a családok öss-
ssetartó ereje nagy, a ooaládtagok kösött ssoros as őrseim! 

kötődés# Ssülők és gyermekeik egyaránt nagyra értékelik a caa- 

........ . .; . A meglátogatott osalűdokbeii mindenütt u~
tolt valami apró jel arra, hogy büszkék egymásra#

Ilogyon fontosnak tartják, hogy gyermekeiknek határesett
shólnak bole. As eltü-oóljai legyenek, de hogy mik abba 

kéltséget, határozottságot, akaraterőt mindenképpen beléjük li
kőrjük nevelni, a elvárják tőlük, hogy amibe belefogtak, ast

A ssülők értéktudatában a tanulásnak, művelődésnek ala
csony a helyértéke, még akkor is, ha fontosnak tartják, bél- 

kük mélyén a munkát előbbre helyesik a tanulásnál. A művelő
dést a családok nagyréssuben a osérokosásool asoaosotják, ami 
csak a kötelességek olvégsése után jöhet. A ssolokuok as ott-

• A tanyaihonon kival
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parasztság többsége színházban eoha nem volt, as ipari dol
gosuk egynegyede járt a daliásban. Legkifejesettöbben a tele
víziót beleesik előtérbe. Szabadidős szokásaik csaknem kime
rülnek a tv-néséoben. A gyerekek is adaté rabjai, naponta 

több órát töltenek a kéasaluk előtt, főleg hétvégenként ős 

esténként* tekintet nőikül arra, hogy milyen műsort kösvetl- 

tőnek. A gyermekek asiveoen járnak mosiba. A hástartásbeli 
nők legnagyobb része késimunkúsik, s est leánygyermekeik io 

megtanulják. A fiuk inkább édesapjuk mellett segitkesnek a 

"férfiasabb" munkákban, ős ssivesen barkácsolnak.
A népdalok nyelve még napjainkban is összeköt 3, sőt 4 

generációt. А о saluk saját asórakosásukra csak tradicionális 

nópsenót hallgatnak. Amikor a család összejön, rendszerint
népdalokat is énekelnek. Шпйеа más sen© idegen ozásukra* A
megvizsgált populációban oonki som szereti a komolysenót, а 

jazzt.
Hmidkivüli örzókenyoóget mutatnak as öltözködés iránt. 

Gyeшокеik ilyen Irányú törekvéseit lelkesen támogatják. A 

jólát egyik elérhető szimbóluma számukra a ruha. Családi üss- 

ozojövetelekkor, rokonokhoz, ioraerősokhos való látogatáskor 

os templomba jartiOkor mindig ünnepi ruhába öltöznek.
latüntetett sserepe van as étkesósnek. ás adja meg a 

"szegények vagyunk, de jól ölünk" elégedettségét. A tanyai 
embereknek saját BUnkatevékenyéogükből eredően a legbősége
sebb időkben is volt minimális élelmiszerük.
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háa éo a tanya környéke tiszta, rendben van, via aont ahol аз 

édesanya non háztartásbeli, a tanya do környéke ia elhanya
golt.

A fentiekben leírtakból követkésik, hogy a szülők érfeők- 

orientációja táxgyköspontu, azaz idejük éo energiájuk nagy ró- 

oae aa otthonteremtésre óa aa alapvető használati tárgyak meg
szerzésére irányul.

A vallásnak elaöaorban hagyományőrző és ünnepi hangulat
teremtő funkcióba van számukra- A parasztságnak soha sem a tő
teles vallást, mint inkább az áhítatot Jelenti a templom. Наш 

zárkóznak be a családi körbe, hanem kitárulnak a nagyobb kö
zösség félő: be-járnak a faluba, a tanyaközpontba. Képesek el
lentétes dolgok össsegyestetésére: "a vallás nem ellentétes a 

tudocoáxmyal, mert végső soron mindkettő az 

gálja". 3 nem értik, miért kellene megtagadni az egyházat, an
nak, aki párttag, hisz mindegyik egy "tomegoservesot". tünde-

javát szol-

gyiknek "becsületes» emberekre van shükoége - vallják, őzt a
nézetet nem a párttagok, hanem a párton kívüliek, illetve a 

vallásos emberek vallják.
A kérdőív kérdéseiből választ kaptunk a ss.ülől forüal-

kaság-Ok megoszlására, őzt összehasonlítottuk gyermekeik ter
vezett és tón:/lazes életnái-rára kerülésének mutatóival, 

mintánkban résztvevő' valamennyi tanulót megkérdeztük milyen 

életpályám szeretne menni, majd a 3. osztály elvégzése után

A
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nyoада követtük, hogy ténylegesen milyen pálcára, vagy mi
lyen iskolába kerültek. így adatokat kaptunk 

an, bogy a serdülőkorú tanulók pályaorientációi mennyiben es
nek egybe a ssíilók foglaltsásával, illetve salját korábbi pá
lyaelképzeléseikkel .

A ssUló'k foglalkozására földhös, a turbos, as otthonhoz 

közelálló pályák dominanciája a jellemző. Л férfiak 42,94 á-a, 

a aék 19,00 á-a dolgozik ffleaőgaedaaági pályán /mezőőr, gyalog- 

munkás, favágó, állatgondozó, traktoros, otb/. tűn,tónk adatait, 

as utóbbi óvek szociológiai felméréseihez hasonlítva megálla
píthatjuk, hogy csökkent as iparban foglalkoztatottak ssám 

(férfis ló,60 $, nos 9,60 %), vissont jelentősen

.tkoaé-

Ikedett as 

ly4 ös a se f íiggóaben van a 

kormány társadalompolitikai határozataival. őzek a határosatok 

nem hagyták érintetlenül a tanyavilág értókrondsserét sem.
л tanulóit által tern?.»?.«, ,№№Ауя1Ш & a sábi&aaa.

pályára kerülést a 2. a., b. ssámu ábra mutatja.
A tanulók által tervesett foglalkozások megoszlásában 

as értelmiségi pályát választok ssáma a legmagasabb (fiuk* 

40,29, lányok* 48,92) mindkét 
és as egyéni gazdálkodó életpályát a szülőkhöz képest már Jó
val kevesebben tervezik, a lányok közül a háztartásvezetőit 

pedig senki nem választotta (2. a. es. ábra), összességében 

megállapithaté, hogy a ssUló'k és gyermekeik tervezett foglal- 

kosási megoszlásúban nagy as eltérés. .Ашок okát a választott 

életpályáról alkotott értékeié vélemények különbözőségében 

látjuk.
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.ervezeut életpálya

Уa sz, áora

FIUK:

■

28,22 '

N

Ш t

JELOLESEK:
;SS

40,29 mezőgazdasági dolgozó

ipari dolgozó

értelmiségi

alkalmazott
\y

egyéb18,77

48.92
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A.iikdfc:ea életpályára. kerülés (2/b grafikon) adatai 
alapján megéaiapithaté, hogy a tanulók legnagyobb része ssak- 

nwnkúoieépsóbe (fiuk: 40,13» lányok: 36,15 /з-а) és szakközép
iskolába (fiuk: 27,45* lányok: 31*43 %~a) nyert felvételt# As 

elképzelések és vágyak a leendő életpályáról csak kevés tanu
lónál estek egybe a tényleges iskolaválasztással. A legnagyobb 

eltérés a tervezett értelmiségi és a valóságban a gimnáziumba 

kerillok aeámáránya között jelentkesett. За a tendencia mind a 

aaülőknél, mind a gyermekeknél as értelmiségi pálya túlzott 

preferenciájával magyarázható.
bleglepően nagy ásóknak a ssáma, akik nem tanultak tovább (a 

fiuk 20,12 á-a, a lányok 14,26 íju). Valamennyi tanulót levél
ben megkérdeztünk, bogy miért nem tanult tovább? A jellemsó 

válaosok köaiil idősünk nébányat: "ügy éreztem nem tudok megbir- 

késni а 3 éves asakmunkásképsővel" (3)*. "segitek édesapámnak 

as állatokat őriani óa gondozni" (27). "A kertészetben helyez
kedtem el 3500 Ft-os fizetésért'» /$4/. "Gyenge tanulmányi e- 

redményera miatt nem vettek fel gimnáziumba" (112).
A szülői lebeosélés, a rosos családi körülmények, gyenge ta
nulmányi eredmény, önbisalom hiánya és a jél megfizetett se
gédmunka as, ami miatt a 0. osztályt befejezett tanulók nem 

akarnak, vagy nem tudnak tovább tanulni.
A serdülőkorú tanulók határozott vágyakkal, elképzelé

sekkel rendelkeznek a jónak, tartalmasnak tartott életről. Va
lamennyien kertes, családi búsban képzelik el életüket. A ta-

+ Zárójelben a tanulók kódszámút jelezzük.
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nulók 85 falun és tanyán, a csak 15 56-uk szeretne városba 

kerülni*

&

LIegállapi that juk,hogy a tervezett orientáció os a tény* 

logos pályaválasztás közötti nagy eltérés a szülők és gyeme- 

kok pályaelképzeléseinek különbözőségéből, a a tanulók hiányos 

pályaismereteiből adódik.
A saolók gyermekeikbe ''belesulykolják”, hogy csak az van, 

amiért megdolgoztak. Lrtéktudatukban a fogalma csak a fi
zikai munkát jelenti. Az értelmiségi pálya vonzereje nagy, amint 
as a grafikonból kiderült, de a biztoa megélhetést számukra egy 

;ió szakma biztosit ja. A szülők tudatosan nem szólnak bele a pá
lyaválasztásba, mégist az az indíttatás, amit a szülői ház ad, 

túlnyomórészt behatárolja a tanulók lehetőségeit.
A tervezett életpályám kerülés sikeres pályaorientációs 

választás kezdetét jelzi. A választott életpályán való helyt
állás és örömteli munka az értékorientációk rendszerének egyik
legmagasabb szintjét képezi. Jadov megfogalmazása szerint: "A 

személyiség szociális .tartásának legfelsőbb szintjét a meg
határozott életcélokra és e célok elérésének eszközeire irányu
ló értékorientációk rendszere alkotja” (1581). Jzoket a célokat 

és eszközöket a személyiség általános létfeltételei determinál
ják.

A serdülőkorú tanulók értékválasztás! iránya a személyi
ség egész erkölcsi-politikai arculatát meghatározza, ezért dől-
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gozatunk további menetűben a mondásválász t ás és as értékor!- 

entációa attitüdskála módszerének segítségével viaszáljuk a 

tanulók értékválasztás! irányait.

2/
Sémánk egyik alapkérdése a serdülőkorú tanulók értékvá- 

losstási irányainak megismerésére irányul. A tanulók abban as 

életkorban vannak, amikor fokozódik az értékek iránti érzé
kenységük, az önálló értékítélet alkotására való törekvésük 

és az értékelő magatartás kritikus jellegének felerősödése. 

Értékorientaciós irányultságukat alapvetően két egymással szo
rosan összefüggő tényező határozza meg: a társadalmi érték
rendszer elsajátítása és a társadalmi relációkhoz való alkal
mazkodást biztosité szocializáció folyamata (Kelenen, 1931)•

Serdülőkorú tanulóknál órtéktapasztolat híján az érték
választás sok esetben nincs összhangban a szocialista társa
dalom értékpreferenciáival.

3 probléma vizsgálatának közvetlen szakirodalmi előzmé
nyeit Oáspámé Sauner <1965, 1967, 1963, 1973) iaondásválasz
tás módszerének kidolgozásával és alkalmazásával alapozta meg.

A vizsgálati módszert adaptáltuk mintánkra (5. az. Mel
léklet), Így lehetővé vált a tanulók értékválasztásának több
oldalú vizsgálata, diagnosztikai feltárása. A mondásválasztás 

keretein belül vizsgáltuk a 7-3* osztályos tanulók közösségi 
.tartásának két igen fontos tényezőjét, a sisosilMJXtásSi 

és az aktivitást.
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A mondásvalues tás értékválasztást is jelent, mivel a 

mondások értékeket tartalmasnak, Oluvlzegálatóink során de
rűit ki, bogy a tanulók több mondás tartalmát nem értették 

a eg, igy esek helyér© uj, konkrétabb tartalmú, kézérthetőbb 

mondásokat választottunk. As uj, módosított feladatlapot vi
szont már igen nagy kedvvel töltötték ki probanduaaink.

Gáspáxné 2ашег a mondáeanyagot 9 kategóriába sorolta: 

At család, B* szerelem, В» munka, küzdés, Fs tudás, tudomány, 
Cr: becsület, őszinteség, Hí önértékelés, Is életértékek. Az 

A-B-C-J kategóriák a személyközi értékrelielókat, az 13 és az 

P az emberi tovékonyaégre utaló értékek, míg a G-H-I az énre 

vonatkoztatott értékeket tartalmazza. A szerző a kategória
rendszereket nem tekinti lezártnak, több mondás besorolható
különböző, más kategóriákba is.

Vizsgálatunkban kategóriánként a mondások száma négy, 
Így vizsgálati anyagunk 36 mondást tartalmaz. ISbből a mondás- 

anyagból választottak a tanulók 5 olyan mondást, amelyik tet
szett és 5 olyan mondást, amelyik nem tetszett nekik, majd 

röviden indokolták választásukat.
Vizsgálati anyagunk metodikai alapjait Juró (1902) dol

gozta ki.
Az 1. számú táblázat a teljes mintánk összesített adu-
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A.: A-tp-уч^

X» 325« ’Cí.il)Xi.i.ijCiu

ÜSS-
ОШ»Moadáskörök А BcoapQHi
sea

%

Egyetértés 13,2 3,6 12,3 11,0 16,0 10,7 14,В 5,3 8,1 100
Kiutasítás 9,3 11,6 10,0 12,5 12,3 7,7 10013,0 14,2 3,9
Különbség 5,2 9,4 3,4 1,7 4,4 0,7 2,3 7,5 0,4

A mondás értéktartalmával való egyetértés gyakorisági muta
tója as A (család, nevelés), as S (munka, küsdós) és a 6 (becsü
let, őszinteség) kategóriákban a legmagasabb.

Mintánkban as A-K-Q kategóriák több érintkesési ponton kap
csolódnak Ggymáohos, ugyanis a tanyai család kohésiéo, össsetai*tó 

ereje rendkívül nagy, gyermekeikbe »belenevelik" a munka ssereto-
tét, s tárgyi értékként csak ast kapják meg, araiért megdolgoztak.
As igosságérzet erős a tanulókban, véleményüket adott szituáció
ban még akkor is elmondják, ha abból konfliktusaik о sárosának.

A barátság (C) éa a kososa ég (ű) mutatója kedvesé, amely as 

iskolán belüli positiv aaemélykösi kapcsolatokra vesethetó vias
szá. A tanulás, tudás (P) értékkor csak a 6. helyin kerül. Jsen 

hatékonyabb pedagógiai munkával mindenképpen javítani kell. As 

önértékelésüknél (H) au egyetértés és elutasítás kösötti különb- 

ség 7,5 eni önértékelési problémákra utal. A szerelem, nemek 

kösötti vissony /В/ 9. a rangsori helyen áll, és es ast jelzi, 

hogy a tanulókban igen nagy a gátoltaág ebben aa értékkörben.
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Ab órtákkörök negativ választásában a szerelem, пешек 

äüaotti viszony (В: 14,2 £), a család (А: 13,0 %), оа önér
tékelés (И* 12,8 %) dll аз ölen. negyedik a becsület, őszin
téé ég (G: 12,5 &), ötödik a munka (13s 11,6 55), hatodik a ta
nulás» tudomány (Ps 10,0 53), hetedik a közösség (Bí 9,3 55), 
nyolcadik a barátság (Cs 8,9 &) és kilencedik as die törtékek 

(Ii 7,7 53).
LJondás válás ztáa i anyagunkban as egye törtéé oo elutasítás

(Bí 9,4 S3), aaaránya között legnagyobb a különbség a szerel 
önértékelés <H: 7,5 $3) kategóriákban, a legkisebb pedig a ta
nulás (P: 0,7 53), életértékek (Is 0,4) és a küaöaaég (D* 1,7) 

értékkörében. A választások eloszlása köaepes szintű a barát
ság (Cs 3,4) és a becsület (Gs 2,3) kategóriákban.

A mondások kösött őserepednek negatív értékítéleteket 

tartalmasé mondáook, melyek elutasítása positiv álláafoglalás- 

nak minősül. Ilyen pl» a becsületesség kategóriábans "Llondd 

as igosat és betörik a fejed”. A tanulók 36,7 55-a elutasí
totta est a közmondást.

A gyermekek egy rósséaél kisértékü negativ identifikáci
ót taposstáltunk. Jrre a problémása Váriné Szilágyi kutatásai
ban оsintén utalt "a negativ identifikáció váltosatos formában 

beépül as értékorientációk alakulásának folyamatába” (1973).

A mondásokban kifejtett asoclabilitás óa aktivitás szint
jeinek feltárásához szükségünk volt a fentiekben vásolt vizs
gálati adatok órtelmesésóre, a feltárt gyakorisági mutatókra, 

ugyanis ezek as adatok képezik további vizsgálataink alapját.
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ebből eredően többe* foglalkosnak önmagukkal, kissé »befelé» 

fordulnak.

*

A asulő, a pedagógus a negativ jelenségekre érsékenyeb- 

ben reagál, elutasítja ásókat, miß »a positiv értéktartalma
megnyilatkozásokat, cselekedeteket, magatartási módokat ter
mészetesnek a magától értetődőnek tartja, amerre nem reagál, 

vagy lm Igen, akkor is ssUkssavuan bánik as értékeléssel ős 

nem használja ki a benne rejlő fejlesztő eélsatu pszichológiai 
lehetőségeket» (üuré, 1902). Különösen serdülőkorban fontos a 

positiv értékek visszajelzése, megerősítése, lilazen a tanulók 

abban as életkorban varrnak, amikor igen sok és ellentétes ha
tás éri őket környezetükből. A positiv értékelések elősegítik
órtékrendsz e reik s egyben ssemélyiségük fejlődését is, amely
pedagógiai és pssieholégiai munkánk elsőrendű feladata.

Lehetőséget kall adni a tanulóknak am, hogy önállóan 

gondolkodjanak, maguk alakítsák ki értékítéleteiket ós minél 
több gyakorlati tapasztalatra tegyenek azért, as ambivalens 

értókosituációk megoldásában. Ilymódon jártasságot szereznek 

a helyes értékorientációs irány megválasztásában.
Az értékes emberi tulajdonságok kiválasztása, preferá

lása a serdülőkora tanulók sajátos értékelő viszonyát tükrö
zi. ás az értékelő magatartás, illetve viszonyítás, ly as
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értékes sober! tulajdonságok kiválasztásához kapcsolódé beál
lítottságokban fejeződik ki, a valóságos emberi magatartás óa 

tevékenység indítékaivá válhat« Äs Így kialakult motívumok óa 

attitűdök a személyiség ért ékorientáló tényezőjeként funkció- 

nálaok. As értékorientáció-fejlesztés egyben nevelési cól is,
amelynek eredményessége nagymértékben függ attól, hegy a tanu
lókat milyen aenyiségben ismertettük meg a követendő "érték- 

mintákkal”, a esőket mennyire sikeréit elfogadtatnunk.
tőben as őrtukoziűntációa atti- 

. Líelléklet/ módözerével as volt а célunk. Loir.'
Vizsgalatunk további 

tUdaklála /1.
megtudjuk« a serdülőkorú tanulok milyen emberi tulajdonságokat 

preferálnak, mint alapvető őrtőkekot, illetve melyeket nem 

tartják értőknek őa milyen mértékben?
A tulajdonságlista egy 5 fokosa tu skála* amely 100 embe

ri tulajdonságot tartalma a követ kősó 3 ért ókcsoportban:
a. biológiai alkat
b. vérmérséklet
c. intellektus
d. érzelem
e. cselekvés
f. világnézet 

g# erkülcaiség

4 tulajdonság /4 érték, 0 nem-érték/
21 tulajdonság /5 érték, 2 nem-érték/
21 tulajdonság ДО érték, 3 nem-érték/
14 tulajdonság /10 érték, 4 nem-érték/
10 tulajdonság /7 érték, 3 nem-érték/
9 tulajdonság / 4 éli;ók, 5 nem-érték/

25 tulajdonság /23 érték, 2 nem-érték/ 

íu komplex irányulás 10 tulajdonaiig /8 érték, 2 nem-érték/
A feldolgozás menete* 1. Hindim tanuló valamennyi tulaj-

.tónak összegyűjtése. 2. A száz tulajdonságra leadott ssa’ 
donság mindegyikére beérkezett szavazat kategóriánkunti üss-
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szessámlálása. 3. A szélsőséges esetek kiszűrése. 4. Nemek

Шр jóinkban a szabadidő megnövekedésével, a civili
zációs ártalmak szaporodásával, egyre aktuálisabbá válik 

a rendszeres testedzés, as egészség megőrzése, »egezilár- 

üitasa. ußt as egyes tulajdonsagakra auott 

kék is igazolják: átlagos testű, 

erős ember (73 53), rendszeres sportoló (73 53), jó alakú, 

osóp ember (69 53).
A mintánkban szereplő tanulók legnagyobb réssé szívesen 

sportol, hissen életterük, a tanyai világ est különösen le
hetővé teszi.

Nemek szerinti megoszlási a lányok a jó alakú, szép 

embert (76 53) preferálják, libben a tulajdonságban már - 

feltehetőleg - benne rejlik leendő férjideáljuk képe.
A fiuk az izmos, erős embert (81 53) értékelik legin

kább. Jlmondásuk szerint ezek az emberek "jobban tudnak 

dolgozni", áindkét nem nagyra értékeli az átlagos testű, e- 

géozséges embert (89 53). Helyesen látják, hogy a boldog é- 

let egyik elengedhetetlen feltétele az egészség.
В/ Vérmérséklet

pontérto- 

(89 53), izmos.

A vérmérséklet! tulajdonságcsoportokat a hippokrate- 

ozi és a pavlovi tulajdonságok kombinációjából állítottuk 

összes ssangvinikus, kolorikus, melankolikus, fi tikus,
érzékeny, kiegyensúlyozott és félsseg. 2isstábon vagyunk
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azzal, hogy tiaeta típusok nincsenek, viszont a tamilok 

válással tájékozatnak bennünket öaiQmeretakről és érték
orientációikról.

As értékrangsor alakulása: kiegyeasulyosott ember 

(07 3), igen érzékeny ember (40 $), sculmaláag természe
tű (30 $), vérmes, hirtelen te mos cetli. (29 53), ©lmólásó

r preferencia

о

(20 %). A hartaonikuQ, kiegyensúlyozott 
ártóke nagy. 3c abból a kümyeseii hatásból fakad, hogy 

napjaink felgyorsult életvitelében általában a gyorsan cse
lekvő, határozott fellépésű emberek érvényesülnek Jobban, 
természetes ас elmélásé, melankolikus emberek is végeehet
nek hassnoo, értékes raunkát.

Ilom-órték tulajdonságként szereped a »gátlásos, fél
eség ember", о a minta 32 íó-a as értékek kosé sorolta. Jn- 

nek okát a tanulókkal folytatott esplorácié módszerével tár
tuk fel. A gyermekek egy réssé a halkscavu, csendes, szerény 

ember tulajdonságaival tóvoostette óooce, másik részük vi- 

scont azonosult a tulajdonaággal- a családban soksaor kika
pott, megverték -, Így gátlásossá, féleséggé vált.

Sernek sssrinti megoszlás: mindkét nem fontosnak tart
ja a kiegyensulyosottoágot (87 á) és a külvilág problémái
ra, helysetelve való érzékenységet (48 £). Mindezek a tu
lajdonságok segítik a tanulói személyiség belső egyensúlyá
nak, harmóniaJának kialakulását, megszilárdulását.

A fiuk a osangvinikuo (34 53), a lányok a kolerikus 

(37 %) tulajdonságokat válasstottdk. A fiuk hevesebb vár
áéra éklotüek, mig a lányok jellemzője inkább a gyors, in
tensiv emocionális reagálás.



- 53 -

С/ ШйЗаКйу
А megismerő folyamatok vizsgálatánál 5 vezető ártok 

kiemelkedik a tulajdonságcsoporton belül. Jzek a követke
zők:
- intelligencia t gyors, bistoo felfogású
- jövőhöz való viszony: reálisan terve so
- tanuláshoz való viszony: meggyőződésből tanul
- tudáshoz való viszony: kiváncsi természetű
- müveltao^iies való viszony * sokoldalú, intelligens

Az intellektust természetesen a intellektuális
faktorok figyelembe vételével, globálisan tesszük vizsgá
lat tárgyává.

A vezető értékek közül a legnagyobb gyakorisággal 
választják a következő tulajdonságokat: gyors, biztos fel
fogású (92 %), sokoldalú, intelligens (Ö3 %)» meggyőződés
ből tanul (67 %), jövőjét reálisan tervező (66 55), kiván
csi természetű (51 %)• A vezető értékek a többi értéket mu-

hogy fogalmi gondolkodás presztízse az önmagvalóoitás, az 

önkibontakoztatás időszakában különösen fokozódik. A mégis- 

rés, a tanulás a többségnél egyre inkább életformává, na
pi szükségletükké válik. A serdülők kritikusan szemlélik a 

körülöttük lévő világot, őzt igazolja az is, hogy probléma
feltáró gondolkodásnak (70 $5), az önképzésnek (04 £}, a tu
dásvágynak (73 53), a szaktudásnak (42 53) egyre nagyobb sze
repe van életükben. Válogatnak a környezetükben tapasztalt
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Л cselekvés értókcaoportban a tiOajémwágrvál^stás 

a követkes óképpen alakultí katárosottság, oagabiatoaság 

(88 fj)9 a kíisdőkópeooég (74 %)» a meggondolt cselekvés 

(69 íj), oa önállóság (6? íj), a le^iangsulyoeottabb érté
kek* Az adatokból arra kö vétkest e the t 'Jak, hogy egyre in
kább csökken a osokás cselekvések озааа, о esnek megfele
lően nC az ertokrendsserekre épülő tudatos cselekvés#

As ér&ek tudatosításának ős о Incéit óo ónok or/Jkoé-
geoségot bisonyitja, hogy egyes tulajdonságok megitéluaé-

(25 íj). Азis választanak: önfejű, 

explordció során kiderült, hogy a tanulók egy réssé as 

ünfejősüket össsetévesstette as önállósággal.
iíeaek szerinti bontásban* a fiuk a küsdóképesoéget 

(77 íj), a mtggondoltaágot (72 Я), mig a lányok as önálló- 

Ságot (69 íj) preferáljuk leginkább. Kisgyermekkortól kez
dődően a családban "boló^ák nevelik" a kusdukóp©őségét, 
ast, hogy önálló munkájukkal életcéljaikat valóra válthas
suk.

*/ mioM^atb
A társadalmi, politikai, erkölcsi magatartást nagy* 

nórtókben befolyásolja a világnézeti meggyőződés. Abban, 
hogy as ember mit tart értékesnek, értéktelennek felismer
hető a világról alkotott felfogása# A világnézetben tük
röződik as egyотзок a világban elfoglalt helye, a kömye- 

30 természeti és társadalmi jelenségekről kialakult neso- 

te, elképzelése. As ember belső integráltságának legmaga-
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sabb fokát a világnézeti, erkölcsi ős tevőkenységével kap
csolatos értékek alkotják.

Az értékrangsor alakulásai marsiata világnézetű 

(60 #), csak a tudományokban hisz (63 %), ateista (50 CA).
A vizsgálati adatok a nevelés eredményességét igazolják, 

ugyanis a tanulok legnagyobb része marxista világnézetű. 

Világnézetük tudományos alapokon nyugszik.
A nem-érték tulajdonsak százalékos választási ará

nya igen magas: idealista világnézetű (30 $), cselekvőén 

vallásos (22 v*)t eIlontmondásos világnézetű (17 %)• A val
lásos és cselekvőén vallásos tanulók magas számarányának 

az oka: a sáliig és nagyszülők idealista világnézete. Ün
nepnapokon a gyermekeket “kényszerítik” templomba Járásra, 

aég akkor is, ha a gyermek ateistának vallja magát. Заек 

közül a gyermekek közül kerülnek ki az ellentmondásos vi
lágnézetű tanulók.

Mernek szerinti lebontásban a tanulók világnézetében 

differenciálható к *lönbséget nem találtunk, a feltárt ada
tok megjegyeznek a fentiekben leírtakkal.

S/ jftfcüfrfplDÓji
Szakirodalmi források szerint különösen erősen Je

lentkezik a tudatosság magatartást irányitó htatása serda- 

1 ókorban, s különösen а 12-14 éves életszakaszban. Az er
kölcsi nevelés feladata a társadalom által igényelt

-tartás akkor válik szilárd-tartásfoiraák kialakítása* ”A 

dá, 1ш a környezet követelményei a gyermek követelményeivé
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válnak, azaz átalakulnak 

vico, 1966). Ugyancsak a szovjet pszichológus hangsúlyozza, 

hogy as erkölcsi fogalmak ismerete nem minden esetben jár

.tartása motívumaivá” (Bozso-

erkölcsileg helyes magatartással, viszont elősegíti annak
kialakulását• A tanulók értelmi erőinek fejlettsege alapot 

ad az erkölcsi magatartás hatékony foxmdláeáhoa* A helyesen 

végzett tudatosítás és cselekvésbeli gyakorlás erősíti а 

positiv beállítódást, amely együttjár a jellemtulajdonaágok 

positiv irányú megváltozásával, a személyiség fejlődésével.
A tanulók által választott erkölcsi tulajdonságok ér- 

tékrangsom: szocialista hazafiság (94 £)» mások érdekében 

tesz jót (92 %), udvarias (83 %), segítőkész (85 %), védi а 

közös tulajdont (81 £), lelkiismeretesen dolgozik (00 СЛ), A 

természet, a szülőföld, a haza szere tetet a tanyai emberek 

élete magában hordozza, hiszen munkát e vékony a ég ük legnagyobb 

részét a termőföld megművelése jelenti. A tanyák nagy távol
sága miatt ritkábbon találkoznak egymással, ezért találkozásaik 

örömteliek# Segítőkészek, udvariasak egymás iránt, s ezeket а 

positiv ért éktulaj dona ágaikat - mint az adatokból kiderült - 

gyermekeikre is hagyományozzák.
Az erkölcsi alapelvek terén a hazafiság, a humanizmus, 

a közösség elve, a munka szerzetet© domináns, de a többi ér
telmek is nagy jelentőséget tulajdonítanakí internacionaliz
mus (74 #), kötelességteljesitos (70 &), mások igazáért való 

kiállás (61 %). Barátaik igazáért még akkor is kiállnak, ha 

abból esetleg kellemetlenségeik származnak.
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"А kényszerből teas Jót" és "fülelőmből teas Jót" nem
érték tulajdonsúgokat 2-2 tanuló tekintette értékesnek* Áss 

ersploráolóból kiderült, hogy a tanulók családi körülményei 
rosszabbak (csonka család, alkoholista apa, iskolázatlan 

mindkét szülő).
Sernek szerinti lebontás: a lányok a liasaíiaágot 

(94 55), a a égi t okos за égé t (89 55), udvariasságot (08 55) pre
ferálják leginkább* A lányok segítőkészebbek, udvariasabbak 

táljaikkal, mint a fiuk.
A fiuk a basafiaágot (94 55), as internacionalizmust 

(74 55), a lelkiismeretes munkát (83 55) értékelik a legjelen
tősebbnek.

A positiv családi és iskolai neveluhatások eredményé-
(61 % felett)nek tekintjük a positiv erkölcsi értékek 

osámarónyban történő választását.

я/ $я&ы лмузА».
A serdülőkor az as időszak а gyermekek életében, ami

kor a tudatos magatartást irányitó tevékenység egyre inkább 

megnyilvánul. A positiv magatartási komponensek száma nő, 

mig a negativ magatartási megnyilatkozások ssáoa csökken. A
,tartáo-detexmináló tényezőket a positiv és negativ maga

tartási tevékenység tudati színvonala befolyásolja.
A tanulók komplex Irányulás! értókraagsom: alakítja, 

neveli önmagát (88 55), nagy tudaau ember (06 55), kősóié ti, 

politizáló ember (75 >5), emberségéért becsülik (63 55).
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As önnevelés, ünmuvelőo, tudás 6a küséletiség fontos-

ságát a gyermekek felismerik, a ogyben maguk is törekszenek
esőn tulajdonsai: kialaki telő ára, fejlesztésére.

A nem-értők választás alakulásai anyagias ember (31 &), 

karrierista ember (20 $>). As anyagias embert a tanulók asono- 

oitották a sok pénst korosa emberrel. A karrierista eobor 

pádig azonos náluk a "mindenáron érvényesülni akaró" ember
ről*

Homok szerinti megoszlási a fiuk a kősóiéti, politizá
ló embort (79 %) óo a szaktudásáért becsült embert 470 %)

a közé-proferálják. Véleményük szerint egy jő 

let bon, a politikában ia jártasnak kell lennie*
A lányok leginkább a nagy tudást (30 %) óo as önművelést 

(77 fj) értékelik. itiemelt fontosságot tulajdonítanak e kőt 

értők tulaj donaágnak, Meson а nagy tudása müveit 
bon érvényesülnek as életben*

>rek job-

Ш

Sapasstalataink eserint megállapíthatjuk, hogy a vizogála- 

tunkban róest vett serdülőkorú tanulók értékorientációiban 

meghatározó jelentőségűek a szocialista társadalom által 
preferált értékes emberi tulajdonságok* A tanulók értékori
entációi аз alapvető értékek késül rendeződnek, differenci
álódnak. ügyes ért ókka tegóridk - mint аз egészség, munka, 
tudás, műveltség, marxista világnóstt, család - nagy vonze
rővel rendeIkosnek és beépülnek a tanulók órtékorlentációo 

rendoseróbe*
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As értékválasstás asonban nem áladén esetben van üooe- 

bankban a társadalmi preferenciákkal. Sokeaatben a gyengébb 

vonserejü éx^tékkatogénák, as ért éktapos stálát és ért ék tu
dat Ütközőpontjába kerülnek - mint as ellentétes világosé ti 

tanulók esetében, ahol as értékrendsser elemei ambivalensek.
A negativ ortékasonosuláo gyökerei a családi környe

zet rendese tleas égében, a nevelői munka egyoldalúdágában éa 

órtóktapaostdlatok hiányában találhatók. 4>pen esért nagy
jelentőségű a positiv értékvonsatu kategóriák feltárása óo a 

tanulok a sámaxa vuló tudatosítása. A a silók óe pedagógusok 

mindennapos sseraólyisógfejleostó törekvóse feltételes! esen 

értékkategóxrlák tudományos megalapozottságú ismeretét.
Да eddigiekben feltárt visagálati eredményeink is iga

zolják, hogy a tanulók értékválasstása elválásathatatlan а 

osemólykösi kapcsolataiktól ós asoroson összefügg ássál.
Viaogálatünk további menőtóbon az iskolai oostályküsüoóg ke
retein belül kutatjuk ssemólykösi kapcsolataik értókorieatá- 

oiós tényezőit.

3/
Vissgálati muntánkból a tanulók ssemólykösi kapcsola

tainak feltárásáhos egy tanyai kollégium 7. és 3. oostályt 

válasstottunk, о essel végestük el a kvantitatív és kvali-

aiőessör ast tártuk fel, hogyan tikrüsodSk as oostály 

tudatában a küsöooég szerkezetes as oostály valamennyi ta-
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aulájának rangsorolnia kellett alappá»
az oeetály valamennyi tagját. A rangsorolt helyeknek pont- 

értéket adtunk, Így as első hely 1 pontot, a 2* két pontot, 

otb jelentett, igy a helyesének pontosamnak éa gyakorisá
gának segítségével minden tanulóra kaptunk egy rangsorolási 
helyet* Ш-vel a legjobb helyezések kapták a legalacsonyabb
értéket, a személyes mutatéssám annál kedvezóbb, minél köze
lebb áll az egyhez (2-3* számú táblázat).

Jzután a tamilok egymásról alkotott értékítéleteit 

tártuk fel, teliát azt, hogy melyek azok a tulajdonságok, a- 

melyek pozitív, és melyek azok, amelyek negativ megítélés 

Iá esnek az osztályban*
kontrollként az osztál:z£énÜkUk. is jellemezték a tanulókat 

legje2emzébb pozitív és negativ tulajdonságaikkal. Aa adatok 

feldolgozásánál a közösségi
A 7* osztályos tanulók 70 íi-áaak önismerete reális, 

kisfoka eltérést azoknál a tanulóknál tapasztaltunk, akik 

gyengébb tanulmányi eredményt értek el* itt a tonulotársak 

véleménye és saját besorolásuk nem esik egybe, 13,3 íj-g a- 

lulértékelte magát, ló,7 %**l pedig előbbre helyezte Önmagát.
Külön elemeztük a fiuk rangsorolását, a fiú- ős lány 

ooztolytársaikról, de ugyanezt megtettük a lányok esetében 

is* A feltárt adatokból megállapíthatjuk, hogy egy irreális 

nagyságrendű eltérés (10-15-öa) fordult elő (3* számú tanu
ló), kevésbé reális (5-10-es) is csak 23,3 53-ban. A tanulók 

tehát többnyire helyesen ismerik és rangsorolják közösségi

.tartást vettük alapul.
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i- Л.-. ж^др-toüi ч Святей»,fra, .гяидт» 2. es. táblásat
Pedagógu- ünbesoro-A tanulók тжшщёт lányokFiuk láosok

63 3 2I. 3
1610 13II. 17 8

3III. 12823 20
617. 77 О 7-0

V. 284 4 54
26VI. 23-24

23—26
9-10

21 2925
26 1726VII. 25

VIII. 10 8109
175 5 4IS. 5

16 1917S. 28 22-23
20-21 1117XI. 19 22

6 б 6 8Síi.
mi.
XIV.

a
27 25 0423 24

10-19
10-11

15 2822 20
11 10 9SV. 4

1518 18 18 27XVI.
612 11XVII.

XVIII.
14a

17 1321 713
16 19 20 0+SIS. 23

12 13-1415 12 23XX.
6XXI. a 49 7

11 15-1620 12mi.
XXIII.
XXIV.
XXV.
XXVI. 
XXVII. 

XXVIII.
XXIX.
XXX.

20
16 1413 3019
16 21 512 20

182321 24 22
3 22 22

25 25-26
29 26-27
17 15-16

222927
23 2024
16 614

1 1 41 1
.....«..—г—

magsori aiaualtoee: A, l-5-üo oltáráéig - reális. В. 
tárusig - kevésbé reális, C. 10-15-üs eltérésig irreális.

A tanulók 
5-lG-es olt
4* As adatfelvételnél hiányostak.
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3,.. дняШ^аа..feMulóte afoagog-toü sUamaaat
3-0S* táblását

A tanuló 
aovazémi

Peüagé- iubesoro-
susok lámLányokFiuk

161616I. 17 16
6 6II. 75 7

III. 11 9-10a 9 íi
i?. 3 2- 3

10-11
2 2 2

V. 12 129 10
VI. 161319 10 13
та. 3 2 2-3 22

16-17VIII. 13 20 14 20
6IX. 4 5 7 4

1010 10X. 8 10
16XX. 10 14 15 14

XII. 67 5 5 5
6 6XIII. 4 5 4

17 1019 19 19
XV. 20 17 10-19 1720

16XVI. 1614 10 10
12XVII.

XVIII.
XIX.

Q 10 11 0
1 1 1 11

11 13 1515 13
15JUW 9 12 12 9

A tanulók тщвотй. ciinoaitooes 

A. 1-5-00 eltérésig - reália 

3. 5-10-eo eltűrésig - kevésbé reális 

C. 1Q-13-ÖÖ eltérésig - irreális
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magatartás alapján tanulótáreaikat, amelyet a m_űmzáiim_ 

gyermekekről adott xung3orl helye is igazol. A pedagógusok 

ás tanulók rangsor! minősítésének összehasonlítása alapján 

3 tanuló a kevésbé reális kategóriába, a többi a reális ka
tegóriába esik.

A Q. osztályos tanulók önismerete Javuló tendenciát 

mutat a 7* osztályhoz képest, ugyanis kevésbé reális besoro
lás csupán egy esetben fordult eló. A fiuk rangsorolása, fiú 

ós lány osztálytársakról, illetve a Ián/ok raagsoii helyei a 

lányokra- és fiukról 85 ÍÓ-bon reális (0-5-üo nagyságrendű el
térés), kevóobó reális besorolás 15 55-ban fordult eló, irre
ális pedig egyetlen esetben sen.

As elmondottakból következően megállapíthatjuk, hogy 

mintánkban - kösöosógi magatartás alapján - helyes шип ás 

értékrendszer alakult ki. ánnek különösen azúrt tulajdonítunk 

nagy Jelentőséget, mert a gyerekek 13 tanyai kürzetból érkos- 

tek, különböző norma- és értékrendszereket hordozva. A he
lyes Iskolai és kollégiumi nvelcümmka eredményeként a gyerme
kek érték- és normarendszere egyre inkább egységesedik, fej
lődik.

Llindezek után a tanulók népszerűségi rangsorát üssze- 

haoonlitottuk a szociometriái hálózatban elfoglalt helyük
kel (6-7. S3* ábra).

Hetedik osztályban az 5-ös és 26-os számú tanuló «sztár” 

helyzetben van, ugyanis ók kapják a legtöbb kölcsönösségi vá
lasztást. Ja megegyezik a népszerűségi rangsorban elfoglalt
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előkelő /4* ős 2т/ hellyel* A rokonazenvi kapcsolatok azooi- 

ogramjában a 27* és 13* os* tanuló "magányos" helyzetben van, 
őst igazolja a 25-2ö-oo ós 23-űo népszerűségi rangsoruk is* 

íiagy eltérést a 3* ss. tanuló esetében tapos a tolunk, akit a 

tanulótársak nem választottak, viszont as osztályban tanító 

pedagógusok as első helyre rangsorolták. Jbből arm következ
tethetünk, hogy as osztályban kialakult órtókrend különbözik 

a 3. szánra tanuló elfogadott értékrendjétől. A tanuló a peda- 

góouok, о nem as osztály értékrendéével azonosul. A pedagógu
sok a 3. os. tanulót jó tonulmnyi eredményéért preferálják, 

a tanulótársak viszont elítélik önző, mgunakvaló, kétszínű 

tulajdonságai miatt*
ás igen nagy veszélyeket rejt magában, mert as osztály

ban "kéttűs órtókrend" kialakulását eredményezheti.
A 8. osstályban a 4-es óo a 2-eo asámu tanuló 

helyzetben, ást a népszerűségi rangsoron elfoglalt elűkelű 

hely /2-3 óo 6/ igazol. A 7-eo ós 18-os asámu tanuló közötti 
rendkívül erős baráti kapcsolat ellenére is a tanulótáraak as 

eled 3 helyen belUl preferálják a népszerűségi rangsoron. Két 
tanuló küsotti erűa baráti kapcsolat nem zárja ki, hogy a ta
nulótársak személyközi kapcsolataikban preferálják ókét.

Vizsgálatunk további menetében a 

óa tanulmányi eredmény közötti kapcsolatot vizsgáltuk meg.
(3* oá. grafikon)

"sztár"
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"3* ss« grafikonon az átlós vonallal jelzett rangsoro
lja - 6a Xg - a 7« és 8« osztály «alaphelysetét« tűkörzi.
A fela i visasintes vonalon ennek megfelelő rangsorban helyes- 

tűk el a tanulókat. Megkülönböztetésként a fiútanulók sorszá
mát ogy háromszögben helye a tűk el.

Általános iskolás korban a tanulmányi eredménynek kie
melt jelentősége von az illető tanuló коsósaégi magatartásá
nak megítélésében, őzt Riesz (1931) kutatásai is igazolták, 

ágy-egy tanuló esetében a közösségi 
nyi teljesítmény «nagy ellentmondást« mutat: pl: a 7* osztály
ban az 1-es, 28-os az. tanuló és a 3. osztályban a 7-es, 14-es,

etében. A közösségi magatartás rangsor! he
lye: minél közelebb helyezkedik el az és egyeneshez, 
nál inkább közeledik egymáshoz a két vizsgált tényező.

áint az a grafikonokból is kitűnik: a tanulókat «osok« 

közöséégi magatartás és «csak« tanulmányi eredmény szerint nem 

lehet megítélni, mert a jő közösségi magatartásit tanuló is le
het tanulmányi szempontból gyenge, de a gyenge tanuló is vé
gezhet kiemelkedő teljesítményű közösségi munkát.

A közösségi laagatartás és a tanulmányi eredmény között 

nincs szoros összefüggés. Bz egyébként nem is kivonatos, mert 
az ilyen eredmény kizárólag intellektuális szempontú értékrend

szert sejtetne. Kismértékű pozitív korreláció azonban található 

és szükséges is, hiszen ez a közösen kialakított normák elfoga
dásáról ad tájékoztatást.

A közösségi magatartás tanulói értékelésének és önérté
kelésének pedagógiai célzatú vizsgálata lehetővé teszi, hogy

-tartás és a tanulmá-

3tb számú tanuld
an-
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a pedagógusok az egyes tanulók és as osztályközösség értéke
lő és önértékelő fejlettségi szintjének ismeretében terves
sék nvelői munkájukat, amely a személyiség és a közösség fej
lesztésére irányul (Kiess, 1981).

Л ?....яЯи,Д.,..ВР^УЛй№. SfflHfcfc aat tár-
tűk fel, hogy tudatukban melyek ások a tulajdonságok, amelyek

ilyek negatív megítélés alá esnekpositiv, és melyek ások,
as osztályban, kontrollként as osztályfőnökök is jeli 

tanulóikat a közösségi magatartás legjellemzőbb iám érvei alap-
íték

ján.
A közösségi magatartással kapcsolatos értékek feltárása 

segítséget nyújt a nevelői értékorientáló tevékenységben. A 

tanulók által preferált közösségi értékek a következőképpen a- 

lakultak:

4. os. táblásat

Sor- Közösségi értékek 
szám

Gyakoriság A tanulók hány 
í5«a említi

1. Közösséget kedvelő 

Jó úttörő 

JŐ tíinulő 

Kötelességtudó
5. Segítőkész
6. Aktiv, kezdeményező 

Jé sportoló
8• Bárátságos, kedves 

Élénk, vidám
10. Vagány
11. Csendes, «serény
12. .dgyéb

26 54.16 

52,08
45.83 

43,75 

43,75 

37,50 

31,25
29.16 

25,00 

20,33
20.83 

16,66

2. 25
3. 25
4. 21

21
13

7. 15
14

9* 12
10
10
8
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sai értékítéleteiben többnek tündék, mint amilyen a valóság
ban, akkor már káros.

A bohóckodás mindaddig, amíg as élénkség és vidámság 

kategóriájába tartozik egészséges, a közösségi kapcsolatokra 

fejlesztő hatású, de csak ómig a gyermekek a kellő időben és 

helyen "szellet,leskednek". Általában a bohóckodé gyermekek a 

tanulótársak értékítéleteiben előkelő helyen állnak és igen 

népszerűek az osztályban. A pedagógusok viszont általában ke» 

vésbé kedvelik őket (az c5rán kifejtett csinytevésőikkel elte
relik a figyelmet a közös munkáról).

A tanulók kettős értelemben használják az alkalmazkodó 

tulajdonságot tanuló társaik jellemzésére. ártéktudatukban már 

kezd elkülönülni a rugalmasan alkalmazkodó és a túlzott mérétók- 

ben alkalmazkodó (konformista) magatartás, mint kritikátlanul 
mindent elfogadó személyiség tulajdonság, Sermuazeteeen az u- 

tőbbi tulajdonságot "nem-értékként '* jelölték.
Vizsgálatunk további menetében azt tártuk fel, hogy a 

tanulók tudatában melyek azok a tulajdonságok, amelyek !tnaa-_ 

értőkként" szerepelnek.
A tanulók által preferált tulajdonságok százalékos a-

lokulásu:
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5. as. táblásat

A tanulói: 
hány#-a 
liti

Sor
szám “Uem-érték« tulajdona ás Gyakoriság

1. Кеш véges közösségi munkát
2. Rosas tanuló
3. Fegyelmezetlen 

4* Sértődéként
5* Verekedőn 

6. Fecsegő, “pletykás“
7* Kétszínű, «sumák“
3. Beképselt, kényes 

9. Lusta, trehány

47.91 

45,33 

45,33
39.53 

35,41 

31,25 

25,00

22.91 

13,75 

13,75 

16,66

14.53

23
22
22
19
17
15
12
11

9
9

11. Bohóckodó
12. Bgyéb

3
7

A fenti táblásatból kitűnik, hogy a rosss közösségi ta
nulót jellemző tulajdonságok közül elsősorban a aa--satartáeoal 
kapcsolatos jegyek a domináléaki nem véges közösségi munkát, 
fegyelmezetlen, verekedés, fecsegő, önző, mogánakvalo, két
színű. A beképselt ás kényes tulajdonaágokkal leginkább csak 

a fiuk jellemezték a lányokat.
A tanulótársaknől adott értékítéletekben legnagyobb auly- 

lyal a közösségi munka, a magatartással kapcsolatos tulajdon
ságok és az intellektuális képességek szerepelnek.
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A tanyai tanulói: cooládi háttere nevelési szempontból 
jóval kedvezőtlenebb, mint a hasonló életkorú falusi ós vá
rosi gyermekeké* Sbből eredően a negativ társadalmi környeze- 

ti hatások fokozottabb mórt ókben hatnak rájuk. A negativ tu
lajdonságok feltárása ós ismerete nagymartékben elősegíti as 

ellene való haroot. As iskolának ős a tanyai kollégiumnak as 

értékorientáló tevékonyaégben kiemelt szerepe van, hissen a 

gyermekek idejük legnagyobb róssőt ebben a társadalmi közegben 

töltik. A tanyai kollégium "második otthonukat" jelenti, a as 

iskolával együttmfíködve ebben a közegben történik as értékori
entációk fejlesztése, értéktudatuk megalapozása és a személyes 

tapasztalatuk által megerősített értékekkel való cselekvő azo
nosulásuk raeg3 zilárduiása.

As osztály - mint szociális szerveset - a személyközi 
viszonyok sokrétű hálózatát rejti magában. A vizgálatankban 

résztvevő tanulók 5* osztályos komiktól kezdődően járnak e- 

gyitt, a ettől kezdődően alakult ki a rendkívül heterogén 

struktúrából, a jelenleg érvényben lévő rokonazenvi kapcsola
tok hálózata (6-7* sz. ábra).

A közösség struktúrájának feltárására a IJk>reno-féle 

szociometriái eljárást választottuk. A tanulók három rokon
szenvi kérdésre válaszoltak:

1. Ki a legjobb barátod?
2. Legbizalmasabb titkaidat kivel osztanád meg?
3. Kivel mennél el legszívesebben nyaralni?
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A i.-okonszenvi kapcsolatok aaocio,’;rani,ia-7.osztály
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A rokonszenvi kapcsolatok szociogramja-8.osztály

7.sz. ábra
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A kérdéseim megkötés nélkül válaszoltak, tehát annyi 
tanulotársat választottak, amennyit csak akartok.

Vizsgálati analógunkban a 7. osztályos fiuk és lányok 

közötti rokonazenvi kapcsolat rendkívül gyenge, ugyanis mind
össze két tanuló esetében (5-11-es ás 9-19-es) áll fenn köl
csönösségi választás. A fiuk közötti rokonazenvi választások 

többirányúnk óa erősebbek, saint a lányok egymás közti kapcoo- 

latal. A rokonazenvi kapcsolatok determináléja a barátválass- 

tás. A legtöbb kölcsönösségi választást mindkét nem esetében 

a barát válás z tásnál regisztrálhatjuk.
A társas alakzatok arányait figyelembe véve az osztály- 

közösség tanulóit a következő szociometriái helyzet jellemzi:

6. az. táblásat
átlagár- Rokonazenvi 
tékek Móréi kapca.
F. az-i (,b 7* osztály

Rokonazenvi 
kapca. %
3. osztály

Cl.ШГОоШ QJUl&ZCXv

13Magányosak 

Páros helyzetűek 

Lánohelyzet 

CSillaghelyset 

2árt alakzat /háromszög/ 12
46

Zárt alakzat /négyaz.egy./ 34

12

108

2615 25

1719

17 15
6544

5027

összesen 100100100

у
SZEGED 

$»/.
i Л
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A 7* osztályban az átlagnál kevesebben tartósnak a sárt 

alakzatba, a caillaghelyzetben lévő tanulók száma is kisebb
as átlagnál, viszont magasabb a magányosak ós 1ínchelyzetben
lévők számaránya. As osztályközösség szervezettsége és kozvé- 

lenenyalakitó képessége még további pedagógiai fejlesztő tévé* 

kenységet kivan.
A 0. osztályos tanulók ssociogramjából (7. oz. ábra) ki

derül, hogy a fiú és lány tanulók közötti kapcsolatok erőseb
bek, többirányuak, mint a 7. oastályoo tanulóké, viszont a 

kölcsönösségi választások 

erős baráti lánckapcsolat 

a 7-13. számú leánytanulók között. Pozitívum, hogy magányos 

tanuló nincs az osztályban.
A 3. osztályban az átlagnál többen tartoznak zárt alak

zatba, mint azt jelenti, hogy a közösség könnyen mozgósítható, 

könnyen alakul a közvélemény, az osztály szervezett közösség, 
amelyben gazdag lehet a szokásrendszer is.

Így is kevés. őlk Ilonul t 

a 16-12-5* számú fiútanulók és

A fentiekből arra következtethetünk, hogy a serdülőkora 

tanulók azokat a közösségi személyiségtulajdonaágokat helye
zik előtérbe, amelyek a kollektiv emberré váláshoz elengedhe
tetlenek г közösséget kedvelő, segítőkész, aktiv, kezdeményező, 
kötelességtudó, jó úttörő, stb* A jé tanulók nem minden eset
ben vezetői a formális struktúrának, ugyanis közösségi



•ввЯрвзшзв в^рвАгэзгеле* pxp^uox^o
-Ч$»**9 ee**nJ©ö (q*ß 'WW *г?1051вт «PPI^co) зтэЭрввпзр^ тш 

-X^axr?* oenquotpa! © seq^t •вр^зв©тР©^от^шзв ‘ерхР* 

-перс 021p :*..£? ptai©jí5©ia аретгрэврдрАХв ooiüpüaipq. «%вхх&?©огв в 

т^врвХ9? apt ал. он в tmppewxa tpqqr *X? troqpaescrpii&x р^р^алзо^ 

sp psopJEOTi Ij.©5i03ip!^cp вооррпооднвххэ .хозсщов урцлойово хв
-г^щзо^тюл •згв^рвеозсз! тщвръ*х?% рвгутетгя рхтш^ т

•зотгретгррхргрс opco^trj: 
stoSpsKopPTJxn* озсхшо.т|?ош ^вр^ш^яэ&ш x^psGpsoq в *ртг£а q.e£p0 

-P5.0TTGX Op XÖAvOIOSOpLtöaPpOÄteqpAGX COÍipfTüG 

-сх 3\r •qpssoi’xFq^ß ‘^pCxosp^xojoq ss&zesErpaeaqppip op qon-врв 

-X©í ’siOTpo аогрз nopcSojx© WTP aOpoqqoq. ^exnem* « д.взт©Х 

-оообщ в фаздоз *хш?вх^? взцзо*х?А5?эга ^вх« з?алр nß*xfi*Xö 

nriiS© 20 Bppqx^ßtrxp ^ррлп^чгтл^в TfTT?^т?хооо<!??^ хго^лхршасв 

V #Т® здерреЭся шеи nsq^ooe qoe згржгр*рхтто* г^тзтш ДОДОЗД

в ^ охр рзхоз!

- а -



- 30 -

v. i'AjUL'i.ti « Ж г, О

A vizsgálati részeredmények elemző bemutatása után 

fontosnak tartjuk a téma kutatásában feltárt eredmények 

általános összefüggéseire rámutatni, az általános tenden
ciák kiemelését és ajánlások megfogalmazását az alkoté- 

nevelJmunka hatékonyabbá tétele érdekében, üimkahipotési- 

seink elméleti kereteit az értékorientációs tartalmi el
határolásnak megfelelően fogalmaztuk meg. Összegező érté
kelésünkben röviden megválaszoljuk kiinduló munkahipotézi
seink kérdésfeltevéseit. A serdülőkorú tanulók értékorien
tációinak vizsgálatát többoldalú (pedagógiai, pszichológi
ai, szociológiai) megközelitóasel végeztük.

Vizsgálatunk igazolta azt a feltevésünket, hogy a ta
nyai család sajátos, csak reá jellemző ártékkultúrával, ér
téktudattal rendelkezik, amelyet gyermekeikre is hagyomá
nyoznak. A tanyai világ a társadalom változásait lassabban 

követi, értékközvetitő hatásait megszűri és csak azokat az 

értékeket engedi át, amelyek az itt élő emberek életformá
ját gyökeresen

A napjainkban is a tanyán élő 550 ezer ember példája 

bizonyltja, hogy ebben a tanyai világban jól érzik magukat, 
továbbá a szocializmus viszonyai között is életképes a ta
nya. A tanyai emberek munka- és természetszeretete kiemel
kedő jelentőségű, melyeket gyermekeikre is hagyományoznak.
A család összetartó ereje rendkívül nagy, a családi ösoze-

változtatja meg.
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tartósáét - a nagyssülöktől kesdoduen - igen sokra értéke
lik. A tanyai családmodell megegyesik basánk szocialista 

családmodelljével* tradicionális hagyományaikat * aépsene, 
népdalod, népi viselet, varrás, festés, barkácsolás, stb i- 

gyekesnek megéri sni 6a tovább fejleszteni.
A tanúidat, a művelődést kevésbé értékelik, még akkor 

io, ha fontosnak tartják* Számukra a fisikai шика a bistos 

megélhetési alap. Személyközi kapcsolataikra a nagyfokú ér- 

sókenység 6a ellentmondásosság a jellemző.
líem kivonatos értékeket ia Xiagyomúnyoenak gyermekeikre s a visa-

vallja magát. ás a ásóra a falusi és városi gyermekekhez viszo
nyítva rendkivUl magas. As Iskolai ős kollégiumi nevelésnek 

kiomolt figyelmet kell fordítania a tanyai, tanulok világnose- 

ti nevelésére.
A tanyai emberek életvitelét a hagyományos értékek do

minanciája jollemsi, igy értékmegőrző funkcióval rendelhős
nők. 3s sokeoetben konfliktusok forrása, ugyanis kiloJ kör
nyezetük éo gyermekeik nap mint nap uj, raodemisácios értéke
ket próbálnak osiileik ért ok tudatába bevinni. íündes üssnefüg- 

gésben van ássál, hogy a gyermekek iskolai műveltsége több 

családban nagyobb, mint szüleiké.
A giatulob ürtöloxuiKöt a mUosalatiolúa órtúHeb. Qi,: as

ft m ;• ** ártánna-
gyományosás pozitívuma a régi értékek megérzése és átadása а 

fiatalabb nemsedőkoknek, negativism pedig, hogy as uj, moder
nizációs értékeket nem, vágyba igen, nagyon lassan engedik át 

tudatuk ‘»sa érőjén”.
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A városi családokban a modeniisáciée értékek hussák 

inasuk után a hagyományos ért óköket (Hankiso, 1977), nig a 

tanyai családokban ennek pontosan a fordítottba történik.
A második munkahipotéais Jak csak vészben igazolódott, 

ugyanié a aerdUlukoru tanulók értékválasctáoa mór sokrétűbb 

ós összetettebb, mint ast feltételeztük. Artékválosatáaukban 

a világnézeti, erkölcsi, intellektuális, vérmóroékleti tu
lajdona.ágokon ki vili belentös másolókban választottak bioló
giai alkatra, érzelmekre, cselekvésekre ós komplex irányulá
sokra vonatkozó értéktulabdonságokat is.
As értékválasstási irányokból kiderült, hogy oerdálőkorban
a fiukat a reália tervezés, a lányokat inkább as álmodosás
jellemei. A fiuk önállóbbak, a lányok bobban igénylik a tanu- 

lótároak kapcsolatait. A lányok érzelmesebbek óo kevésbé tud
nak uralkodni érzelmeiken, mint a fiuk. A lányok távlataikban 

as emberre, a kösösoógre, a fiuk a ssocialiota hasofiságru, 

a közösségre, a praktikusabb ideáltípusokra orientálódnak. Ub 

vonásként belenik meg mindkét nemnél a sportolás, mint érték- 

tulabdonság, 
függhet öoose.

Hem-érték válásstás nagyobb asásalékbon ásóknál a tanu
lóknál fordult elő, ahol a családi körülmények kedvezőtlenek, 
vagy esetleg csonka családból kerültek be a tanyai kollégium- 

ba és a környezet még nem volt képes tudatukat positiv Irány
ban formálni*
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A tanulók ért ékrendj ónok céltudatos forraáláaát meg
kell szervezni a pedagógiai munkában. A célmegválósitás
megszervezése jelenti az értékekre neve lóé feladatainak tu
datosítását a szaktanári, as ooztályfőnöki, a mozgalmi és 

as ialsolún ttivili ounkäban. Л ej&fflUftm tPSMX 

votolnóa/eic ГоиаШЬап fryalaagsufe дад. tudatosítsuk as ói- 

tékekre nevelő tanári munkában óa megfelelő nevelési módsze
rekkel, eszközökkel (ösztönzés, követelés,gyakorlás, stb) ér
jük el, hogy mindezek as értékek as általunk elvárt értéko
rientált cselekvésben ás magatartásban nyilvánuljanak 

ás a feladat túlnő as iskola keretein - gondoljunk a caalád, 

a társadalom, a esen belül különböző makro- éa mikrocsopor- 

tok kiemelkedő jelentőségű értékorientáló tevékenységére, a- 

mely erősítheti, vagy gyengítheti az iskolai értékorientáció 

hatékonyságát.
a személyiség és a közösség társadalmiA

ért ók jelegéből adódóan as alapvető társadalmi értékekre irá
nyul. tekintettel arra, hogy a tanuló különböző társadalmi 
közösségek tagja, sokesetben ellentmondásos értékeket hordo
zó és közvetítő оzférában él, a nevelés hivatott a szocialis
ta társadalom elvárásainak megfelelő "ért éko rientáló• 

lyis égformálásra.
As értékekre nevelés a személyiség valamennyi terüle

tét érinti. A kutatásaink során feltárt közösségi értékek a 

tanulok sajátos értékhierarchiújába beépülve válnak a később 

kialakuló értékrendjük fontos alkotóelemévé. Jrapirikus vizs
gálataink jelzik, hogy már az általános iskola felső tagoza-
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tubán elesendő és konkrét támpontnak van az értékek tudato
sítására a nevelési éa oktatási folyamatban.

A személyközi vizsonyok de termináléi a közösségi érték- 

orientációs tulajdonságok * kososa éget kedvelő, kötelességtu
dó, aktiv, kezdeményező, élénk, vidám, otb. Harmadik munka
hipotézisünk igazolódott, ugyanis as osztályközösség értéko-

A közösségi értékorientációk közül a tanulók mozgalmi tevé
kenységet /úttörő/ és a tonulmúyni munkát preferálják legin
kább.

Az iskolai közösség - és esen belül az osztályközös
ség - az értékekre nevelés egyik legfontosabb közege, ugyan
is a szocialista társadalom által preferált, a társadalmi be
illeszkedést elősegítő értékek közvetítőjeí "Az iskola- mint 

nevelőintézmény - а tevékenysége révén mindig meghatáro
zott kultúrát ős értéket óhajt növendékeibe plántálni (Pata
ki, 1976). A szocialista nevelőiskola értékközvetítő, érték- 

hagyományosé és értőkmegvalósité tevékenységével elősegíti a 

tudományos megalapozottságú személyiségfejlesztést.
A közösség struktúrájának fejlettsége és a tanulók ér

tékrendje között összefüggés figyelhető meg: minél fejlet
tebb a közösség, azaz tagjai között minél többirányú és szo
rosabb kölcsönös kapcsolat áll fenn, a tanulók annál kvali
fikáltabb értékorientációkkal rendelkeznek. A tanulók érték- 

tudatának ellentmondásai megakadályozzák a küzöoségalakitó 

kísérletek megvalósítását.
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Megítélésünk szerint empirikus vizsgálataink választ 

adtak a kutatási feladatokban megjelölt alapvető kérdések- 

re. Uegállapitásaink csak a viaszait mintára érvényesek. Аза 

iskolai és kollégiumi nevelűtevékeaység számára a aérdül Óko
ra tanulók értékorientáoiói számos positiv tendenciát hor
dósnak magukban, melyeket as egyes témaköröknél réaseletesen 

kifejtettünk.

41А0йй1&й.лй8йдавв1
'áss.
а/ Л gyenaqlíeket körülvevő nikro- áa makro kösöaaások- 

nek a a socialists társadalom által elfogadott értékeket kell 
késvetitente, beépítenie.

b/ A serdülőkorú tanulok értékorientációinak fejlesztése 

át kell, hogy hassa as egész nevelési tevékenységet.
с/ As értékorientációk kialakítása és fejlesztése csak 

szervezett, tudatos aevelomunka utján lehetséges, amelynek
léteso, nevelési 

céljainktól eltérő értéktételezésekkel Is. A pedagógiai ha- 

tásfolyaraat lényege és alapvető ismérve a fejlesztés fogal
ma. Hűvel témánk as értékorientációk pszichológiai ospektusu 

vizsgálatát tűzte ki céljául, fontosnak tartjuk annak kieme

lését, hogy a személyiség és a közösség értékorientációinak 

kialakulása különösen aerddlőkorbon a nevelési-oktatási folya
mat eredménye, a személyiség és közösség pszichikus törvény
szerűségeinek felismerésére alapozottan.
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d/ As iskola adjon lehet ólléget a tanulók kópesoéjei
nek, adottságainak sokirányú, kreativ kiboatokastatásáhos, 

a sokoldalú aar&i-ombe re a smény ölnél teljesebb mtgvalóeitú- 

aáiios.

Vizsgálatainkat nem tekintjük lezártnak. A témával va
ló további kutatásokat indokolja as értékorientációk össze
tettsége és as értékorientációs háttér rendkívüli bonyolult- 

sója. Kutatásaink további menetében városon és falun élé ál
talános iskolai tanulók értékorientációit kívánjuk összeha
sonlítani a dia s sert ác iánkban feltárt adatokkal.

£

d'suton is köszönetét mondunk dolgozatunk elkéssitóoé- 

hes nyújtott oei^itséjéért Lacské Gyuláné igazgatónak, a 

nyolc ooatályfénüknek a mindasoknak, akik jé ssándékkal tá
mogatták munkánkat. Végezetül köosönetünket fejessUk ki ar 

Juré Lajos tanszékvezető egyetemi docensnek, hogy részlete- 

sebben megismertetett bennünket a kutatómunka örömeivel és 

gondjaival.
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1. ss. Llelluklet

As alábbiadban ssás ooberi tulajdonságot 

sorolunk fel. Véleményed oserint mennyi
re értékesed esek?
A megfelelő oaslopba Írja X-et!

Légár- lirtá- lléha Kevésbé 
tőke- koo érté- értékes 
SGbb

Tulajdonságok X
kés

1. átlagos testű, 
égés ss égés .

2. Xsmoo, erős ember
3. Jő alakú, ssóp 

ember.
4. Kendsseres opor- 

tló.
5* ősulmoléng ter

méssé til.
6. Vérmes, hirtelen.
7. álrnélisé /melan

kolikus/.
0. Köaänyös /flegrn- 

tikuo/.
9« Igen érsékeny 

ember.
10. Xiogyeiioulyosott 

ember.
11. Gátlásos* féleség 

ember.
12. Gyors, bistoa fel

fogású.
13. Céltudatos megfi

gyelő.
14« Fejlett emlékese-

tü.
15« Alkotó kapseletU.
lő. Jövőre nem sokat 

gondoló.
17. ábrándosé.
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Legór- Hóba Kevésbé Letevés -
téka- kés огЧб- értékes bé orté-
sobb

Pulajdonaűgok К
kés

Jövő j ót reáli
son terveső.

1Э. Problémákat
feltáró.

20. Cr rors probléma
megoldó.

21. Kiváncsi texmé-
S8©tá#

22. ÍHudásvá&y fail.
23* Kételkedő termé- 

assetU.

18.

24# Ssereti a bistoo 
tudnia t.

23* Csak a ssükségest 
tanulja.

26. usJdóobJl ta-

27. ünkópsi ou^át.
28. átlagos tudásu 

ember.
29. Főleg osaktudá- 

sa van.
30. Kiemelkedő osak- 

müveltsüfjjd.
31. Kiemelkedő átlalá- 

nos navel tséjü.
32. Sokoldalú intel

ligens •
33# Ürselseit kimutat

ja.
34# Uralkodik órael

mein#
35# Helyen őrse 

bér.
36. „<Г2е1шИв& ase- 

ssélyeo.
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.—и—.... I in.. .. ............................. in.....

Legőr- ärtö- Iíéha Kevésbé Legkövóa- 
tőke- кes értő- értékes bő értő- 
aebb keo később

SJulajdonságok X

37. őrselmileg eltompult
38* őrseiméi tartósuk*
39. A ahngiOat embere.
40* Indulatos*
41* Szenvedélyes.
42* Lelkesedő.
43* Közömbös a szép 

iránt.
44. Szereti a szépet.
43* 2Örek3zik a szépre
46. Időnk, vidám pp- 

timiata.
47* ösztönei uralják. 

48. Uralkodik Ösztöne
in.

49* űeggondolian cse
lekszik.

30* ötletszerűen cse
lekszik.

51. ónálló az elha
tározásban.

52. Akarat erős, küs- 
dőképea.

53. Határozott,gyors, 
magabiztos•

54. önfejű, makacs.
53* Kezdeményező.
56. Cselekvéseit ellen- 

őrzi, órtókeli.
57. Cselekvőén vallásos.
58. Idealista világ

nézetű.
59. -Jllentaondáooo világaié
60. Csak a tudomány-ok

ban hisz.

tü.
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Legér** lirfcé- lába Sevés- Legkevésbé 
teke- kés érté- bé ér- értékéé 

kec tőke2
MLaé donsógok X

oebb

61« Ateista.
62. Marxista világnézetű.
63* Oitkol^a világnézetét.
64* Hirdeti világnézetét.
65. Világnézetileg közöm

bös.
66. Kényszerből tesz Jót#
67. Félelemből tesz Jót.
60. Jliamorést várva teas 

éét.
60. Hasznot remélve teas 

jót.
70. Meggyősú'déeből teas

jót.
71. Ifeeok érdekében teas 

jot.
72. Саак ssUkebb küzösség

ért.
73« Sársadalmi Ügyeben ia 

tevékeny.
74* Szocialista hacaflaág 

^Jellemzi.
75* Internacionalista gon

dolkodású#
76. Közeli célokért dol

gozik.
77. Hagy» távoli délok

ért dolgozik.
73. Unbocsületea, Önérté

kelés ^jellemzi.
79« Másokat becsülő.
80. Sapintatos, türelmes.
81. Udvarias.
82. Segítőkész.
83* Szerény.
84. Harcos elvi kiállás 

^elleasi.
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—
hegúr- Krtú- Iíovúd- Legkevúa-
túke- keo úrtú- bú úr- bú úrtő- 
sebb keo tákeo kés

tulajdonságok X

85* Kiáll mások igazá
ért is.

86. Általában teljesíti 
kötelességét.

37* Igen lckiionerete- 
sen dolcsik.

88. Védi a kosos tulaj
dont.

89. Védi személyi tu
lajdonát.

90. Minden tekintetben 
átlagember.

91. Alakítja, neveli 
önmagát.

92. Anyagias ember.
93* Szaktudásáért be

csült ember.
94* Jmberségéért becsülik.
95* Gyorson érvényesülni 

szeretne.
96. Másoknak tud paran

csolni.
97. loméit, hires ember.
93. líagy tudásu ember.
99. Karrierista ember.

100. áösúleti, pllitisd- 
lú ember*
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0. Általában mennyi időt boosdloot háaastdrouval do mennyit 
gyermekűvel naponta?

9* Milyen nagyságú a családjuk?

10* Kik tartósnak űqIg?

11. Milyen viaaonybon van a közeli tanyavilácbun ólő emberek« 

kel? XJehány mondatban Írja lel •eee#**#*»«#•««*«##»#«##*

;

12. Szereti-e a tanyát? Indokolja néhány mondatban!

1

6
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4. as. ás11óklet

Л ^ ii J ^ 1 V

Felvétel időpontjátOsztály: 

életkori Iskolás
s

1. iEval tültöd ol q szabadidődet? Ifóiiány mondatban fogai- 

mosd raogs .......................... ............. ..................

2. nilyen h,Isirjunkdban segítesz ba?

3. Hiszol-e valamilyen vallásban? ............................. ...........
4* üelyikben?.............................................................................
5. Ifapanta általában mennyi időt beszélgetsz a szüléiddel?

6. líivol szeretsz jobban beszélgetni a családban?

7. A közeli tanyákban van-e barátod, vagy barátnőd?

8. Ila igen, mivel foglalkoztok szívesen együttlétetek al
kalmával? ••••.«•••**••••••••«•••••••••••••••••••••••••

3. Szereted-e a tanyi életet? Válaszod néhány mondatban in- 

dokoldS
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5. ez. По Hokiét

Olvasd át figyelmesen ezeket a közmondásokat! Válassz kö
zülük 5 olyan mondást* amelyekkel egyetörtess, majd 5 o- 

lyat, amelyik a legkevésbé tetszik! Indokold meg párt szó
val a választásodat!

At Család, otthon
1. A legjobb barátod az édesanyád.
2. Mindenütt Jó, de legjobb otthon.
3* Amelyik gyerek megijed, az anyja ülőbe siet. 

4* Távol otthontól - arany szabadság!
Bs szerelem, nemek közötti viszony

5. A tisztának minden tiszta.
6. Nem mind illik, amit szabad.
7* Szív a szírnek hírt ad.
8. Az első szerelemre örökre emlékesünk.

C* Barátság
3. ÜJ barátért ne hagyd el a régit.

10. Igaz barát hibáiddal együtt szexet.
11. Mindenki saját a legjobb barátja.
12. A gyermek tudja, hogy ki szereti.

Bi közösség
13* ágy mindenkiért, mindenki agyért.
14* Amit nem kívánsz magadnak, ne cselekedd másnak.

felé hajlik a kese.13. Minden szentnek 

16. Gyűlölöm ős kerülöm a tömeget.
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Bi í&mka, küadde
17* А пупка пш oségyen.
13# Шдпка után odea а pihenés.
13# Hónap, holnap majd megteocem, oa még játszom, is sora, essen. 
20. Könnyebb a kenyere vda, mint a szántás.

Fs Sauulás, tudás 

21# A tudást senki ol nem veheti.
22. A gazdagot jobban tisztelik, mint a tüdőst.

24* A gondolkodás emeli as embert a természet fülé.
Ös Becs Lile teas dg, igazságosság 

23. A legrüviaebb ut as egyenes.
26# t&md meg as igazat do betörik a fejed.
27. Ami a sziveden, as legyen a szádon.
23. tlinden nagy topa mellett van egy kis kapu.

Hs önért ókelés
29. Követlek tőled* mert tisztellek.

31. Hubád ssorint fogadnak, eased sserint buoaustatnak.
32. A -aovátsdgeeaág öl.

Is Aletdrtdkek
33* A szegénység nem sságyen.
34. Legnagyobb kincs as ejdassdg.
33.
3G. Havo as atyja mindennek.
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6. es. Kolloidét

(Dr Harsány! látván i A tanulók megismerése. Otenkönyvkladó
Bp. 1971. 49-50 p. alapján).
instrukció
A feladatok négy réssbol állnak. Vbleroenoylnek kosos elme, 
amit írjatok la fel középre* jellemzés. A kiosztott egész 

Ív papirt először ha;! too tok keresztben ke tó. Így négy lap- 

felületet kaptok. Székét jelöljétek meg a, b, c, d, betűk
kel^
As egyes részfeladatokat mindig múa-máa lapra, as egyes be
tűk alá Írjátok! Ilind a négy kérdésre rövid (rondátokkal* e- 

oetleg akár egyes szavakkal is válaszolhattok. Pontos az ő- 

oointeaóg.
IJegérte tétek-e a feladatot? (A kérdések meghallgatása). Azt 

hissen, hogy 30 perc munkaidő elég less. QJispercenként fi-
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Д rí Ä.kJ-ä-5-«^

a/

Jellemeszétек röviden a lénye
ges dolgokra szóid, tkozvu valame
lyik osztálytársatokat! 
tetszés szerint választhattok 

bárkit, de lehetőleg olyat, okit 

alaposan ismertek. Legelőször a 

ne vöt irhátok fel! Bátran mogir- 

haj tatok bárkiről a véleményeteket, 
mert Írásotokat bizalmason keze
lem, senki Illetéktelen kezébe nem. 
korai. így senki sem tudja meg.

L&lyönnek tartanak en
gem mások? (szüleim, 

tanáraim, osztálytár
saim)

- hacsak tőletek nem - hogy kiről
mit irtatok. EL magatok persze 

tetszés szerint bárkinek elmondhat
játok, hogy* mit irtatok, ha akar
játok.

0/
Milyennek tartom én 

magamat?
üzen a lapfelaleten a névsorban 

közvetlenül utána tok következő 

osztálytársatokat Jellemezzétek 

hasonlóképpen a lényregre szorít
kozva!
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