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"Nincs dialektikusabb tudomány, mint a pedagógia, 
éppen ezért a tapasztalat tanubizonyságának egyetlen 
területen sincs olyan nagy jelentősége, mint a pedagógiában" 
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/A. Sz. Makarenkó/, 



B E V E Z E T É S  

1:/ A nev~.őisk _ 	c~la  me~teremtésének  szükségessége  ....~....,~... w. ...._ 
Az iskola általános nevelőerejének fokozását,, az ifjuság  

életére és fejlődésére gyakorolt befolyásának növelését  
sürgető társadalmi szükségletek diktálják.  

Néhány igen erősen ható tényező: 	 . 

*- A középfoku oktatás lényegében .általánossá vált /az . álé 
talános iskolát befejezők 93 %a folytatja tanulmányait  
középfokon1/;  

A család életformája alapjaiban megváltozott. a két  
dolgozó szülőt magában foglaló család vélt jellemzővé;  

A tudományos technikai forradalom korszakában az  infor-
mációáradatban való eligazodásban nem hagyhatjuk maguk-
ra tanulóinkat. Az iskola fontos feladata a különböző  

nevelési tényezők hatásrendszerében való eligazodás se--  

gitése;  

A szocialista fejlődés meggyorsitása magasabbszintü.vi-
lágnézeti és erkölcsi tudatosságot követel az életbe  
kilépő i.f juságtól :;; 

".. .  minden korban és minden társadalmi rendszerben az  

intézmények feladata a jővő generációt a társadalom  

igényeinek megfelelően felkásziteni. Olyan uj ké-
pességeket és készségeket kell az ifjuságban kialakita-  
ni, amelyek képessé teszik a felnőtt embert is a gyor  

san fejlődő és változó világban való helytállásra, a  
gyors fejlődéshez és változáshoz való alkalmazkodásra,  
..."2  

A fentiek alapján megállapitható, hogy az intézményes ne-
velés jelentősége napjainkban fokozódik. Arra kell töreked-
nünk, hogy iskoláinkban a nevelésközpontu szemlélet váljon  

általánossá.  



t. 
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1972-ben az MSZMP KB külön ülésen foglalkozik az állami 
oktatás helyzetével ás fejlesztésének feladataival, . 

A. hibák, hiányosságok felszámolását a KB őszinte, reális 
helyzetelemzéssel kezdi. "Minden eddigi erőfeszités ellenére 
sem növekedett megfelelő mértékben az intézményes iskolai 
nevelés hatékonysága :.... 1246 évi tanulás után sem alakul 
ki ifjuságunkban a növekvő igényeknek megfelelő korszerű vi-
lágkép és gondolkodás a természet, a társadalom s az emberi 
alkotótevékenység leglényegesebb összefüggéseiről, . törvény-- 
szerüségeiről, , a hazánkban és a világban végbemenő társadal-
mi folyamatokról.  A tanulmányaikat befejező fiatalok egy . ré-
sze ... nem képes azonosulni nagy társadalmi céljainkkal.. 

Erkölcsi nevelésünk esetében pedig a negativ társadalmi, 
környezeti hatások mellett ... a közösségi nevelés gyengesége 
is lényeges ok." 3  

A legfelsőbb szintü.pártvezetés véleménye szerint:. "a.ne-
velés a leggyengébb pontunk.°" "Az  ifjuság nevelése az egész 
társadalom feladatás, melyben a család, az.ifjusági szerveze 
tek ., az iskolán kívüli kulturális intézmények és tömegtájé-
koztatási eszközök mellett az iskolának alapvető szerepe 
van."  4 

A XI. .pártkongresszus ujra erőteljesen hivja fel a figyelmet 
a nevelés hatékonyabbá tételéren "Minden szinten javítani 
kell a világnézeti oktatás és nevelés tartalmát és formáját. 

A XII. kongresszusa következőképpen fogalmaz: "Az állami 
oktatás minden szintjén fő feladat a tanulóifjuaág általános 
és szakmai műveltségének megalapozása, a nevelés és képzés 
hatékonyságának növelése." 

Az utóbbi időben az nuj dokumentumok" egész sora jelent 
meg .. Sok minden történt az oktatás-nevelés megfelelő arányi- 
nak. helyreállítása, a nevelőiskola megteremtése területén. 
Ennek szellemében határozta meg a KB az iskola alapfunkció- 
it 1982. április 7.-i ülésén. 7 



2. / Nevelési eredmQIIyvizsalat  

Fontos társadalmi érdek a nevelés hatékonyságának foko-
zása. Az iskolai nevelőmunka fejlesztésének egyik leglénye-
gesebb alapfeltétele a nevelési eredmények időről - időre 
történő pontos és differenciált megállapitása. 

A nevelés eredményeinek megitélésében ma még sok a bizony-
talanság, gyakori az egymásnak ellentmondó nézet, vélemény. 

a./ Nevelési eredmén *vizs élat szi3ksé-a essé ,e 

Az iskolai nevelőmunka eredményeinek minél pontosabb, .reá 
lisabb ismerete a következők miatt szUkaéeess 8 

- A nevelési folyamat tervszerit vezetése elképzelhetetlen 
másként„ mint ugy, hogy mindig ez adott tanulóközösség 
/osztály, iskola/ neveltségi szinvanalából indulunk ki, s 
azt igyekszünk fokozatosan és folyamatosan egyre magasabb 
szintre emelni. Semmiféle céltudatos és tervszerit munká 
ről nem lehet sző akkor,  ha  a gyakorlati munkában nem td-
maszködunk a tanulók neveltségének éppen.elért szinvona-
lára, a korábban alkalmazott nevelési eljárások hatékony- 
ságának ismeretére. 

-:. A tervszerű nevelőmunka rövidebb vagy hosszabb szakaszai-
ra irányt szabó nevelési feladatokat csupán akkor fogal-
mazhatjuk meg, ha nevelésünk célját szUntelenUl összevet-
jük tanulóink elért neveltségi színvonalával, s ennek 
alapján határozzuk meg a további tennivalókat. 

A nevelési eredményeknek folyamatos és állandó elemzése 
mellett kílönösképpen fontos, hogy a középiskola megható- 
rozott csomópontjain /1. és 4. osztály/ a szokottnál mély-
rehatóbban és alaposabban tájékozódjunk az ifjuság nevelt- 
Bégének mértékéről« 

Az iskolai nevelőmunka gyakorlatában a tényleges eredeté- 
nyak ,agg nem váltak kellőképpen az elvégzett munka minősi- 



tőivé. Gyakran megelégszünk azzal, hogy a felhasznált ne-
velési eszközök, tevékenységi formák puszta felsorolásával 
jelleb.ezzUk az elvégzett nevelőmunkát, s ezek alapján vé- 
Mink helytálló következtetéseket levonni az eredményekre 
vonatkozóan. 

A pedagógiai munka tervszerii fejlesztéséhez csak a tényle-
goa eredmények vizsgálata szolgálhat megbizhatá alapul. 

b./ Viszonyitási alas 

Valamennyi nevelési eredményvizsgálat leglényegesebb 
kérdése a referenciabázis meghatározása. Az ehhez való vi- ► 

szonyit€s adja meg a neveltségi szint különböző fokozata- 
it. A nevelési folyamat hatékonyságának megállapitásánál 
nem nél1iiiözhet jük a nevelőelmélet és a pedagógia társ- 
tudosnyainak eddigi eredményeit. 9 

A személyiség 63 a közösség fejlődésének megitéléséhez 
a neveléselmélet ad se ;itséget. A szocialista elkötelezett-
ség fokit csak a dialektikus és történelmi materializmus 
ismeretében tudjuk elbirálni. A kulturantropológia ismere-
te azUkságes ahhoz, hogy nyilatkozni tudjunk az egyetemes 
emberi haladás értékeinek elsajátitásaröl. Az etikai isme-. 
retek viszonyitási mércéje az etika rendszere lehet. A ta-
nulóin szociális kapcsolatainak fejlődését a szociológia, a 
szociálpszichológia törvényeinek tükrében elemezhetjük. 
A tanulók pszichés strukturájának elemzéséhez a pszicholó-
gia különböző ágai szolgáltatják a viszonyitási alapot. 
A tanulók értéknyilvánitását csak az axiológia ismeretében 
elemezheti a pedagógus és a kutató. 

Szvétek Sándor szerint: "Linél elmélyUUltebben ismerik 
pedagógusaink eme tudom nyok tarvényszerűségeit, annál 
több a viszonyitási alapjuk, annál árnyaltabbak fokozata-
ik, annál többet látnak a kooplex nevelési folyamatban, s 
annál konkrétabban tudják elemezni és megtervezni a neve- 

lo lési folyamat egyes lépéseit." a  



Disszertációmban .a középiskola végzős tanulói értékori-
entációjának néhány kérdését vizsgálom. Az elért szintet 
Ágoston György által megfogalmazott céleiméletteill  4s az 
uj nevelési-oktatása. tervek 12  követelményeivel hasonli . 

tom össze. Természetesen felhasználom a pedagógia tára- 
tudományainak törvényszerűségeit is. 

A. kutatók és gyakorló pedagógusok munkáját e. területen 
is egyre főbb jól hasznositható hazai szaklxbdalom segi- 
ti -. 13  

3.1 A téma indoklása, a vizsgálat célkitiizése. hipotézis 

A közoktatás fejlesztés egyik leglényegesebb kérdése a 
nevelési folyamat hatékonysága. Daróczy Sándor szerinti 
"A nevelési folyamat lényege - tágabb értelemben - ► a  . 
társadalmi viszonyok és a bennük rejlő értékek elsajátit- 
tatása.a tanulók által,.. valamint felkészitésük e viszonyok  
és értékek továbbfejlesztésére." ° 

14 

Vizsgálatomban arra  kerestem a választ, hogy a középis-
kolq végzős tanuláinak.értékorientációja milyen szintű 12 
évi oktató-nevelő munka eredményeként, megfelel-e az uj 
'nevelési--oktátási tervekben leirtak szellemének. , 

A komplex nevelési folyamat három - legszorosabb mér-
tékben - összefüggő komponensét vizsgálom dolgozatomban. 
Az első részben a nevelési tényezők komplex rendszerének . 

hatásfokát illetve a növendékek előtti hitelét vizsgálom. 
E területet azért tartom igen fontosnak, mert a nevelési 
tényezők közvetitik a tanulók felé az  értékeket tevékeny 
ségeken keresztül. A nevelési tényezők információs hatás-
fokáról még a pedagógiai közvéleményben is sokféle felfo-
gás t  néha egymásnak ellentmondó nézet 61. A vizsgálat 
eredményeként reális képet szeretnék megfogalmazni arról, . 

hogy a középiskola végzős tanulóinak nézeteire, beállitó- 
dánára milyen befolyást gyakorolnak'a fontosabb nevelési 



tényezők. 

A nevelési folyamat sikeressége,' hatékony megszervezése 

céljából tehát fontos tudnunk, hogy az egyes nevelési té-
nyezőknek mi a sulya, jelentősége a tanulók szubjektiv meg- 
itélése szerint. A reális megítéléshez a tanulói vélemények 
nagyszámu kikérése szükséges. 

A marxista személyiségelmélet . a tevékenységet tartja az 
egyén legfőbb formálójának. Tanulóink kb. 3o-4o féle tevéi,  

kenységet végeznek. A tevékenységrendszer összetétele; a 
tevékenységek gyakorisága és motivációs szintje mély össze-
függések feltárására ad lehetőséget. 

Nevelésünk hatékonysági foka tekintetében jellemző , ké- 

pet tárhat fel:.;az elfogadott értékek mennyisége és jelle-
ge. Fontos feladatunk a nevelésben az értékek felismerte. 

tése és belsővé tétele. Pedagógiailag az egyik legfonto.-
sabb kérdés, hogy a tanulók személyiségében kialakuló ér- 

tékrendszerben milyen értékek /esetleg nem értékek/ kepe 
nak vezető szerepet. 

Hipotézis:  Minél konkrétabban ismerjük a nevelésben 
résztvevő tényezők hatásfokát, az általuk kötelezően elő-
irt, elvárt és javasolt tevékenységek gyakoriságát és mo-
tivációs szintjét, annál konkrétabban és céltudatosabban 
tudjuk megszervezni a pedagógiai folyamat hatásrendszerét, 
igy ennek folytán annál eredményesebb lehet a nevelési fo- 
lyamat értékmegvalósitó, értékátadó, értékfejlesztő sze-
repe, azaz hatékonysága. 

Legfontosabb célkitüzésemnek tartom a középiskolai neve-
140 hatékonyságának vizsgálatát, az elért neveltségi szint 
összehasonlítása alapján az aktuális pedagógiai feladatok 
megfogalmazását. 



~!llt:i.tüzóse;a uz e es fa 'e^ ~:~et~kel ka csolatban: 

1./ A nevelés komplex  t ~n ezűrendszerónck szub ' ektiv ta-  
nu311 meL  itólóne  

,. Valamennyi nevelési tényező hat.'sár.ak részletes elemzé- 
se, a caoportbontő sok adatainak összehasonlitrsa.  

- Az egyes nevelési tényezőkkel szembeni társadalmi elvá- 
rások.  

« A valóság és az elv4resok diszkrepanciája alapján az ak-  
tuilis feladatok megfogalmazása.  

-- A vizsgálati eredmények összevetése Dr Szvétek Sándor 12  
évvel ezelőtti mérésének adataival, a nevelési tényezők  
hitelességének változása.  

-  A pedagógiai szempontból legfontosabb nevelési területek  
terén a nevelés irányitó, vezető  tényezőinek  aktuális fe-
ladatai.  

2'/ Tanulói tevékenveé.rendszer vizsgálata motiváció '  
a akerisár.  

. A tevékenység szerepe, jelentősége a személyiségfejlődés-
ben.  

- A tanulói tevékenységrendszer összetevőinek  /politikai- •  
tanultaényi--, fizikai munka, kulturális, testedző-szabadi-
dó ás kUzóleti tevékenység/ részletes elemzése mind az  
J033013 tanuló, mind a kiilönböző csoportoknál.  

• Az elemzés ered v nyének összevetése a cimnKziumi, szakkö- 
zépiskolai és a középfoku diákotthonok uevelósi tetvében  
mecfocalmazott elvárásokkal.  

~- ; özépiskalai neveléseink eredményei, hiányosstiu i e terü-
leten. Aktuólis feladatok e tanuló . tevékenységrendszer  
összetételében, motivációs szintjében és Lyakoriságában  
mind az összes tanuló, mind az egyes coportok esetén.  

- A hátrányos kielyzet összeteva, lehetőségek az esélye-
gyeulaég megteremtéséhez.  



- A tanulói tevékenysécrendszer optimÉlis szintre fejlesz-
tése terUletén a nevelési tényezők feladatainak mecfo-  
galmazása.  
Pcda ;ágiai következtetések összeczése.  

3. / r rtékorientáci.ó vim,  late  

- ~:3s~leti megalapozás: érték mecha.tározFásn  
értékek csoportositása  
értékek belsővé válásának lépései  
a marxizmus ártékelmélete  

-► A  nevelési tényezé,k, a tevékenyséc  rendszer és az értékhi-
erarchia iisszefilggése.  

- A középiskola vé;,ós tanulóinak és az egyes csoportok ér.  
tékoÁimntácidjának vizs6álata, c3sszehasonlitáea.  

-  Valamennyi csoportoaitásnál a  vezető értékek, a fontos és  
még jelentős értékek elemzése.  

- A személyes, közösségi és társadalmi értékek előfordulása.  
- Az eredményes értékorientrilás feltételei.  
-- A vizsgálat adatainak összehasonlitása a nevelési célrend-

czar  és az ;'u j dokumentumok" követelményeivel. Airturli.s  
nevelési feladatok meLhat;ározása.  

- Podacngiai következtetések összeGzése.  

Zárszó  

- x vizs ólat főbb tapasztalatainak öasze(,zése.  

I.özépiskolai nevelésUnk j,cAlemz6 eredményei, hiányosságai.  

- Néhány javaslat kiemelése, mely közelebb visz a nevelőis-
kola megteremtése felé. 
A vizslat adatainak elemzéséből követezően az aktuális  

pedagógiai feladatok me fo almazr sa.  
- A h4trá.•:.yos helyzet összetevői, a mezoldás 1ehetáséGének  

keresése. 
A nevelés komplex tényezőrendszerének szubjektív tanulói 
megitélése, a tevékenységrendszer és az értékorientáció  

közötti összefii gés feltárása /hipotézis igazolása/•  



9  

- A neveltssj. szint időrő1-időre történő mérésének jelen-  

tősv4;e a nevelési folya_at tarvsxerü irenyiti±sgban.  

4./ A vizsrálat lefolyása, köriilmónysia  máiazerek  

Az adatfelvételt Bács-kiskun  megye 4 vwros6nak /Baja, ..a-- 

locsa, ieGSkemét, Kiakunfélegyb:ézQ/ kfizépiskoláá.ban és kol-  
lérivaiaiban végeztem 1981 tavaszén.. A vizsellatba 1E3 közép•-  

foku oktató-nevelő  intézmény /9 középiskola és 9 kollégium/ 

445 g, osztályos tanulój€',t vontam be. 

A kutatásban résztvevő intézmények megoszlása:  

9 középiskola; 3 gimnézium; 5 szakközépiskola; 1 giraxizi-  
um ós szakközépiskola  

9 kollógium: 	3 fiu-; 2 lény és 4 kocdakált kolláLium  

A tcutatgsbarl  résztvevő tanulók set,oszlása:  

f6 	f67 	fő  

ciunrIzium 	288 	fiu 	189 kollégista 	221  
szakközépiskola 237 	lány 256 nem kolléGista224  

A popul€oib ós a minta  adatainak részletes összelaaaonlitá.sa  

a 2. s2.€umu mellékletben található.  

A ttsiila kutatása, az adatok gyii jtósQ, feldQlgoz:'sa a 21e--  

ve1tUCEi szint mérésére megállapitott elvek ős cyakorlat  

a1apjL si folyt.  

Alkalmazott módszerek: ke:rdőives fel:aérós, egyéni és cso-

portos beszrlLetés, peda6 íLiai z::€:L."iLye1É  s, konzultáció pe-  

C3agüLu:3 L'1láYlkacoOp o ~.'tokkal.  

A végzős középiskolai tanulók 3 kórdőiv 177 kord=söre vá-
laszolnak. Az adatfelvételi lapon olyan adatokat kérek, me-
lyez alapjen a k.:ilön Jző csonortbontáookat elvéLezhetc:a:  

iskolatipuo: Eimnázium -- szakközépiskola  

kollégista vagy-e? igen . nem  
neme: fiu - lány 



- lo  

apa iskolai végzettséges főiskola-egyetem 
középiskola 
szakmunkásképző 
általános iskola 
befejezetlen általános iskola 

tanulmányi eredményedi 

Az adatfelvételi lap és a 3 kérdőiv az 1: sz. mellékletben 
található. 

1. sz. kérdőivvel a nevelési tén ezők szub'ektiv tanulói 
megitélését vizsr álom 

A megkérdezett tanulők 14 nevelési tényezőről hét vonat.- 
kozásban ötfokozatu értékskálán nyilatkoztak, hogy mennyit 
jelent számukra az egyes nevelési tényezők hatása. 

2.sz. kérdőiv: Tanulói tevéken se endszer 

A felsorolt 36 tevékenységgel a politikai '  tanulmányi, 
fizikai munka, kulturális, testedző.-szabadidő és közéleti 
tevékenységek összetevőit, motivációs szintjét és gyakori-
ságát vizsgálom szintén ötfokozatu rangskálán. Az egyes 
értékek jelentése a  következő:  

Motiváció 	Gyakoriság 

5: szivesen csinálom 
4: érdekemben áll, ezért csinálom 
3: belátom hogy szixkséges 
2: kényszerből teszem 
1: nem végzek ilyen tevékenységet 

igen gyakran csinálom 
gyakran csinálom 
átlagos gyakorisággal 
ritkán 
nem végzek ilyen tev.-et 

3.sz. kérdőiv: Értékorientáció vizsgálata 

3 kérdésre keresem a választ: 

- Mi az a legfőbb emberi törekvés, érték amiért - vélemé- 
nyed szerint - érdemes egy egész életen át dolgozni? 

*- A fentiből következően melyik az a néhány emberi  tarok- 
vés, érték, amit igen fontosnak tartasz? 



A fcntioken tul mit tartasz fontos emberi törekvésnet, 
értéknek? 

Aértem a tanulókat, hogy a leGfőbb emberi törekvésre vonat. 
kozó vdlaszuRcvz. röviden indokolják* 

Az első két témához Szvétek Sándor által összeállitott, a 
kutatómunkában többszörösen kipróbált és sikerrel alkalma. 

15 zott feladatlapokat használtam. 	Az értékorientéeiós kér- 
dőivet magam állitottam  Össze,  ez adatfelvételt megelőzően 
kiprőbáltam. 

A reprezentativités szabályainak betartására törekedtem. 
Arra is Ugyeitem,hogy az egyes vizsgálati szempontok tekin-
tetóben is mint reprezentativ vizsgálódds a megyei struktu» 
ra vetületét tükrözze. 

Az adatcyiljtés befejeztével több mint 2200 oldalon - a 
statisztikai adatokat nem számitvp . mintegy Go ezer adat 
állt rendelkezésemre. 

Az adatfeldolgozás során a következőképpen csoportositotga. 
tam az adatfelvételi lapokat: - öszesen  

gimnázium  szakközépiskola 
-kollégista - nem kollógista 
• fiu lány 
- apa iskolai végzettsége 
• tanulm6nyi eredmény 

A kUlönböző bsszehasonlit6sok eredményeként mecközelitő-
leg 400 ezer adatot dolgortam fel kézi uton. 

Az adatok értékelése során százalék-, középértók-, sz6r6- 
korrelgei6- ás szignifikanoia-sulmWsokat végeztem. 

A vizzgálédáo eredmőnyeit pedac6eus munkaesoportokkal meg-
vitattam. 

A dieszertai6 megirása után szeretném a  vizsgálati ered. 
mények és az elemzés közérdeklődésre számottart6 részét 
közreadni gyakorló pedag6gusoknek a  pedagógiai szaklapok 
utján. 
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T. A n~,~,ev__elc_ako::,plactén,yo vEx eaazeróne'f szubaktiv tar.ulAi  
me ;itólése  

A nevelés m3xadi6 ,cktónyezóe folyaoat. Adott szituációban  

mindenkor vannak tQrvsz.eriien ir:ryitható és spontánul ható  
tényczvi,, Lláe raegzy3zelitóaben ellenőrizhető illetve  
ismeretlen, ellenőrizhetetlen tényezcik.  
L3ás ceoparf;ositásban. lényeges ős mellékes tónyezűkról rco-  

,e sA ihetíink.  

i'ontoN a nevelésben résztvevő tényezők sokoldalu, alapos 

ismere v  c.  

Az utóbbi időben sokat beszéltink a nevelési tényezők gyors  
vatazas+óról, egyes tényezők hitelosoégének növekedéséről, 
mások c,sökkenéséről.  

Felmerül a kérdés: vajon ismerjük-e a nevelési tényezők je-
lenlegi  ha.tásfoká  t illetve a njvend .ékek előtti hitelét?  ~Je-  
3tiin}a peiaagézuaoknkaaz van róla véleményünk, de mi a tanulók vé-►  

lemónye? A tényezők által közvetitett értékékkel való identim  
fikálódám nagynórtéi.cben a tanulók tényezőkhöz való szubjektiv  
via z ongr t ól ftit ;g.  

Jogosan vetődhet fel az  a kétely, hogy  a válaszok hitelem  
sek-*Q? :erre részben ujabb kérdéssel válaszolok: Kinek a nyi-  

latkoá ata hiteles, a ped.agóLus3é? Cinmagában semuikóppQn nem  
ad, nen adhat reális képet csak a pedagógus véle:aénye. Tanu-
lókkal készitett interjuk ős a gyakorló pedagógusokkal való  
konzultó.cié alapjft mondhatom, ho gy a vizar;Flat adatai hite-  
íeonek tekinthetők*  

A nevelési tényezők által kzvetitett tartalmat e dolgom  
zatban kk1ör_ nem  viz :álam. ELyrószt mert a tartalan elemzé-
se  vÉctclen messzire visz, m'őrészt az elér. ;é eő;yér elmUen  

megi:,ntározott a tarsadaimi kövctela:!5nyek által*  
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445 tr nu1ó véleményét kérten ki a lew fontosabb nevel 5si 
tényezőkkel /barátok, iskolatársak, tanérok, szülők, más 
felnőttek, rádió, TV, mozi, napilapok, folyóiratok, köny-
vek, KISZ—szervezet ;  iskola /általában/, kollégium Altar-
lában/ kapcsolatos hét témában /divat, illem, tudomány, 
politika, világnézet., erkölcs, életcél/:. + 
A. kollégiumról csak a kollégistákat kérdeztem meg. 

kérdés mindegyik tényezővel kapcsolatban az. volt, hogy 
a szóban forgó témákban megfogalmazott véleményeket a tanu• 
16k hogyan értékelik* 

meg' érdezc t tek. az iokolai osztályozásban haszn4lt 5 foi. 
ku rangskálával értékeltek /ötöst kapott az a tényező, amo- 
lyikre a tanuló "iGen sokat ad", négyest az amelyikre az 
"átlLluoantil többet", • há rwaot, € olyikre "közepesen", ket-
test,  anelyikro az "á tlagosnnl keve ebbet" és egyest, ame-
lyikre "semmit sem" ad:/. 

fejlécén szereplő két téma /divat, illem/ pszichológiai 
- szociológiai megfontolésok alapján került az első két 
helyre, csökkentve ezzel az interju beállitottságot. A to—
v b ;i,ak /tudou ny, politika, vilc` né zet, erkdlcs, életcél/ 
pcdaó iai fontoss4 gi  sorrendet jelentettek. 

a./L.  sziilőkrGil alkotott kéo  

A kz;zépiskola befejezése előtt 6l16 tanulók az Összes ne-
velési tényező véleménye közül a szülőkét értékelték a leg- 
maga:Ja bra /4,00/ a hét vizsgált terület étlegét tekintve. 
Lz az adat majdnem teljesen mecegyezik 3zvéte s :vándor 197o— 
ben kapott mérési eredményével. 1 
.fiz eredmóny kissé meglepőnek tűnik, különösen azok szL!ara 
akik oly sokat beszélnek a  család válségáról, a modern csa-
lád széthulláséról. 

+ Lásd az 1. 3. 4 melléklet /216-242. o.-ig/ 
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égi;  elképzelni is szép,  boy  milyen lenne akkor a kép, ha 
Hagyarorszá ;on nem minden 3. házasság válssal végződne, ha 
nem lenne olyan sok csonka családban nevelkedő fiatal, ha 
minden család legalább optimális mértékben betöltené rendel-
tetési funkcióját. 

A család jelentőség-e az előbb emlitett körülmények és az 
utóbbi időben bekövetkezett strukturális ás funkcionális 
vél tozásók ellenére is igen nagy a tanulók szemébene Pedig a 
családok többségében /9© á/ az anya is dolgozik, a tömeg-
kommunikáció kiszélesedet t ., az élet felgyorsult, a szülők, 
a család jelentősége mégis igen nagy. A családi nevelés ér-
tékeit 1goston György a következőkben foglalja össze: 

P9 .,.•. a szülők 	érzelmi kapcsolata a gyermekkel 	elen- 
gedhetetlen feltételé a gyermek zavartalan., kiegyensulyo-
zott érzelmi és értelmi fejlődésének.. Ez a viszony teremti 
nieg azt a biztonságérzetet, amely a személyiségfejlődés 
pszichológiai bázisa. A hiánytalan családi kötelékek ..... 
a serdülő- ós ifjukorban is a biztonságérzet, az érzelmi 
kiegyensulyozottság, a zavartalan társas kapcsolódás fontos 
felvételének bizonyulnak. 	. 

A  teljes család 	sehol máshol nem megszerezhető életta- 
pasztalatok, pozitív szokások birtokosává teszi a f elnöveti- 

. 

vű''gyermeket•. A család a valóságos élet iskolája, a sokol-
dalu élettapasztalatok gazdag forrása." 17  

A szülői vélenényt..legnagyobb mértékben az alábbi terüle- 
teken fogadják el tanulóink: 

illem: 4,51 
erkölcs: 4,37 
életcél: 4,18 

A  végzős középiskolai tanulók 6o 5L-a illem kérdéseiben 
'maximálisan elfogadja a szülői véleményt ás csupán 1 5; szá-
mára jelent a szülői tanács az útlaF,osnál kevesebbet. 

Az egyes témákban a nevelési tényezőket rangsorolva a 

szülők helyezései a ,  következők: 
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divat: 2. 
illem': 1. 
tudomány: 8. 
politika: 8. 
világnézet: 1. 
erkölcs: 1. 
életcél: 1. 

Meglepő+ hogy divat kérdéseiben ilyen sokat adnak a sziiá. 
lői véleményre. E mérési adat hitelességét alátámasztja 
Szvétek Sándor kutatási eredménye is. 

Azt látjuk tehát, hogy tudomány éé politika kivételével az 
Összes többi vizsgált területen a szülői vélemény meghatá- 
rozó+ Ezek az adatok világosan rámutatnak a szülők nevelési 
folyamatban betöltött szerepére és ebből következően az is-
kola feladatára /a szülői házzal való szoros együttműködés- 

re , . a szülői vélemény nevelési cél irányu orientálására/. 

Ha az egyes csoportok szülőkről alkotott váleményét össze-
vetjük igen érdekes képet kapunk 

- Minden csoport a nevelési tényezők közül átlagértéket 
tekintve a szülőket jelöli meg első helyen. 

— A  kollégisták és nem kollégisták értékelése azonos 
/400/. 

- A lányok lényegesen többet adnak a szülők véleményére 
mint a fiuk /4,11 3,82/. 

-► A szakközépiskolások kevésbé hallgatnak a Szülőkre mint 
a gimnazisták /3,96 - 4,04/. 

- Magas korreláció fedezhető fel a szülői vélemény elfoga- 
dása és a tanuló tanulmányi eredménye közőtt. Pl. a je- 
les tanulóknál kapott mutatószám 4,22, az elégséges ta-

nulóknál 3,70 .. 
A kapott adatok közül feltétlen kiemelést érdemel a szü-
lő iskolai végzettsége és az összes téma vonatkozásában 
a szülői vélemény elfogadása: 

főiskola - egyetem 	 4,26 
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középiskola 	4,12 
szakmunkásképző 	4,07 
8 általános 	3,84 
befejezetlen általánós iskola 3,71 

A szülők véleményére legjobban a magas iskolai végzettségü 
szülő jó tanuló gimnazista lánya hallgat. Legkevésbé ennek 
polárisa. 

A kollégista, és nem kollégista tanulók a szülői véleménye-
ket ugyanazokon a területeken fogadják el legjobbani 

kollégista nem kollégista 

illem 4,54 4,47 
'erkölcs 4,4o 4,38 
életcél 4,24 4,17 

Annak ellenére, hogy a kollégista tanulók sokat vannak tá-
vol a szülői háztól a szülői hatás mégis igen jelentős. 
A hatékony nevelőmunka érdekében fontos a kollégium és a 
szülői ház szoros együttmüködése. 

A Gimnazista ős szakközépiskolás relációban feltünő, hogy 
az előbbiek politikai /d. = 0,28/ ős világnézet /d. = 0,15/ 
kérdésekben lényegesen többet adnak a szülői állásfoglalás- 
ra. 

A fiuk-lányok adatait összevetve azt látjuk, hogy ugyana-
zon kérdések tekintetében értékelik sokra szüleiket, csupán 
az értékelés fokában van eltérés: 

fiuk lányok 

1.  illem 4,40 4,59 
2.  erkölcs  4,1C 4,50 
3.  életcél 3,96 4,35 

Különösen a divat és életcél kérdésében a lányok sokkal  in-
kább befolyásolhatók a szülői vélemények által /d. = o,56 

ill. d = o,39/. 
A lányok a politika, a fiuk a divat területén fogadják el 
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legkevésbé a szülői nézeteket. 

A szülő iskolai végzettsége erős differenciáló tényező, kü-
lönösen tudomány, politika és világnézet területén. 

TudoMány Politika Világnézet 

tőiskola - egyetem  4,35 4,2o 4,23 
Befejezetlen ált. isk. 3,37 3,13 3,26 

Különbség o , 98 1,o7 0,97 

Az alacsony iskolai végzettségü szülő gyermeke különösen tu-
domány, politika és világnézet kérdéseiben sokkal kevesebb 
hasznositható információt kapszüleitől mint  a  magasabban 
iskolázott szülő gyermeke. A szülő iskolai végzettsége mint 
adottság még gyermeke 18 éves korában is érezteti hatását. 
A hátrányos helyzet egyik összetevője több területen máris 
kirajzolódott. 

A szülő iskolai végzettsége alig befolyásolja az i11emel, 
erkölccsel és életcéllal kapcsolatos vélemények elfogad(sát. 

A tanulmányi eredmények szerinti bontás is figyelemreméltó 
összefüggéseket tár fel: a jeles tanulók erkölcsi kérdések-
ben adnak kimagaslóan sokat a szülői véleményre /4,67/, mig 
a bukott tanulók az illem területén /4,17/. A tanulmányi 
eredmény az illemmel kapcsolatos vélemények elfogadását nem 
befolyásolja. Az erkölccsel és életcéllal kapcsolatos infor-
mációk elfogadása és a tüaiulrnányi eredmény között erős pozi-
tiv korreláció mutatható ki. 

ilndent összevetve a szülők értékelése igen jó. A szülői 
vélemények ilyen magasszintü elfogadása méginkább aláhuzza 
azt az alapvető pedagógiai ieazsá,ot, hogy eredményes neve-
lés csakis az iskola és a szelői ház közötti optimális össz-
hang biz osité.sávul érhető el. 

A családi nevelés befolyásolásáért elsősorban az iskola, a 
pedagógus kollektiva felelős. A fentiekből következik, hogy 
az eddigieknél is jobban kell törekedni a szülőkkel való Al- 
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b./ A tanárokról alkotott kép 

Régóta ismert tény, hogy a tanárok együttese nem  egyenlő 
az iskolával, a kollégiummal. L me állapitás napjainkban is 
igaz. ILzért kértem külön az iskola, a kollégium ás a tanárok 
értékelését. Jelenlegi kutatási eredmények is alátámasztják 
Szvétek Sándor azon meL_állapitását, hogy "más a tanuló vi-
szonya a tan_'rokhoz általában /s ebben döntő a szimpatiku-
sabb, a tartalmi értékeik alapján rokonszenvesebb tanárok 
szerepe/ ás más az intézményhez /kollégiumhoz, iskolához/. 
Az intézmény több mint a tanárok együtt, illetve minőségi-
leL más." 2o 

A nevelési tényezők kizUl második helyre a tanárok kerül-
tek. 

Az összes tanuló átlagértékelése 3,59. Ha ezt az adatot vi-
szonyitom a ló évvel ezelőtti adatokhoz /4,1/ a csökkenés fi-
;,yeleirireméltó. .trdemes lenne kutatás tárgyáve tenni e nega-
tiv tendencia okait. 

A tanárok véleményére az ifjuság kiemelkedően legmagasabb 
értéket a tudomány területén ad /4,46/. 

A pedagógusok szava politika /3,98/, illem /3,84/ és vi-
lágnézet /3,69/ kérdéseiben is az átlagosnál többet jelent, 
erkölcs és életcél vonatkozásában átlagos, mii, a divat terü-
letén kirivóan alacsony ez az érték /2,25/. 

A tudomfnnyal kapcsolatos információk kiugróan magas érté-
kelése azt sejteti, hogy a középiskolákban dolgozó pedagógu-
sok mér, ma is az oktató munkájukat tartják legfontosabbnak 
ás elsődler:Psnek. A nevelőiskola Gondolata szép és nemes, a 
felé való közelites lassu. Ugy tünik, mintha e kérdésről töb-
bet beszélnénk, mint tennénk. 

Az e ,yes témákban a nevelési tényezőket /14/ ranL;,sorolva a 
tanárok "melyezései" a következők: 
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divat 13. 
illem 2. 

tudomány 1.  

politika , 	5. 

világnézet 2.  

erkölcs 3.  
életcél 2. 

A fenti  adatok is bizonyitják a pedagógus munkájának fontos- 

ságát, felelősségteljes voltát. 

Follé L  is tfk - nem kollégisták éti -;értékel é se alig különbö-

zik. i.;inclkét csoport ugyanazokban a kérdésekben értékelik 

legtöbbre a tanári véleményeket: 

kollégisták nem kollé g isták 

1.  tudomány  4, 40 4,52 
2.  politika 4,05 3,94 

Elgondolkodtató, hogy a nem kollégisták viláPnézet, erkölcs, 

életcél vonatkozásában több információt fogadnak  el tanáraik-

tól mint a kollégisták. 	 . 

Á lányok többet adnak a tanári vélem Ínyekre mint a fiuk. 

A  sorrend azonós. Legnagyobb eltérés a lányok javára politi-

kai ős illemmel kapcsolatos kérdésekben mutatkozik. 

A Gimnazisták átlagértékelése 11 századdal,nagyobb mint a 

szakközépiskolásoké. Lindkét rétes tudomány és politika terü-
letén ad a' legtöbbet a tanárok véleményére. 

Jelentős az eltérés a gimnazista tanulók részére életcél 

/d = . o,31/, érkölcs /d. = 0,20/ ős tudomány /d = 0,13/ terüle-
tén. 

A tudomány kérdéseiben a gimnazista tanulók  64 -a értékeli 

"igen sók"-ra a pedagógusoktól hallottakat, a szakközépisko-

lásoknál ez az adat 49 	ítlagosnál kevesebbet adott a peda- 
gógusok véleményére a szakközépiskolások közül 2 tanuló, a 
rimnazisták közül 1 tanuló: 	igen pozitiv ős megnyugtató. 
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sildnézet ós erkölcs területén mindkét csoport 2-4 -a 
semmit nem ad a tanárok vélemónyére. A vizsgált 445 tanuló-

ból mindössze 15-ről van  szó, régis fi,,yelmeztető ez az adat. 

Sulyos hiba lenne ha a középiskolából marxista-leninista vi-

lá ;nétetünkkel ellentétes beállitotts^gu tanulók kerülnének 

ki - még ilyen kis mértékben 

letcé2 illetően a ginnazisták több mint fele értékeli a 

peder 6gus véleményét az átlagosnál többre, a szakközépiskolá-

soknál 39 

Azaapa iskolai végzettsége és a tanári vélemény elfogadása 

tudomány és politika területén mutat magas korrelációt. 
A divat területén az alacsonyabb iskolai végzettsép;ii szülők 

gyermekei a fogékonyabbak a tanár jó tanácsaival széniben. 

Maximális korrelációt mutat a tanári vélemény elfogadás és 

a tanulmányi eredmény is az illem területét kivéve. 
i''éhány adat e megállapitás szereléltetésére: 

Divat' Tudomány Világnézet átlag 

jeles 2,46 4,92 3,88 3,84 
közepes 2,23 4,40 3,61 3,52 
elóz;telen 2,00 4,2o 3,40 3,41 

idind a kiváló, mind a bukott tanulók tudomány és a politika 

területén értékelik sokra a tanárok véleményét. Csak a gyen-
ge tanulóknál e "sor sokkal kevesebb mint a já tanulóknál. 

1, kutatás megnyugtatóan tárta fel a tanári munka hatékony-

ságát, vezető szerepét. 

Azok szúméra akik a tanár munkáját egy kézlegyintéssel elin-
tézik csattanós választ ad e felmérés. A tanárok munkája a ne-
velés-oktatás ler-,fontosabb területén kapott kiemelkedő elisme-
rést a legilletékesebbektől, azoktól akikhez 12 éven át min-

den nap szóltak. Az  adatok  hitelességét alátámasztja az, hogy 

ezt a véleményt a  magas  kritikai érzékkel rendelkező 18 éves 
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if juség adta. 

A tanári munka mindenkor döntő jelentőségü nevelési ténye-
ző volt és ma is az. Nem igaz az a megállapitás, hogy a tö-
megkommunikáció világában csökken a tanári munka jelentősé-
ge. Sőt szerepe egyre inkább nő. 

A pedagógusok fontos feladata a tanulók irányítása a sok-
féle ellenőrizhető és ellenőrizhetetlen nevelési tényező kö- 
zött. 

Mindezek ellenére nem mondhatjuk még el,  hogy  oktatási-ne- 
velési intézeteinkben lezajlott volna egy pedagógiai, pszi-
chológiai módszeres megujulás. 	. 

A pedagógusok munkájának színvonalát, hatékonyságát lényege-

sen emelni kell. Az ezzel kapcsolatos aktuális feladatokat, . 

teendőket  foglalja  össze a központi bizottsági állásfoglalás: 
,'Megkülönböztetett figyelmet kell fordítani a pedagógusok ki- 
választására, képzésére és továbbképzésére, alkotóképességiek _ 

kibontakoztatására, munkafeltételeik favitására, társadalmi . 

megbecsülésükre. 

-- Emelni kell a pedagógusképzés színvonalát és hatékonyságát. : 

A képzés során tudományosan megalapozott szaktárgyi, peda-
gógiai, pszichológiai és szakmódszertani, valamint ideolá- 
giai felkészitést kell nyujtani. 
.. különösen gondot kell fordítani a pedagógiai munkához 
szükséges készségek és képességek kialakitására, fejlesz-
tésére, a leendő pedagógusok önállóságának, kezdeményező-, 
kisérletező- és alkotókészségének kibontakoztatására. 

- A pedagógusszemélyiség formálása, a hivatástudatra nevelés 
a képzés egészének feladata.  

- A leendő pedagógusokat hatékonyabbéin kell felkésziteni az 
iskolai nevelőmunka feladataira, valamint az iskolán kivü.- 

33. közmüvelődési tevékenységre. 
A pedagógusképzés szerkezetét is hozzá kell igazítani a 
jövő szükségleteihez. 

- A továbbképzés átfogó rendszerének mielőbbi kialakitásával 
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intézményesen biztositani kell, hogy a "yakorló pedagógu-

sok lépést tudjanak tartani a pedagógia., a pszichológia 
és a szaktudományok fejlődésével, és meg tudjanak felelni 

a folyamatos korszerüsités követelményeinek. 

- Biztositani kell a személyes érdekeltségüket a továbbkép-
zésben. 

- Növelni kell a pedagógusok szabadságát a módszerek és az 

oktatás tartalmának megválasztásában. 

- Lehetővé kell tenni, hogy bekapcsolódjanak a tudományos 
munkába. 

- Minden iskolafokozatban csökkenteni kell terhelésüket. 
- Növelni kell a pedagóguspálya társadalmi megbecsülését. 

Intézkedéseket kell hozni jövedelmi viszonyaik érzékelhe-
tő javitására. Javitani kell lakáshoz jutásuk feltételeit. 

... e1 kell érni, hogy nőjön a pályára jelentkező férfiak 
száma és aránya. 

- Az iskolában végzett pedagógiai munka szinvonalát kell a 
pedagógusok tevékenységének alapvető mércéjévé tenni."  21 

A fenti feladatok megvalósitása nem könnyü és várhatóan 
csak hosszabb idő alatt realizálódik. Az előrelépés alapve-
tő feltétele: lényeges szemyéletbeli változás az egész tár-

sadalom részéről és jelentős anyagi ráforditás. Az állásfog-
lalásból tükröződik a pártvezetés bizalma a pedagógustársa-

dalom iránt. Az "egyensuly" fenntartásához szükséges, hogy 

mi pedagógusok oktató-nevelő munkánkat valóban hivatástudat-

ból végezzük, munkánkat az ifjuság neveléséért érzett nagy-
foku morális felelősség  jellemezze. 

Az interjuk feltárták a jó tanárral szembeni követelménye-
ket. Néhány ezek közül: jó szaktudás, szilárd meggyőződés és 

világnézet, az ifjuság iránti szeretet és megértés. 

c.% A könyvekről alkotott kép 

A könyvek az összes nevelési tényező rangsorában a harma-

dik helyen szerepel. Ez az adat kissé meglepő. A pedagógusok 
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véleménye szerint a tömegkommunikációs eszközök hatása a ta-
nulókra jelentősebb  mint  a könyv hatása. 

reprezentatív felmérés cáfolja az előző becslést. Az, 

hogy a TV, rádió utóbbi évtizedben való általánossá válása 

ellenére a tanulók ilyen jelentős szerepet tulajdonitaniak a 

könyveknek` igen pozitív. 

Az összes tanuló értékelése 3,51. Kiemelkedően sokat adnak 

középiskolás tanulóink könyvekre a tudomány /4,39/ terüle-

tén. Az átlagosnál többet jelent a könyvek hatása politika, 

világnézet és illem területár. , közopcs erkölcs ős életcél, 
alacsony divat /2,81/ vonatkozásában.  

Az összes nevelési tényezőt tekintve az egyes témákban a 
könyvek helyezéöei a következők: 

divat /2,81/ - 6.  

illem /3,51/ - 4. 
tudomány /4,39/ - 3. 
politika /3,86/ - 6. 

világnézet /3,57/ - 3.  
erkölcs /3,40/ ' 	- 4.  

életcél /3,05/ - 5.  

Ha kis mértékben is  de  a nem kollégisták a könyvek hatá-
sát többre értékelik mint a kollégisták /o,o9/. Az eltérés 

életcél vonatkozásában a ' legszembetűnőbb /o,26/. Feltétlen 

alapos vizs;;álatot igényel, hogy a kollégisták egyetlen te-
rületen sem értékelik többre a könyveket mint  nem  kólléis-
ta társaik. 

A lo évvel ezelőtti vizsgálat - igaz az nem volt repre-
zen.t a tiv ős az akkori vizsgálatban egy kiválóan vezetett 

olyan kollégium volt a felmérés tárgya amelyben a nevelés 
makarenkói lelkiismeretességgel volt ős van megszervezve - 

a mostaninál sokkál kedvezőbb képet mutatott. A jelenlegi 

helyzet azt kivánja, hogy kollégiumainkban a nevelőtestüle-

tek jobban figyeljenek a kollégiumi könyvtár miUköd.ésér•e, a 
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szabacunlco csoporttermi könyvekre, a könyvkiállitásokra, a  

ol- 

vasás 

	az olvasási ~il'CÉ;riT."'. 	t:' ~i 2:'.:,~:i.'c;r£~., 	G ~,_.- 

vasás :perszerettetésére.  
Ez különösen aktuális ma, amikor az ötnapos tanitási hét be-  

vezetésével a tanulók szabadideje jelentősen megnőtt.  

Mindkőt csoportnál a tudomány és a politika az a két terü-
let amelyben a .0n7vek1Den ólvasottakra legtöbbet adnak.  

Jcl Intős eltérés tapasztalható a fiuk /3,39/ és a lányok  

/3,52/.értékelése között. A lányok valamennyi terÜ1€ i;en több-

re értékelik a könyvek hatását a fiuicn 1. A legjelentősebb  

eltérés divat területén jelentkezik:  

Lányok:  3,o5 
	

Pi.uk : 2,48  , 
	

d. = o,57  

A gimnazigták-szakközépiukolá sck összehasonlita'sából  

nik, hogy az átlagértékelés mindkét csoportnál azonos. A két  

iskolatipus tanulói a  könyvekre tudomány és  politika  terüle-

tén Pdnak a legtöbbet. A gimnazisták értékelóse tL.coticány, er-  

i.öles, életcél vonatkozásában nagyobb, g r„ . ~~.'
~~~~' n 

 
~.a. 	1. 	11 ~~. 	a ..,.~~.:t~~1 `Jé.L  .0 kald-  

soké d.i:? ~~ 	_:ti c.:,;, viláznPz::t kérdéseiben.  

A sziilők iskol.a,i  végzettsége és a tanulók öny':Tért IK.`.'.1.é: e  

között egyértelmi_i összefükés nem állapítható :aeU. Kionér ;é-  

kü paz_itiv korrn_léció van tudomány területén. 	• 

A tanulmányi eredmény már j ele.' t ős differenciáló tényező:  

tudorkény világnézet erkölcs ' állas•  

jeles 4,E8 3,88 3,63 3,,8o  

közepés 4,34 3,53 3,37 3,49  

eitelep 3,87 3,2ó 3,00 3,27  

Az elé ;tel en tanulók is - a többi csoporthoz hasonlóan - 

tudomány és politika területén. ad jék a legmagasabb értéke-

lés t, csap ,  ez a le ;l is gazabb érték nem magas. A tudomány te-

riiletén több mint l,00 a k'_lönbság a legjobb és a leggyen-  

gébb tanulók között. A  könyv ,:►ea szerettetése, az olvasás  



iránti igény felébresztése minden tertileteu erősen' érezteti é  

hatását, igy pl. javulna a tanulmányi - eredmény jelentős mér-

tékben.  

faluérés a könyvük e ,yé_•tcl;i.ü jelentősé ,ét mutatják a . .,:e-

v?l 5s minden területén.  

Az olvasást valamennyi középiskolás tanuló belső igényévé 

kell tenni. i :iind . ezzel jelentős lépést tennénk  a 3ckold .alu  

szamélyiségé formálás, irányába, a permanens •ínképzés léte-

lemmé válásában. 

Les 4,o,Ty  e. törne- kommunikácié modern eszközei a könyvek hatá-
sát nem csökkentették jelentős mértékben, köszönhető a jó 

szinvonalu könyvkiadásnak, a. fejlett könyvi;árh6lózatnak és a  

ped.agóuusok orientáló tevékenységének. 

d./ A bF,rétokrál alkotott kéo  

A barátok az összes nevelé si  tényező közül a negyedik hely-  

re Itel'izlt'l3,5'J/, csuptf::C a szülők, tanr,..L'Cik ős a könyvek elő-

zit: meg a rangsorban. A ki tilelts3árim E?1_scz:"leúF•:, kÖ::ös:,égek  
szerepe, ;;elEnt"scge változatlanul nagy kö?.épi::l•:,Olás tar.!ulé-  
ink körében.  ' 

Az oss zes , taZ_ulÚ aC:ataar, f igyelemidevéve illem /3,73/, 672—  

lrUcs r"3,7c/ és a divat /3,67/ az a terület mel;;ek en a véle-

ményük. 
	 , ,  

z.enyi~k. leginkább azonos. S~il~;~;i.~ezei;i szE:rr:pontok j;;Its;;anah  

le t•;kevés'aé szerepet a vizs.gált ie:rEletek közül.   

Az egyes témákban a 'tba.rá.tok": ,ar,gsz~á.r,a a kt;vE.:,kcuC%:  

divat: 1.  

illem: 3.  
tudomány: 11.  

11.  

vilápnézet : 11.  

erkölcs: 2.  

életcél: 3.  



Természetesnek tarthatjuk, hogy a divat kérdéseiben ilyen 
nagy a nézetazonosság. Az, hogy középiskolásaink körében mi-
lyen nagy jelentőségü az érdeknélküli, tiszta, szinte egy 
életre szőlő barátság mutatja, hogy erkölcs, illem és életcél 
vonatkozásában ilyen magas az értékelés. 

Egyértelműen megállapitható, hogy a baráti kapcsolat kiala-
kulása alig függ a partner politikai nézeteitől, világnézeti 
beállitottságátői, sőt még attöl se, hogy milyen eredményt ér 

el az iskolában társa. 

Az, hogy a barátok erkölcs ős életcél területén ilyen magas 
szinten hallgatnak egymás véleményére, jelzik e kapcsolatok 
nagy pedagógiai jelentőségét: Mind a családnak, az iskolának 
- kollégiumnak - és a tanároknak fokozott figyelmet kell 
fordítani a középiskolás ifjuság társas kapcsolatának kiala- 
kulására, fejlődésére és tartalmára. 

A kollégista - nem kollégista tanulók lényegében azonosan 
értékelik a barátok hatását /3,48-3,52/. A divat kivételé-
vel valamennyi vizsgált területen - ha kis mértékben is  - a 
nem kollégisták tartják fontosabbnak a barátok véleményét. 
Ugy tűnik, hogy a kollégiumokban az elsődleges közösségek nem 
válnak baráti közösségekké; , a tanulók nem sztirik át vélemé-
nyüket a primér csoporthoz tartozó társaik véleményén. Sajnos 
önkritikusan szembe kell nézni a tényekkel: középiskolás kol- 
légiumainkban a primér ős szekundér csoportok müködése nagy-
mértékben formális. A kollégiumi nevelők alapvető és szép fe-
ladatai közé tartozik a közösségi élet szervezése, a közös-
séghez tartozás nagyszerit érzésének klalakitása. 

A kollégisták divat /3,75/ és illem /3,72/, a nem kollégis-
ták erkölcs /3,74/ ős illem /3 0 73/ vonatkozásában értékelik a 
baráti véleményt legmagasabbra. Mindkét csoportnál a világné-
zet kapta a legkisebb értékelést /3,20/. 

Érdekes képet mutat a nemenkénti. összehasonlitás. A lányok 
sokkal többre értékelik a barátok véleményét, mint a fiuk 
/megközelitően 3 tized az eltérés/. A lányoknál magas értéke. 
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lést kap az erkölcs, illem és a divat /valamennyi 3,8o (e--
lett/. 
A fiuknál az illem és a tudomány szerepel az első két he- 
lyen /3,5e/., 

A tudomány kivételével valamennyi területre a lányok lénye- 
gesen többet adnak, minta fiuk. Pl.: a divatnál és az er-, 
kölesnél a kiilönbs'g o, 4« 

Az interju során a lányok közül többen mondták, hogy ők 
"mindent megbeszélnek barátnőikkel". A fiuknál nem igy van, 
Középiskolában dolgozó pedagógusok tapasztalata megerősiti a 
fenti adatokat. A lányok szinte nem tudnak élni barátnő nél- 
kül. Az összes olyan örömüket, bánatukat, gondjukat és prob-
lémájukat amelyek objektiv vagy szubjektiv okoknál fogva nem 
tudnak vagy nem akarnak tanáraikkal illetve szüleikkel megbe-
szélni, azt mind meghallgatja és megérti a hasonló koru és 
életfelfogásu barátnő, A családalapitással - természetesen 
-- a barátnő szerepe, jelentősége lényegesen csökken. 

A gimnazisták és szakközépiskolások értékelése között nincs 
szignifikáns különbség. A szakközépiskolásoknál vezető helyen 
értékelik a barátokat erkölcs  /3,81/ és illem /3,75/, a gim-
nazisták illem /3,69/ és tudomány /3,63/ területén. 

A gimnazista tanulók tudomány és életcél vonatkozásában 
többet adnak a barátok álláspontjára, mint a szakközépiskolá-
sok. 

Ugy tűnik, hogy az apa iskolai végzettsége és a barát véle-
ményének elfogadása között nincs vagy alig van összefüggés 
az átlagértékeket tekintve. Az egyes területeket vizsgálva 
erős negativ korreláció mutatható ki az illem területén. Po-
litika és világnézet területén kismértékű pozitiv korreláció 
fedezhető fel. 

A tanulmányi eredmény már jelentős mértékben differenciál. 
Pl.: a jeles tanulóknál az átlagértékelés 3,75; 

közepes tanulóknál az átlagértékelés 3,43. 
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A gyenge tanulók minden területen keveset hallgatnak a ba-
ráti véleményre, még a divat területén is /d = o,8o/. heglepő 
adat! 

Az adatok azt tükrözik, hogy a jó tanulók magasra értékelik 
barátaik véleményét, elsősorban divat és illem kérdésében. 

A társas kapcsolatok alakulására - pedagógiai jelentősége 
miatt - az eddigieknél több figyelmet kell fordítani a szü- 
löknek, az iskolának, az osztályfőnöknek. A kutatás eredmé-
nyei azt mutatják, .hogy a gyenge tanulók e területen is  hát-
rányos helyzetűek, fokozottabb pedagógiai gondoskodást igé-
nyelnek. 

e./ A televizióról alkotott kép 

A televizió a nevelési tényezők rangsorában az 5. Sokan a 
televízió népszerűségét kiemelkedőnek tartják. Ha a "könnyű 
müfaj" területén vizsgáltuk volna a népszerüségi indexet, ak-
kor bizonyára a fenti becsléssel azonos eredményt kaptunk vol- 
na. Az általam vizsgált - pedagógiai szempontból alapvető 
jelentőségű - területek közül a tudomány és a politika /4,28/ 
szerepel az első két helyen. Világnézet, kérdéseiben az átla- 
gosnál többet jelent, átlagos a TV szerepe illem, erkölcs és 
divat, alacsony az életcél /2,73/ kialakitásában. 

A TV szerepe, jelentősége mind a kollégistáknál, mind a nem 
kollégistáknál igen nagy tudomány /4,37/ és politika /4,31/ 
területén. Mindkét csoportnál a  TV  az 5. a nevelési tényezők 
rangsorában. Világnézet és életcél kérdéseiben a nem kollégis-
ták többet adnak e tényező által közölt információkra, mint . 

kollégista társaik. 

Az interjukból az derül ki, hogy a nem kollégista tanulók 
többet néznek televiziót, mis;  a kollégistákra a szelektivebb 
müsorválasztás a jellemző. A tudatos pedagógiai irányitás az 
eredményeken alig látszik meg. Kollégiumaink a TV nyujtotta . 
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pedaLógial lehetőségekkel nem élnek megfelelő mértékben. 

A fiuk7141 a TV 4., a lányoknál az 5. a tényezők közül. En-
nek ellenére d lányok  valamennyi területen többre értékelik 
e tényező hatását, mint a ,  fiuk. 

Lányok Fiuk d 

1.  Tudomány 4,45 4,34 o,11 
2.  Politika 4,37 4,16 o,21 
3.  Világnézet 3,53 3,43 ol io . 

• 

• • • 
.6. Divat 3,29 2,68 o,61 
7. Életcél 2,79 2,64 0,15 

Átlag  ' 3,56 3,37 0,19 

A tudomány területén legmagasabb értékelést a lányok 55 %,-a, 
a fiuk 46 %,-a adott, olyan tanuló egy sincs aki semmit sem 
ad a TV-ben látott,  hallott  tudomániros ismeretekreo Ezek az 
adatok mutatják a TV nagy jelentőségét a tudományos ismore-
tek terjesztésében. A felmérés adatai megerősitik eddigi 
véleményünket: a TV kardinális tényező tudományos és politi-
kai ismeretek közvetitésében. 

Az életcél utolsó helye ilyen alacsony értékkel ez minden-
ki számára /televizió vezetői, minkatársai, szülők, iskola, 
.../ komoly jelzés. 

Század pontosságra megegyezik a gimnazisták és szakközép-
iskoldsok értékelése /3,48/. Mindkét csoport tudomány és 
politika területén ad sokat a TV-ben hallottakra, látottakra. 
A gimnazisták tudomány és erkölcs vonatkozásában adnak tdb-
bet a TV-re, mig q laásik csoport divat és politika kérdései-
ben. Az életcél mindkét vizsgálati csoportnál az utolsó, ala-
csony 2,7-es értékkel. 

Az apa iskolai végzettsége nem ad jelentős  differenciát.  
Bármely vizsgálati cspportnál a TV hatását tudomány és poli- 
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tika területén értékelik a legtöbbre. Ez utóbbi kérdésben a 
magasabb iskolai vágzettségü szülők gyermekei hasznositanak 
legtöbbet a politikai jellegű műsorokból: Az életcél értékei 
minden vizsgálati ,csoportban alac o nyak. 

A tanulmányi eredmény szerinti bontás a következő összefüg-
géseket tárja fel: 

- a tudomány és a politika értékelése messze kiemelkedik a 
többi területhez képest, valamennyi csoportnál, 

- maximális korrelációt mutat a tudományos ős politikai is- 
meretek elfogadása a tanulmányi eredménnyel. 

Az interjuk és tapasztalataim alapján általánosnak tiinik az 
a kép, hogy a jobb tanulók ós az értelmiségi szülők gyermekei- 
nek TV nézése a szelektiv műsorválasztás felé közelit. A gyen-
gébb tanulók ós az alacsonyabb kulturáltságu szülők gyermekei 
elsősorban a könnyü műfajokat, a szórakoztató műsorokat kedve-
lik. 

A fent leirtakból,a nevelésszociológia számára .a legfőbb kö-
vetkeztetés, hogy a TV a nevelés társadalmi tényezői között 
igen  jelentős  helyet foglal el. E tőmegkommunikációs eszköz 
hatása a jövőben méginkább emelkedni fog. Nagy lehetőséget je- 
lent az előrelépést illetően a több csatorna megjelenése. 
Igy lehetőség nyilik a tanulóknak a műsorválasztásra. Ebből  
következik a gyakorló pedagógusok feladata: elérni, hogy a ta-
nulók - ős természetesen a szülők is - szelektálva nézzék 
az adásokat, tudják megkülönböztetni az értékest az értékte-
lentől. Hivjuk fel tanulóink figyelmét arra, hogy a TV köny-
nyer► kényelmessé tehet bennünket, az információk, az ismeretek 
"gombnyomásra" helyünkbe jönnek. Ez is szükséges és végtele-
nül hasznos, ha nem egyedüli ismeretszerzési forrássá válik. 
A helyes arány megtartása mellett a TV a szabadidő értékes 
eltöltésének egyik igen hasznos eszköze lehet. 

Kivánatos lenne, ha a MTV vezetői és müsorszerkesztői peda- 
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gógiai szempontokat jobban figyelembe vennének a programok 
összeállitásdban. 

A KB állásfoglalása igen egyértelmilen fogalmazza meg a te-
endőket e terUleten. "A sajtó, a rádió és a televizió, vala-
mint a töme4,kommunikáció Lags intézményei az eddiginél 
tekintöbben és felelősségtoljesebben foglalkozzanak az ifju- 
ség nevelésével és az iskola  munkájával. 	Sajátos eszkö- tl: 
seikkal  járuljanak  hozzá, hogy az iskolai munka eredmőnyeiről, 
góndjairól valóságbil kép alakuljon ki a tdroadalomban, és az 
iskolát, a  pedagógusok  munkáját a társadalmi támogatás légkJre 
vegye kkirtil." 22  

E tömegkommunikációs eszköz fejlődési perspektivája ma még 
szinte belgti;hatatlan. A köieljövőben induló Képujság  és  a rafts 
ebben az évtizedben  nálunk  is megjelenő képmagn6 uS ős sokirá-
nyu lehetőséget teremt mind az önálló ismeretszerzésben, mind, 
a megnövekedett szabad idő hasznos, a ozemélyiséLet sokoldalu-
an fejlesztő eltöltősében. A képmagnó iskoldinkban való alter-
jedése várhatóan jelentős mértékben emeli as oktatási folyamat 
hatékoryságát. Azért hogy e korszerii audiovizuális eszköz no 
csak szórakortatási célokat szolgáljon szükség van a család és 
a pedagógusok orientáló tevékenységére. Hazánk gazdasági holy-
zetének trendjét tekintve a képmagnó széleskaril iskolai fel-
használására ebben as évtizedben nem számithatunk. 

f./ A rádióról alkotott kép  

A reidió'a vizsgált 14 nevelési tényező közül az előkelő 6. 
helyen szerepel. Ennek ellenére ma is érvényes Szvétek Sándor 
10 évvel ezelőtti megállapitása:  'Sajnos  ez az igen jelentős 
technikai eszköz - a mi hibánkból is - nem mis t  mint  zene-
doboz." doboz." 	Az adatok is részben ezt igazolják. A rádió értéke- 
lése as összesitett mutató alapján 3,37. Az elvárhatónál ez 
bizony sokkal alacsonyabb. Vezetőhelyen a tudomány cis a poli-
tika szerepel e,tényező megitélésénél. Közepes a hatásfoka vi- 
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lápnézet, erkölcs, illem területén és igen alacsony divat ii-
letve életcél /2,65/ vonatkozásában. 

Vizsgálati csoQortok 
	 Irtékelés sorrendje 

1• 	 2. 	 3. 
Kollégisták 	tud. /4,22/ pol. /4,21/ világn. /3,31/ 
Nem kollégisták 	tud. /4,33/ pol. /4,26/ vilőgn. /3,51/ 

Fiuk 
Lányok 

tud: /4,23/ pol .. /4, 12/ 'v`+ l ágn. /3,33/ 
tad: /4,36/ pol: /4,33/ világn. /3,48/ 

pol. /4,29/ világn /3,49/ 
tud.  /4,30/ világn. /3,28/ 
polo /4,14/ világn. /3,50/ 

8. általános 	tud. /4,31/ pol.. /4,25/ világn. /3,42/ 
befejezetlen ált. i: tudo /4 0 26/ polo /4,26/ világn. /3 0 37/ 

Gimnazisták 	tud: /4, 36/ polo /4,2o/ világn: /3,43/ 
SzakközCpiskoldsok polo /4,29/ tud: /4,25/ vbltzgri: /3,41/  

Jeles :/- tud' /4,5o/ pofi  04,50/ világni /3,46/ 
Jó tud: /4042/ pol. /4,32/ világn.  /3;59/ 
Közepes tad: /4,2o/ :pol* /4,18/ világa. /3,27/ 
Elégséges + tud:: /4,38/ p014 /4,19/ világa. /3,31/ 
legtelen + tud. /4,00/ polo /4,2o/ világa. /3,67/ 

Néhány megállapitás: 
- Valamennyi vizsgálati csoportreál a  tudomány és a politika 

szerepel az elsó két helyen. 
Jelentős különbséggel a 3. helyen a világnézet szerepel 
közepesnél alig magasabb értékkel. 

- A rádió életcélt alak .tó hatása a kivánatosnál sokkal ki-
sebb /2,65/. 

- A kollégista tanulók az illem kivételével kevesbé fogadják 
el a rádió információit, mint a nem kollégisták. Különösen 
a világnézet területén számottevő a lemaradás. 
Ujabb figyelmeztető  és megszivielend .ő adat a kollégiumban 
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dolgozóa részéra. 
- A lányok mint minden nevelési tényezőnél itt is folülmul- 

ják a fiukat. A legnagyobb eltérés a divatnál tapdszta.lha.-
t6, 0,45 a. lányok javára. 

- A gimnazisták értékelése tudomány. ós :erkölcs vonatkozásá- 
ban nagyobb, a szakközépiskolásoknál divat és politika kér-
déseiben. A két csoport átlagértékelése azonos. 
Egyértelmű összefüggést nem mutathak a vizsgálati adatok az 
apa iskolai végzettsége ós a rádió információina1c, elfogadá-
sa •között. A szülők Aem kamatoztat jók kellően magasabb is- 
kolai végzettségükből eredő lehetőségeiket. 
A tanulmányi eredmény és a mutatószám nagysága között tudo-

. hány 6s politika területén  ját kivehető összefüggés áll 
fenn. 

A csillaggal jelzett csoportok adatai a minta alacsony volta 
miatt nem általánosithaték. Ha  a jó és közepes tanulók adatait 
nészJik azt látjuk, hogy a jobb tanuló. sokkal többet használ 
fel a rádió tudományos, politikai es világnézettel kapcsolatos 
müsoraib6l, mint a gyengébb tanulók. 

A fenti képpel messze nem lehetünk elégedettek. Ez az álla 
pot az optimálistól nagyón távol van. Ez az a terület, melyen 
a tanulók irányitása, orientálása viszonylag könnyen megold-
ható lenne. A vizsgálati adatok és a tapasztalat egyértelműen 
az, hogy m3 pedagógusok e sokirányu lehetőséggel csak egészen 
minimális mértékben vagy egyáltalán nem élünk. A következmé- 
nye ennek, a spontán módon kialakult helyzet:  miszerint a rá-
dió ma lágyinkább szórakoztató eszköz. 

A pedagógusok feladata teljesen egyérteimia: az igényes, 
sokoldalu, változatos műsorszerkesztés kinálta lehetősége-
ket széloskörben bevonni az oktató - nevelőmunkára'. Kiváló 
műsoraira fel kellene hivni a tanulók figyelmét. kollégium-
ban a politikai és kulturaktiva irányitásával rádiós - TV 
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figyelőszolgaat miaciidhetne, luely ketenként eGy alkalommal 
1 hétre előre t6.jékortatná az ifjuor:got a sw:mára jól hasz-
nosithat6 mUsorokról. 

Mindez jelentősen emelné a sajtó- 6c etikai foglalkozások 
szinvonalát 0  az ifjuság milveltségét, önképzését.  Hosszabb  - 

távon  feltétlenül jelentkesne e munka eredménye a személyii *  

ségfejlesztés minden  területén.  

Megkönnyitené a pedagógusok eziránYU'orientáló munkáját ha 

a Magyar Rádió  tájékoztatná  az iskolákat a pedagógiai szém- 
' pontból értékes, jól haSznositható müsorairói.. Ezen adások 

jegyzékét ki lehetne függeszteni az osztály, a csoportterem 
faliujságján. 

g/ Lioji alkotott  ké  

A folyóiratok az összes nevelési tényező közül a 7.  helyen  
szerepelnek a tanulók megitélése alapján. Olyan jelentős 
személyiségformáló tényezőket  elűznek  meG a folyóiratok, mint 
a napilapok, iskola /!/, a kollégium az,ifju-
sági szervezet, az iskolatársdk, a mozi és más felnőttek. 

A középiskola 4,osztályos tanulói a folyóiratokat tudomány 
/4,20/ és politika /4,09/ területén értékelik a  legtöbbre,  a 
hatásfokaaz átlagosnál jobb világnézet, -közepes erkölcs, il-
lem ős divat, alacsony életcól /2,67/ vonatkozás ban.' 
A folyóiratok értékelésének mutatója 3,34. 

A kollégisták politika, a nem kollégisták tudomány terüle-
tén tartják hatását a  legnagyobbnak. '  Az életcél indexmutatója 
a legalacsonyabb mindkét vizsgálati csoportnál /a kollégisták-
nál 2,61; a nem kollégistáknál 2,75/. A kollégisták általában 
kevésbé tartják fontosnak a folyóiratban leirtakat mint a pár-
huzamosan vizsgált csoport. 

Mivel  nam először találkozom a fenti jelenséggel, bizonyára 
nem véletlen dologról van szó. Bármennyire fájó leirni - ma-
gam is kollégiumi  nevelőtanár  vagyok mégis sajnos igaz, 
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hogy kollégiumainkban a nevelőmunka czinvonala az utóbbi 
években visszaesett. Ennek okaira a későbbiekben még részle-
tesebben kitérek. 

Az adatfelvétel során megfigyeltem a kollégiumok által meg-
rendelt folyóiratokat. A kép e területen is igen változatos 
Kalocsán a Hunyadi thnos Fiukollégiumban mintegy 40 főle fo-
lyóirat jár, melyet a tanulók társadalmi munkájából a DT biz-
tosit ős van olyan kollógium, ahol csupán 5 féle folyóiratot 
rendéltek  meg. Az előbb emlitett kalocsai kollégiumban egy 

•  tanuló átlaf,osan több mint 20 féle folyóiratot olvac.' Ha a 
megyei  átlag  csak szerény  mértékben  is megközelitené az előb-
bi példát, akkor jelentős előrelépést tennénk az Unképzés te-
rén. 

A lányok e területről  is több információt fogadnak el mint 
a fink /3,43-3,20 = 0,23/. A lenagyobb eltérés a divat te-
r:iletén tapasztalható /3 9 17-2,56 = 0,61/. A politikai kér-
dések irónt a fiuk általában fogékonyabbak, mint a lányok, az 
indexszám mégis a lányoknál nagyobb 0,25-dal. Mindkét vizsgá-
lati csoport;Al a tudomány és a politika található s vmzető 
helyen. 

A gimnazistáknál e tényező a 9. 9  a párhuzamosan  vizsgált  
csoportnál a 6.-7. Atlagértékelésben jelentős eltérés nincs 
/d=0,05/. A  csoportoknál '  itt is a tudomány és a politika áll 
az első helyen, az életcél /2,64/ messze elmaradva a többi. 
től. 
A gimnazisták a folyóiratokat tudomány és világnézet terüle-
tán értékelik többre a szakközépiskoláSoknál. 

Az apa iskolai véc,zettsége elapj6n a vizsgálati csoportok 
között nem mutatható ki szignifikáns eltérés. Az tehát, hogy 
a tsnuló viszonya milyen a folyóiratokhoz nem  függ  az apa is-
kolai végzettségétől. Oeglepő adatt Valamennyi csoportnál a 
tudomány, majd a politika kapott legmagasabb értékelést., 



A tanulmányi eredmény jelentős mértékben differenciálja a 
folyóiratok értékelését. Lássunk néhány jellemző adatott 

Csoport ismérve 

Jeles 
Közepes 
Elégtelen 

Tud.. 	Pol. 	V.ilágn. Életcél Atlag 

4,54 4,46 3,67 2,79 3,46 
4,11 4,04 3,35 2,62 3,30 
3,63 3,67 3,27 2 , 53 3,10 

Valamennyi csoportban a tudomány és politika értékelése a 
legmagasabb. Az egyes csoportok között igen erős eltérés mu-
tatkozik az egyes területeken. Pl.: a tudománynál e legjobb 
és leggyengébb tanulók között 0,91 a különbség. A kapcsolat 
kölcsönösen egyértelmű: azaz a legjobb tanulók értékelik a 
folyóiratokat legtöbbre és akik a folyóiratokat legtöbbre ér- 
tékelik azok a legjobb `tanulók. Figyelemre méltó összefüggés 
pedagógiai szempontból. 

A folyóirat-olvastatás jelentősége igen nagy. Mielőbb ki 
kell épiteni az iskolákban és a kollégiumokban olyan olvasó- 
termet, klubszobát ahol lehetőség van a folyóiratokban elmé- 
lyedni. A folyóiratok cikkeit az oktatás területén is eredmé. 
nyesen lehetne hasznositani. Pl.: középiskola felsőbb os ztá 
lyosai már rövid referátumot is készithetnének egy.-egy cikk 
alapján. 

Az iskolában és kollégiumban nem található folyóiratokat a 
városi könyvtár olvasótermében tanulmányozhatnák az érdeklő-
dők. 

A pedagógusok feladata e téren a folyóiratolvasó létrehozá- 
sa, miiköd . tetése, az érdeklődés felkeltése '  figyelemfelhivás 
az érdekesebb cikkekre, tanulmányokra. A szülők számára érde-
mes lenne javasolni, hogy gyermekük érdeklődésének megfelelő 
folyóiratokat járassanak :. 

A folyóirat nagy pedagógiai előnye: aktiv munkát igényei a 
tanulótál, az egyéni haladás üteme biztositott, ez érdeklődé 
si körnek megfelelő folyóirat választható. 
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A pedagógus, a szülő és a tanuló részéről` befektetett munka  
a sokoldalu személyiség kibontakozásában hozza meg gyümölcsét.  
Használjuk fel sokrétűbben e tényező nyujtotta lehetőséget a  

nevelés folyamatában.  

A,folyáirat szerkesztőinek kötelessége megakadályozni az  
olyan irások megjelenését, amelyek direkt vagy indirekt módon  
az iskolai fegyelem, a kialakult élet- és munkarend ellen  
lépnek fel. /L.: Ifjusági Magazin egyes cikkei/.  

h/  A  kollé~isták  sa;iát kollé s;iumukról alkotott kéne  
- 	 - 

Bevezetőben röviden ismertetem a nevelés célját.  

"A 'diákotthoni nevelés célja a diákotthoni és exernátusi ta-
nulók személyiségének '  mindenoldalu fejlesztése..."  

Céljának megfelelően a diákotthon:  
"Mélyitse el és egészitse ki az iskolák... oktatő-nevelő te-  
vékenységét... fejlessze egyéni kénességeiket, általános mü- 
veltségüket; . 

- .. nevelje a tanulókat... szocialista világnézetre ős er-
kölcsre, politizálásra; 

- járuljon hozzá a harmónikus, kollektiv irányultságu sze-
mélyiség fejlődéséhez." 24  

Eme célok megvalósitását ,  az alábbi feladatok megvalósitásá-
val kell elérni: értelmi nevelés 

világnézeti nevelés 
• közösségi-erkölcsi-politikai nevelés 
technikai nevelés 
esztétikai-kulturális nevelés 
egészséges életre nevelés 

E nevelési teríJl.eteken megvalósítandó fő feladatok a követ-
kezők:  
"A diákotthon segitse elő, mélyitse el és sajátos lehetősége-
inek megfelelően egészitse ki az iskolában folyó értelmi ne-
velést,... a nevelőtanárok segitsék a diákokat az értelmes  
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ismeretszerzésben, gondoskodjanak az ismeretek kellő megszi-
lárditásáról, rögzítéséről és több oldalu gyakorlati alkalma-
zásáról. ,.. A diákotthon fontos feladata a tehetséggondozás. 
Szervezze meg a gyengébb előképzettségi és tanulmányi előme-
netele diákok egyéni és csoportos korrepetálását. ...Keltse 
fel az önképzés igényét. 

.. a diákotthon . segitse elő a tanulók dialektikus mate- 
rialista világnézetének alakulását: 
Erkölcsi-politikai nevelés területén . . tudatositsa a szoci-
alista erkölcs normáit, alakítsa a tanulók értékmércéjét, 
szervezze cselekvéseiket. 
A cselekvő hazafiságra nevelés elválaszthatatlan a politikai 
arculat formálásától." 25 

A diákotthon megjelölt feladatrendszere alkalmas a nevelé-
si cél megvalósitásá.hoz. 

Nézzük ezután ir  hogy az ilyen sokirányu feladattal megbizott 
kollégiumot a végzős tanulók hogyan értékelik. 

Erre a kérdésre csak a kollégistáktól kértem a választ. A 
megye 4 városának 9 kollégium^.ból 221 tanuló adatait össze-
sitettem. A felmérésben 3 flu, 2 lány és 4 koedukált kollé-
gium vett részt .. A vizslati adatok nem sok optimizmusra 
adnak okot. 

A felmérésben résztvevő tanulók saját kollégiumukat a ne-
velési tényezők rangsorában a S. helyre teszik /3,29/. 
Az értékelésük lényegében az összes vizsgált nevelési ténye-
ző átlagával egyezik meg. , Az átlagtól kissé többet adnak a 
kollégium véleményére illem, ,erkölcs és életcél vonatkozásá- 
ban. 

A kollégium hatását legtöbbre politika területén tartják a 
tanulók /3,72/. A közepes értéknél alig jelent többet illem,. 
tudomány, világnézet és erkölcs kérdéseiben. Életcél index-
száma 2, 98 '. 
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A kollégium a nevelési tényezők rangsorában a következő he-
lyen szerepel: 

divat: 9.  
illem: 5. 
tudomány: 10.  
politika: 7.  
világnézet: 8.  
erkölcs: 5. 
életcél: 5. 

Eme  adatok feljogositanak arra a megállapitásra, hogy a me-
gye középiskolai kollégiumaiban a nevelőmunka hatékonysága 
nem éri el a kivárat mértéket. Feltételezhető, hogy a nevelő-
munka színvonalának csökkenésében az alábbi okok is jelentős 
mértékben közrejátszanak: 

- A kollégiumi nevelőtanárok átlagosan 3 évet töltenek el e 
munkaterületen. Sokan - különösen a fiatal pedagógusok kö-
zül - egy lépcsőnek tekintik a kollégiumot a jobb munkale-
hetőség felé vezető uton. 

- A pedagógusképző intézményekben a kollégiumi nevelés speciá-
lis feladataira csak kismértékben készi tik fel a jelölteket. 

- Az utóbbi évékben met,szünt a kollégiumi nevelőtanárok megyei 
továbbképzése. 

- Kedvezőtlen a munkaidőbeosztás. 
- A kollégiumi nevelőtanárok presztizsének alacsony szintje. 

A heti kötelező éraszám 1982. szept. 1-tőt 30. Ezen inté zkedés 
hatása csak később mérhető le. 

Ha a vizsgálati adatokat összevetem Dr. Szvétek S 
résével, a kép még elszomoritóbb: 	. 

Andor felmé- 

divat illem tud. pol. vn. erk. élete. átl. 

megyei 
átlag 

2,57 3,48 3,57 3,72 3,33 3,35 2,98 3,29 

Kalocsa 3,72 4,75 4,10 4,51 4,44 4,44 4,79 4,40 
H.J.Koll. 
Különbség 1,15 1 , 27 0,53 0,79 1,11 1,09 1,81 1,11 
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ügy tünik, hogy a végzős kollégiumi if j uság csak kis mérték-
ben  azonosul a kollégium által képviselt értékekkel, érték-
strukturákkal. A kollégiumok személyiségformáló ereje, vi-
lágnézeti, erkölcsi és életcélt meghatározó szerepe nem éri 
el a szükséges mértéket. A következtetés: a kollégium ma nem 
képes a személyiségformálás domináns tényezője lenni. 

A kalocsai Hunyadi János Kollégium példája bizonyítja, hogy 
ahol a nevelőtestület - élén az igazgatóval -élethivatásának 
tekinti a nevelőtanári munkát, ott kiemelkedő eredményeket le- .. 

het elérni olyan területen is, mint a világnézet, az erkölcs 
és az életcél. Bizony még rágondolni is rossz, hogy ha ilyen 
alacsony a megyei átlag /melyben benne szerepelnek a legjob- 
ban inük6dő kollégiumok adatai  is/ 1  akkor milyen szintü neve-
lőmunka folyik a !'leggyengébb" diákotthonokban. Ezek az adatok 
a tartalmi munka minőségét jelzik, következésképpen sürgető 
felhívást jelentenek a megye oktatásügyi vezetői számára. A 
javítás lehetőségei sokirányuak: 

- A képzeletbeli mérleg egyensulyát magasabb szinten kell meg-
teremteni: nagyobb anyag i és erkölcsi megbecsülés a kollégi---
umban dolgozó nevelők részére, egyidejüleg minőségileg maga-- 
sabb szintü követelményrendszer állítása és realizálása a 
nevelőtanárokkal és igazgatókkal szemben. 

- A személyi és tárgyi feltételek folyamatos favitása. 
- A pedagógusképző intézményekben a kollégiumi nevelés elméle-

tének és gyakorlatának elsajátittatására nagyobb sulyt kell 
fektetni. 

- A megyei továbbképzések rendszeressé tétele. 
- Az uj dokumentumok és a klasszikus kollégiumi irodalom alapos 
{ismerete, nevelői megbeszéléseken való feldolgozásuk. 

- A kiválóan működő kollégiumok élet- és munkarendjének megis- 
merése, bemutató foglalkozások tartása, a tapasztalatok meg- 
beszéléses 

- A pedagógiai tudományos kutatások ösztönzése a kollégiumi ne-
velőmunka területén. Néhány a fontosabb kutatási témák közilla 
- az ötnapos tanitási hét hatása a kollégiumban. 
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-- Koedukált és hagyományos kollégiumok élet- és munkaa end- 
jének összebasonlitása. 
A középiskolák és kollégiumok integrációjának tapasztala-
tai. 

- Egy uj kollégiumi kézikönyv kiadása. 

A lányok minden térületen többre értékelik a kollégiumot, 
mint a fiuk /3,38-3,18 = 0,20/. Mindkét vi zsgálati csoport 
ugyanazokat a területeket értékeli a legtöbbre: tudomány és 
politika. Még a  legmagasabb  indexszám is jóval 4,00 alatt 
van. Az életcél a fiuknál és lányoknál egyaránt utolsó előt-
ti a vizsgált területek közül. 

A gimnazisták a kollégiumot a 7.., a szakközépiskolások a 9. 
helyre rangsorolják. A gimnazisták /3,36/ több információt 
fogadnak el a kollégiumtól, mint a másik vizsgálati csoport 
/3,28/. A tudomány és a politika kapta a lemagasabb értéke-
lést mindkét csoportnál. Az életcél kérdéseiben a szakközép-
iskolások kisebb mértékben hallgatnak a kollégiumra. 

Az apa iskolai végzettsége alapján történő bontás vizsgá-
lati adatai nem általánosithatók, mivel az egyes csoportokban 
kevés a tanuló. 	 . 
Az mindenesetre meglepő, hogy az alacsony iskolai végzettségi 
szülők gyermekei sokkal többet adnak a kollégiumban elhang-
zottakra, mint a magas iskolai végzettségü szülők gyermekei. 
Néhány adat: 

div. ill. tud. vn. éc. átlag 
főiskola- 2,35 3,42 3,48 3,06 2,87 3,09 
egyetem 
befejezet- 3,00 3,90 3,70 3,70 3,55 3,62 
len ált. i. 

A negativ korreláció bármely két vizsgálati csoportnál nem 
áll fenn. 

A tanulmányi eredmény szerinti bontás adatai sem által6no- 
sithatók. Az indexszám a 4,00 feletti értéket csak a jeles ta- 
nulóknál éri el tudomány területén. Még a gyenge eredményt el- 
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érő tanulók is tudomány és politika kérdéseiben fogadnak el 
legtöbb információt. A jobb tanulók értékelése magasabb mint 
a rossz eredményt elérőké. 

A fenti adatok arra figyelmeztetnek„ hogy a kollégium terü-

letén dolgozó pedagógusoknak minőségileg jobb, hatékonyabb 

munkát kell végezni ahhoz, hogy a kollégium elérje az elé tü- 

zött célt, az onnan kikerülő tanulók valóban sokoldaluan fej-
lett, harmónikus személyiséggé váljanak. 

i/ Az iskoláról, mint intézményről alkotott kéD  

"... vezető nevelési intézményünk az iskola. Á gyermekek 

tervszerű, szervezett nevelését és oktatását a kommunista ne-
velés céljának... megfelelően mindenekelőtt szocialista isko-
larendszerünk biztositja. 

Az iskola nem a tanárok összessége. Ezért indokolt, hogy a 

tanuló külön is képet alkosson róla. Ez a kép a felmérés e- 
gyik legnagyobb meglepetése. Az iskolát /általában/ az érett-
ségi előtt állá tanulók alacsonyan értékelik /3,28/. A neve-
lési tényezők rangsorában az iskola ezzel az értékkel a 9.he- 
lyen szerepel .a tanulók szubjektiv megitélése alapján. 
E látszólag sulyos kritikát szükséges kiegészitenit 

a. 3. helyen rangsorolt könyvektől mindössze 0,23 - különb-

ség választja el .. 	 . 
- a divat igen alacsony értékelése /2,37/ a mutatószám érté-

két igen kedvezőtlenisi befolyásolja. 

Az Összes tanuló adatait figyelembe véve az iskola a legna- 
gasabb értékelést tudomány /3,90/ területén kapja. Az átlagos- 
nál többet jelent e tényező illeni, politika, világnézet és é-- 
letcél vonatkozásában. Az iskola véleményét divát kérdéseiben 

az ifjuság "konzervativ"-nak tartja /2,37/. 

Az iskola a kollégisták számára kis mértékben ugyan,. de mé-
gis többet jelent, mint a nem kollégisták számára. A tudomány 
40 politika értékelése első helyen szerepel a vizsgált terti- 
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letek közül. A divat kivételével az iskola véleményére a kol-
légisták többet adnak mint a nem kollégisták. A kollégium 
felerősíti az iskola nevelőhatárát - jóllehet nem a kivárt 
mértékben. 

Ha  e vizsgálat adatait ösazehasonlitom Dr. Szvétek Sándor 
felmérési eredményeivel,. akkor megállapitható: megyei szinten 
a kollégista tanulók iskolaértékelése sokkal alacsonyabb,mint 
ahogyan azt a kalocsai kollégisták értékelik. Mindebből az kö-- 
vetkezik„ hogy a kalocsai kollégiumban folyó nevelőmunka szín- 
vonala lényegesen magasabb - minden szinten - a  megyei átlag-
nál. 

A lányok az iskola hatását -- a divat kivételével - minden 
szinten többre értékelik, mint a fiuk. Ennek ellenére a neve- 
lést tényezők rangsorában az iskolát  a fink  a 7., a lányok a 
10. /i/ helyre sorolják .. 
Mindkét vizsgálati csoportnál a tudomány és politika hatását 
értékelik jelentősebb mértékben. 

A gimnazisták az iskolát a 6., a szakközépiskolások a l0.he- 
lyen értékelik. 

Néhány jellemző adat: 

tudomány erkölcs életcél átlag 
Gimnazisták 4,09 3,43 3,34 '3,40 
Szakközépiskolások 3,73 3,16 2,93 3,18 

A gimnazisták az iskola véleményére -- divat kivételével - min-
den tekintetben az átlagosnál többet adnak. A gimnáziumokban 
sokrétűbb ős alaposabb nevelőmunka folyik, mint a szakközép-
iskolákban. Egy másik - nem elhanyagolható -- szempont, hogy 
gimnáziumba az  általános iskola legjobb tanulói mennek, zömmel 
továbbtanulási szándékkal. Ebből egyértelműen következik, hogy 
az iskolához való szubjektiv viszonyuk jobb mint a szakközép-
iskolás tanulóké. 

Az apa iskolai végzettsége a tanulói iskolaértékelést nem 
differenciálja szignifikáns módon. A magasabb iskolai végzett- 
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ségil szülők gyermekei az iskola hatását tudomány és élet 
cél vönatkozásában értékelik többre mint az alacsonyabb is-
kolázottaágu szülők gyermekei. Az illemmel kapcsolatos véle-
mény elfogadásánál neLativ korreláció fedezhető fel, 
Bármely vizsgálati csoport tanulói a tudomány és politika kér- 
déleiben hallgatnak az iskolára legjobban. 

A tánulmányi eredmény -- mint már annyi nevelési tényezőnél 
- jelentős differenciáló tényező. 
A jeles és j6 tanulók az iskolát magasra értékelik, szemben 
a gyengébb eredményt elérőkkel, akik egyetlen területen sem 
közelitik .meg jobb tanuló társaikat. Néhány adat egyértelmiien 
bizonyitja a fentieket: 	 . 

illem tudomány pol. erkölcs élete. átlag 
jeles 3,58 4,29 3,75 3,46 3,88 3,61 
közepes 3,32 3,72 3,46 3,25 2,95 -3,19 
elégtelen 3,07 3,53 3,20 2,87 2,87 2,99 

A rangkorreláció értéke maximálisa a legszorosabb összefüg- 
gés áll fenn az iskolai hatások elfogadása és a tanulmányi e- 
redmény között. 

Az iskola által közvetitett értékekkel,a legkevésbé azono- 
sulnak a gyenge tanulmányi eredmén ii nem kollégista szak-
középiskolás fiuk. 

Feladats A kollégiumban és az iskolában folyó nevelőmunka 
szinvonalának emelése, a két intézmény fokozottabb együtt-
müködése. 

Az iskolában tartalmasabbá kell tenni az osztályfőnöki ó- 
rákat. A szülőkkel való szorosabb együttműködés eredményeként 
emelni kell az iskola tekintélyét a tanulók előtt. 
Az iskolához a tanárok is hozzátartoznak, ha a róluk alkotott 
képet is figyelembe vesszük, akkor a helyzet nem elkeseritő. 

Az iskola - a tanárokkal együtt természetesen - az egyik 
legfontosabb nevelési tényező. Feladata többek között a neve-
lési tényezők optimális együttjárásának biztositása. 
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Az iskolának sok és bonyolult feladatot kell megoldani ah-
hoz, hogy a társadalom egyre fokozódó elvárásainak eleget 

tudjon tenni. 

A R$ állásfoglalása szerint a ma iskolájApek a . következő 

alapfunkciókat kell ellátni: 	 .. 

- Biztositsa, hogy a tanulóifjuság a kor követelményeinek meg-
felelő műveltséget sajátitson el.  Szilárdan alapozza meg  a  
felnövekvő nemzedékek általános miiveltségét ,, tudományos vi-
lágnézetét. Tegye képessé és alkalmassá a fiatalokat az uj 
ismeretek önálló elsajátitására ., az iskolán tuli'müvelődésre. 

- Az iskola készitse fel 'a tanulóifjuságot a társadalmi munka- 
megosztásba való bekapcsolódásra. Szélesen alapozó és tovább- 
épithető ismereteket adjon. 
Tegye lehetővé a személyes adottságok és képességek sokoldalu 
fejlesztését.. 	 ... 

Nevelje a fiatalokat rendszeres, fegyelmezett,  szorgalmas 

munkára,. *• 
- ..41 egészséges életmódra, alakitsa ki bennük a rendszeres 

testedzésnek és a fizikai képességek fejlesztésének igényét. 
- Alakitsa ki a felnövekvő nemzedékek elkötelezettségét a szo-

cializmus Ugye,  a haladás eszméi iránt..... Fejlessze ki a 
társadalmi -,közéleti_ aktivitáshoz szükséges készségeiket és 
kezci_nényező képességüket. 	. 

- Formálja a fiatalok személyiségét, magatartását, .... Neveljen 
szocialista társadalmunk közösségi értékeinek megbecsülésére 

és gyarapitására .. Erősitse a  tanulók hazaszeretét, alakitsa 
ki a közösségért és önmagukért érzett felelősségeket. , 

- Járuljon hozzá a  társadalmi mobilitás egyéni lehetőségeinek 
megalapozásához, , :...,:  a művelődési egyenlőtlenségek mérséklő-

déséhez. . 

- Adjon fokozott segítséget bizonyos ,, korábban .egyértelműen 
• családinak tulajdonitott funkciók ellátásához, s teremtsen 

megfelelő keretet a  fiatalok szabad idejének, közösségi éle-
tének kulturált;: hasznos 'eltöltéséhéz. 27 

A  fenti féladatok megvalósitásához' szükséges, hogy az iskola 
képes legyen a folyamatos megujulásra. Az állásfoglalás szerint 
"a  folyamatos tartalmi korszerüsités és megujitás, valamint az 
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iskolai élet stabilitását egyid.ejüleg, egymással párhuzamosan  
kell me p ldani. .p 28  

Bátran kijelenthetjük *  hogy  iskoláink előtt ilyen sok és je-  
lentős feladat még soha történelmilnk során nem állt. Az iskola  
csak akkor tud lépést tartani a társadalmi fejlődés követelme  
nyeivei ;, ha a legkorszerűbb értelemben vett nevelőiskolává vá-
lik. A fenti "feladatok megvalósításához szükséges a nevelési  
tényezők egész  sorának- a mainál sokkal hatékonyabb - céltu-
datos *  tervszerü bevonása és rtszvétele a nevelés folyamatába:  

j~ / A naoílano,,,król alkotott kép  

A napilapok a vizsgáit tényezők rangsorában a 10. helyen 	 . 

szerepelnek,; megelőzve olyan jelentős nevelési ténye2őket ffiint  
az if jusági szervezet, az iskolatársak, más felnőttek és a mo-  
zi. 	. 

A. napilapok adják - más tömegkommunikációs eszközze3. együtt  
- a társadalmi élet valamennyi területéről a legfrissebb in-
formációkat* Ebből következik e tényező pedagógiai jelentősé-

ge, sokirányu_ felhaasznáiásanak lehetősége á nevelés folyamatá-
ban. Az:opt3ma13.s as lenne, ha valamennyi középiskolai tan.ulót . 

rendszeres napilap olvasóvá tudnánk nevelni ug<y,;  hogy egyre in..  
kább az ; elmélyi,iit olvasás vá:l j on jellemzővé.  

A napilapok tanulók általi szubjektiv megitélésériek mutató- 
ja: 3;,-28• ':: 

E tényező  az egyes területeken a következő  helyezést érte el  
a vizsgált nevelési tényezők rangsorában:  -  

divat 	/2,67/  
illem 	/2,98/  
tudomány 	/4:,03/  
politika 	/4,20/  
világnézet /1,46/  

erkölc s ' 	/3,03/  
életcé3. 	/2,59/  
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Magas értékelést adnak a tanulók politika, átlagosnál jobbat 
tudomány ős világnézet területén. A napilapokban leirtak el-
fogadása alacsony szint ti divat, illem, erkölcs és életcél 
területén. 

A vizsgálat,során feltdrult kép pozitiv eleme az, hogy 
középiskolás tanulóink a napilapok hatását politikai infor-
m:4016k területén kiemelkedőnek tartják. Az dsszes tanuló 43 
%.-a ad legmagasabb értékelést a napilapokra e területan. 

A vizsgálati adatok  közül  nyugtalanitó az életcél alacsony 
értéke. A tanulók 2 %-a /I/ maximAlis értékelést, 16 %-a 
semmit nem ad e tényező szerepére e területen. Az erkölcs ős 
illem  kérdéseiben  is igen keveset hasznositanak a középisko. 
la  4.. osztályos  tanulói  a napilapokban leirtakból. 

Az előrelépés lehetőségét én abban látom, hogy a napilapok 
több, az iskolai nevelőnunkát célirányosan segitő 
erkölccsel és életcéllal kapcsolatos cikket jedentessenek  meg..  

Ezek az irások feleljenek meg a tanulók életkorának, gondolko-
dásának ős tapasztalatainak, legyenek szakszarilek, segitőszán-
dékuak„ nyujtsanak iránymutatást a tanuló számára egyre bonyo-,  
lultabbá váló világunkban. Másrészt: a nevelési cél irányába 
mutató  irásokat a pedagógusok épitsék be as iskolai munkába4  
aknázzák ki azokat a lehetőségeket, amelyek elősegitik a haté-
konyabb személyiség és közösségfejlesztést. 

A  kollégisták  és nem kollégisták azonosan értékelik a napi 
lapok hatását. A kollégisták több politikai információt hasz-
nositanak mint a párhuzamosan elemzett csoport. A nem kolló-
gisták életcél kérdéseiben fogadnak el több véleményt. 

A kollégiumba a napilapok rendszeresen járnak. A folyamatos 
olvasást as adatok nem tUkrözik. Oka: a,z ujságolvasás nem meg-
felelően motivált ős as ellenőrzés nem folyamatos. Jelentősen 
lehetne jwvitani as ujságolvasás hatékonyságát, ha a kollégi. 
um csoporttermeiben ujságtartókra lenne kitéve a napi sajtó, 
igy az bárki számára bármikor hozzáférhető  lenne.. E tényező ha-
tékonyabb bekaposolása a nevelés folyamatába viszonylag kevés 
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szervezést - inkább folyamatos odafigyelést - igényelne a 
kollégiumi nevelőtanárok részéről. A nem,kollégista tanulók 
napilapolvasóvá nevelése csak a szülők, az iskola és az ifju- 
sági. szervezet közös munkájával érhető el. 

A lányok a napilapok hatását minden területen többre érté-
kelik, mint a fiuk. A legnagyobb különbség divat területén 
van /2,92-2,32 = 0,60/. Mindkét csoport a napilapok politikai 
információs hitelét tartja legfontosabbnak, életcélt alakitá 
hatása a fiaiknál igen alacsony /2,48/. E csoport 20 %-a sem- 
mit nem ad e tényező életcélt befolyásoló szerepére. 

Politika és világnézet kivételével minden területen a szak-
középiskolások /3,33/ magasabb értékelést adnak a napilapokra,, 
mint a gimnazisták /3,23/. Mindkét csoport a politikai infor-
mációkat fogadja el legnagyobb hatásfokkal. 
A szakközépiskolások az életcélt /2,61/ alakitó jelentőségét, . 

a gimnazisták a divattal /2,47/ kapcsolatos állásfoglalását 
fogadják el legkevésbé. 

Meglepő _, hogy a magasabb iskolai végzettségit szülők gyerme- 
kei a napilapokban leírtakból nem hasznositanak többet, mint 
az alacsonyabb iskolai végzettségit szülők gyermekei. Kivétel 
a politikai kérdések elfogadása. A divatnál negatív korreláció 
érvényes. Valamennyi csoport a napilapok politikai tájékoztató 
szerepét tartja leglényegesebbnek. 

A vizsgálateredményei egyértelműen rámutatnak arra, hogy 
még a legmagasabb iskolai végzettségit szülők sem élnek kellően 
e nevelési tényező nyujtotta lehetőséggel. Igen fontos lenne, 
bogy valamennyi középiskolás tanuló rendszeresen olvasson na- 
pilapot, mégpedig fejlődésének arányában egyre elmélyültebben. 
Ehhez egyrészt az szükséges, hogy valamennyi  család járasson 
országos, illetve megyei napilapot, másrészt a szülő személyes 
példamutatásával orientálja gyermeke érdeklődését ás tevékeny-
ségét e tényező felé. Ez elsősorban a magasabb iskolai végzett-
séggel rendelkező szülőktől várható el. 

Magas korreláció van a napilapok tudományos, politikai  ás 
világnézetformáló jelentősége és a tanulmányi eredmény között. 
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Csoport ismérve tudomány politika világnézet átlag 

jeles 4,04 4042 3,75 3,30 
közepes 3,98 4,15 3,37 3,26 
elégtelen 3,80 3,80 30'33 3,18 

Ha tanulóinkat rendszeres ujságolvasóvá sikerül nevelni.,ak- 
kor a jobb tanulmányi eredmény mellett világnézetük szilár- 
dabb * ;tudományos ismereteik megalapozottabbak, politikai tá# 
jákozottságuk széleskörübb lesz. 

A napilapolvasás a vizsgált korban a társadalmi politikai 
tájékozódás nélkülözhetetlen eszköze. Ezért törekedni kell az 
iskolának, a kollégiumnak és a szülőknek arra, hogy az ujság- 
olvasást belső igénnyé alakitsuk tanulóinkban. Ezzel jelentős 
mértékben hozzájárulhatunk ahhoz, hogy a vég€6s középiskolai . 

ifjuság mélyebben megismerje a társadalmi élet valamennyi te-
rületét és összefüggését, ezzel is segitve•tanulóinkat bonyo-
lult világunkban való eligazodásban. . 

k • / Az iskolatársakról alkotott kén 

Iskolatársak azokat a tanulókat jelentették, akik nem tara 
toznak a választ adó tanuló baráti köréhez, de ugyanazon  is-
kola  növendékei. A vizsgált 14 tényező közül az iskolatársa-
kat a középiskola 4. osztályos tanulói a 11. helyen rangsorol- 
ták. Az átlagértékelés értéke 3,10. 

Itlagosnél többet jelent e tényező véleménye divat területén. 
Közepesnél magasabb az információs index illem, tudomány, po- 
litika és erkölcs területén, közepes világnézet, ennél ala-
csonyabb életcél vonatkozásában. E képet együttesen tekintve 
a barátokról alkotott véleménnyel azt mondhatjuk, hogy a kor-
társcsoportok jelentősége megfelel az elvárásoknak. 

A kollégisták iskolatársaik véleményére többet adnak, mint 
a nem kollégisták. 

Ha jelen vizsgálat adatait összehasonlitjuk Dr. Szvétek Sán-
dor 10 évvel ezelőtti adetaiva1, 29  akkor megállapíthatjukhogy 
az utóbbi. évtizedben - különösen a nem kollégista tanulóknál 
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sokat fejlődtek a tanulók közötti kapcsolatok. /A kollégis-
ták kortárskapcs©la ta már akkor is viszonyig fejlett szintit 
volt. / 

Az előbbiek igazolósára álljon itt néhány összebasonlitó adat: 
Nem kollégista tanulók értékeléses 

div. ill.  tud.. pol+ vn. erk-. . éc. átl, 
10 évvel 2,52 2_,:96 3,15 2,68 2,63 2,47 2,47 2,69 
ezelőtti  
ma 2,84 301 34 47 3,24 3,04 3,14 2 7 3,12 
eltérés 0,32 0,35 0,32 0,56 0,41 0,67 0,31 04 43 

A legszembetűnőbb fejlődés erkölcs és politika vonatkozásá-
ban tapasztalható. A középiskolák életét egyre inkább sikerül 
a tanulóif juság egészét átfogó .feladat ., tevékeüység, és vi-
szonyrendszerré formálni.. Örvendetes_, hogy e tényezőben rejlő 
nevelési lehetőségeket pedagógiai intézményeink egyre inkább 
eredményesen hasznositják. 

A fiuk társaikat csupán tudomány területén értékelik többre 
mint a lányok. 

A.gimnazista tanulók /3,15/ iskolatársaikat jelentősebb sze-
mélyiségformáló tényezőnek tekintik, mint a szakközépiskolások 
/3,,63/, különösen jelentős az eltérés tudomány, politika és 
életcél vonatkozásában.. A szakközépiskolások az életcél kivé-
telével legalább közepes mértékben hallgatnak iskolatársaikra. 

Az alacsonyabb iskolai végzettségü szülők gyermekei a kor-
társvéleményt többre .értékelik, mint a magasabb iskolai vég-
zettségü szülők gyermekei. Pigyelemre méltó a negatív korre-
láció illem, erkölcs és életcél vonatkozásában.. Valamennyi cso-
portnál a tudomány kapta a legmagasabb értékelést. 

Az iskolatársak véleményének elfogadása magas korrelációt 
mutat a tanulmányi eredménnyel. A jó /3,21/ és gyenge tanulók 
/3,02/ értékelése elsősorban életcél, politika, illem és divat 
területén tér el a jobb eredményt elérők javára. 
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divat 	tudomány életcél 	. 

jeles 3,29 3,33 3,08 
elégtelen 2,73 3,40 . 	 2,67 

A rossz tanulmányi eredményü tanulök legtöbb ínformációt 
tudomány területén fogadnak el társaiktól. Az értékelésük 
ennek ellenére nem jobb közepesnél. 

Ahhoz, hogy e. tényező nevelési folyamatban betöltött sze-
regét tovébb tudjuk  fokozni, még több figyelmet kell fordi- 
tani mind az iskolai, mind a kollégiumi közösségek kialákitá- 
mára. 

1./  A ,usá szervezetről alkotott kép 

"A, Kommunista Ifjusági Szövetség a párt ifjusági szervezete, 
a magyar ifjuság egyetlen politikai töme,szervezete., hivatása, . 

hogy az ifjuság körében hirdesse a párt politikáját, tevékenyén 
közremüködjék határozatainak végrehajtásában. Feladót,, hogy a 
part vezetésével. kommun'st .vá nevelje tagjait', biztosÍtsa a 
KISZ-tagok közéleti, politikai aktivitásának kibontakozását. : "30  

a 
A társadalom és ezen belül az ifjuság a KISZ-szel szemben 
következő igényeket támasztja: 31 
az ifjusági .szervezet segítsen a fiatalokat szocialista vi-
lágnézetiivé nevelni, akik számára természetes életforma a 
szocializmus céljainak megvalósításáért folytatott munkálko- 
dás :, : 

az ifjusági szövetség adjon lehetőséget az ifjuság öntevé-
kenységére. 

"A szocialista iskola nélkülözhetetlen szövetségese a kommu- 
vista ifjusági mozgalom." 32aelentősége igen nagy a nevelés  
szempontjából. 	 . 

A vizsgálati adatok tükrében nézzük meg, mi a véleménye a 
végzős középiskolai tanulóknak saját iskolájuk mozgalmi szer- 
vezetéről. 
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E tényező átlag értékelése 2,98. Az indexszám értékét lé 
nyegesen csökkentette a divat igen alacsony 2,00-es infor-
mációs hitele. A:tanulók kiemelik jelentőségét politika /3,60/ 
és világnézet /3,33/ területén. Az életcélt alakitó tevékeny-
ségének értékelése a közepes szint alatt van. 

A nem kollégista tanulók valamivel többre értékelik az.if- 
jusági mozgalmat. Mindkét-csoport e tényező politikai és vi- 
lágnézeti szerepét emeli ki. . . 

A lányok valamennyi vizsgált területen többre, értékelik if- . 

jusági szervezetüket, mint a fiuk. Ez részben azzal függ össze, 
hogy a lányok lelkesebben vesznek részt a KISZ-szervezet munká-
jában mint a fiuk. s 

A gimnazisták valamennyi vonatkozásban magasabb értékelést 
adnak mint a szakközépiskolások. ; 

Néhány jellemző adat: 

Politika Világnézet Erkölcs Átlag .. 

Gimnazisták 	3,68 	° 3,40 	3,19 	3;04 
Szakközépiskolások 3,59 	3,27 	3401 . 	 2,97 

Legkevésbé azonosulnék a KISZ nézeteivel a  főiskolai,  egye-
temi ' végzettségű szülők gyerekei.- Valamennyi vizsgálati cso-
port  politikai és világnézetformáló jellegét emeli ki. 

A jó és gyenge eredményt, elérő ;  tanulók értékelése jelentős 
eltérést mutat. A  j6, tanulók a KISZ politikai  tájékoztató, vi- 
lágnézetalakitó, erkölcsformáló és életcélt megjelőlő szerepét 
tartják igen fontosnak,  a gyenge eredményt elérő tanulók ugyan- 
ezen területeken csak közepes értékelést adnak. 

E kutatás eredményei azt tükrözik, hogy a középfoku pedagó' 
giai intézmények az ifjusági mozgalomban rejlő lehetőségeket 
még korántsem használták ki. 

Az egyéni és csoportos beszélgetésekből kiderült, hogy a 
1egaktivabb, politikailag, világnézetileg legfejlettebb tanu-
lók több feladatra, nagyobb közéleti tevékenységre vágynak. : 
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A kevésbé aktiv tagok sem találják reg mindig helyieket a KISZ-
ben. 

A.  jelenlegi  kép mindenki száméra figyelmeztető. Több helyen  
az iskolai KISZ-szervezet nem képes az egész tagság aktivitá 
sát kiválta.. Tevékenysége esetenként formális ., elszürkült. 
saját mozgalmi munkájuk kritikája és önkritikája es az érté- 
keléé. ?mindez meglepő, hiszen saját szervezetükről van szó,ők. 
e szervezet vezetői, is. Az okok alapos felderitése mélyebb 
vizsgálatot igényei.. 

As iskola elsőrendii és legaktuálisabb feladata a KISZ-szer-
vezet müködésének segitése a mozgalmi iSnAl  lóság csökkentése 

A KB állásfoglalása megerősí.ti az általam leirtakat -. A fela- 
datokat a következőképpen fogalmazza meg:  n..... az ifjusági moz- 

, galmi munkában kedvezőbb feltételeket kell teremteni az ifjuság . 

öntevékenységére ;, önálló cselekvési lehetőségei számára. Növel- 
ni kell az iskolákban az if juság9. önkormányzat szerepét és  fe- 
lelősségét. A pedagógusok, ;  az if jusági mozgalom keZd.eIIényeai b- 
ben bátrabban éljenek a' saocia ista' nevelés 

Q, 
 lehetőségeável:.."33 

ia./ 

 

A.  más felnőttekről alkotott kóu 
fi 

A "más felnőttek"  a szellők ,,, tanárok és € ISZ-vezetők' kivéte-
lével azokat a felnőtteket jelentette ., akikkel a tanulóknak 
nincs minden nap rendszeres, szervezett kapcsolata.. 

A vizsgált nevelési tényezők rangsorában a más felnőttek - 
a mozival azonos értékeléssel _ az utolsó helyen szerepel.  Az  
egyes területepre adott vélemények indexszámaik átlaga 2.89,. 
tehát a közepest sem éri el. 

A felnőtt nemzedék az egyes területeken hatásfokát illetően 
az alábbi rangsorolást kaptat' 

7. divat 	/2,27/ 
2. illem 	/3.21/ 
1. tudomány 	/3..,22/ 
3. politika 	/3,08/ 

tin 

AMP 

12.. 
9 . 

13.  
14.  
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5.  vilécué s€st /2,77/ - 	14*  
4* arkl3l:ca /2,98/ 13•  
6.. Giatcé l /467/ 9*  

-  HUsepeenél =Gamin  ért'I:e].óat cuak tudcsmn;J, ,  politika de 
 

illam kérdéseiben kap e tényező* 	 . 	 . 

- A politikai ós vi3.kné zetf4~3& .j elon45sécó t a s  utvlsn  
helYre rencsarolják:.  

- A  beZyocs vise13edóocel kapcsolatos iaaformécid ai.telót fon-
tosabbnak tartjgk pl* w rgd3ő és a napilapok m;;ntartáat a-: 

laki.té hat€ st'na*  
- A  felnőtt nemzedék .  divattal hacacrn3lstos v 	nyQ erősen  

inadaptiv /2,27/; : 

A. keliégisték és ne n  kollósisták értékelése azonosan ala-
csony /2,89/* ilin3két csoport 	és, tudmximr vonatkoz6-  
agban tartja e  tényezőt .a  legfontosabbnak  /3, ~23/.. A,  kmalkis- 
ta tanulák pasitivabban vi.czonyn3acak a felnőtt nemzedék vae--  
m 5nyéhes illem ős politika terén. Az életcélt Lialskitő óe  
befoly€selő batóaa alacsonyan őrtóke3:ik.. -; 

A  fitaiti6i e  tényező ntas2oő 2,81-dal t  a á.ánycalvetAl n.tolad e-'  
2.Ztt3. 2.94--da1. A  tudwAny k.iveittal.4vel valeaenn}yi terlileten a  
l~.~nyak jaQf,ra matatkazik positiv distancia* A fink  tudorminyos  
icmeretekt 

,a 
 ienyok keirdóflciben foce€'nak el iegtb-bb vó-►  

leményt.  

Az  i:skalatipusok szerinti bQntdo a z  iátlagtss értéket .ilie-tő-  
en nem mutat jelen:tSa eltérést* A  gimnazioté.k a felnőtt nem-  
zedék hatásét politikai információkt  erkEiIcai nézetek ős  aet-  
~él vonntktszeie zbm tartja fontosabbnak* A  ecakkörkpiokolések -  
6/otcóljeit e  Eels felnőttek igen kicilttrtékben tudják olaki.tanit ,  
boftl:yés4l32i.es . 

Ityértelmil i3sszafUGGést RCM mutat an  apa imko3.e.i. véGzettaéGe  
szerinti caapcsrtbontás an  étlecírtrkelQat. illetően. OindecYik  
csoport a fQln =ttek véleményére illem és tudomány kérdéseiben  

acl a legtöbbet t  2ecksvesebbet a divat von€atkozésábsn.  



56 

A felnőttek hatása a magasabb iskolai végzettség szülők 
gyermekeinél általában nagyobb* 

Határozott differenciálást ad a tanulmányi eredmény szerin-
ti csoportképzés:, Néhány jellemző adat:  

Csoport ismérve Div.  Pol. Va. Erkó te c:: Átli 
jeles  2,46 _3,42 2,96 3,04 2,67 2,98 
közepes  2,24 3,01 2,70 2.,9 .6 2,65 2,85 
elégtelen . 1,87 3,00. 2,60 2,53. 2,33 2,65 
max. : eltérés  0,59 0,42 0,36 0 0 51 0,34 0,.33 

Valamennyi területen a felnőtt nemzedék hatását a jobb ta- 
nulók többre értékelik. 

- Legnagyobb distancia a divattal kapcsolatos véleményeknél 
jelentkezik. 

- A bukott tanulók e tényező életcélt befolyásoló szerepét . 

minimálisnak tartják. 

A kutatás eredményei a felnőtt nemzedékre nézve igencsak le- 
hangoló. A, feltárt összefüggések elgondolkodtatóak és figyel-
meztetőek. • 

Következtetések: A középiskola végzős tanulói a  felnőtt nem-
zedék véleményét alacsonyan értékelik. E negativ kép kialaku-
lásáért.- az iskola is és a szülők is egyaránt felelősek. A fel- 
adat egyértelmű:. a nevelés során sokkal nagyobb figyelmet kell 
forditani arra,. 'hogy tanulóink a felnőtt társadalom azon tagja-
iban is meglássák az értékeket, akikkel nincs folyamatos, , ál- 
iandó kapcsolata.. Fel kell hivz i a  tanulók  figyelmét arra, hogy 
járjanak "nyitott szemmel", tiszteljék és vegyék át az értékest 
az idősebbek élettapasztalaton keresztül letisztult nézeteiből .. 

Érd-;ikes  képet  mutat a tanárokról  és a más felnőttekről  alko-
tott tanulói vélemények  összevetése:  

tud.  po1. vn. erk. éc. át1. helyezés 
Tanárok 4,46 3,98 3,69 3,60 3,32 3 9 59 2. 
Más fel-
nőttek 3,22 3,08 2,77 2,98 2, 67 2,89 13. 

Distancia 1.24 0,90 0,92 0,62 0,65 0,70 
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Az öt legfontosabb területen a pozitív distancia igen nagy. 
A tudományos ismeretek elfogadásában• klasszis különbség. van. . 
Politikai ismeretek, világnézetformálás.és életcél alakító 
hatás vonatkozásában is meggyőző. a  különbség.. Mindez jogos 
önbizalmat adhat :  nekünk pedagógusoknak munkánk: eredményes foly-
tatásához. Elgondolkodtató a  kép a felnőttek szálmára is:  ugy 
élnek-e, gondolkodnak-e, hogy az követendő példa lehessen a 
fiatal nemzedék számára? 

Hasznos következtetésre juthatna a felnőtt nemzedék :, ha az 
ifjuság róla és a pedagógusokról alkotott képét összevetné. 
Bizonyára kevesebb lenne a tanárokról és munkájukról alkotott 
lekicsinylő vélemény. 

Mindezen megjegyzés ellenére az iskola és a szülői ház fela-
data  egyért el mq és világos: többet kell tenni e nevelési té- 
nyezőben rejlő lehetőségek  eredményesebb hasznositása terén. 
Tiível a nevelés az egész társadalom Ugye, ezért a sokoldálu 
személyiségfejlesztősben a felnőtt nemzedék hat°konyabb rész- . 
vétele szükséges.. 	 ' 

n, . / A moziról alkotott kép 

A mozi a nevelési, tényezők rangporában alacsony értékkel 
/2 ,,89/ a más felnőttekkel együtt az utolsó iaelyen'szerepel a 
tanulók szubjektiv megítélése alapján. . 	 . 

A diákbeállitottságot tükrözi, hogy tudományos ismeretköz- 
vetitő jelentőségét emelik Isi /3.55/. Közepesnél magasabb ér- 
tékelést már csak politikai tájékozóttságot emelő jellege ka-
pott. Legkevésbé az életcélt alakitó hatását tartják jelentős-
nek /2,36/. 

A fenti adatok már csak azért is meglepőek, mert mint azt 
a tevékenységvizsgálat során látni fogjuk, a mozilátogatás az 
egyik iegkedteltebb és legszivesebben végzett tanulói tevékeny- 
ség. • 	 . 

A kollégisták és nem kollégisták átlagértékelése ' teljesen ' 	. 

azonos.-Eindkét csoport tudomány és politika kérdéseiben nyuj- 
tott segitségét emeli ki. Legkevésbé az életcélt formáló hatá 
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sst értékelik. 

Az erkölcsi kérdésekről alkotott vélemény elfogadása a két 
nemnél azonos., a többi területen a lányok javára mutatkozik 
pozitiv eltérés. Az átlaCrtékelés a lányoknál 2,.92, a fiuk-
nál 2;83. Mindkét csoport tud.oiány ©s politika területén tart-
ja szerepét legfontosabbnak. 

A mozi hatását a két csoport az egyes területeken a követ-
kező rangsor szerint fogadja el: 

Lányok Fiuk 7.nf . index elás 

1. tudomány /3,61/ tudomány /3,47/ 0,14 
2. politika /3,37/ politika /3,25/ 0,12 
3. világnézet /2,92/ világnézet /2,85/ 0,07 
4. illem /2,82/ erkölcs /2,79/ 0,05 /illa./ 

5.. erkölcs /2,79/ illem /2,77/ /erk. / 
6. divat  /2 0 56/ divat /2,40/ 0,16 
7. életcél /2,39/ életcél . /2,31/ 0,08 

A szakközépiskolások valamennyi vizsgált kérdésben a mozi 
hatását jelentősebbnek tartják mint a gimnazisták. Meglepő 
adat! Vezet a tudomány ős a politika mindkét csoportnál. Az 
átlagértékelős a szakközépiskolások javára mutat 0,18-os dis-
tanciát. A gimnazisták életcélt alakitó hatását 2,29-re értő-
kelik. Ugy tűnik ., hogy a mozi: ma sok vonatkozásban alig több, 
mint szórakoztató eszköz. 

Az apa iskolai végzettsége és a mozi if jusságra gyakorolt ha-
tása között egyértelmíi összefüggés nincs .  Mindegyik csoportnál 
illem és tudomány vonatkozásában tartják információs hitelét 
legnagyobbnak. A mozi legalacsonyabb értékelést divat terüle- 
tén kap. 

Röviden összegezve a vizsgálati adatokat, megállapithatjuk, 
hogy a rn i tud.oményos ős a politikai információs hitele a 
legnagyobb bármely bontás valamennyi csoportj  a  1. Az életcél 
értékelése a legalacsonyabb. 
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A vizsgálat adatai •feltárják e nevelési tényező kihasználat-
lanságát a sokoidalu személyiségfejlesztésben. Megfelelő irá-
nyitással e tényező jelentős segitőtársu'k lehetne a nevelés 
folyamatábán.. Több figyelmet kell forditani a pedagógusoknak 
a tanulók szeléktiv mozilátogatósra nevelésében.. Irányitani.és 
segiteni kell az ifjuságot a filmnézés szempontjainak megvá-
lasztásában. 

Nevelési szempontbÓl hasznos lennie az iskolában és a kollé-
giumokban a filmvetitések megszervezése. A filmelemzés történ. 
hetne osztály, kollégiumi csoport, illetve alapszervezeti ke-
retben. A KISZ már ma is jelentős szerepet vállal az ifjusági. 
sorozatok szervevésében,. 

Sokkal több az ifjuság valős problémáit bemutató filmre len-
ne szükség. A filmkészitőknek jobban figyelembe kellene venni 
munkájuk során a pedagógiai szempontokat.  

A fentiek együttes következménye lehetne, hogy a mozi"szóra 
koztató üzem" jellegétől egyre inkább közelitene az "ért5kes 
nevelési tényező" szerep felé. 	 . 

A nevelési tényezők szubjektiv tanuló megitélése alapján ka-
pott rangsor jellemző képet ad e tényezők hatásáról. 

Sorszám Nevelési tényező Információs index 
1. szülők 4,00 	. 

2.. tanárok 3,59 
3. könyvek 3.51 
4* barátok. 3,50 	 . 

5 .•. televizió '3, 48 
6. rádió 3.37 
7., folyóirat  3,34  
8. kollégium 3,.29 
9.-10. iskola _ 3,28 



9.;-10 napilapok 3,28 
11. 	• iskolatársak 3,10 
12,. KISZ  2,98 
13.-14 

 
más felnőttek • 2,89 	. 

13.-14. mozi 2,89 

Néhány fontosabb megállapitás, kövétkeztetés: 
- A középiskolai tanulóink a sóülők véleményére hallgatnak 

leginkább. ' 

A tudományos technikai forradalom egyre jelentősebb Mása 
ellenére ma is a nevelés• személyes tényezői a regfontosabbak. 
A baráti kapcsolatokat tanulóink a legfontosabb kérdésekben 
nagyea értékelik ;. 	 . 

- Az audovizuális eszközök jelentős tényezői a sokodalu sze-
mélyformálásnak. 

-- A kollégium és az iskola - a tanárokkal együtt tekintve - a 
nevelés irényitá, vezető tényezője. 
Közepeinél magasabb értékelést kapott 11 tényező - ez igen 
pozitiv.: 	 . 

- Az ifjusági szervezet ma nem képes teljes egészében átfogd 
az  iskolai élet feladat-, tevékenység- és viszonyrendszerét .. 

- A felnőtt társadalom ás s film által közölt információk kö- 
zepesnél alacsonyabb elfogadása jelzi az e téren mutatkozó 
problémákat és egyuttal feladatainkat. . 

- A nevelési tényezők céltudatos, tervszerü és folya matos e- 
gyiittmüködésének fokozása alapvető feltétele a nevelés haté,.. 
konyabbá tőtelének. 

Az egyes terii.3etek  vizsgálata .  

Ha a nevelési tényezők értékelését együttesen tekintjUk, á 
következő kép rajzolódik elénk: 

Középiskola$ tanulóink legtöbb információt tudomány /3,85/ 
területén fogadják el ,. Magasan értékelik a  tényezőket pofii*- 
tikagy. ismeretek vonatkozásában /3 :, .72/, közepés illem /3,37/, 
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világnézet /3,35/, erkölcs /3,29/, közepesnél kevésbé élet-
cél /2,9.3/ és alacsony divat /2,73/ kérdéseiben. 

A fenti adatokból következik, hogy a té .yez5k életcélt ala-
kitó és befolyásoló hatását pozitiv irányba növelni kel 1. 

a./ Divattal kapcsolatos információk forrásai 

Uint ahogy e fejezet bevezető részében írtam, á divat szoci-
ológiai-pszi`dhológiai szempontból  került a vizsgált területek . 

közé. Célom volt az interju-beállitottság csökkentése. 

Kétségtelen, hogy a divat nem tartozik a lényeges kérdések 
közé, néhány gondolat említését még sem tartom feleslegesnek. 

Az összes tanuló adatait vizsgálva a következő tényezők ha- 
tását tartják leglényegesebbnek a végzős középiskolai tanulók: 

1. barátok 	3:;-67 
2. szülők 	3,59 
3. TV 

	

	 3,03 
4.. iskolatársak. 2,95 

Átlag: 	2,73 

- A fiatalok divattal kapcsolatos véleményt közepesnél nagyobb 
mértékben csak a hozzájuk legközelebb,állb személyektől fo-
gadnak el. . 

- Legkevésbé az ifjusági mozgalom, a tanárok és más felnőttek 
 értékelik., 	 . 

- Az átlagérték alacsony volta azt jelzi, hogy a vizsgait té-
nyezők jelentős részé inadaptiv o kérdésekben, másrészt a 
fiatalok zártak, gyakran utasitanak el mindenféle véleményt 
még azelőtt mielőtt végiggondolták volna annak tartalmát. 

Ha létezik tanőr-diák "ellentét", akkor az nagymértékben csök-
kenthető, ha a pedagógus rugalmasabb e területen ás a vélemény-
formáló-láncba csak akkor lép be, ha a tanuló öltözködése a jó 
izlés határait átlépi .. A tanulók és a szülők részéről eseten-
ként fellelhető tulkapások erősen csökkenthetők az egységes is-
kolaköpeny kötelezővétételóvel és hasznélatának folyamatos  el-
lenőrzésével. 
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b../ illemmel ka•csolatos információk , forrásai 

Az illem a vizsgált területek közül a 2. helyen szerepelt 
az adatfelvételi lapon. Célom ezzel is az interju-beállított 
e«g csökkentése volt. Az illem részben az erkölcsi nevelés 
nagy ténskörébe tartozik,  külön vizsgálata mégis figyelemre 

méltó korrelációkat tárt  fel.  

Az összes tanuló adatát tekintve az átlagértékelés 3,37. 
Vezető véleményformáló tényezőnek tartják a szülőket: 451 

a tanárokat: 3,84 
és a barátokats 3,73 

A mozi és a napilapok illemformáló hatását értékelik leg-
kevésbé. E két tényező  kivételével valamennyi információs in-

dexe a közepesnél,magasabb. 

Az egyes csoportok adatait vizsgálva azt tapasztaljuk, hogy 
bármely csoportbontásnál a szülők,. a tanárak és a barátok ha- 
tása a legnagyobb.. 

A kollégisták a szülők illemformáló hatását /4,54/ fonto-
sabbnak tartja, - mint a nem kollégisták /4,47/. Ez meglepő a-_ 
dat :. mivel a kollégisták a tanév jelentős részét a szülői ház-
tól távol töltik. Az átlagértékelés is a kollégisták javára 
mutat pozitív distanciát. 

E területen a lányok több információt fogadnak ell  mint a 
fiuk /3,45-3,27 = 0,18/. A lányok valamennyi, tényezőt e szer 
pontból jelentősebben értékelnek. Á fiuk közepesnél kisebb 
mértékben teszik magukévá az if jusági szervezet, a mozi, a  na-
pilapok és a folyóiratok véleményét, , a lányok értékelése csak 
a mozinál nem éri el a közepes szintet. 

Érdekes lenne feltárni a pszichológiai okait annak,, hogy a 
két nem véleményelfogadási szintje miért különbözik ilyen mér- 
tékben. 	.. 

Az iskolatipus szerinti csoportok átlagértékelése lényegében 
azonos /d=0,02/. A gimiAzisták az iskola és a kollégium szere-
pét jelentősebbnek tartják a szakkőzépiskolásoknál :. A TV és az 



ifjusáBi szervezet indonszámal azonos,. a többi a szakközépis-
kolások javára .  mutat kis._.értélcü . eltCróst., 

Apa. i.sk .végz. . 	 1. 	' 	2. . 	3. 

fóisk. ,-egy. szülők /4,57/ tanárok /3,76/ barátok /3,'T3/ 
közé2isk :. 	szülők /4,57/ tanárok /3 9 93/ . könyv /3,50/  
szakmunk. 	szülők /4,62/ tanárok /3,82/ barátok /3,75/  

szülők /4,44/ könyv /3490/ . tanárok /3,85/  
bef.ált.i. 	szülők  /4,39/ barátok /4,00/ . t€nárok , /3,97/ 

- A  szülők hatása annál inkább kiemelkedő minél magasább i.o- 
kola.i végzottségi.' az apa.  

- tanárok vCleményét illem kérdéssibon legjobban a legkevém- 
bé, iskolázott szülők gyermekei fogadják el, illetve legke- 
vésbé a legmagasabb iskolai végzettségü szülők gyermekei. 

A tanulmányi eredmény szerinti bontásnál is a szülők, tart- 
roll és a barátok véleménye a legfontosabb. A jobb tanulók va-
lamivel több véleményt fogadnak el a különböző tényezőktől, 
mint a  gyenge  eredményt elérők. 

összegzésképpen azt mondhatom;, hogy a feltárult kép áeru 
rossza 	. 

- Kiemeli a személyes tényezők nagy  jelentőségét e területen. 
- A szülők felelősségét mutatja, hogy még a 18 éves tanulók is 

szinte maradék nélkül elfogadják a szülői tanácsot. 

c./ Tudománn al km osolatos infármációk.  forrásai 

A legtöbb információt a tanulók a tudom ny területén fogad-
ják el /3,85/. Legmagasabb értékelést a következő tényezők kap-
ják: 

1.  tanárok 4,46 
2.  TV  4,40 
3.  könyvek 4,39 
4.  rádió 4,31 
5.  folyóiratok 4,20 
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Az ifjusági szervezet és a más felnőttek tudományos ismeret 
bővitő hatását tartják a legkevésbé jelentősnek /3,20/. Vala- 
mennyi vizsgált tényezőtől közepesnél nagyobb mértékben fo-
gadnak el tudománnyal kapcsolatos információt. 

Az interjukból kideriilt, hogy a TV azért népszerUbb e terci 
leten, mint a könyvek ., mert tanulóink sokkal szivesebben töl-
tik a készülékek mellett idejüket, mint a könyv mellett. 

A kollégisták az iskola, a nem kollégisták a tanárok és a 
könyvek hatását értékelik többre. Ez utóbbi figyelmeztető a 
kollégiumban dolgozó pedagógusok számára. 

Az információs index a fiuknál 3, 79, lányoknál 3 r  90. Mind- 
két csoport azonos sorrendben a tanárok, a TV és a könyvek  ha-
téliát emeli ki. A fiuk a barátok és iskolatársak tudományos 
ismeret bővitő szerepét tartja jelentősebbnek, mint a lányok. 
A többi tényezőnél a lányok javára mutatkozik "pozitiv eltérés. 
Pl.:  TV-nél d=0,23:; napilapok: d=0 ., •30; KISZ: d=0,30. 
A fiuknál a kollégium 10., a lányoknál 9. helyen szerepel. 

Jellemző képet ad  az iskolatipus szerinti összehasonlitás. 

1. 2. 3. átlag 

Gimnázium tanárok /4,57/ TV /4,47/ könyv /4,47/ 3,93 
Szakközépi.. tanárok /4,39/' TV /4,35/ könyv /4,33/ 3,81 
Differencia - 	0,18 0,12 0,14 0,12 

- A legfontosabb' tényezők sorrendje azonos. 
- A szakközépiskolások a mozi és a napilapok tudományos jelen-

tőségét magasabbra értékelik, mint a gimnazisták - e két té- 
nyezőnek nem kiemelt feladata a tudományos ismeretterjesztés. 

- Az összes- többi tényező hatását számottevő különbséggel a 
gimnazisták tartják jelentősebbnek. Gimnáziumba ma nagyrészt 
azok a tanulók jelentkeznek, akik szeretnének továbbtanulni, 
igy érthető, hogy a tanuláshoz =  a tudás megszerzéséhez való 
viszonyuk jobb, mint a szakközépiskolásoké. 
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Az apa i.akolai, végzettsége 

Valamennyi csoportnál a$uc.omnny információs indexe a leg- 
magasabb. Jelentősebb eltérést a  főiskolai-egyetemi végzett- 
ségü ós'a befejezetlen általános  iskolával rendelke ző s2ülők . 

gyermekei mutatnak, a pozitiv eltérés az előző csoport javá-
ra 0,15.r -   

Jellemző képet kapunk, he összeh€asonlitjnk a legmagasabb és 
a legalacsonyabb iskolai végzettségfix szülők gyermekeinek ada-
tait: 

1. 	 2. 	 3. 
f őisk.--egy. 	tanárok 4, 54 	könyv 	4,51 	TV 	4 4 
befejezetlen TV. 	4,50 	tanárok 4,32 	rádió 4,26 ált.isk. 

- Az  apa  iskolai végzettségének csökkenésével csökken a tanári 
ismeretek elfogadása. 	 . 

- A tanárok valamennyi  csoportntil az 1., illetve a 2. helyen 
szerepelnek. 	 . 

- Unél kevesebb iskolát végzett e szülő a TV szerepe annál 
jelentősebb az ismeretszerzésben. 

- Optimálisnak tekinthetjük a. magas iskolázottságu szülő gyér- 
mekének e tényező értékelését. 

- A második adatsor tipikus példája a hátrányos helyzetnek. 
- Az alacsony iskolai végzettségű szülők gyermekei  a  TV kivé-

telével valamennyi tényező hatását kevésbé értékelik. . 

A diplomás szülőtől gyermeke igen sok tudományos ismeretet 
tud átvenni /4,35/, a tényezők rangsorában a szülő e terüle-
ten  4. Az alacsony iskolázottsága szülő - lehetőségénél  fog-
va - keveset tud segiteni gyermekének 13,37/, a szülő a  rang-
sorban: 

 a párbiLlzamba állitás is igazolja a neveléstudomány alapve-
tő jelent6o6gü megál.lapitását: a környezeti hatások a személyi-
ségeejlőJ 's meghatározó tényezői. . 

Az iskola,és a pedagógusok feladata  világos és egyértelmű: 
minden lehetséges segitséget meg kell adni a fizikai dolgozók 
gyermekeinek és a hátrányos helyzetfix tanulóknak. Az iskolave 
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zetésnek ., a pedagógus pártalapszervezeteknek, a közoktatás 
vezetőinek mindent meg kell tenni azért, hogy e politikai 
jelentőségű pedagógiai feladat ne váljon üres frázissá. 

Értékes tapasztalatokat ad a tanulmányi eredmény szdrin-
ti bontás. Valamennyi csoport a vizsgált tényezők átlagát 
tekintve tudomány területén fogad el legtöbb információt. 
A gyengébb eredményt elérőknél e legtöbb azonban sokkal ke-
vesebb, mint a legjobb tanulóknál: 

tudomány információs indexe 

jeles 	 4,08 • 
közepes 	 3,79 • 
elégtelen 	 3.68 

Lehetetlen nem kiemelni a-vezető tényezőket és a mutatószá-
mokat - annyira tanulságosak. . 

1. 2. 3• :. 
index 

jeles tanárok 4,92 könyvek 4_,88 TV 	4, 63 4,08 
kn zepes tanárok 4,40 TV 	4.35 könyvek 4,34 Y#79 
elégtelen tanárok 4,20 szülők 	4.07 Inr 	400 3 .,68 

Elgondolkodtató adatok! 
Valamennyi csoportnál a tanulók a tanárok hatását tartják 
a legfontosabbnak..Mig a jeles tanulók e tényezőt maximá-
lisan elfogadják, addig a bukott tanulók értékelése alig 
jobb az átlagosnál több minősitésnél /d= 0,721/ 

A könyvek szerepének megitélésénél még nagyobb a szakadék! 
A legjobb eredményt elérő és a bukott tanulók között az 
eltérés 1,01., e tényező ez utóbbi csoportnál csak az 5. 

- A TV információs indexe is meredeken esik vissza. . 

w A jeles tanulók a fontos tényezőktől sokkal több tudomá-
nyos ismeretet fogadnak el, mint a gyenge eredményt elé-
rők. 

A legnagyobb pozitiv eltérés a következő tényezőknél van 
a két póluson lévő csoport adatait figyelembe véve: 
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könyvek 1,01 
folyóirat 0.87 
iskola 0,76 
tanárok 0,72 
kollégium 0,67 
TV  0 9 63 
rádió 0,50 

A gyenge tanulmányi eredmény fő oka kétségkivül a tudomá- 
nyos ismereteket hordozó tényezőkhöz való negatív viszo-
nyulás. 

0 

Az iskola feladata: nagyobb pedagógiai ráhatással emelni 
e tényezők információs hitelét e ,gyenge eredményt elérő ta- 
nulók előtt. Csak hosszu, következetes, sokirányu pedagógiai 
munkával lehet eredményes a munkánk e területen; 

d./ Politikával ka csolatos9 információk forrásai 

Az Összes tanuló adatait  figyelembe  véve e terület in-
formációs indexe: 3,72. A tudomány utén a politikai kérdé-
sekben fogadnak el tanulóink legtöbb információt a nevelési 
tényezőktől. Már önmagában e tény is cáfolja azt a gyakran 
elhangzó sommás megállapitást, hogy a mai ifjuságot a poli-
tikai kérdések nem érdeklik :. Az kétségkivül igaz a, hogy kor- 
szeriibb módszerekkel nevelőmunkánkat e területen  is hatéko-
nyabbá lehetne és kellene tenni. Saját területünkön én az 
előrelépés lehetőségét abban látom* hogy többet és nyiltab- 
ban beszéljünk az ifjuságot érintő ós érdeklő, közérdeklő-
désre számottartó tómákról. Alakitsunk ki olyan vitalégkört, 
melyet  a  nyilaság, őszinteség és a bátor felelősségvállalás 
jellemez. Ehhez olyan pedagógusokra van szükség, akik szoci-
alista társadalmunk elkötelezett hívei, nézeteiket a szemé- 
lyes meggyőződés, életüket a ;példamutatás jellemzi. Ahhoz, 
hogy a pedagógus a viták, beszélgetések szellemi irányítója 
legyen, feltétlenül `meg kell oldani a  pedagógusok  folyamatos 
tájékoztatását még a  "legkényesebbe kérdésekben is, különben 



maga is elbizonytalanodik. 

Politikával kapcsolatos kérdésekben a középiskola végzős 
tanulói a TV /4,28/, a rádió /4,24/ és a napilapok /4,20/ 
véleményét tartják legjelentősebbnek, az iskolatársak /3,18/ 
és a más felnőttek /3,08/ véleményét legkevésbé elfogadha-
tónak. Az mindenesetre örvendetes, hogy valamennyi tényező 
hatását közepesnél magasabbra értékelik. 

A kollégistáknál e tényezők fontossági sorrendje: TV, na- 
pilapok, rádió; a nem kollégistáknál: TV, rádió, napilapok. . 

A kollégisták a tanárok, napilapok, folyóiratok és az isko-
la  politikai véleményt formáló szerepét jelentősebbnek  tart-
ják, mint a nem kollégisták. 
Meglepő, hogy az ifjusági szervezet hatást mindkét csoport 
csak a 8. helyre sorolja. . 

A tanulók nemenkénti csoportositásánál is a tömegkommuni-
kációs eszközök a vezető tényezők. A lányok valamennyi té-
nyezőtől több információt fogadnak el, mint a fiuk. Az in- 
formációs hitel mutatószáma a 1 xnyoknái 3,82, a  fiuknál : 

3,53. A KISZ-nél a pozitív eltérés: 0,21. 

A gimnazistákn61 a legfontosabb tényezők: TV, napilapok, 
rádió; a szakközépiskolásoknál TV, rádió, napilapok. 
A gimnazisták kismértékben több információt fogadnak el á1- 
talában., az iskola .;, a KISZ,. a kollégium, a szülők és a ta-
nárok véleményét magasabbra értékelik. Mindkét csoport va-
lamennyi tényezőtől közepesnél több információt fogad el. 

Az apa iskolai végzettsége alapján történő bontás eredmé 
nye: 

- Valamennyi csoportnál a TV szerepel az első, a rádió a 
második helyen, 3. tényezőként a sajtó szerepét emelik ki 
a tanulók. 

- A legalább érettségivel rendelkező szülők gyermekei a rang- 
sorban elöláiló tényezőket fontosabbnak itélik meg ., mint 
az alacsonyabb iskolai végzettségű szülők gyermekei. 
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- A diplomás ős a legalacsonyabb iskolai végzettségit szü-
lők gyermekei a szülők hatását igen eltérően értékelik: 
az előző csoport által adott értékek indexszáma 4 s 20., 
az alacsony iskolázottsága szülők gyermekeinél ugyanez az 
adat 3,13. A különbség szakadéknyi: 1,071 ifjabb terület, 
melyen az alacsony iskolázottsstu szülők gyermekei hátrá-
nyos helyzetüek. Ezek a tanulók részben sás tényezőtől .. 
pótolják a hiányzó információkat. Pl. a mozi értékelése 
javukra mutat 0,33-os pozitiv eltérést ;. 

- A többi tényező véleményének elfogadásában is jelentős a - 
különbség a magasabban iskolázott szülő gyermeke-javára. 

Pedagógiai munkánkban , jól hasznocitható .összefüggéseket 
tárt fel a tanulmányi eredmény szerinti csoportositás: 	. 

- Egy-két sorrendbeli eltéré. ssel.az  ivott és elektromos 
sajtó valamennyi csoportnál vezető tényező. 
A tanuir;lányi eredmény Csökkenésével csökken a TV-tői el-
fogadott politikai jellege! információ mennyisége ; . 
Igen jelentős eltérés mutatkozik a többi tényezőnél 'is a 
jobb tanulók javára .: : s 

folyóiratok 0,79 	.. 

barátok  
könyvek 

o,67,  
4:,;  66 

napilapok 0,62 	- 

iskola 	' 0.55. 
AISZ 

 
0,51 	. 

kollégium 0,50 
tanárok 0445  

Elszomoritó ., de egyben igen figyelemre méltó adatok. 

A jeles tanulók sokkal több információt, véleményt- fogad-
nak el  a tényezőktől /4,00/, mint a bukott tanulók /3,541. 
A fenti adatsor bizonyitja, hogy e tanulók lemaradása nem- 
csak tanulmányi eredményben jelentkezik .. Az alacsony politi-
kai tájékozottságuk egyik forrása két :ségkivül a nevelési té- 
nyezőkhöp való nem  megfelelő viszonyulás. 
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A helyzet favitása csak a nevelési tényezők összehan-
golt, folyamatos, kitartó munkájával érhető el.. Kiemelt 
feladata van e. területen az ifjusági szervezetnek, az is- 
kolának és a tanároknak /elsősorban az osztályfőnöknek/* 

összegzésképpen megállapitható, hogy a középiskola vég'. .. 

zős tanulói a politikai információk területén a tömegkomp 

mu3nikáci©s eszközök hatását tartják a legjelentősebbnek. 
Különösen az alacsony iskolai végzettségü és a gyenge ered- 
ményt elérő tanulók politikai tájékoztatására, képzésére 
kell nagyobb figyelmet forditani a . sokoldalu szanélyisÁg 
formálásért felelős tényezőknek. 

e./ Vilá zettel ka+csolatos információk. forrásai. 

  

A világnézet átlagos információs indexe 3035„-ezzel a 
vizsgált területek közül a 4. helyen szerepel.- A tanulók 
a szülők /3,81/,..a tanárok í3.,691 és a könyvek _/3,57/ ha- 
tását értékelik legtöbbre e terülten, legkevésbé az isko-
latársak, a mozi és más felnőttek véleményét. E három té-
nyező kapott közepesnél alacsonyabb értékelést* 'Az iskola 
6. ., e KISZ és a kollégium 9-10.: a tényezők rangsorában, , 

igaz közepesnél jóval magasabb értékkel. 

A nem kollégisták világnézeti ' kérdésekben több ii fo, . 

ciót fogadnak el, mint a kollégista tanulók /d=:0,12/. 
E meglepő és szomoru tény okait e vizsgálat nem tudta fel-
térni. Kollégiumaink világnézeti nevelőmunkája alaposabb 
vizsgálatot igényel. A kollégisták a tanárok és az iskola- 
társak világnézetfozmáló véleményét fogadják el nagyobb mér-
tékben. 

Mindkét csoportnál a szülők, tanárok és könyvek a vezető 
tényezők.. -Az iskola hatását a kollégisták a 4. .,. a nem kol-
légisták a 9. /1/ helyre sorolják. A diákotthona, tanulók sa-
ját. intézetlik . Világnézeti nevelőmunkáját csak a 8. helyen : 

fogadják el.  
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A tanulók nemenkénti bontésa is értékes tapasztalatokat 
ad:  

- A. vezető tényezők azonosak a két csoportnál /szülők, . 

tanárok, könyv/. 
- Und az . elfogadott információk mennyiségét ., mind a té-

nyezők egyenkénti megitélésénél a lányok által adott 
érték magasabb, mint a fiuk hasonló adatai. 

-»"Mindkét csoport alacsonyan értékeli a'  felnőtt nemzedék 
világnézetformáló véleményét /2,7 és 2,8/. . 

Meglepő,..hoy a tanárok magas  értékelése ;mellett  az 
iskola  a  lányoknál 6. 9  a fiuknál csak a 8. 

- A kollégiumok a rangsorban a 9. helyen szerepelnek.. : 

- Az ifjusági szervezet sem  tudja maradéktalanul ellátni 
világnézetalakitó feladatát /10. a nevelési tényezők 
rangsorában/. 	 . 

Az e teriáleten elfogadott információk mennyisége a gim-
nazistáknál kismértékben nagyobb :. A szakközépiskolások a 

barátok és a mozi hatását jelentősebbnek tartják, mint a 
gimnazisták. Nazi  és a más felnőttek véleményének értékelé-

se marad csupán a közepes szint alatt .  

Az apa iskolai végzettsége jelentős mértékben befolyásol-
ja a nevelési tényezők megitélését világnézeti kérdésekben. 

- Az elfogadott információk Meenyisége csak kismértékit el- 
térést mutat  a magasabb iskolai végzettségit szülők gyerme-
kei javéra. /d == 0,09/. 

- Az első hár©m csoport a szülőket-, a. legalább általános is-

kolai végzettséggel nem rendelkező szülők gyermekei a ta-
nárokat jelölik'meg vezető tényezőnek. 

- A szülő értékelése és az apa iskolai végzettsége maximá 
lis rangkorrelációt mutat,- Azok a tanulók, :  akiknek apja 
diplomáié, a szülőket . tartják a legfontosabb világnézetala 
kitó tényezőnek /4,,20/, mig a legalacsonyabb végzettségű 
szülőket gyermekeik csak ,a 7. helyre rangsorolják igen a-
lacsony 3,261-os értékkel. Az eltérés 0, .941 A világnézet 
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területén az alacsony iskolai végzettségü szülő érett-
ségi előtt álló gyermekének kevés olyan információt tud 
adna, melyet az beépíthetne alakuló dialektikus és.tör-
ténelmi materialista szemléletit világnézetébe.;. Ez  az ob- 
jektiv , ok ujabb összetevővel gyarapitotta a hátrányos 
hélyzetet..,Logikus a következtetés, hogy ma már a hátrá-
nyos helyzet nem elsősorban anyagi  t ermé sz etil.: 

örvendetes, hogy a legalacsonyabb iskolai végzettségű 
szülők kollégista gyerekei saját intézetüket tartják a 
legfontosabbnak. 

Bármely tanulmányi eredményű csoportnál a. szülők véleménye 
a domináló, igaz a tanulmányi eredmény romlásával e hatás 
is csökken. A jeles tanulók a KISZ világnézetformáló tevé-
kenységét 2 «  helyen emlitik /3,96/, az elégtelen tanulók e 
tényezőt a 10 helyre rangsorolják 3 $ 13-dal. A legjobb ta-
nulók fogadnak el legtöbb információt a tényezőktől. 

A jeles eredményt elérő tanulók a következő tényezők ha-  
tésát lényegesen fontosabbnak tartják, mint az elégtelen ta-
nulók: 

eltérés 

KISZ 0,83 
könyvek 0,68 
iskola 04 54 
tanárok 0,48 
kollégium 0,42 
napilapok 0,42 

A gyenge erédinényü tanulók csak a mozi véleményét érté-. 
kelik többre., mint a jobb tanulók.'A hiányos tudományos is-
merettel rendelkező tanulók 'az  e téren jelentős tényezők 
véleményét alacsonyan értékelik, igy világnézetük is kevés-
bé szilárd. 

Az uj dokumentumok a középiskola számára feladatként je-
löli meg a következőket: "bontakoztassa ki és tegye tuda- 
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tossá tanulóiban a dialektikus és történelmi materialista 
világnézet alapjait olyan módon, hogy a tanultak valamint 
a társadalmi tapasztalatok vezessenek tudományos világné-
zethez", 34  

A világnézeti ismeretek területén ma az alacsony isko- 
lai végzettségű szülő gyermekei, a tanulményi követelmé-
nyeket teijesiteni nem vagy alig tudó tanulók a hátrányos 
helyzetűek. Az iskolának, a kollégiumnak és az ifjusági 
szervezetnek sokirányubb, tervszertlbb, tudatosabb, haté-- 
konyabb és összehangoltabb világnézeti nevelőmunkát kell 
végezni. 

Pontos ős slirgető feladat az előbbiek alapján hátrányos 
helyzetűnek tekinthető tanulók fokozottabb bevonása az is- 
kola és a KISZ-szervezet világnézeti jellega tevékenység-
rendszerébe. 

A szülők felelősségét növeli, hogy a 18 éves, érettségl 
előtt álló fiatalok tőlük fogadnak el legtöbb véleményt. 

Az iskola feladata: a nevelési tényezők célirányos tevé-
kenységének összehangolása a nevelés e fontos területén. 
Kiemelt jelentősége van a  szülőkkel vala szoros együttmü 
ködésnek. Az otthoni és az iskolai világnézeti nevelés 
összhangjának biztositása a tanuló harmóhikus személyiség-
fejlődésének alapvető feltétele. 

f./ Erkölccsel kapcsolatos információk forrásai 

Lenin az erkölcsi nevelés helyét a nevelés célrendszeré 
ben a következőképpen jelöli meg: "A mal ifjuság egész ne-
velésének, képzésének ős oktatásának arra kell irányulnia, 
hogy ezt az if j uságot kommunista erkölcsre nevel j e. "35 

A kommunista erkölcs legfőbb tartalmi jegyei:  
"A szocialista hazafiság és proletár internacionalizmus 
a szocialista humanizmus, az igazság szeretete /pontosság 



-74.- 

a szó mély értelmében/a a munkához való szocialista vi-
szony„ a munka becsülete és a szocialista tulajdonhoz való 
helyez viszony; a fegyelmezettség; céltudatosság, bátor-
ság, helytállás, a nehézségek legyőzésének` képessége; ne-
mek közötti erkölcsös kapcsolat. "36  . 

Eme rövid elméleti bevezetés után nézzük a ,vizsgálatda-
taft. 

A tanulók a nevelési tényezők átlagos információs hitelét 
3,29-re értékelik. igen sokat fogadnak el a szülői véle-
ményből /4,37/, majd a barátok /3,70/ és a tanárok /3,6o/ 
következnek a rangsorban. A mozi /2,79/ és a más felnőttek 
/2,98/ erkölcs fejlesztő hatását értékelik a legkevésbé: 
A többi tényező véleményét közepesnél nagyobb mértékben te-
szik magukévá. A kollégium az' 5., az iskola 6. a tanulók 
megitélése alapján. 

A kollégisták és nem kollégisták egyaránt a'`szülők. ba-
rátok, tanárok véleményét tartják a legfontosabbnak. Alkol- 
légista tanulók  a  szülők és a napilapok erkölcsformáló ha-
tását tartják jelentősebbnek, mint a nem kollégisták .. 
A künnlakó tanulók a KISZ véleményére e területen többét 
adnak /d=o,23/. E tényező további megfigyelésre, vizsgáló-
dásra vár. Az okok felderitése alaposabb vizsgálatot ágé- 
nyel,. Csupán a mozi erkölcs fejlesztő hatását nem tartják 
közepes .sszintünek a két csoport tanulói. 

I. 	 2. 	 3. 	 4•. 
• 

Lányok szülők 4,5o barátok 3,88 tanárok 3,64 koll 3,53 
Fiuk 	szülők 4,18 tanárok 3,.56. barátok 3,47 könyvek3,36 

Mint a. fenti rövid kiemelés is. mutatja: 
- Sorrendtől és az indexszám nagyságatél eltekintve e cso- 

portositásban is a szülők ., a barátok és a tanárok vélemé-
nye a leginkább elfogadott.. . 



- Kiemelkedő a szülők szerepe a lányok erkölcsi. nevelésé-
ben. 

- A fiuk egyetlen tényező hatását sem értékelik magasabb- 
ra, mint a lányok. 

A lányok javára jelentős po.zitiv eltérés mutatkozik bará 
toknál /d== 0,41/, szülőknél /d= 0,32/ és a kollégiumnál 
/d= 0,38/. Mint  az interjukból kiderült a tanulók az erkölcs 
Fogalmát nem értelmezték olyan széles körüen, mint ahogyan 
a bevezetőben leirtam. 

Az iskolatipus szerinti bontásnál is a szülő szerepe a  
legjelentősebb. A gimnazistáknál az iskola az 5 ..., a kollé-
gium 6. a tényezők rangsorában, a szakközépiskolásoknál 
f orditot t . a sorrend. A gimnazisták az iskola, az ifjusági 
szervezet, a tanárok és a barátok hatását jelentősebbnek 
tartják, mint a szakkzépiskolások. 

Az apa iskolai végzett°_ége szerinti bontásnál is minde-
gyik cso-ort a szülő erkölcsformáló véleményét értékeli a 
legtöbbre, de az iskolai végzettséggel arányosan csökkenő. 
mértékben /d= 0,36/.. A barátok, tanárok hatása jelentős 
még. A befejezetlen általános iskolai végzettségü szülő . 

gyermeke a kollégium e tevékenycégét a 3. helyre sorolja 
a tényezők rangsorában.:.' 	. 

Az erkölcs területén elfogadott vélemények mennyiségét 
a tanulmányi eredmény egyértelműen meghatározza. 

p1.: jeles 	3,38 
közepes 	3,25 	 . 
elégtelen 3 ,09 . 

Valamennyi vizsgálati. csoportnál a tényezők szülők, ba-
rátok,, tanárok sorrendje alakult ki.. A szülőkét e.  terüle-
ten a tanulók igen sokra. értékelik., jóllehet a tanulmányi 
eredmé.y.csökk.enésével erősen csökken e hatás: /drtin't=  0,47/. 
A 3. helyre rangsorolt tanárok véleményét már sokkal kevés.. 
bé fogadják el /d= 404 a .jeles tanulóknál/. A jeles. 
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tanulók lényegesen több információt fogadnak el az e gyes 
tényezőktől mint az elégtelen tanulók.Néhány jellemző el- 
térés: 

könyvek 0,63 
KISZ 0,60 
iskola  0,59 
más felnőttek 0,49 
kollégium  0,42 

A gyenge tanulmányi eredményt felmutató tanulök a szocia-
lista erkölccsel kapcsolatos nézeteket is igen rossz hatás-
fokkal veszik át. Ami különösen figyelemre méltó, hogy e 
nagy különbségek a nevelésért közvetlenül felelős tényezők-
nél is jelentkezik . 

Aktuális feladaként jelöli meg a KB állásfoglalása a kö- 
vetkezőt: " `A felnövekvő generáció társadalmi-nemzeti azon-

. subásra,- szocialista hazafiságra és internacionalizmusra 
nevelése szempontjából fontos f eladat a tanulok történelmi 
tudatának fejlesztése, különösen a közelmult történelmének 
jobbmegismertetése és megértetése'. 37 

Tudatosabb,; tervszerűbb és hatékonyabb erkölcsi nevelő-
munkára van szükség az iskolában, a kollégiumban és a KISZ 
szervezetben. E. területen eredménnyel hasznosithatják a pe-
dagógusok Dr. Szvétek Sándor: a hatékonyabb nevelőmunkáért 
cimü tanulmánygyüjteményét.. . 	 . 

Mindenképpen elérendő cél,,, hogy az érettségiző fiatalo-
kat - munkájukat, gondolkodásukat és életüket-B szocialis-
ta erkölcs normái jellemezzék.. 	 - 

g./ Életcéllal kapcsolatos információk forrásai 

Az életcél átlagos Információs indexe 2,93.. E terület fő 
jellemzője, hogy a tanulók kevés tényezőtől, kevés. informá-
ciót fogadnak el. Magasan értékelik a szülők véleményét: .. 

4,18. LIásodik-legfontosabb tényezőnek a tanárokat tartják,  
de már csak  3,32-dal.  A barátok, . az iskola és a könyvek vé- 
leménye jelent közepesnél többet. Legkevésbé a mozi /2,36/ 



életcélt formáló tevékenységét értékelik a középiskola vég-
zős tanulói. 

A kollégisták az iskolától és a  szülői háztól fogadnak el 
több véleményt életcéllal kapcsolatban, mint a nem kollégis-,. 
ták.. A kollégistáknál az iskola 4.., a kollégium 5....A nem 
kollégisták az iskola hatását 5. helyen értékelik. ., 

A lányok valamennyi tényezőre jobban hallgatnak,, mint a 
fiuk /dáti.= 0:,18/t A  legjelentősebb eltérés a szülők érté- 
kelésénél adódott%.4,,35-396 = 0 ,39. Az  iskolatipus szerinti 
bontásnál is - hasonlóan a tanulók nemenkénti összehasonli-- 
tésához a szülők szerepe a legjelentősebb. A gimnazisták 
a tanárokat sorolják a 2. helyre /3449/,'a szakközépiskolá-
sok a barátokat /3,24/. Legnagyobb az eltérés az iskola élet-
célt alakító nézeteinek elfogadásánál.: A gimnazisták javára a 
különbség 0,41 ..; A. fontos tényezők hatását a gimnazisták job- 
ban elfogadják mint a szakközépiskolások. 

Az apa iskolai végzettsége szerinti összehasonlitásnál is 
mindegyik csoportban a szülők szerepe kiemelkedő t  az alacso- 
nyabb iskolázottságu szülőkre gyermekeik e területen kisebb 
mértékben hallgatnak. A mgasabb iskoldzottságu - szülők gyéres . 

mekei a tanárok, az iskola és a könyv életcélt alakitó ható-
sát magasabbra értékelik mint az alacsony iskolai végzett-
ségü szülők gyermekei /d= 0,,16/. Az iskola hatását valamennyi . 
csoport közepesnél többre értékeli. 

A szülők a különböző tanulmányi eredményű csoportoknál is 
a legjelentősebb tényező. A legjobb tanulók fogadnak el csu-
pán közepesnél több információt /3,22/. A legnagyobb különb-
ség a jeles és elégtelen tanulók'között a következő ténye- 

.. 

zőknél mutatkozott a jeles tanulók javára: 

kollégium 1,17 
iskola 1,01 
tanárok 04 ,72 

• 
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E néhány adat arra enged következtetni, hogy a gyenge 
eredményt elérő tanulok életcéljának alakitésával, formáló-
sával keveset törődünk, pedig nekik lenne erre a legnagyobb 
s züksé fiiak. 	 . 

E terület adatai azt tükrözik, hogy a szülők kivételével 
a tényezők tevékenysége nem éri el  a  kívánt mértéket. A ta-
nárok éi°tékelése tudomány területén 4, 46, az életcélt ala-
kitó hatásukat végzős tanul©ink márcsak 3,32-ra értékelik.  
E két adat kiemelése is igazolja, hogy eddigi jelentős tö-
rekvéseink ellenére is a mai középiskolákban az oktatásköz-  

pontuság a jellemző.: feladatunk ., ,  teendőink világosak és egy-  
ért elmiiek.  

Nemcsak az iskolában van lényeges arányeltolódás. Ezt b•-•  

zonyitják a következő összehasonlitó adatok:  

tudomány életcél  

TV 4,40 2,73  
rádió 401  2 0 65 	 - 

könyvek 40 39 3,05  
folyóiratok 4,20 2067  

E jelentős eltéréseknek • seiképpen nem egyedüli oka a  
diákbeállitottság.. Valainennyi nevelési tényezőnek alaposan  

végig kell gondolni eddigi tevékenységét. Az előrelépés le-  
hetőségét én abban látom,.hogy minden tényező saját terüle-
tén a társadalmi • és nevelési céljainkkal összhangban az ed-
digieknél elkötelezettebben ,  és felelősségteljesebben többet  
vállaljon és tegyen a középiskolás ifjuság életcéljának ki-
alakitásában és formálásában.  

Pedagógiai munkáink sikerének egyik legfontosabb kritériu-
ma ., hogy tanulóinkban olyan pozitiv életcélt alakitsunk ki,  
mely a 12 évi nevelőmunka eredményeként meggyőződéssé válva  
segiti a fiatalt beilleszkedni a felnőtt társadalomba.  
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Törekedni kell arra, hogy a tanuló alakitson ki értelmes 
életvitelt. önmegvalósitását a szűkebb és tágabb közösség 
számára végzett hasznos tevékenységgel érje el, törekedjék 
személyes boldogságának megalapozására is.  

Ezzel a tényezők ész a vizsgált teriiletek egyenkénti elem 
zését befejeztem.. . 

Végezetül nézzük meg hogyan alakulta 
1./ A tényezők rangsora áz egyes témák tekintetében 
2./ Az egyes témák információs indexeinek rangsora az 

összes tanuló adatait figyelembe véve 
3./ A nevelés komplextényezórendszerének szubjektív meg 

itélése 
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1.. / Az egyes témák tekintetében a tényezők  rangsom  ~` ora 

Összesen 

- Divat: 	Barátok,, szülők, TV, iskolatársak, folyóirat, 
könyvek, napilapok, rádió, kollégium, mozi,isko.r. 
la , más felnőttek, tanárok, KISZ 

- Illem: 	Szülök tanárok barátok könyvek, kollégium,  
iskola, iskolatársak, TV, más felnőttek, rádió, 
folyóirat, KISZ, napilapok, mozi 

- Tudomány: Tanárok, TV, könyvek, rádió, folyóirat,napila-
pok, iskola, szülők, kollégium, mozi, barátok,is- 
kolatársak, más felnőttek, KISZ 

- Politika: TV, rádió, napilapok, folyóiratok, tanárok, 
könyvek, kollé,&,ium, szülők, KISZ, iskola, barátok, 
mozi, iskolatársak, más felnőttek 

- Világnézet:Szülők, tanárok, könyvek, TV, napilapok, rádió,  

folyóirat, iskola, KISZ, kollégium, barátok, isko-
latársak, mozi, más felnőttek 

- Erkölcs: 	Szülők, barátok, tanárok, könyvek, kollégium, 
iskola, TV, rádió, iskolatársak, KISZ, folyóirat, 
napilapok, más felnőttek, mozi 

- Iletcél: 	Szülők, tanárok, barátok, iskola, könyvek, kol- 
légium, iskolatársak, TV, folyóiratok, más felnőt-
tek, rádió, KISZ, napilapok, mozi 

2../ Az egyes témák 

Összesen: 

információs  

tudomány 
plitika  
illem 
világnézet 
erkölcs 
életcél 
divat 

indexeinek rangs®ra: 

3,85  

3,72  

3,37  

3,35  

3,29  

2,93  

2,73  

 

3,32  



3./ A nevelés kom•lea tén ezőrendszerének szub ektiv tanu-

lói meF;itélése  

Összesen tanuló 

Div. Ill. Tud, Pó1. Vn. 	Erk.. Lc: 	Atli 

4.: 

11. . 

2. 
1.: 

6.'. 
5.. 

13-14.. 

9-l0.. 

7. 

3. 

12. 
9-10. 

8. 

Barátok 	3,67 
Iskola- 
társak 	2,95 

Tanárok 	2,25 
Szülők 	3,59 
Más fel- 2,27 
nőttek 
Rádió 	2,66 
TV 	3,03 
Mozi 	2,49 

pokila- 	2, 67 

Folyói 	2,y1 
rat ok 
Könyvek 	2,81 

KISZ 	2,00 
Iskola 	2,37 
Ko11é i- 2 ,57 um/al './ 

3,73 

3,31 

3,84 
4,51 

3,21 

3,17 

3,23 
2,80 

2,98 

3,03 

3,51 
3,00 

3,37 

3,48 

13-14. 

 

3,50 

3,41 

4,46 
3,80 

3,22 

4,31 
4,40 
.3,55 

4,03 

4,2o 

4,39 
3,2o 
3,90 

3,57 

3,35 

3,18 

3,98 
3,68 

3,o8 

4,24 
4,28 
3,32 

4,20 

4,09 

3,86 
3,6o 

3,55 

3,72 

3,26 

2,99 

3,69 
3,81 

2,77 

3,41 
3,51 
2,89 

3,46 

3,41 

3,57 
3,33 
3,41 

3,33 

3,70 

3,12 

3,60 
4,37 

2,98 

3,13 
3,16 
2,79 

3,03 

3,04 

3,40 
3,08 

3,28 

3,35 

3,31 

2,77 

3,32 
4,18 

2,67 

2,65 
2,73 
2,36 

2,59 

2,67 

3,o5 
2,65 
3,11 

2,98 

3,50 

3,10 

3,59 
4,00 

2,89 

3,37 

3,48 
2,89 

3,28 

3,34 

3,51 
2,98 
3,28 

3,29 

Átlag: 2,73 3,37 3,85 3,72 3,35 3,29 2,93 3,32 

Megjegyzés: A csoportbontásnál keletkező rangsorokat a mel-
lékletben közlöm. 
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II. Tevékenvségi.endszer vizsgálata - wakorts , motiváció 

*A 

 

marxista személyiségelmélet szerint az  3gyént alapvető- 
en a tevékenységrendszere alakitja. A tanulő a tevékenység-
rendszere révén sajátitja el az ismereteket, a cselekvés 
különböző formáit, az érzelmi kapcsolatokat, szubjektiválja 
a társadalmi tapasztalatokat, bennük az értékeket és a szo- 
ciális kapcsolatokat is.  tevékenység folyamán alakulnak 
ki a tanulók személyiségének azon vonásai, amelyek képessé 
teszik arra, hogy alkotóan hassanak vissza környezetiekre, 
hogy meg tudjuk változtatni abban saját helyzetüket. . .. 
A nével6s1 tényezők értéke nem önmagukban van, hanem motivá.. - 
16,' tevékenységre késztető, az értékek interiorizálódását 
elősegitő, személyiségformáló jellegükben." 38  

Tanulóink a legkülönbözőbb területeken igen sokirányu te-
vékenységet végeznek.; A tevékenységrendszer összetétele, az 
egyes cselekvésfajták gyakorisága és motivációs szintje jel-
zi a személyiség fejlettségének a fokát is.. A vizsgálati ada-
tok megmutatják,. hogy végzős középiskolai tanulóink tevékeny-
ségrendszerét milyen szintre sikerült fejleszteni 12 évi ok-
tatás-nevelés eredményeként. Képet kapunk munkánk eredménye- 
iről*  hiányosságairól és az aktuális pedagógiai tennivalók 
ről. 

Szvétek Sándor által összeálhitott feladatlapot használtam 
fel az adatfelvétel során. 39  E kérdőívvel az ideológiai 
politikai, tanulmányi, fizikai munka :,, kulturális ., sport és 
közéleti tevékenység gyakoriságát és motiváltságát vizsgál-
tam. A tanulók ötös rangskála felhasználásával válaszolták 
a kérdésekre. 

Az egyes számok jelentése a  következő volt:  

A /motiváció/ 	B /gyakoriság/ 

5 szivesen csinálom 
4 érdekemben  611 
3 belátom, hogy szükséges 

igen gyakran csinálom 
gyakran csinálom 
átlagos gyakorisággal 

    

+ Az adatok az 5•. sz. melléklétben /243 247..o.-ig/ találhatók. 
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2 kényszerből teszem 	ritkán csinálom 
1 nem szoktam ilyen tevé 	nem végzek ilyen tevékeny- 

kenységet végezni 	 séget 

Ideoló_iai •©litikai tevéken sé. vizs_álat 

Az összes tanuló adatait figyelembe véve a politikai.te-
vékenység motivációs indexe 3, ,58, e tevékenység a 3 .. leg-
szivesebben végzett cselekvéstipus. A gyakorisági indexe 
3 ,,13 ,, mellyel a rangsorban a 2.-3.: e terület. 

A vizsgált politikai tevékenységeket végzős tanulóink a z. 
alábbiak szerint rangsorolják: 

mot. 
index 

gyak. 
index 

1./ TV poi.-i adáséinak hallgatása.,. nézése 3.82 3,39 
2,f pol.-i napilapok, folyóiratok olvasása 3?1  3,49 
3./ rádió pol.-i adásainak hallgatása 3,67 3,36 
4./ beszélgetés, vita pol. -i kérdésekről 3,66 2,95 
5./ részvétel. KISZ., uttörő munkában 3,56 3,06 
6./ részvétel politikai munkában 	. 3.06 2,54 

- Tanulóink politikai jellegü tevékenységeket az átlagosnál 
szívesebben és gyakrabban végeznek. . 

A vizsgált területek közül legkedveltebb tevékenységforma 
. a TV politikai adásainak nézése -., hallgatása ., leggyakoribb 
a politikai napilapok, folyóiratok olvasása. 

- A politikai munkában való részvételre tanulóinkat hatéko-
nyabban kell mozgósitani, több részvételi lehetőség.szük- 
séges. 

E néhány sommás megállapitás után nézzük kissé részlete-
sebben a politikai tevékenységek vizsgílatát. 

A rádió politikai adásait a tanulók 31 %-a hallgatja szi-
vesen, 4 w  nem végez ilyen tevékenységet. A TV politikai jel- 
legü . müsorait több tanuló nézi szivesen /36 %/,. gyakran 
42 9,. egyáltalán nem 3 5.. A I. részben azt láttuk, hogy a TV 



- .$4 - 

információs indexe nagyobb, mint a rádióé. Az összefüggés 
egyértelmü: attól a tényezőtől fogadnak el a tanulók több 
információt valamely területen -- amelyet szívesebben és 
gyakrabban hallgatnak. 

Örvendetes, hogy a  TV  népszerüsége nem csökkentette a po-
litikai napilap ós folyóirat olvasók arányát. 32 % .szivesen, 
18 % rendszeresen - 31 % gyakran olvas ujságot. 

A középiskola végzős tanulóinak több mint egyharmada /37 %/ 
szivesen beszélget politikai kérdésekről ,, , rendszeresen erre 
7 %-nak van ,  lehetősége. 	 . 

Szinte valamennyi középiskolai tanuló KISZ-tag - önként /I/ 
- és mégis csak 29 % végez szivesen KISZ munkát, 9 % kény- 
szerből, ugyanennyi egyáltalán nem. Ugy gondolom, ez az egyik 
lényeges oka annak ,,, hogy az ifjusági mozgalom munkáját ma  oly 
sok jogos - kritikai észrevétel kiséra.. Középiskoláinknak 
kíltelessége a mainál sokkal több pedagógiai segitséget nyuj-
tani ahhoz, hogy a KISZ a közösségi és politikai nevelés 
megval ósít árában hatékonyan tudjon ré s ztverin.i .. 

A kollégisták - nem kollégisták motivációs és gyakorisági 
indexe azonos :: Ez annál inkább meglepő mivel kollégiumaink- '  
ban,.sokirányu, tervszerü és szervezett politikai munka fo-
lyik kellene folyni - nevelőtanári irányitással és az ak- 
tivahálózat közrenü.ködéséve1. 

Az elvárásokat az 1981-ben megjelent kollégiumi nevelési 
terv konkrétan megfogalmazza , . felsorolva a sokféle foglal- 
kozási lehetőséget: . 

Megeml 4kezések és ünnepélyek. . .. tartalmának és politikai  
mondanivalójának kialakitásában vállaljon irányitó szere-
pet  a diáktanács. Kapcsolódjanak be politikai foglalkozd- 
sokba. Napjaink .hazai eseményeinek és a' jelentősebb vi- . 
lágeseményeknek mélyebb megértése érdekében olvassák a helyi 
ős a napilapokat, az ifjusági sajtót, a képes folyóiratokat; 
tekintsék meg ős beszéljék meg a TV-fórumokat, a fontosabb 
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politikai adásokat; vegyenek részt sajtófoglalkozáson, vi-
tázzanak közösségeikben politikai kérdésekről."40.  

A kollégistáknál a sajtóolvasás /3,61/, a nem kollégisták-
nál a TV politikai misorainak megtekintése a leggyakoribb 
/3,50/, s a legszivesebb-en végzett tevékenység is.. A kollé— 
giumok tervszerű munkáját jelzi,  hogy a  kollégisták sokkal 
rendszeresebben olvassák a politikai napilapokat és folyóira-
tokat /dg  0,23/. A kollégisták 54 %-a, a nem kollégisták . 

43 fi-a olvas gyakran politikai jellegű ujságot. 

A g5mnezista tanulók a politikai munkában szivesebben vesz-
nek részt mint a szakközépiskolások /3,79--3,53/. Legkedvel-
tebb tevékenységforma a gimnazistáknál 'a TV  ás a rádió polip- 
tikai műsorainak meghallgatása. Legnagyobb pozitiv distancia 
a gimnazisták javára az alábbi tevékenységeknél mutatkozott: 

TV nézése 	— 04,42 
rádió hallgatása 	— 0,46 
KISZ minka 0,34 

Mindkét csoport a sajtóolvasást végzi leggyakrabban,, leg- 
ritkábban. a politikai munkában vesznek részt /2,5/. 

A szakközépiskolai nevelési terv a következőképpen fogalmaz: . 

nA tanulók politikai kérdések iránti aktiv érdeklődését oly 
módon igyekezzünk kielégíteni, hogy a megszerzett ismeretek . 

vitákban., beszélgetésekben véleménnyé alakulhassanak, majd 
állásfoglalássá érlelődjenek. Az állásfoglalás már jó ala— 
pot teremt a cselekedet igényléséhez." 41 

KISZ munkát a gimnazisták lelkesebben végzik /3,75-3,41/ 
és gyakrabban /dgy 0,25/. 	

.. 

A gyakorlatban tapasztaltakat tükrözi a nemenkénti össze -
hasonlitás. A lányók a politikai tevékenységek közül legezi 
vesebben KISZ munkában vesznek részt /3,84/, a TV és a rádió ' 

politikai jeilegü adásait is érdeklődéssel figyelik. A fiuk-
nál a TV politikai müsorai, beszélgetés politikai kérdésekről 
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és sajtóolvasás a legkedveltebb .. A lányok javára mutatkozik 
erős eltérés a KISZ munkában való részvétel motiváltságánál 
/d= 0,65/ és gyakoriságában /d= 0,40/. A lányok 39 5Sisa t  a  
fiuk 14 971,-a végez szivesen KTSZ munkát. Nem vesz részt az 
ifjusági mozgalom tevékenységében a lányok 6 % a, ' a fiuk 
13 %-a. A fiuk politikai kérdésekről beszélgetnek sziveset-
ben /d= 0,32/. A TV és a sajtó mellett a fiuk töltenek el 
több időt. Különösen a fiuknál kell javitani a politikai: mun-
kában való részvétel motiváltságát. 

A politikai tevékenység motiváltsága, illetve gyakorisága 
és az apa iskolai végzettsége a legmagasabb korrelációt mu- 
tatja. A maximális eltérés 04 46.. Két szomszédos csoport kö-• 
eta a legnagyobb különbség a 8 osztályt végzett és a befe- 
jezetlen általános iskolai végzettséggel rendelkező szülő 
gyermekeinek politikai munkához való hozzáállásában és gya-
koriságában van az előbbiek javára /dm=  0,22;: day=  0,24/. 

Az iskolában és a kollégiumban a pedagógusok több figyel- 
met forditsanak az alacsony iskolázottságu szülők gyermeke- 
inek politikai munkába való bevonására és megszerettetésére. 
A hátrányos helyzetet a középiskola nem tudja feloldani 4 
áv alatt. 	 . 

I,egkedvel tebb politikai tevékenységformák az egyes kate-
gőriákban a következő: 

főiskola-egyetem: sajtóolvasás 	 4,06 
középiskola 	TV politikai milsorai 	3 .,95 
szakmunkásképző 	TV politikai miisorai 	3,76 
ált. isk. 8. o. .t TV politikai műsorai 	3,73 
bef..-Lon ált i. t TV politikai műsorai 	,3,71 

A magasabb iskolai végzettségü szülők  gyermekei.aziveseb-
ben és gyakrabban végeznek politikai. tevékenységet. Nagy el-
térés jelentkezett javukra ez alábbi, cselekvésformáknál) 
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 ' mot. gyak. 
beszélgetés, vita politikai kérdésekrőlt 0,77 0,53 - 
sa j tóolvabás • - 0,61  Os 51 

, .  részvétel  K.T.SZ. munkában . : 0,48 0y57 	. 
részvétel politikai  munkában.  O,,37 0,57 

A vizsgálat adatai egyérteimüen azt jelzik, hogy a szülő 
iskolai vé.gzettsége jelentőn mértékben meghatározza az 
érettségi előtt álló fiatal politikai tevékenységrendszeré-
nek _szinvonalát. Az iskola a jelenleg alkalmazott módszerek-
kel nem képes a hátrányt megszüntetni.. -A-  fentiek igazolásá 
ra két tevékenységtipust emelek kis e 	 .. 

sajt©oivasás 	besz .. pol. kérdésekről 
mot.  _ gyök.: 	mot.> 	gy 

főiskola-egyetem 	4,06 3,75 	4.,41 	3,:19 
középiskola 	3,83- 3,53 	3,92 	2,86 
szakmunkásképző 	3,66 3,53 	3.}62 	2,99 
alt.. isk. 8. o. 	3,59 3,38 	3,47 	2,90 
bef.-len ált.isk. 	3,45 3 ,;24 	3. 24 	2, 66 .. 

Annak, hogy az alacsonyabb iskolai végzettségü szülő ke-  
vesebb segitséget tud adni gyermekének, ennek az objektitt 
okokon tul szubjektiv összetevői is vannak. Az  iskolának.,. . 
a kollégiumnak és a KISZ-szervezetnek az eddigieknél haté 
konyabb módszerekkel sokkal többet kell  tenni  az alacsony 
iskolai végzettségű szülők gyermekeinek fokozottabb aegité- 
séért A hátrányos helyzet csökkentése a nevelés irányitó 
tényezőinek fontos feladata.. 

A tanulmányi eredmény'egyértelmüen meghatározza 'a tanulók 
politikai munkához való hozzáállását és gyakoriságát. 
Ugyanaz a pedagógiai munka és egyéb ráhatás sokkal nagyobb 
hatásfokkal jelentkezik a jó tanulóknál., mint a gyenge ered-
ményt elérőknél. 	 . 
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besz.. pol ..-i átlag 	KISZ munka 	kérdésekről 
mot. gyak.. mot. gyak. mot. gyak. 

jeles 4,06 3,47 3,96 3,58 4,29 3,42 
elégtelen 3,32 2,81 2,80 2 0 60. 3,27 2,.60 

eltérés  0,74 0, 66 1,16 0,98 1,02 0,82 

A jeles tanulók a tevékenységek nagy részét meggyőződés-
sel és szivesen végzik, a bukott tanulók hozzáállása a njó" 
szintet egyetlen területen sem éri él. ig a' legjobb tanu- 

6k 33 %-a szivesen és rendszeresen, , illetve gyakran 50 
'végez KISZ munkát„ addig a leggyengébb tanulóknál e két a-
rány: 7 %s ill.  14 %. Á többi területen is lényegében.ha-
son1ó a helyzet. 	 .. 

A legjobb tanulók kiemelkednek a TV politikai műsorainak 
megnézésében /4,29/ és a politikai kérdésekről való vitá- 
ban /4,291. A vizsgált tevékenységeket megfelelő gyakori- 
sággál végzik ezek a tanulók.- . 

A gyengébb eredményű tanulók fokozottabb aktivizálása a 
tevékenységrendszer e területén hozzájárulna személyiségük 
magasabbszintü fejlettségéhez.. A politikai jellegig tevé- 

kenységekhez való viszonyulás fejlesztése kedvezően befo 

lyásolná , az.iskolai követelmények teljesitését, azaz javul- 
na a tanulmányi eredmény fis .. .. 

összegzésképpen megállapitható, hogy a középiskola vég-
'zős'tanulói sokirányu ; politikai tevékenységet végeznek. 
A tömegkommunikáció adta lehetőséget felhasználják politi-
kai tájékozottságuk gyarapitására 

A vizsgálati adatokból következik az iskola ás a kollé 
gium feladatas 'több figyelmet kell fordítani az alacsony 
.iskoiázoLtságu szülők gyenge eredményt elérő tanulóinak 
pólitikai tevékenységbe való szélesebb körű bevonására és 
az érdeklődés felkeltésére. . 
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2./ Tanulmányi munkavizsgálata  

A tanulói tevékenységrendszer tanulmányi munkával kapcso- 
latos részét az alábbi öt kérdéssel vizsgáltam: 

tanulás 
- a kötelező tananyag kiegészitése, önképzés 
- továbbtanulásra előkészitő tanfolyam 
- szakköri munka iskolában, kollégiumban 
- mások segitése a tanulásban.. . 

Az összes tantiló adatait figyelembe véve a tanulmányi  
munka motivációs indexe 3,54 a gyakorisági index közepes-
nél alig  valamivel jobb /3,13/. Ezen viszonylag alacsonyabb  
értékek magyarázata as, hory a középiskola végzős .tanulói- . 

nak jelentős része nem tanul tovább, ezért ezek 'a tanulók 
nem, vagy csak egészen kis arányban járnak előkészitő tan-
folyamra és szakkörre. A kötelező tananyag kiegészitése is  
főként azokra a tanulókra jellemző.,, akik szeretnének tovább-
tanulni.  

Az öt vizsgált terület átlagát tekintve a .  tanulmányi te-
vékenység a rangsorban a harmadik helyen  szerepel. Ha  csak  
a tanulás gyakoriságát hasonlítjuk a más t .ipusu tevékenye" 
ségterilletekkel,, akkor a kép tapasztalatainkkal megegyező ::  
a tanulás a középiskola végzős tanulóinak alapvető tevékeny-
sége /az összes tevékenység .átlagos gyakorisági indexen 2, ,8 .6,  
a tanulásé 3,75/.  

A vizsgált öt kérdés közfia, a legalapvetőbb cselekvésforma  
a tanulás. Tanulóink a fenti öt terület _közül a tanulást  

végzik a legszivesebben /3,95/°és leggyakrabban /3,75/ ,.Szi  
vesen tanul 19 ; , érdekében áld. 55 %--nak,, kényszerből 2 %.  

A gyakoriság is  ,megnyugtató képet ad: igen sokat tanul 36 IS  
sokat 31 (s, közepes mértékben 28 , keveset 4 % és csupán 
1 %o nem tanul semmit.  
Az érettségi vizsga közeledte jó hatással van a tanulók ta-
nuláshoz való viszonyára. 
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Gyakori és kedvelt tevékenység a kötelező tanényagkie 

gészitése a. tanulók 47 53,-a részére. Ez az arány igen ked-

vező. A továbbtanulásra előkészitő tanfolyamra minden 6. 
tanuló jár szivesen és folyamatosan. A tanulók fele egyál 
talán nem jár előkészitőre. A. szakköri munkát kedvvel vég- 

zi a tanulók egyharmada, igaz a rendszeresen résztvevők 
aránya lényegesen kisebb /14 v/. Érdekes képet mutat, ha 
összehasonlítjuk a mások segitése a tanulásban tevékenység 
gyakoriságát és motiváltságát. Szivesen segít 52 ;a,, de  fo-
lyamatosan ezt a munkát mér csak 8 % végzi. Egyáltalán nem 
segit 11 %. Ezek azok a tanulók,, akik objektív okok miatt 

nem segítenek ., maguk szorulnak támogatásra. 

A fenti kép azt  mutatja,  hogy középiskolás ifjuságunk 
végzős tanulóinak jelentős része a tanulmányi munkát szí -

vesen és rendszeresen végzi. 

A kollégiuml nevelési terv a következő főbb követeimé- ; 

nyeket támasztja a tanulókkal szembeni "Végezze a tanalmé. 
nyi munkáját tervszerűen,,:. rendszeresen. Váljék igényévé a 

permanens önképzés ... Nyujtson segítséget társainak a tana.- -  
mányi munkában." 42  

E követelményekkel állítsuk szembe a valós helyzetet. 

A kollégista tanulók jobban látják e tevékenység aziiksé- ■ 

gességét és hasznosságát,. tanulásuk rendszeresebb mint a 
nem kollégistáké /d= 0,20/. A kollégisták a leggyakrabban 
végzett tevékenységként a tanulmányi munkát jelölik meg 
/3,28/, a nem kollégisták csak a 3. helyre sorolják /3,06/ .. 

A tanuláshoz való viszony mindkét csoportnál azonos, de 
a kollégisták többet ás folyamatosabban tanulnak. Iiegiepő -en . 

nagy különbség van e csoport javára a szakköri munkában va- 
ló részvétel motiváltsága /d= 0,65/ ás gyakorisága /d=0,50/ 
között. A bejáró tanulóknak objektív okok miatt rosszabbak 
a lehetőségeik. A kollégisták szívesen segítenek társaiknak 
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a tanulesban és lényegesen gyakrabban mint a nem kollégis-
ták. A továbbtanulásra előkészitő tanfolyam lehetőségét 
egyik csoport sem használja ki kellő  mértékben.  E. térületen 
kiemelkedő jelentősége van az iskola és a kollégium folya-
matos egyÜttmüködésének. 

Jelentős eltérést ad az iskolatipusonkénti csoportosi-= 
tás :. A gimnazista tanulók tanulmányi munkája lényegesen ma- 
gasabb szintű mint a szakközépiskolás tanulók ezirányu te-

vékenysége. Szemléltetésképpen néhány bizonyitóere :jü adót: 

gimnazisták 	azakközépisk. . eltérés 

mot.  -gyak. mot. gYak• mot.. gyak. - 

átlag 3,75 3,44 3.30 . 2.93 0,45 0,51 

önképzés 4,09 3,69 3.45  3:.00 ; 0,64 0,69 

előkész..tenf. . 3,36 3,31 2,35 2,,:21 1,01 410 
• 

-- A gimnazista tanulók legszivesebben a.tanulást /4,06/ és . 

a kötelező tananyag kiegészitését végzik. 48 % folyama-
tosan és sokat;  26 % rendszeresen és az átlagosnál töb-► 

bet tanul.. . 
- A ..szikközépiskolások a tanulást /3 .,76/ kisebb meggyőző.-- 

déssel és kitartással végzik.: Továbbtanulásra előkész .i-
tő tanfolyamon való részvételük igen alacsony - 10.E  jár 
rendszeresen. 

- Szignifikáns különbség mutatkozik a kötelező tananyag . ki- 
egészitésénél és az önképzés területén is.  

A szakközépiskolai tanulók tanulmányi munkafegyelmét min-
den  területen janitani kell... Nagyon kevés tanultnál vált a.  
tanulás belső igénnyé /11/ 12 évi tanulás 

A vizsgálati adatok tükrében megállapitható,. hogy a gim-
náziumban tanulók lényegesen magasabb szinten teljesitik a 
nevelési - oktatási terv követelményeit. Idézet a dokumen-
tumból: "Az iskola nevelő-oktató munkájának fontos pedagó-
giai szempontja a tanulói aktivitás és az önálló ismeret-
szerzés sépességónek kialakitása." 43 
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A nemenkénti összehasonlitásból kitűnik, hogy a lányok 
szivesebben és gyakrabban  végeznek tanulmányi munkát,; mint 
a fiuk. 

átlag. 	tanulás 	mások segitése 
mot. gyak mot. gyak. mot :. gyak. 

Lányok  34 62 3427 3,99 4,23 4,16 3,05 
Fiuk 3,37 3,02 3,75 3,65 3.35 2,72  
Különbség 0,25 0,25 0 .,_ 24 00 58 0,81 0,33 

- A továbbtanulásra előkészitő tanfolyam kivételével vala-
mennyi vizsgált kérdésben :a lányok aktívabbak, szorgal-
masabbak. 

- Mindkét csoportnál leggyakrabban a tanulást végzik. A _ :  
0,58-os eltérés a lányok javára azt mutatja :, hogy a 
fiuk sokkal kevésbé kitartóan tanulnak.  A lányok szorr- 
galmát példaként lehet ás kell állitani . fiuk elé 

Az öt vizsgált cselekvésforma közül a fiuk a tanulással 
töltik legszivesebben idejüket,' a lányok magasfoku kész- 
séget mutatnak gyengébb eredinényii társaik segitésébem. . . 

Érdemes lenne megvizsgálni a segitőszándékban mutatkozó 
igen nagy eltérés pszichológiai okait. Kérdés iskoláink.,, 
kollégiumaink felhasználják-e kellő mértékben ezt a kedve- 
ző pedagógiai lehetőséget a tanulmányi munka javitására., a 
közösséghez tartozás érzésének erősitésére. 

A tanuln=:nyi munka motivációs és.gyakorisági indexe erős  
pozitiv korrelációt mutat az apa iskolai végzettségével. . 
A főiskolát-egyetemet, illetve középiskolát végzett szülő 
gyermekének tanulmányi munkája lényegében azonos és jelen-
tős mértékben jobb, mint  az ennél kisebb iskolázottságu szil- 
lő gyermekének tanulmányi tevékenysége. A mindkét szempont-
nál meglevő 0,3-es különbség azt mutatja, hogy a lemaradás, ,, 

a hátrány 12 évi /vagy több/ intézményes oktatás - nevelés 
eredményeként sem - szűnik meg teljesen. A hátrány halmozó-
dik, a tudás ollója egyre nyílik. 
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A hátrány nem a tanuláshoz való viszonyból, illetve a 
tanulási a forditott időből adódik, mert ez utóbbinál a leg-
alacsonyabb iskolai végzettséggel rendelkező szülők gyerme-
kei a Legszorgalmasabbak, hanem a kötelező tananyag kiegé-
szitésew  illetve az elókészitőkön való részvétel és .e tevé- . 
kenységekhez való viszonyulás alacsony szintjéből adódik. 
E két utóbbi cselekvésforma tudásgyarapitó hatását azok 
a tanulók használják ki a legjobban, akiknek a szülei  leg-
alább. középiskolai végzettséggel rendelkeznek.  Ennek  oka, . 
hogy ezek a szülők objektiv lehetőségeiknél fogva eredmé-
nyesen és 36 irányba tudják orientálni gyermekük tevékeny-
ségét. Ezek a tanulók az önképzés fontosságát és az előke- 
szitőkön részvétel jelentőségét jobban megértik e tévé 
keneységéket a tanulok 60 %-a belső meggyőződésből ős fo-
lyamatosan végzi. Csupán 4 % nem egészíti ki önképzéssel 
az iskolában tanultakat.  

Az önképzés lehetőségével az alacsony iskolai végzettsé- 
'szülők gyermekeinek 34 %-a égi., . 27 % ritkán vagy egyál-

talán nem egészíti ki az iskolai tananyagot.  Az előkézi 
tűkön való részvétel gyakorisága 0,76-os eltérést mutat a 
diplomás szülők gyermekeinek javára. 

Az iskola azonos lehetőségeket biztosit a tanulók számá. 
ra, következésképpen az eltérés a hatékony szülői tevékeny-
ség eredménye .. 

Az iskola, és a tanárok feladata mindebből adódiks 

1.7 A felzárkóztatás segitségével csökkenteni a különbséget. 
2:/ A hátrányos helyzetit tanulók tanulmányi munkáját . még 

fokozottabban segiteni, orientálni a tevékenységválasz- 
tást. 

3../ A tehetséggondozást az alacsony iskolai vé .gzettségü 
szülők gyermekeinél kiemelten kezeljük. : 

Lehetőségeikhez mérten a diplomás szülők gyérmekei nem ad-
nak társaiknak annyi segitséget amennyit tudnának. Elsősor 
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ban a s zülői. házuk - de  az iskolának is - jobban oda kell 
figyelni ezeknek a tanulóknak a kollektiv szellemü nevelé-
sére. A mutat3szém értéke nem kritikusan alacsony, de fi-
gyelmeztető. 

Az mindenképpen várható volt,, hogy a tanulmányi eredmény 
és a tanulmányi tevékenység között szQros 'összefüggés áll 
fenn.  A pozitiv korreláció 'maximAlis :. A tanulmányi eredmé- 
nyek terrile;én jelentkező eltérések két - valósiiriüen dön- 
tő - okát a vizsgálati adatok pregnánsan felszinre hozták. 
E két tényező a tanulmányi tevékenység motiváltsága és e . 

cselekvéstipus gyakori sága. 

Nem  fogalmazunk erősen,, ha azt mondjuk,  hogy a jeles' ős ' 

elégtelen tanulók tanulmányi munkája között szakadéknyi 
különbség van. Az átlagértékek a főbb csoportoknál a követ-
kezők: 	 . 

motiváció gyakoriság 

jeles 4,33 3,98 
közepes 3,23 2,79 
elégtelen . 2,69 2,17 
eltérés 1,64 .1,81 . 

-- A j$ eredményt elérő tanulók magtus szinti belső meggyőző- 
désből és folya.mtosan, rendszeresen végeznek tanulmányi 
tevékenységet .. . 	 . 

Következtetés: a jó eredmény eléréséhez szorgalom  és ki- 
tartás mellett szükséges, hogy a tanuló munkájában örömet 
találjon, ne érezze kényszernek. 	. 

- A közepes tanulók munkájukat döntően azért végzik,, mert 
szükséges ., az átlagosnál kevesebbet végeznek ilyen tevé-
kenységet. . 

- A bukott tanulók keveset, ritkán és kényszerből tanulnak. 
Az eredményes tanulás pedagógiai - pszichológiai feltéte-
lei  legkevésbé náluk van  meg. 

- A poláris csoportok között eltérés egészen döbbenetes. 
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A jobb eredmény eléréséhez szükséges a folyamatos, rendsze-
res tanulmányi tevékenység és az örömmel végzett munka. 

Az előbbi területen a szülők, illetve a kollégium tehet so-
kat ,, mig a munka  megszerettetésénél az iskola és ezen belül 
a szaktanárok szerepét látom legfontosabbnak: 

Az: egyes kérdések vizsgálata, elemzése is megszivlelendő 
korrelációkat tár fel. 

A középiskolai tanulóink légfontosabb feladata a tanulás. 
A jeles tanulókat magas belső motiváció és állandó ., folyama-
tos tanulás jellemzi /m = 4,46; gy = 4.63/. A  jeles tanulók 
54 %-a szivesen tanul,,. 42 %-a mert érdekében áll:.. Az elég-
telen tanulók közül senki nem végzi a  tanulást belső meg 
győződésből ,. A legjobb eredményt elérők 74 /i-a .folyamatosan 
tanul, a bukott tanulók közül saját. bevallásuk szerint - 
csak minden  ötödik. .A mutatószámok "kemény" eltérést ' jelez-
nek /dm=. 1 ,13; dgy  1,63/. 	 . 

Taészetesnek vehetjük, hogy a jobb tanulók szivesen és 
gyakran egészítik ki az iskolában hallottakat más tudomá-
nyos csatornákon. keresztül, ;  önképzésük tudatos és rendaze?-
res. A közepesnél rosszabb tanulóm - akik az iskolai anyag-
gal  is csak keveset és kényszerből foglalkoznak . ,- önképzés 
síikre csak kevés energiát forditanak. A tudományos techni-
kai forradalom és az ismeretek rohamos növekedése ma minden= 
kitől megköveteli az egész életen át tartó ;  permen önkép-
zést. Lzéát a nevelésben résztvevő valamennyi tényezőnek, 
mindenekelőtt az iskolának alapvető feladata a. tanulók '..ön-
álló ismeretszerzési képességének kialakitása.. Az állandó 
inmüvelés iránti belső Igény jellemezze a középiskolát vég-
ző if jusá.gat. 

Továbbtanulási igénye és esélye a. jó eredményt elérő" tana-
lóknak van. Szándékuk 'a továbbtanulás., ezért elsősorban  és 
tulnyomórészt ők látogatják az előkészítő tanfolyamokat.' 
A mutatószám eltérése a  motivációnál 1,96, a gyakoriságnál . 
2,401 A vizsgálati adatok a gyakorlatban tapasztaltakat tük-
rözik. 
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Már a- jeles és jó tanulók szakköri tevékenysége is' jelen- 
tős eltérést mutat a jobb tanulók javára.. Érthető okok mi-
att a gyenge tanulók részvétele tudományos szakkörökön ala- 
osony. A pozitív distancia a legjobb tanulók javára 1,26. 

A. jeles és jó tanulók szivesen'segitenek társaiknak a ta-
nulásban /4054 és 4 .,14/. A gyakoriság közepesnél  alig  vala-
mivel magasabb mutatói azt jelzik *  hogy sok még a kihaszná 

Iatlan lehetőség e tevékenységi formában /pl. tanulópári 
rendszer kiépitése az egymáshoz közel  lakó tanulóknál/. . 

Összességében megállapitható - mégha differenciált uér-  
tékben is hogy a középiskola végzős tanulói tulnyomórészt 
becsületesen, lelkiismeretesen tanulnak. Sokirányu tanulmá-
nyi- tevékenységet végeznek. Kiemelten figyelni és segiteni 
kell' az alcsony ,  iskolai végzettségü szülők gyermekeinek ta- 
nulását és a tanulmányi követelményeket alacsony szinten 
teljesitő tanulók munkavégzését. 

"A  tanulást a tanári és szülői követelménytámasztás és a 
tanulók sikerélményei,. majd az érdeklődés és az értékek tu-
datosulása motiválja. Ezáltal a tanuló egész személyisége 
gazdagodik, megszokja,,  meg  is szereti . a rendszeres munkát,,; 
megszilárdul kötelességérzete és fejlődik művelődési igénye 
is.n 44  E pedagógiai gondolatmenet következetes.megvalósi- 
tása eredményeként. lényagesen javulhat a középiskolai tanu-
16k tanulni ínyi tevékenysége,, a motiváltság és a gyakoriság• 
egyaránt:. 

A hátrányos helyzetben levő tanulók felzárkóztatását ki-
emelt feladatnak kell tekinteni. Ez politikai jelentőségű " 

pedagógiai feladat. Mindent meg kell tenni,: hogy a hátrányos 
helyzet ne termelődjön ujra... 

A. gimnáziumi nevelés és oktatás .  terve a felzárkóztatás 
fontosságára külön felhivja a figyelmet: "Az első osztályba 
lépő tanulók neveltségi szintje, felkészültsége - különböző 
okok, tényezők következtében - jelentősen eltérő. A tovább-
haladás esélyegyenlősége érdekében gondos és sokoldalu . 
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vizsgálatok, felmérések figyelembevételével már az első osz-
tályban fel kell zárkóztatni a többiekhez azokat a tanúlókat, 

akik valamely vonatkozásban lemaradást mutatnak. A gimnáziumi 
nevelésnek mindvégig külön gondot kell fordítani azokra, akik 
életkörülményeik vagy alapismereteik bizonytalansága miatt 

nehezen teljesitik a gimnázium követelményeit, lassabban  ha-
ladnak a tanulmányokban. Minden pedagógiai eszközt fel kell 
használni további lemaradásuk megakadályozására." 45  

A felzárkóztatása nemcsak a gimnáziumban van szükség, a 

szakközépiskolákban is. Kár; hogy az "uj dokumentumokból" ez 
kimaradt és a gyakorlatban is csak néhány helyen végzik e te-

vékenységet tervszerüen és folyamatosan. 	. 

A tanulmányi tevékenységek szervezésében kiemelt szerepe 
van  az  iskolának, a szaktanároknak és az osztályfőnöknek.Szo- 
rosan együtt kell működni a hatékonyabb tanulmányi munka ér- 
dekében az iskolának, a kollégiumnak, az ifjusági szervezet-
nek és a szülői. háznak, 

3./ A fizikai munka vizsgálata 

"A szocialista társadalom.:. az iskolák feladatává teszi, 
hogy a fizikai munka és a fizikai munkás tiszteletére nevel-
jék növendékeiket, mégpedig oly módon, hogy őket magukat is 
vonják be a fizikai munkába ."4 . 

A tanulók munkára nevelése - mind egyéni életük mind a tár-

sadalom fejlődése szempontjából - az egyik legjelentősebb ne-
velési feladat. drökérvényü Makarenko megállapitásaa "A gyer-
meknek el kell tudnia végezni olyan munkát is, amely nem kü- 
lönösen érdekli, amely első pillanatra unalmasnak látszik. 

Általában ugy neveljék, hogy a munka '- erőfeszités döntő mo-

mentuma nem a munka érdekessége, hanem a haszna és szükséges-
sége legyen. ... később, ahogy a gyermek fejlődik,, a legkel-

lemetlenebb munka is örömet szerez neki, ha annak társadalmi 
értéke világos számára." 47 



-98- 

A munkára nevelésnek már a legkisebb korban még kell kez- 
dődni a, családban. E permanens feladat szerves része kell 
hogy legyen az óvodai, az általános - és középiskolai né- 

velőmunkának. 

A tanulói tevékenységrendszer e komponensét az alábbi 

kérdésekkel vizsgáltam¢ 

- részvétel az otthoni fizikai munkában 
- részvétel az iskolai közösségi munkában 

részvétel a kollégiumi munkában 

• részvétel az iskolán kívüli társadalmi munkában 

- idősek, öregek, rászorulók segitése 
• 

: { A megye végzős középiskolai tanulói legszivesebben.és leg- 

gyakrabban a fizikai munka jellegű tevékenységet végzik 
/m= 3,81,. illetve gy= 3,23/. A vizsgálat adatai azt tükrö-
zik, hogy középiskolás tanulóink a fizikai munkátől sem ri-

adnak vissza, sőt számukra . ez a legkedveltebb tevékenységi 

teriilet. Mindkét szempontnál az otthoni fizikai munkát rang-
sorolják első helyre. 66 % ezivesen segit otthon,_céupán 2 % 
érzi kényszernek e tevékenységet. A motivációs index magas 
értéke/4,41/ jelzi, hogy e korosztály jelentős része csa-
ládszerető, segítőkész. Ezek az adatok is igazolják, hogy a 

tömegkommunikáció által gyakran bemutatott ifjusággal kapcso-
latos negativ jelenségek nem általánosithatók /a középiskolás 

ifjuságot nemcsak a könnyűzene érdekli, a csöves "ideológia"  
jelentéktelen mértékit/0 40 1 folyamatosan, 32 % gyakran se-'  

git otthon, egyetlen tanuló sincs aki ne vállalna részt a 
családi munkamegosztásban. .A gyakorisági index értéke magas 
/4,06/. 

Tanulóink iskolai, kollégiumi munkához való viszonya jó 
/3,85/, intézményük közösségi munkájában átlagosnál gyakrab- 
ban vesznek részt. 33 % végez szivesen iskolai közösségi mun 1 
kát, ugyanezen tevékenységet 6 % érzi kényszernek és csupán 
1 % nem végez közösségi munkát. 
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Az ifjuság munkára nevelésének egyik legfontosabb formá- 
ja az ifjusági szervezetek által szervezett önkéntes .,. közös 
társadalmi tevékenység. Ágoston György véleménye szerint: 
"A társadalmi munka kiemelkedő nevelő hatása abban van, hogy 
a gyermekeket a társadalom valóságos gazdasági és kulturális 
épitésónek részesévé teszi, tehát a gyermek számára szubj .ek-
tive teljesen eltűnhet életre előkészitő, vagyis pedagógiai 
jellege, és a gyermek a társadalom máris teljes értékű, 
hasznos tagjának érezheti magát." 

Az interjukból kiderült, hogy tanulóink csak az értéket 
létrehozd;,, közösség számára hasznos társadalmi munkát végzik 
szívesen.. Mivel a középfoku intézetek egy része még nem  
minden esetben tud ilyen munkát szervezni, igy érthető.,. hogy 
a motivációs index értéke közepesnél alig magasabb  /3,lo/. 
11 % gyakran_, 31 % átlagos gyakorisággal, 47 % ritkán és 
11 % egyáltalán nem végez közhasznu társadalmi munkát. Ez 
utóbbi adat figyelemre méltó és figyelmeztető az iskolának, 
osztályfőnököknek és a KISZ-szervezetnek egyaránt.. 

A tanulók, 89 %-a - különböző mértékben - segit az idő- 
seknek, öregeknek és rászorulóknak. Ez az arány ez mellett, 
hogy nevelőmunkánk hiányosságait is jelzi,, feltétlenül meg-
nyugtató. Az idősek segítésébe ma még . az ifjuság szervezett 
formában nincs mindenhol  bevonva.  Ezt bizonyi t j ák az adatok* 
a motivációs index 3,86, a gyakorisági mutató értéke ettől 
jelentősen elmarad •/2 0 73/. A tanulók 51 %»a segit szívesen, . 

de csak 7 % végzi e tevékenységet rendszeresen, 14 a gyak-
ran., Az ifjusági szervezetek  szép és nemes feladata lenne 
az idősek,ráázorulók folyamatos segitésének megszervezése 
ás irányitása. Az idősek patronálására ..szép példát találunk 
az egyik kiskunfélegyházi kollégiumban, melyről később rész- 
letesen szólok._ 

Rizika.i munkában a kollégisták lelkesebben' és nagyobb 
arányban vesznek részt, mint a nem kollégisták. 



Mindkét csoport első helyen emliti'az otthoni fizikai muri-  
kában való részvételt. Különösen a  kollégisták viszonyuló-. 
sa egészen kiemelkedő /4,63/, a pozitív eltérés javukra  
0,.4 .5* A gyakorisági index magas értéke azt jelzi, hogy ;-
bár keveset vannak otthon - amikor  lehetőségiek nyílik rá 
/szünetekben és hétvégeken/ rendszeresen segitenek otthon.:  

A kollégiumi nevelőrmiiika tervszerűsége kedvezően hat a ta-
nulók családi munkamegosztásban, való részvételére.  

A kollégisták viszonya as iskolai, kollégiumi fizikai  
munkához jó, .  közösségi tevékenységet rendszeresen végeznek.  
A kollégista tanulók ezivesen segitenek idős, rászoruló em-  

bereknek' /34.99/-F A. kiskunfélegyházi Petőfi Sándor  I~iizépis-- 
kolai 

 
Piukollégiumban szép példáját láthatjuk a patronál©  

mozgalomnak« A tanulók mintegy 30 9L-a rendszeresen el jár ' 

idős, . beteg pedagógusokhoz. Segitenek fát vágni, szenet-hőr- 
i'orditani a kertben,, bevásárolni, takaritaai .: At idő-

sek e kézzel fogható segitségxáél m :ég, többre értékelik a.zt:, .:  

hogy valaki ajt -át nyit rájuk, beszélget veii:fk. Az'  idős pe-
dagógusok  hálás szivvel köszönik meg a iiataloknak, .  hogy  
gondjaikat enyhiteni igyekeznek. A végzős patronáló  kollé~ 

gisták egy . része később is rendszeresen meglátogatja ezeket  
a becsü]:etes munkában megfáradt idős embereket, s beezáMol~- 
nak életük alakulásáról. E szép és nemes  mozgalmat  érdemes . 

lenne más kollégiumokban is bevezet.n.i:.  

Az eddig elmondottak igazolják a kollégiumokban folyó fi-
zikai munkára  nevelés eredményességét.  

A. nem kollégisták is sszivesen segitenek idős embereknek.  
/m=3., 73/,  

Az iskolatipus alapján történő bontás nem ad lényeges el-
térést a két csoport között az átlagértékeket tekintve.  

Mindkét iskolatipus tanulói legszivesebben az otthoni  

k€ai munkában vesznek részt,  



lel- 

motivác3ó gyakoriság 

Gimnázimm  4,27 3,97 
Szakközépiskola ,  4,49 4,14 
Eltérés  o,22 - e= 17 

A gimnazista tanulók az iskolai közösségi munka vállalá-
sában és végzésében lelkesebbek v  mint a szakközépiskolások. 
Ók viszont  az otthoni fizikal munkában és az idős,. rászoru- 
1ó emberek segitésében aktívabbak.. Közhasznu 'társadagi 
munkát mindkét iskolatipusban keveset végeznek a  tanulók.  

A nevenkénti csoportositás a megszokott képet mutatja: 
a lányok több közösségi munkát végeznek és leikesebbeá, . 

mint a fiuk. A lányoknál a motivációs index: 400, a gyár 
kórisági mutató 3,34. A fiuknál e két értéki 3,54 és. 3,o8. 
Az eltérés igen jelentős.: . 

Legnagyobb különbség a lányok javára sz. iskolai közössé-
gi munkához velő viszonyulásban van /o,62/. Sokkal szive- 
sebben végeznek még társadalmi munkát és  lelkesebben segi- 
tenek az idős embereknek is /d = 0,55/• 
A tevékenységek gyakoriságánál már nines ilyen jelentős el-
térés, bár a lányok minden területen aktivabbak. . 	 . 

Az iskiilának, kollégiumnak és az ifjusági szervezetnek 
több figyelmet kell forditani a fiuk közösségi munkába va-
ló bevonására.. Lényeges hiányosság tapasztalható a fiuk 
társadalmi munkához való viszonyulásánál., ritkán és keve-
set végeznek ilyen tevékenységet /gy = 2,38/.. 

Érdemes lenne mélyebben megvizsgálni e jelentős eltéré- 
sek okait, mert vélem nyem szerint e különbség nem  indokolt 
és nem is fogadható el. 	. 

Figyelemre méltó összefüggéseket tár fel  az  apa iskolai 
végzettsége szerinti csoportositás. Legkevésbé szeret fiz- 
kai munkát végezni a magasabb iskolázottságu szülő gyerme- 
ke. Az apa iskolai végzettsége és a tanuló munkához való 
viszonya között negatív-korreláció tapasztalható.-.Legtöbbet 
a munkás szülck gyermekei dolgoznak. 
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A diplomás szülőknek objektiv okok miatt kevesebb lehető- 
ségük van arra, hogy gyermeküket fizikai munkára neveljék. 
Ezekben a családokban a leggyakoribb az egy illetve két 
gyermek, igy kisebb korban gyakoribb az elkényeztetés és 
a közösségi szemléletű nevelés nehezebb. 

Negativ korrelációt mutat az apa iskolai végzettsége és 
a tanuló viszonya az otthoni fizikai munkához: legszive 
sebben azoknak a szülőknek a gyermekei aegitenek /4,55/, . 

akik alacsony. iskolai végzettséggel rendelkeznek.  Megle- 
pő összefüggést Az iskolai közösségi munkában való rész-
vétel nem függ az apa iskolai végzettségétől. Kollégiumi 
közösségekben megbizatásukat legielkismeretesebben az 
alacsony iskolai végzettségü szülők gyermekei végzik el,  
második otthonukban közösségi tevékenységet is ők végez-
nek leggyakrabban /dm  =:o_: 39 ; dgy = 0,43/. Figyelmeztető 
- elsősorban a magasabb iskolai végzettségű szülők számá-
ra - hogy gyermekeik a rászoruló, idős embereknek kevésbé 
szivesen segitenek. A tanultabb emberek 	legalábbis ez 
elvárható jobban értik a társadalmi munka jelentőségét, 
fontosságát, mint a kevésbé iskolázott szülők. Gyermekeik 
társadalmi munkához való viszonya mégsem mutat pozitiv el- 
térést. 

A magasabb iskolai végzettségű szülők gyermekei nehezeb-
ben  vonhatók be fizikai munkába és közösségi tevékenységbe. 
Döntő jelentőségűnek érzem e téren a szülői példamutatást. 
Minden szülőnek. tudnia kell, hogy munkára nevelni csak 
munka által lehet. 

Közösségi feladatot_ legszivesebben a legjobb eredményt 
elérő tanulók. vállalnak. Legtöbb közösségi munkát a jeles 
tanulók végeznek /3.,26/.,_ legkevé'sebbet az elégtelen tanu- 
lók /2,81/-• Az eltérés. igen jelentős és arra enged követ 
keztétni, hogy.a bukott tanulókun. a közösséghez tartozás 
érzése alacsony szintű. 
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Az otthoni fizikai munkában a legkevesebbet a jeles tanu-
16k segitenek. Az egyéni beszélgetések tárták fel ennek 
okát: ők idejük jelentős részét otthoni tanulással töltik, 
sokan és sokat járnak különórára és szakkörre.. Igy keve-, 
sebb idejük marad segiteni'otthon. 

Az iskolai közösségi munkához. való viszonyulás erősen 
tanulmányi eredmény specifikus. El.  jeles tanuló motiváci-
ós indexe: 4,13, elégséges tanulónál ez az érték csak 2,441 
A gyenge eredményűn tanulók ritkán és nem szívesen végeznek 
közösségi munkát az iskolában. Legtöbbet épiteni a jeles 
és jó tanulókra lehet. Szerény mértékű különbség elfogadha-
tó, de az 1,21 -os eltérés a jeles és elégtelen tanulók kö-
zött azt sejteti, hogy a feladatok elosztása nagyon arány-
talan. 

A legjobb eredményű tanulók vállalnak legtöbbet a kollé- 
giumi feladatokból is /gy= 3,75/. A  bukott tanulók csak ke-
vés közösségi tevékenységet végeznek /2,33/. 

Törekedni kell a kollégiumokban arra, hogy mindenkinek 
legyen erőhöz mért közösségi megbizatása. A végzett tevé-
kenységről meghatározott  időközönként be kell számoltatni a 
felelősöket munkaértekezleten vagy közgyűlésen attól függő-
en,  hogy a feladat elvégzésével ki bízta meg. 

A kollégium és az iskola szoros együttműködése kiemelke-
dően fontos ezen a területen: mindenképpen el kell kerülni, 
hogy csak a jó tanulók vállaljanak közösségi. tevékenységet. 
Az arányos terhelés elve is azt kivánja, hogy a gyengébb 
eredményt elérőket jobban vonjuk be a közös munkába. 
A vizsgálati adatok azt tükrözik, hogy a jó tanulók tulter-
heltek. Az iskola és a kollégium feladata a fentiek alapján 
egyértelmű és világos! 

A gyengébb eredményt elérők a társadalmi munkából sem ve-
szik ki megfelelően részüket. 
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Az idősek, öregek, rászorulók segitésében is a jobb ta-
nulmányi eredményt elérő tanulók tünnek ki. Pedig ehhez a 
gyenge tanulmányi eredményi tanulók részéről csupán jó szán-
dék, a pedagógusok részéről  kitvrtó nevelőmunka szükséges. 

A kollégiumi nevelési terv az alábbi követelményeket tá-
masztja a tanulókkal szemben ezen a területen: 

"Vállaljon és végezzen rendszeresen erejéhez mért fizikai 
munkát a diákotthoni közösségben és a családi otthonban. 
Váljék szókásává, szükségletévé a rendes, tiszta, esztéti-
kus környezet megteremtése és fenntartása. 

Vegyen részt a.d.iákotthon által szervezett társadalmi 
munkaakciókban. Érezze kötelességének a becsületes és pél-
damutató helytállást az iskola, a KISZ-szervezet és a szak- 
szervezet által kezdeményezett közhasznu munkában." 49 

A - vizsgálat adatai szerint a kollégisták ezeknek a köve-
telményeknek megközelitőleg megfelelnek, 

A szakközépiskolai nevelési terv a szocialista felelőssé- 
get hangeulyozza: "A tanulókat kötelességeik, iskolai és 
családi feladataik átgondolt, ésszerű és pontos teljesité-
sére neveljük. Fejlődjék bennük a közösség érdekeinek meg- 
felelő gondolkodás és cselekvési készség." 50 

A gimnáziumi nevelési terv tartalmazza az eredményes mun- 
kára nevelés néhány fontos feltételét: "Az iskolavezetés 
gondosan készitse elő a tanulók részvételét az iskola, il-
letőleg a KISZ által szervezett termelő-, társadalmi munká-
ban. Az iskolai KISZ-szervezettel együttmüködve teremtsék 
meg a nevelők a munkára nevelés pozitiv hatásnak feltétele-
it a  munkavégzés során. Gondoskodjanak olyan közhasznu tár.. 
sadalmi munkaakciók lehetőségeiről, amelyek a környezet /is-
kola, diákotthon, lakóhely/ fejlesztését szolgálják és igy  
a munka társadalmi hasznossága közvetlenül tapasztalható. 
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Az iskolai közösséget szolgáló munk  k végzése és értékelé 
se során igyekezzünk elérni, hogy az iskolai közösség, az 
osztály, a csoport érdekében végzett tevékenységek lelkiis-
meretes, pontos végrehajtása-közüggyé váljék. A pedagógu-
sok .. példamutatással gyakoroljanak pozitiv hatást a ta-
nulók munkához való viszonyának, munkaerkölcsének alakulá-

sára." 51  

A vizsgálat eredményét összevetve az "uj dokumentumok" kö- 
vetelményeivel, megállapithatjuk, hogy végzős középiskolai 
tanulóink fizikai munkához való viszonya nem rossz. Tanuló- 
ink szívesen és gyakran segitenek otthon. Az iskolai és kol-
légiumi nevelőmunkában a feladatok arglnyosabb megoszlására 
fokozott figyelmet kell forditani. Aktuális pedagógiai fela-
dat: a KISZ-szervezetek több közhasznu társadalmi munkát 
szervezzenek, irányitsák -- a pedagógusok közreműködésével - 
az idősek és rászorulók segítését. 

4. /.Kulturális t evékenysé vizsgálata 

A kulturális tevékenységrendszer alapos feltérképezését 
biztositotta az alábbi 11 cselekvésformas 

- szépirodalom olvasás 
- tudományos könyv, folyóirat olvasás 

- a rádió kulturális adásainak hallgatása 

- a TV kulturális adásainak hallgatása, nézése 

- szinházlátogatás 
- muzeumlátogatás 
- hangversenylátogatás 
- részvétel kulturesoport munkájában 
- mozilátogatás 
- képzőmiivészeti kiállítás látogatása 

- kulturális szervező munka 

Kulturális tevékenység a tanulói tevékenységrendszer egyik 
legkedveltebb komponense /3,80/. Szembetűnő és meglepő, hogy 
a gyakorisági rangsorban csupán 4• a kulturmunka 2,95-os 
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értékkel. Érdemes lenne mélyebben megvizsgálni, mi  az oka 
annak, hogy végzős középiskolai tanulóink átlagosnál rit-
kábban végeznek kulturális tevékenységet, jóllehet szivesen 
töltik idejüket kulturális programokkal. 

A legkedveltebb tevékenységi formák a  következők: mozi- 
látogatás /4,76/, szinházlátogatás /4,26/, szépirodalom ol-
vasás /4,26/, tudományos könyv, folyóirat olvasás /4,15/, 
TV kulturális adásainak hallgatása, nézése /4,15/, muzeum-
látogatás /4,08/. Legkevésbé azokat a cselekvésformákat 
szeretik, ahol aktív tevékenység szükséges: kulturális szer-
vező munka /2,66/ és részvétel kulturosoport munkájában . 

/2,74/. reglepő, hogy a vizsgált tev6:enységek viszonylag 
alacsony gyakorisági mutatóval szerepelnek. Leggyakrabban 
moziba járnak tanulóink /3,79/, ezt követi a szépirodalom 
olvasás /3,62/ és a TV kulturális miisorainak megtekintése. 

Legkevesebben és legritkábban kulturcsoport munkájában 
vesznek részt középiskolás tanulóink /2,17/ 0  alacsony szia- 
tű a hangversenylátogatás /2,19/ és kevés időt fordítanak 
kulturális szervező munkára /2,22/. 

Örvendetes, hogy tanulóink kulturális tevékenységet álta-
lában szivesen végeznek. 

- A nevelésért felelős tényezők eredményes munkáját mutat-
ja '  hogy a szinházlátogatás ilyen kedvelt. 

- Az irodalom megszerettetése, az ifjuság olvasóvá nevelé-
se  komoly eredményeket mutat. 

- Több figyelmet kell fordítani az amatőr művészeti cso- 
portok tevékenységére iskolai szinten is. 

- Az előző fejezet adatai  azt mutatták, hogy a mozi kevés« 
bé jelentős nevelési tényező a tanulók megitélá,se alap- 
ján, ennek ellenére gyakran és szívesen nézik a filmeket. 
Iskolának, kollégiumnak 4s a KISZ-szervezetnek több fi-
gyelmet kell forditani a szelektív mozilátogatásra. Adjunk 
megfigyelési szempontokat a tanulóknak, a film után be- 
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széljiik meg a látóttakat, az értékes filmek mondanivaló-
' 	ját tudatositsuk.. 	 . 

- A rádió és a TV müvés zeti élményeket közvetitő hatását 
tanulóink nagyra értékelik. Mivel a TV képi. megj elenitést 
is ad, igy - természetesen — ezen a területen is népsze-
rUbb mint a rádió, 	 .. 

Néhány érdekes és jellemző adat: 

- A középiskola végzős tanulóinak 64 %.-a szivesen olvas 
szépirodalmat, 55 %-a gyakran és csupán 4 % nem ól e mii-N 
velődési lehetőséggel. 

- A tanulók 72 %-a szeret szinházba járni, minden 4. tanuló 
látogatja gyakran az előadásokat. Az azonban kulturális 
nevelőmunkánk fehér foltja, hogy 9 % egyáltalán nem jár 
szinházba. 

- A muzeumlátogatá s is az  előzőhöz  hasonló képet mutat. 
Igény van a tanulók részéről, lehetőség lényegésen keve-
sebb. 	. 

-• A hangversenylátogatás erősen polarizálja az ifjuságot. 
33 % szereti a komolyzenét, de csak 12 % jár .gyakran ko-
molyzenei előadásra. Ennek  elsősorban objektív oka van: 
kisebb városainkban ritkán van komolyzenei program. 31 % 
egyáltalán nem jár hangversenyre, Elgónd .olkodtató! 
Az általános műveltség fogalmával nem egyeztethető össze 
a komolyzene merev elutasítása. 

- A tanulók fele nem vesz részt kulturesoport munkájában. 
27 % szivesen, 17 ' % gyakran tölti szabad idejének egy ré-
szét e művészeti csoportokban. 

- A mozi elsöprő népszerüségü: 88 % szivesen néz filmet. 
- Kevés képzőművészeti kiállítás van a metyében. Ezt iga-

zolja az a tény, hogy a tanulók 48 á-a örömmel látogatja 
a kiállitást, rendszeresen viszont csak 24 % jár el. 
Oka: a kisebb városok szerényebb kulturális lehetőségei. 

Összességében megállapitható, hogy a középiskola végzős 
tanulói a miivelődési, kulturálódási lehetőségek széles ská- 
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láját használja fel általános műveltsége gyarapitására. 
Az emlitett hiányosságok ellenére azt mondhatjuk, hogy kö-
zépiskoláinkban eredményes kulturális nevelőmunka folyik. 

A nevelési terv feladatként határozza meg a kollégiumok 
számára a következőt: '....szoros együttműködésben a köz 
művelődési intézményekkel - adjon alkalmat a tanulóknak 
az esztétikai ős befogadó tevékenységre. Tegye képessé őket 
arra, hogy átéljék, élvezzék a szépirodalom, a film-, a te-
ne--, és képzőművészet remekeit, a szinpadi előadásokat. 
Bontakoztassa ki miivészi reprodukáló ős alkotó jellegű te-
vékenységüket. Ösztönözze őket tartalmas, a szépet igénylő 
és megvalósitó, a szabad, időt értékesen felhasználó élet- _ 
vitelre.' 52 , 

A nevelési terv részletesen közli a tanulói tevékenység 
ajánlott tartalmát ®  mellyel a fenti feladatok megvalósitha- 
tók .. Ez lényegében teljes egybeesést mutat e vizsgálatban 
szereplő  tevékenységformákkal. 

.A kulturális tevékenységhez való viszonyulás ős e cse-
lekvésformák végzésének gyakorisága - a tanulói megitélé-' 
sek alapján - a kollégisták és nem kollégisták között 
jesen azonos. Az adatok nem tükrözik azt a soksziniu kultu-
rális tevékenységrendszert, amelyet középiskolás kollégiuma 
inkban végezni kellene és több helyen végeznek is. 

Elsöprő népszeriiségü a mozilátogatás mindkét csoportnál, 
lényegében azonos értékkel. A kollégisták kedvelt tevékeny- 
sége az olvasás '  muzeumiátogatás és a TV kulturális adása 
inak megtekintése. Ezeket,a kulturálódási lehetőségeket át-
lagosnál gyakrabban hasznosítják kollégistáink ;  kivéve a 
muzeumlátogatást - érthető okok miatt, 	. 

Meglepő, hogy a  nem  kollégisták szivesebben néznek szinda- 
rabot /d= 0,27/. A kollégisták kitűnnek a hangversenyláto-

gatás /d= 0,22/, a kulturális szervező munka /d= 0,20/ és 
az amatőr művészeti csoportokban való részvételben /d= 0,18/. 
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A vizsgálati adatok azt mutatják, hogy több az igény.az  
utóbbi szabadidő  programok iránt, mint a lehetőség*  A kol-
légiumokban több figyelmet kell forditani az értékes kul-
turális programok szervezésére, a tanulók mozgósitására. 
A város közmüvelődési intézményeivel folyamatos munkakapcso-
latot kell kiépiteni. A'Iehetőségek szélesebb körét kell 
biztosítani, csak igy érhető el, hogy a faluról, tanyáról 
bekerült tanulók művelődési hátránya mecsziinjön. 

Összességében megállapitható, hogy kollégistáink a műve- 
lődési források széles körét használják fel általános mü.velt-
ségtuc gyarapitására. 	 . 

A gimnáziumi nevelés - oktatás terve e területen a követ-
kező feladatot jelölik meg: "A gimnáziumi' nevelés alakitsa 
ki a tanulókban az egyes művészeti ágak sajátos formanyel-
vének felfogásához ,szükséges ismeretrendszert, ébressze fel 
bennük a tnüalkotások értelmi és érzelmi átélésének igényét. 
... hivjuk .fel q tanulók figyelmét az esztétikus életforma 
lehetőségeire." 53 

A gimnáziumot végzett tanulótól a társadalom elvárja, hogy: 
"Törekedjék az értelmes ,  5  ‚ szép életvitelre. Szabad idejében 
keresse a személyiséget gazdagitó, érzelmileg is jelentős 
müvelődéai lehetőségeket." 54  

A gimnazisták jobban igénylik a kulturális programokat, 
mint a szakközépiskolások /3,88 -.3,71 = 0,17/. Legjelentő- . 

sebb eltérés az alábbi területeken  jelentkezik a gimnazis-
ták javára: 	 . 

tudományos könyv, folyóirat olvasás 	 d = 0,41 
szinházlátogatás 	 d = 0,36 
muzeumlátogatás 	 d = 0,32 
hangversenyen részvétel 	 d = 0,27 
képzőmiivészeti kiállítás megtekintése és 
szépirodalom -olvasás 	 d a 0,23 
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Ezeket az igen értékes programokat a gimnazisták nemcsak 
jobban igénylik ;  de. gyakrabban is végzik. Mindez mutatja'a 
gimnáziúinokban folyó kulturális nevelőmunka eredményessé- 
gét. 	 . 

A szakközépiskolások sokkal gyakrabban járnak moziba 
/d = 0,36/. Elsősorban a kaland- és krimifilmeket nézik 
meg, . a mozi lényegében szórakoztató üzem számukra. 

Az iskola, ' a KISZ, és az osztályfőnök feladata: a mozit a 
nevelési folyamat pozitiv tényezőjévé tenni. 

A szakközépiskolákban érvényes nevelési terv a következő 
feladatot jelöli megy nA szabadidő kulturális tevékenységre 
való felhasználásával igyekezzünk megvalósitani a nevelés.. 
nek azt a célját, hogy kifejlődjenek a tanulókban azok az :; 

erkölcsi és esztétikai.- érzelmek, amelyek a felnőtt élet so-
rán is gazdagitják a személyiséget, s egyben hozzásegitik 
ahhoz, hogy igényévé váljék a szabad idő tartalmas felhasz-
nálása." 55 

A hatékonyabb kulturális nevelőmunka területén e nevelés. 
sért felelős tényezők sokat tehetnek: 

Iskola vezetői: Alakitsanak ki  a közművelődési hálózattal 
eredményes munkakapcsolatot. Erkölcsileg és anyagilag ösz-» 
tönözzék a kulturális nevelőmunkában kiemelkedő pedagóguso-
kat. 

Az osztályfőnök szerepe a szervezésben, az orientálásban 
és a koordinálásban kiemelkedő.. A szakközépiskola szeré-
nyebb lehetőségeit az osztályfőnök lelkes, áldozatkész mun-
kája nagyban kiegyenlitheti. 	 . 

A KISZ akkor teljesiti feladatát, ha vállalkozik a való- 
ban tartalmas, színes örömteli diákélet és az értékes kö. 
zösségi kapcsolatok szervezésére is .' 
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A kollógiumok is sokat tehetnek a szakközépiskolás tanu-
lók kulturális lehetőségeinek biztositásával, 

A szakközépiskolások kulturálódási hátrányát csökkentené 
az is, ha az egy városban miaködő gimnáziumok és szakközépis-
kolák kulturális programjuk egy részét közösen rendeznék 
meg. 

A  lányok viszonya a kulturális tevékenységekhez igen j6 
/4,00/, a fiuk .  sokkal kevésbé lelkesednek ilyen programok 
iránt /3,51/. A gyakorisági mutató eltérése is jelentős 
/0,18/. 

A fiuk szivesen járnak moziba és szeretnek folyóiratot is 
olvasni /4,29/. A többi tevékenységhez a viszonyuk nem éri 
el a "jó" szintet. Kulturális szervező munkát általában 
kényszerből /2,12/ és ritkán /1,97/ végeznek. 

7 5;  vesz részt szivesen szervező munkában, a lányoknál ugyan- 
ez az adat 33 ó. Nem megfelelő a fiuk bevonása a •különböző 
kulturesoportok munkájába /m= 2,34; gy= 2,04/. 

A fiuk kulturális tevékenységet átlagosnál ritkábban vé- 
geznek. Az emlitett két területen kivül ritkán járnak hang-
versenyre és képzőművészeti kiállitásra. 

A lányok leginkább a következő pro•amoka t° kedvelik= mozi 
/4,77/, olvasás /4,55/, szinházlátogatás /4,50/, TV kulturá-
lis adásai /4,34/.. A lányok - mivel igényük is nagyobb - 
szabad idejük jelentős részét forditják kulturálódásra. 

A mutatószámok erős eltérései hasznositható összefüggése-
ket tárnak fel: 

Cselekvéstipusok . 

kulturális szervezőmunka 
képzőmüvészeti kiállítás látogatása 

`szépirodalom olvasás 
részvétel kuituresoport munkájában 

dm  /1,-F/ dgy  /L-F/ 

0,91 0,38 

0,73  0,26 

0,71 0,69 

0,65  0 , 15 
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szinházlátogatás 	. 	 0,57 	0,09 
muzeumlátogatás 	 0,54 	0,09 

• A lányok kulturális munkában szivesen és gyakran vesznek 
részt. 

- A fiuk kevésbé élnek a müvészetek személyiségformáló ha-
tásával. 

- A fiuk különösen azokat a kulturális programokat nem sze- 
retik, ahol tevékeny részvétel szükséges. 

- Elszomoritó és hasznosítandó tény, hogy a fiuk olvasóvá 
nevelése sok hiányosságot mutat. A szépirodalom megszeret-
tetése csak 46 %-kal sikerült, a fiuk 8 %-a nem olvas iro-
dalmi alkotást I A lányok 76 %--a szivesen olvas és csupán 
2 % nem végez ilyen tevékenységet. 
A fiuk 38 %--a olvas gyakran, a lányok 67 %-a. Ez a közép-
iskolai irodalomoktatás leplezetlen kritikája. 
Közópiskoláinkban az irodalom órákat "tanitás -- tanulás" 
centrikusság jellemzi. Kevés irodalomtanár rendelkezik 
olyan szuggesztivitással, mellyel a művek "élővé" válnak 
és az irodalom éiményszerii lesz. Véleményem szerint az 
oktatás-nevelés akkor eredményes ezen a területen, ha ta-
nulóink ugy hagyják el az alma matert, hogy az olvasás 
belső igénnyé válik. 
A színház és muzeum értékátadó jelentőségét jobban kell 
tudatositani. 

Az osztályfőnököknek, a KISZ-szervezetnek és a kollégiu- 
moknak nagyobb mértékben be kell vonni a fiukat a kulturá-
lis programokba. Leginkább lényegesnek a motivációs szint 
emelését tartom. 	 . 

A kulturális tevékenységhez való viszonyulást erősen de-
terminálja az apa iskolai végzettséges 

motiváció gyakoriság 
főiskola - egyetem 3,90 3,12 
befejezetlen  ált. iskola 3,45 2,73 

eltérés 0,45 0,39 
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Két szomszédos csoport adatait összevetve, legnagyobb 
eltérés az általános iskolával rendelkező és az azt el nem 
végzett szidók gyermekei között van /dm= 0,32; dgy= 0,20/. 
A szülő már  akkor is sokat tud tenni, ha a 8 osztályt el- 
végezte. 

Valamennyi csoportnál legkedveltebb a mozilátogatás, ne- 
gativ korreláció érvényes. A tanultabb szülők gyermekeire 
a szelektívebb mozilátogatás a jellemző. 

A magasabb iskolai végzettségü szülők gyermekei az aláb- 
bi kulturális programokban vesznek részt lelkesebben mint 
az alacsonyabb iskolázottságu szülők gyermekei: 

hangversenylátogatás 
részvétel kulturesoport munkájában 
kulturális szervező munka  
tudományos könyv, folyóiratolvasás 
képzőmiivészeti kiállitás megtekintése 

Megállapitható, hogy a magasabb iskolai végzettségü szü-
lők kulturális nevelőmunkája hatékony és eredményes. E po- 
zitiv tény mellett szomoru, hogy a kulturális hátrány 12 
évi oktatás-nevelés eredményeként sem szünik meg„ a hátrány 
részben ujratermelődik, bár alacsonyabb szinten. 

• 

Az iskolának egyszerre kell a hátrányos helyzetü tanulók-
kal kiemelten foglalkozni és a szülők kulturális igényszint-
ját emelni. Kulturális nevelőmunka területén is kiemelten 
fontos az Iskola és a szülők hatékony együttműködése. Az 
örökölt hátrány leküzdésében a kollégiumoknak is jelentős 
feladata van. 

Szakadéknyi különbséget jelez a tanulmányi eredmény sze• 
rinti csoportositást 

dgy  
0,96 0,82 
0,62 0,77 
0,61 005 
0,58 0,73 
0,54 0,47 
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motivác ió  gyakoriság  

jeles  . 	 . 4,24  3,17  
közepes 	 . 3,75  2,94 	 . 

elégtei  en  3,29  2,55  

dmax  0,95  0,62  

Elgondolkodtató a fenti adatsor. TUig a jeles tanulók a  
tevékenységek jelentős részét szivesen végzik és gyakran,,  
addig  a bukott .tanulók a mozilátogatás kivételével a kul-
turális programokat csak azért végzik' mert szttkséges, . je-  
lentős rész pedig kényszerből és csupán néhány tevékenysé-  
get végeznek átlagos gyakorisággal, a többi csak ritkán,  

vagy egyáltalán nem. . 

A jeles tanulók legkedveltebb oselekvésformáns mozi. /4,96/,  
tudományos könyv,, folyóiratolvasás /4,88/, szinházlátogatás  

/4,83/,.s .zépirodalomolvasás /4,71/.  

Az elégtelen tanulók az előbb emlitett kulturális progra-
mon kivül elfogadhatóan viszonyulnak •a szépirodalom ős fo--
lyóiratolvasáshoz /3,93/ és a TV kulturális műsoraihoz  
/3;80/.  

Néhány érdekes adati Szinházba a jeles tanulók. 96 ;',o-a ezi-  
vesen, '8 ó rendszeresen, 25 % gyakran jár, az elégtelen ta-  
nulók közifl senki nem jár rendszeresen, 27.% egyáltalán nem  
néz szind .arabot. Hángversenyelőadást szivesen hallgat a leg-  
jobb tanulók 54 gr-a, a leggyengébb tanulók 7 ;a-a. Komolyze-
nei programot a bukott tanulók 40 %-a egyáltalán nem láto- ' 

gat .. Kiíllitásra nem jár vagy csak ritkán a jeles tanulók 29  

%-a, az elégtelen 'tanulók 80 %~-a.  

Szemléletes . képet mutat a legjobb és leggyengébb eredményt  
elérők motivációs é3 gyakorisági indexének különbsége az  
alábbi területeken:  
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dm dgy 
hangversenylátogatás 1,35 0,62 
szinházlátogatás 	 ' 1,30 0,65 
muzeumlátogatás 1,29 0,82 
kulturális szervező munka 1,24 0,79 
képzőművészeti kiállitás megtekintése 1,15 0,89 

A legjobb tanulók magasfoku belső meggyőződésből, lelke- 
sen és gyakran vesznek részt értékes kulturális programo- 
kon. A művelődési lehetőségek széles skáláját hasznosit-
j ák személyiségeik gazdagitására. . 

- A bukott tanulók nemcsak tanulmányi téren maradnak el 
társaiktól, de szabad idejüket se használják fel értéke- 

4 

son. A mozi kivételével egyetlen kulturális programot se 
látogatnak emlitésre méltó gyakorisággal. Kulturesoport 
munkájában való részvételük /1,67/, rendkivül'alacsony. 
Pozitivum e csoportnál, hogy olvasni viszonylag szeret-
nek, bár 27 % csak ritkán vesz kezébe szépirodalmi könyvet. 

Ha összegészében kedvező is a kép a középiskolákban folyó 
kulturális nevelőmunkáról, mégsem lehetünk elégedettek. A 
csoportokra bontás nagyon sok hiányosságot hozott felszín-
re. Több figyelmet kell forditani a potenciálisan hátrá-
nyos helyzetisekre. a gyenge eredményt elérő tanulókra, az 
alacsony iskolai végzettségü szülők gyermekeire. 

5./ Testedző szabadidő-tevékenység vizsgálata 

Az egészséges életmódra nevelés . eredményességét az alábbi 
lényeges tevékenységtartalmakkal vizsgáltam: . 

részvétel reggeli tornán 	 . 

- napi egészségügyi séta . 

- legalább egy sportágban rendszeres foglalkozás 
- részvétel kiránduláson, turán 
• honvédelmi gyakorlaton részvétel 

A tanulói tevékenységrendszer e komponense az összes 
tanuló adatát tekintve - csupán az 5. a rangsorban /m=3,17; 
gy= 2,60/. 
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E terület vizsgálatához felhasznált fenti öt cselekvés-  
forma értékelése erős szóródást mutat /8= ± 0 386/. A re-  

lativ szórás értéke 27,1 %.  

Nagyon szivesen kirándulnak ;  turáznak tanulóink /4060/,  
sajnos átlagosnál . al ig gyakrabban /3,11/. iáig 84 % szeret  

kirándulni, addig erre rendszeres lehetősége csupán 31  ~.-
nak  van. 23 % ritkán és 4 % egyáltalán nem turázik. Ezek 
az adatok azt mutatják, hogy a nevelés legfontosabb ténye-
zőinek még több lehetőséget kell biztositani e kedvelt és  
hasznos tevékenységforma rendszeresebb végzésére. Pl.; az 
osztályfőnökök több osztálykirándulást szervezzenek, a KISZ  
szélesitse az ODK-mozgalom táborát, a szülők - élve az öt- 
napos tanítási és munkahét lehetőségével --.gyakrabban tölt -

sók a hétvégét a természetben a családdal együtt. Az utóbbi 
időszak néhány kényszerű és szükséges gazdasági intézkedése 
/pl. a tömegközlekedési jármiivek dijainak és az üzemanyag 
árának emelése/ valószínű, lényegesen csökkenti az iskolai 
és családi kirándulás lehetőségét. 

Kedvelt és átlagos gyakorisággal végzett tevékenység a  

napi egészségfagyi séta /m= 3,40; gy= 3,05/. Középiskola vég-  
zős tanulóinak 47 ,-a szivesen és gyakran tölti idejének  
egyrészét szabadban sétálással '  30 % nem végez ilyen teve- 
kenységet. , 

Tanulóink közel fele szivesen sportol rendszeresen. 44 %  
teljesen passzív az aktív sportolással szemben. 

A honvédelmi gyakorlatokon részvétel jelentőségének, 
céljának tucatositása nem minden intézményben éri el a ki- 
várat mértéket. Ezt igazolja ez a tény, hogy e cselekvésfor 
ma csak minden 4. tanulónak jelent örömet, 24 % kényszernek 
érzi.  

Eredményesebb felvilágositó munkát igényel a reggelitorne 
megszerettetése és belső igénnyé tétele. A tanulók szokás-
rendszerébe a reggeli frissitő mozgás nem épült be.Ezt jelzi 
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a gyakorisági index alacsony értéke /1,92/. Csupán 14 % 
igényli a reggelitornát, 66 % nem végez  ilyén  tevékenysé-

getI 

A nevelés vezető tényezőinek több figyelmet kell fordita-

ni  as egészséges életmódra nevelés területére. Tanulóink 
egy része ritkán és keveset, mozog. 

A kiálakult  helyzetért  nem csupán a középiskola a felelős. 
paróczy Sandor négyéves folyamatkövető pedagógiai kisérlete56  
igazolta*  hogy középiskolás korban  már késő elkezdeni a test-
kultura megszerettetését. A család ós a középiskolát megelő-
ző,nevelési-oktatási intézmények feladata a testkulturával 
kapcsoletos tevékenységek szokásrendszerbe épitése,  belső  
génnyé tétele. A középiskola feladata az elért szint fejlesz-
tése. 

A kollégiumokban a következő fontosabb  feladatókat  jelöli 
meg a nevelési  terv:  "... gondoskodjék a tanulók szerveze-
tének harmónikus fejlődéséről, egészségük megőrzéséről 
ébresszen igényt a rendszeres testmozgásra, sportolásra, 
gyökerezt esse  megAz egészségügyi szokásokat..." 57  Az uj 
dokumentumok ,  a tanulókkal  szemben,  as alábbi követelményeket 
támasztjas "Törekedjék tudatosan egészségének , megőrzésére, 
testi erőinek és képességeinek céltudatos, rendszeres, har-
mónikus fejlesztésére, edzettségének 1Ckozására. Végezzen 
mozgást a  szabadban:  sétáljon, játszék, sportoljon. Töre-
kedjék as egészségügyi követelményeknek megfelelő életmód 
kialakitásáre." 58  

A feladatok és követelmények vázolása után nézzük meg 
mindebből mi valósul meg kollégiumainkban. 

Mind a gyakorisági-, mind a motivációs index a kollégistft 
javára mutet pozitiv eltérést. Kollégistáink számára a kie. 
rándulds, a turázás nagy örömet jelent. A két vizsgálati 
csoport kftött a  legnagyobb  különbség a napi egészségügyi 
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sétánál jelentkezett a kollégisták javára /dm= 0,75; d.gy= 
0,70/. A délutáni kimenő lehetőségével tanulóink élnek és 
célszerüen hasznosítják. Elgondolkodtató, hogy végzős kollé- 
gistéinknak 10 %-a végzi szívesen a reggelitornát és 66 ó 

nem végez ilyen tevékenységet. A nem kollégistáknál -sem ,  

jobb a helyzet. A .kollégiumi közösség tevékenységrendszeré-

be  a rendszeres testgyakorlás t ervszerüen beépi,i. Néhány 
példa erre: 

A délutáni tanulást meghatározott időközönként frissitő 
mozgás szakitja meg, ekkor gondoskodnak a terem levegőcse- 
réjéről. ' 	 . 

- A sportaktiva a felelős nevelőtanár irányitásával kidol-
gozza az egész évre szóló bajnokságok rendszerét, melybe 
valamennyi tanulót igyekeznek bevonni. 	 . 

- Az egészséges életmód szokásainak kialakitása érdekében 
'a tanulók igazodnak a kollégium házirendjében és napirend-
jében foglaltakhoz. 

A felszínre került hiányosságok megszüntetése következe-
tesebb munkával, a diákönkormányzat hatékonyabb miiködtetésé- 

vet érhető el 

Összegezve az  elmondottakat,  megállapitható, hogy középis-
kolai kollégiumainkban sokirányu, tervszerű és szervezett 
nevelőmunka folyik az egészséges életmódra nevelés terüle» 
tén. Céls valamennyi tanuló tevékenységrendszerébe épüljön 
be a rendszeres testgyakorlás. ' 

Mind  a szakközépiskolai, mind a gimnáziumi nevelési terv 
ugyanazt hangsulyozza: "Amikor a szabadidő felhasználásának 
értékes formáira nevelünk, _ célul tiizzük ki e harmónikus em-
ber  kialakitá'sához elengedhetetlenül szükséges testi fej-
lesztést, ezzel kapcsolatosan a honvédelmi alkalmasság biz-

tositását is. Az  egészséges életmód kulcsa a rendszeres élet. 
Ez az élet szervezettségét és fegyelmét is feltételezi." 59  

Ha szerény mértékben is, de a szakközépiskolások sziveseb- 
ben és gyakrabban végeznek az egészséges élettel kapcsola- 
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tos tevékenységet, mint a gimnazisták. Mindkét iskolatipus 
tanulói azonos mértékben szeretnek kirándulni /4,54/. Meg-
lepően nagy a pozitiv distancia a szakközépiskolások javára 
a honvédelmi gyakorlatokhoz viszonyulás területén /dm== 
0,66/, ugyanezen tanulók gyakrabban is végzik e cselekvés-
formát /dg9-- 0, 29/. Ennek  oka: szakközépiskolákban több he 
lyen működik MHSZ és Ifju Gárda kör. 

A gimnazisták jobban megértik a reggelitorna fontosságát, 
többen és gyakrabban végeznek reggelenként frissitő mozgást. 
22 % végzi rendszeresen e testedző tevékenységet, mig a 
szakközépiskolásoknál csupán 11 %. 

Mindkét iskolatipusnál széleszteni kell e vérseny- és 
tömegsportmozgalom bázisát. Várhatóan sokat javulna a gimna-
zisták honvédelmi gyakorlatokhoz való viszonya, ha a gimná-
ziumok éló munkakapcsolatot alakitanának ki a fegyveres  tea...  
tilletek helyi szervezeteivel. E kapcsolat még a tanulók pá,. 
lyaorientációjában is jelentős szerepet tölthetne be. 

A nemenkénti csoportositás eredménye - az eddigiektől el- 
térően - a fiuk javára mutat pozitiv eltérést /d m== 0,29; 
dgy= 0,36/. 

Mindkét csoport szeret kirándulni, turázni. A  magas moti- 
véciós szint ellenére a gyakorisági mutató a lGnyoknál alig 
éri el a közepes értéket /2.98/. A fiuk gyakrabban vesznek 
részt turán /gy= 3,26/. 

fiuk  lányok eltérés 
m q  gy. m. 	gy+ m. gy. 

aktiv sportolás 3,55 3,35  , 2,50 	2,24 1,05 1,11 
napi egészségügyi séta 2,.96 2,80  3,66 	3,13 -0,70 -0,33 

A fenti adatok szemléletesen bizonyitják. hogy 

- a fiuk szivesebben és gyakrabban sportolnak rendszeresen 
valamely sportágban. Kis különbség magyarázható lenne a fi-
uk nagyobb mozgásigényével, az eltérés azonban olyan nagy 



mely továbbgondolásra  érdemes. A fiuk 56 %-a ezivesen spor-
tol, mig a'lányok 31 %-a számára jelent örömet e tevékeny-
ség. 

- a lányok  jobban' igénylik a tanulds-tanitás utáni frissitő 
sétát, mint a fiuk és gyakrabban is végzik. 

A fenti adatsor nem tartalmaz ellentmondást: a. fiuk eza-
bad'idejük egyrészét inkább sportolással, a lányok sétával 
töltik. 

A fiukhoz közelebb áll a honvédelmi gyakorlat /dm= 0,73/, 
a lányok  általában  osak azért végzik mert szükséges vagy 
kényszerből. A reggelitorna a nem kedvelt ás  ritkán  vagy egy-
általán nem végzett tevékenységek közé tartozik mindkét oso-
portnál, különösen a lányoknál /70 %  nem véges  reggelitornát/. 

Az önálló testedzés fontosságának eredményesebb felismerte-
• tése napjaink aktuális nevelési feladata , 'lányok  szélesebb 
rétegét kell bevonni as iskolai sportköri 40 as egyesületi 
munkába. Márcsak azért is,  'mert  

- e nagy különbséget semmi sem indokolja 
- a  sportolás,  a sportversenyek a jellemnevelés, a közös-

ségfejlesztés jelentős eszközei. 

A KM, a testnevelőtanárok éá as egyesületek sokat tehet-
nek a  lányok  eredményesebb mozgósitása terén. 

trdekes képet mutat as  apa ,  iskolai végzettsége szerinti 
esoportbontás :  Legkevésbé vonzódnak e tevékenység végzéséhez 
a legalacsonyabb  iskolázottsági  szülők gyermekei /de 0,29; 
d = 0 9 35/s 

Valamennyi  csoportnál  kiemelkedően kedvelt a  kirándulás  ás 
turázás, a magasabb iskolai végzettségi/ szülők  több  lehetősé.. 
get biztositanak gyermeküknek e tevékenység  végzéséhez  idgy= 
0,50/. Ugyanezek a tanulók sokkal rendszeresebben ás nagyobb 
kedvvel is sportolnak idm= 0,90; d = 0,49/. Az  alacsony  

gY' 
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iskolai végzettségű szülők gyermekei szivesen vesznek részt 
honvédelmi gyakorlatokon. 

Az adatok azt bizonyitják, hogy a szülő iskolai végzett-
sége még a testedző tevékenységek egy részénél is differen-
ciálja a középiskola végzős tanulóit. A hátrány sportolás 
és kirándulás területén jelentős az alacsony iskolai végzett- 
ségü szülők gyermekeinél. Az eddigieknél is több figyelmet 
kell forditani a hátrányos helyzetű tanulókra e területen is. 

Meglepő eredményt ad a tanulmányi eredmény szerinti csopor-
tositás. Az egészséges élettel kapcsolatos tevékenység moti-
vációja és a tanulmányi eredmény negativ korrelációt mutat. 
Legritkábban a jeles tanulók végeznek szabad idejükben test-
edző-tevékenységet /gy= 2,40/, ők szabad: idejük jelentős ré-
szét ismeretszerzésre forditják. 

A kirándulás és tura ismeret- és élménygyarapitó hatását 
a jobb eredményt elérők értékelik legtöbbre, ők gyakrabban 
végzik e tevékenységet: 

A gyenge eredményt elérők több örömet találnak a honvédel-
mi j ellegü foglalkozásokon /dm= 0,54/ ős a tanulók fele át- ■ 

lagos gyakorisággal végzi e cselekvésformát'/dgy= 
Bizony elég érthetetlen, hogy a jobb tanulók mennyire pasz-
szivak a reggelitornával kapcsolatban /gy= 1,79/. A jeles 
tanulök 62 is-a nem végez frissitő mozgást felkelés után. 

Összességében megállapitható, hogy a kirándulás ős turázás 
igen néps zeril a középiskolás ifjuság körében, a reggelitor- 
na annál kevésbé. A lányok jelentősebb mozgósitása fontos 
pedagógiai feladat. Ügyelni kell, hogy a tanulásban kiváló 
tanulók is megfelelő időt forditsanak testedzésre, szabad 
levegőn mozgásra. 

Jelentős feladata van e.területen az iskolának, kollégi- 
umoknak` testnevelőtanároknak, KISZ- szervezetnek, egyesület-
nek ős a szülőknek is. 
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A tömegkommunikációs észközök is vállaljanak többet a f elvi-
lágosító munka és a szemléletformálás területén. • 
6./ Közéleti t evékenység vizsgálata 

4 kérdés vizsgálatával igyekeztem képet alkotni a végzős 
középiskolai ifjuság közösséghez való viszonyáról, a felnőt-
té váló fiatalok közéleti tevékenységéről: 

- részvétel ifjusági önkormányzati szerv munkájában 
- tömegszervezet munkájának segítése 

pártamunka segitése 
- állami szervek munkájának segitése 

A tanulók közéleti tevékenységének szintege elsősorban az 
iskolai KISZ-szervezet. A középiskóla tanulóinak lehetősége 
van arra, hogy megismerkedjék a párt-, állami- és_tömegszer- 
vezeti munka célkitűzéseivel, jelentőségévez $ -, munkájával és 
azt a megvalósitás szintjén segitse. 

E rövid  bevezető után, nézzük a vizsgálati- eredményeket 

Az összes tanuló adatát tekintve a közéleti tevékenység 
motivációs indexe 2057 ., a gyakorisági mutató értéke 2,08. 
Tanulóink legszívesebben a tömegszervezetek munkáját segi. 
tik, 20 % örömmel végez ilyen tevékenyáéget, 16 % gyakran  
és csupán 21 % nem vesz részt e cselekvésformában. 

Ifjusági önkormányzati szerv munkájában 19 % vállal öröm- 
mel közösségi megbizatást 18 % folyamatos munkát végez. 
Mindezen pozitiv eredmények ellenére közösségi nevelésünk 
hiányosságait jelzi az a tény,. hogy 40 % /1/ különböző 
okok miatt nem vesz részt az önkormányzati munkában. 

Iskoláinknak törekedni kell arra elsősorban az osztály-
főnököknek, kollégiumi nevelőtanároknak és a'KISZ-szervezet- 
nek - hogy a tanulók szélesebb rétegeit vonjuk be az önkor-
mányzati munka különböző területeire, lehetőleg mindenkinek 
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legyen erőhöz mért közösségi. megbizatása.' E célkitüzést 
már Makarenko is megfogalmazta. A közösséghez, tartozás 
érz:sét csak akkor tudjuk eredményesen fejleszteni, ha 
tanulóink érzik, hogy a közösségnék rájuk szüksége van. Ezt 
s`egiti elő a közösségtől kapott felelős megbizatás. Ehhez 
szükséges, hogy 'az iskola igényelje a tanulóktól a cselek-
vési szándékot, a közösségek aktiv részvételét a közös eé-
lok megvalósitásában, a feladatok megoldásában. 

E fontos pedagógiai célhoz akkor jutunk közelebb, ha a 
közösségek önkormányzóképességét fokozzuk. Ehhez elengedhe 
tétlen eszköz a tényleges jogok biztosítása. A különböző 
jellegű jogok gyakorlása juttatja a tanulókat azokhoz a ta-
pasztalatokhoz, amelyekből megértik, hogy az önkormányzás a 
közéleti aktivitás egyik formája. 

Az iskola alapvető feladata a közéleti aktivitásra neve-
lésben, hogy a tanulókkal mégismertesse ás tudatosítsa az 
ifjúsági önkormányzati fórumok /pl.: KISZ, 0DB/ célját, sze- 
repét, jelentőségét és feladatait. 

Az állami szervek munkáját a tanulók 54 %-a segiti vala-
milyen szinten. Igazán örömet e feladat végzése 9 %.►nak je-
lent.  A gyakorisági index jelentős negativ eltérése a mo-
tivációs értéktői /d= 0,43/, azt jelzi, hogy nem elsősor- 
ban a hozzáállással van probléma - jóllehet e területen is 
szükséges az előrelépés - inkább a lehetőség kevés. 

Pártmunka segitésében a tanulók fele vesz részt, de csak 
5 % gyakran. A vizsgált két mutató eltérése itt még jelen- 
tősebb /d= 0,50/. 

A vizsgálati adatok tükrében megállapitba tó, hogy  az  ed-
digieknél lényegesen jobban kell` támaszkodna, a felnőtté vá- 
16 középiskolás ifjuság aktivitására, feladatvállalására. 
A párt-, állami- és tömegszervezeti munka területén több 
lehetőséget kell biztositani az aktiv tevékenységre. A köz-
életiségre nevelést nem elég csupán tanítani, azt gyakorol- 
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ni is kell. Csak  igy várható el.a középiskolát végzett fia-
taloktól, hogy méggyőződéssel és cselekvően végyenek részt a 
fejlett szocialista társadalom épitésében, hogy hazánkns k 

'aktív állampolgáraivá váljanak. 

A kollégisták szivesebben és gyakrabban vállalnak közéleti 
tevékenységet, mint a nem kollégisták. Az adatok szemlélete-
sen bizonyitják, hogy kollégiumainkban jól szervezett önkor-
mányzati fórumok miiködnek'. A tanulók 65 %-a vállal közösségi. 
megbizatást, 26 % szívesen ás 23 % gyakran  végez ilyen tevé- 
kenységet. A nem kollégisták közín csupán 13 % számára je-4 
lent örömet az önkormányzati munka, ezek a tanulók munkáju-
kat folyamatosan végzik. 

Az iskolavezetés ás az osztályfőnökök számára figyelemre- 
méltó, hogy a nem kollégisták 46 %te-a nem végez ilyen tevé-
kenységet ás minden 4. tanuló kényszernek érzi. Ugy tűnik, 
hogy a nem kollégistákban a közösséghez tartozás érzése 
alacsony szintű, , ezek a tanulók a közösségi feladatok válla- 
lázában sem jeleskednek. A kollégisták javára jelentős  mér- 
tékü a pozitiv distancia; dm=  0,50, illetve dgyu 0,43. 

Ezek az adatok bizonyitják hogy kollégistáinknál az ön- 
kormányzati munkához való viszonyulás mennyiségileg és minő-
ségileg fejlettebb, mint a nem kollégistáknál. Elbizakodott- 
ságra nines ok a kollégiumokban sem, az önkormányzati munka 
semmilyen szintjén nem végez feladatot a tanulók 35 %-a. 
A makarenkói elvek 60  következetes nnegvalósitása a kollégiu-
mi közösségi nevelésben, az önkormányzati munkában ugarássze-
rii 

 
fejlődést eredményezhetne. 	. 

A tömegszervezétek munkájában átlagosnál szivesebben vesz 
részt mindkét csoport. A nem kollégisták kevesebb tömegszer-
vezeti munkát végeznek. 

A párt- és állami szervek munkájának segitése mindkét cso-
portnál a kivánt szint alatt marad. A  gyakorisági index 2,00 
alatti értéke - az interjuk szerint -- azzal magyarázható, 
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' hogy kevés' cselekvési lehétőséget kínálnak a párt- és álla- 
mi szervek a középiskola végzős tanulói részére. 

Az elért eredményekkel állitsuk szembe a nevelési terv 
által meghatározott feladatokat: "Fejlessze a'diákok önkor- 
mányzóképességét, készitse fel őket a közéleti helytállásra. 
Ösztönözze őket a szocializmus építésében való feladatválla-
lásra, ... készitse fel őket az á l6 pólgári jogok gyakorlá- 
iára, a kötelességek vállalására. 	A tanulókkal szemben az 
alábbi fontos követelményt fogalmazza meg a dokumentum: 
"Érdeklődjék a diákotthoni közélet eseményei iránt, váljék 
igényévé a közéletben való ;  részvétel. Vállaljon szerepet el-
sődleges közössége és az egész diákotthoni közösség életé-
ben*  vegyen részt felelősen a közügyek intézésében. Váljék 
fokozatosan alkalmassá arra, hogy bekapcsolódjék a szűkebb, 
majd a tágabb közösségek önkormányzati szerveinek munkájá- 
ba." 62 

Az említett hiányosságok ellenére azt mondhatjuk, hogy 
kollégiumaink sokat tesznek a közéleti nevelés.térületén. 
Szorosabb munkakapcsolat kiépitése a párt-, állami- és tö-
megszervezetekkel eredményezheti azt, hogy a kollégiumból 
kikerülő" fiatalok aktivabbak lesznek a közügyekkel szemben; 
ezzel arányosan felelősségérzeteik is nő. 

A szakközépiskolai nevelési terv az alábbi fontos oélkitü- 
zést jelöli meg: "Az iskolát elvégző tanulóknak képessé kell 
válniuk arra, hogy beilleszkedjenek a kiteljesedőben levő 
demokratikus közéletbe. Szükségletükké kell válnia annak, 
hogy közösségi életet éljenek." 63 

A gimnáziumi nevelési terv hangsulyozza: "Az iskola akkor 
tudja ellátni nevelési feladatait, ha  gazdag emberi kapcso- 
latokkal átszőtt közösséget szervez, amely eleven kapcsolat-
ban áll a környezettel, a társadalommal." 64  

A gimnazisták egy árnyalattal jobban viszonyulnak a közé-
leti. tevékenységhez /d= 0,06/. Ezek a tanulók szívesebben 
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és valamivel gyakrabban végeznek önkormányzati munkát 

/d= 0 0 20/ és a tömegszervezeti munka segitése is magasabb 
szintü /d= 0,21/. 

A pártmunka segitése mindkét csoportnál azonosan alacsony 
szintü. Az interjuk során többen a kevés cselekvési lehető- 
séget emlitették legfőbb oknak. Ugy gondolom helyes lenne ,. 
ha nemcsak fiatal párttagok kapnának KISZ-megbizatást, ha-
nem KISZ-tagok is kaphatnának pártmegbizatást. 

Az állami szervek munkáját a szakközépiskolások segítik 
hatékonyabban /d= 0,19/. 	. 

Mindkét iskolatipusban több figyelmet kell forditani a 
közéleti cselekvés lehetőségének széleskörü megteremtésére 
és a , rendszeres, folyamatos feladatvállalásra. Csak igy ér- 
hető el, hogy az érettségizett fiatalokban  a közösség szol- 
gálata belső igénnyé váljék. 

A lányok szivesebben, de lényegében azonos mértékben vé- 
geznek közéleti tevékenységet. Jelentős eltérés tapasztal-
ható a lányok javára a tömegszervezetek munkájának segité-. 
sében és az önkormányzati munkához való- viszonyulásban 
/dm  = 0,35/ A lányok 24 %--a végez szivesen önkormányzati 
munkát, a fiuknál az arány 'csak 14 °ó. A párta és állami 
szervek munkájának segitésében egyik csoport sem emelkedik 
ki. Közepesnél magasabb értékelést csak e< 'lányok tömegszer-
vezeti munkához való viszonya kapott. 

Meglepő, hogy a közéleti tevékenységgel kapcsolatos fela- 
datok vállalásában nem a legmagasabb iskolai végzettségit 
szülők gyermekei járnak az élen. Ennek ellenére leggyakrab-
ban ők végeznek ilyen jeilegü tevékenységet. Legkevésbé lel-

kesen és legritkábban ,a  legalacsonyabb  iskolázottságu szülők 
gyermekei kapcsolódnak be közéleti munkába /m=2,40; gy=1;95/. 

Az apa  iskolai  végzettsége és a tanuló tömegszervezeti main 
kában való részvétele között maximális  pozitív korreláció 
adódott /dm== 0,64; dgy= 0,56/. Pártszervek munkájának se- 



~ 
• 127 -  

gitésében gyakrabban vesznek részt a diplomás szülők gyerme 
kei, mint a többi csoport. A gyakorisági mutató értéke vala-  

mennyi csoportnál 2,00 alatti. 

Mélyebb vizsgálati módszerek alkalmazása nélkül is egyér-
t elmüen megállapitható, hogy a tanulmányi eredmény a legfon-
tosabb d .iff erenciáló , tényező a közéleti j ellegü. tevékenység-
rendszernél.  

motiváció ` gyakoriság  

jeles  3,02 ' 	2,71 
elégtelen 2,51 2,03  
eltérés 0,51 0,68  

Tanulságos az önkormányzati munkához Való viszony és rész-
vétel adatainak kiemelése: 

motiváció gyakoriság 

jeles 3,75 3,54  
közepes 2,28 1,93 
elégtelen 1,93 1,40  
eltérés 1082 2,14  

_- A jeles tanulók sokkal szívesebben és főleg gyakrabban vé-
geznek közéleti tevékenységet.  

- A legjobb eredményt elérő tanulók élen járnak az önkormány-
zati munkáhóz való viszonyulásban és gyakran is végzik e  
cselekvésformát., szemben a bukott tanulókkal, akik igen rit-
kán és szinte csak kényszerből vállalnak közösségi megbiza-
tást.  
A jeles tanulók 41 %-a szivesen és 61 %-a gyakran végez kö-
zösségi munkát, az elégtelen tanulóknál 7 %,ilietve 0 % ez  
az arány. A bukott tanulók 2/3-a nem végez semmilyen jelle-
gű önkormányzati munkát.  

E területen fontos feladatai vannak az osztályfőnököknek` és  

a KISZ-szervezeteknek. 	 . 
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A párt-, állami- ás tömegszervezetek munkájának segitésében 
is a jobb tanulmányi ered .mé:nyüek vállalnak legtöbbet.  

Az iskolának jelentős feladatai vannak elsősorban a gyen-
gébb tanurnányi eredményt elérők közéletiségre nevelésében. 
fiörekedni kell  az  arú nyosabb feladatvállalásra. 

Ezzel a tevékenységformák egyenkénti elemzését befejeztem. 

A következőkben áttekintem, hogy a középiskola végzős ta-
nulóinál melyek a legkedveltebb és leggyakrabban végzett te-
vékenységek. 

összes  i;a„-,onu3á t-eyélisnysémend.szerének  vizsgálata  

Az egyes tevékenységtipusoknál a motivációt és..a gyakori-
ságot a következő szintre sikeriilt fejleszteni a középiskolai 
tanulmányok befejezésének időszakára: 

motiváció gyakoriság 
1./ fizikai  munka 	' 3,81 3.23 
2./ kulturális tevékenység 3,80 2,95 
3./ politikai tevékenység 3058 3,13 
4./ tanulmányi munka 3,52 3,13 
5./ testedző-szabadidő tevékenység 3,17 2,60 
6./ közéleti tevékenység . 	2,57 2,08 

Az alábbi cselekvésfármák állnak tanulóinkhoz legközelebb: 

motiváció gyakorisági 
rangszáni 

1./ mozilátogatás 4,76 2. 
2./ részvétel kiránduláson, turán" 4,60 14. 
3./ részvétel otthoni fizikai munkában 4,41 1. 

4-5./ szépirodalom olvasás 4,26 4. 
szinházlátogatás 4,26 20 *  

6-7./ tudományos könyv,folyóirét olvasás 4,15 8. 
1V kulturális adáséinak hallgatása 4,15 6. 

8./ muzeumlátogatás 4,08 24. 
9./ rádió kulturális adásainak halig. 4,01 13. 
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10./tanulás 	 3,91 	3. 
11./`idősek, öregek rászorulók segítése 3,86 	23. 
12./`részvétel a kollégiumi munkában 	3,85 ' 	5. 

Legkevésbé kedvelt a reggelitorna 	1,94.. 

Leggyakrabban végzett tevékenységeke 

gyakoriság motivációs 
áangszám 

1./ részvétei otthoni fiz.munlcában 4,06 3.  
2./ mozilátogatás 3,79 1. 
3./ tanulás 3,75 10. 
4. / E szépirodalom olvasás 3,62 4.  
5./ , részvétel kollégiumi munkában 3,57 12. . 

6./,TV kulturális adásainak halig. 	. 3,52 6.  
7/politikai napilapok` f.i.olvasása 3,49 3. 
8./ • tudományos könyv, f olyóirat olv. 3,.47 7.  
9./ TV politikai adásai 3*39 a  14. 

10./ rádió politikai adásai 3,36 19. 
11./ részvétel iskolai közösségi, m.-ban 3;35 13. 
12./ a kötelező tananyag kiegészitése 3,33 16. 

Legritkábban végzett tevékenység a pártmunka segitése /1,.76/. . 

Szivesen és gyakran végzett tevékenység a mozilátogatós, 
részvétel az otthoni fizikai munkában és az olvasás. A mo. 
zilátogatások szervezésére az eddigieknél kevesebb energia 
is elegendő ., enélkül is gyakran járnak a középiskola végzős 
tanulói moziba. 

Szivesen, de ritkábban járnak tanulóink kirándulni; Szin- 
házba, muzeumba és kiállitásra. Az igény e tevékenységek 
végzésére meg van, több lehetőséget kell biztositani . 

Kevésbé szivesen, de gyakran végzett tevékenységek: tanu- 
. iás :; , kollégiumi munkában való részvétel; politikai napilapok, 

folyóiratok olvasása; TV politikai adásainak hallgatása. 
A fent i  tevékenységeknél a motiváoiős rangszám lényegesen . 



- 130 

esni,   ad a gyakoriság:?_ rangszámtól, következésképpen a moti- 
vációs szint emelésére, az érdeklődés fokozására kell több 
figyelmét fordítani. 	 . 

Az.e•, es cso•ortok tevéken sé endszerének  elemzése 

Kollégisták - nem kollégisták  

Mindkét csoportnál a tanulás az egyik leggyakrabban vég-
zett tevékenység e  bár a tanulás nem'egyértelmüen kedvelt 
/12. ill. 9.1 A kollégiumokban a napirend mindenki szá- 
mára megfelelő időt biztosit az alapos felkészüléshez. 
A 3 óra tanulási idő önmagában nem biztositék a jó ered,.. 
mény elégéséhez. A kollégisták tanulmányi átlaga /3,56/ 
alacsényabb a nem kollégisták átlagánál /3,60/." Ennek fel-
tételezhetően egyik oka az igen alacsony motivációs szint. 
A,kollégiumoknak több figyelmet kell fordítania tanuláá- 
nyi munka mindenoldalu segitésére. Néhány aktuális feladat: 
tehetséggondozás; hátrányos helyzetűek segítésé; szilenci-
umok sérthetetlenségének biztosítása; alapkövetelmény az 
erőhöz mért tanulás; küzdelem az igénytelenség, a kettes 
szint ellen; a helyes tanulási módszerek ismertetése és 
gyakoroltatása; jutalmazási - büntetési rendszer kiépité- 
se;.folyamatos ellenőrzés, értékelés,. önellenőrzésre- Ön-
értékelésre nevelés; eredményes együttműködés kialakitása 
a szaktanárokkal, az osztályfőnökökkel és a szülőkkel. 
A  szervezett  politikai munka eredményéként a'kollégisták 
sokkal gyakrabban olvasnak politikai napilapokat és folyó- 
iratokat /4. ill.  8. a rangsorban/. 

- A napirend biztositotta lehetőségekkel élnek kollégistáink: 
a, délutáni kimenő alatt sokat vannak szabad levegőn. Náluk 
a napi egészségügyi séta 8. a rangsorban, mig a másik cso-
portnál csak a 21. 

- Mindkét csoportnál a mozilátogatás a legkedveltebb, Még a 
kollégisták is nagyon sokat járnak moziba. A szelektív 
filmnézés tudatos kialakitása terén sokkal többet kell ten- 
nie a kollégiumoknak és a szülőknek is. 



• 131 

Gimnázium -.szakközépiskola  

- A gimnazista tanulók tevékenységrendszerének élén a tanu-
lás áll, a szakközépiskolások leggyakoribb tevékenysége 
az otthoni segités, náluk a tanulás csak a harmadik helyen 
szerepel. 

- A gimnazista tanulók sokkal gyakrabban végeznek tanulmányi 
munkával kapcsolatos tevékenységet. Pl.: az önképzés a 
gimnazistáknál a 3•, a. szakközépiskolásoknál a 15., az e 
lőkészitő a 14., illetve a 30. a gyakorisági rangsorban. 
Mindezek egyenes következménye a,tanulmányi eredményekben 
jelentkező jelentős különbség. Az érettségi előtt álló gim- 
nazisták átlaga 3,84, a szakközépiskolásoké 3,38. A közel 
féljegynyi eltérés igen sok /d= 0,46/. A bukási százalék a 
szakközépiskolásoknál 4-szeres /szk.= 5,5 %; g.= 1,4 V.  

- A ezekközépiskolások többet járnak moziba, gyakrabban vé- 
,geznek kollégiumban fizikai munkát és többet sétálnak. 

- Érdekes, hogy a gimnazistáknál sokkal kedveltebb a tudomá- 
nyos könyv és folyóiratolvasás, mint a tanulás. Az inter-
juk során erre az alábbi választ kaptam: ... mert az előb-
bi nem kötelező; .. mert nem kell belőle felelni; .«.mert 
érdeklődési körömnek megfelelően én választhatom meg hogy ' 

mikor ás mit olvassak. 	. 
- A gimnazista tanulók tevékenységrendszere minőségileg ma-g 

fiasabb ezintü, a szakközépiskolásoknál nem a legfontosabb 
tevékenységek szerepelnek vezető helyen. 

Lányok_- fiuk.tevékenységrendázere 

A leggyakrabban végzett tevékenységeke 

Lányok Piuk 

1./ tanulás 	4,23 
2./ otthoni fiz.munka 4,19 
3./ szépirodalom oly. 3,89 

4./ TV kult.adásai 3,69 

5./ kollégiumi munka 3,67 

i. . / mozi' 	3,95 
2./ otthoni fiz.munka 3 0 90 
3,/ tud.-os könyv olv. 3 , 70 

4./ pol.-i napilap olv. '3 68 
5,/ tanulás 3,65 
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A lányok sokkal többet tanulnak, gyakrabban és.szivesebben 
olvasnak szépirodalmat, közösségi munkában lényegesen ak-
tivabbak. A fiuknál a tanulás csupán 5. a rangsorban. A 
tanulmányi munkával kapcsolatos tevékenységek gyakorisági 
és motivációs szintjében jelentkező eltérés tükrőződik a 
tanulmányi'eredményekben is. A lányok átlaga 3,72; bukási 
arány: 2,3 %. A fiuknál e két adat: 3,43 és  5,3 %. E kor-
osztály legalapvetőbb tevékenységének, a tanulásnak kelle-
ne lenni. A fiuk tulságosan sokat járnak moziba. Az iskola 
feladata:` folyamatos, kitartó, erőhöz mért tanulásra ser-
kenteni a fiukat is. A gyakori mozflátogatás a tanulmányi 
munka rovására megy, ezt a szülőkkel is tudatosítani kell. 

A fiuk gyakrabban olvasnak ujságot és sokkal többet 
sportolnak, mint a lányok /a fiuknál 8., a lányoknál 33./1/ 
a gyakorisági rangsorban/. A lányok a tevékenységek jelen-
tős részét magasabb motivációs szinten /3,59-.3,33= 0,26/ és 
gyakrabban végzik. A sportolás iránti igényük felkeltésére 
több figyelmet kell forditani. 

,Az iskolatipus és.a,tanulók neme szerinti csoportbontás 
eredményeként azt kaptuk, hogy a gimnazisták és a lányok 
,tevékenységrendszerének motivációs ős gyakorisági szintje 
a legfejlettebb. Hasonlitsuk össze a gimnazista - lányok és 
szakközépiskolás fiuk tanulmányi eredményéts 

gimn.. - lány 
gimn.. - fiu 
szakközép. - lány 
szakközép. - fiu 

átlag 

. 96 

bukott` 

3. 

bukási arány 

0.8 b 

összes 
tanuld 

127 
3,65 2 2,5 % 	.. 81 

3,48 5 3,9 % 129 
3.26 8 7.5 % 107 

A fentiekből egyértelmiien következik, hogy a tevékenység-
rendszer minősége és a tanulmányi eredmény között szoros 
összefüggés van. 
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A tanulói tevékenységrendszer és a tanulmányi ere mént'  

kapcsolata  

Néhány tevékenység gyakorisági rangszámat . 

tanulás  

jeles  
1.  

jó 	• 
l:. 

közepes 
3.  

elégséges elégtelen  
. 	

5  9.  
önképzés  2.  4. 15,E 20.  20.  
otthoni fiz.m.  11.  2, 1. 1.  1.  

mozi  7.  3. 2. 2. 2.  

Leggyakrabban végzett tevékenységek  

eles, 	 . 

1./ tanulás 	4,63  

2./ önképzős 	4,21  

3e / szépir.olv. 	4,08  

4./ tud. könyv oly. 4,04  

5./ előkészitó 	4;00 .  

elégtelen 
.~.~.~..~.  

1./ otthoni fa.z.m. 	4,07  
2. / mozi 	3,73 	.  
3./ ázópir.oiv. 	3,40  

4-5. / TV kult.adásai 	3,27  
rádió pol:adásai 3,27  

7./ mozi 	3,83  
9./ tárulás 	3,00  

11./ otthoni fiz.m. 	3,71  

É. két rövid kianelés . feltárja a jó tanulmányi eredmény  
néhány "titkát". A legjobb eredményt elérők nagyon sokat ta-  
nulnak, tudáslikat a tanulmányi tevékenységek sokféle formá-
jával gyarapítják példamutató szorgalommal. Mivel idejüket  
teljes egészében leköti az érettségire és a felvételire való  
felkészülés, igy az otthoni munkából kevésbé tudják kivenni  
a részüket. A közepes tanulóknál otthoni segités, szórakozás  
és tanulás a sorrend. E csoport az iskolában tanultakat már  
alig egésziti ki önművelés formájában, A leggyengébb ered-
ményt elérőknél dicséretes, hogy sokat segítenek otthon.  El-
gondolkodtató, hogy a tanulás számukra teljesen másodlagos  
/9. a rangsorban alacsony értékkel/.. Inkább olyan tevékeny- 
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ségek Felé vonzódnak, mely végzése kevés akaraterőt igényel 
/mozi, kirándulás.- tura, olvasás, TV nézés/. 

A jobb eredményt elérők napi programjukat céltudatosan és 
tervszerüen.alakitják. A poláris csoportnál inkább a hangu- 
lat, a  kedv  a meghatározó tényező. A feltárt adatok világo-
san jelzik a hibák okait és a tennivalókat. , 

Az apa iskolai végzettsége ős  a tevékenységrendszer kapcsolata 

Valamennyi csoport legkedveltebb tevékenysége a moziláto-
gatáé és a kirándulás - turázás.. A tanulás motivációs szint- 
jót nem befolyásolja az apa iskolai végzettsége. A gyakori- 
sági rangsorban a tanulás minden  csoportnál az 1-2. helyen 
szerepel, lényegében azonós értékkel, kivéve a legalacso-
nyabb .végzettségi szülők gyermekeit - ők a legszörgaimasat- 
bak. 

Az apa iskolai végzettsége 4s a tudományos könyv  ős folyó 
iratolvaa`ás motivációs ős gyakorisági szintje között erős 
pozitív korreláció van. .  

mot. mot. 	gyak. 
rengsz. 	gyak• rengsz. 

főisk. - egyetem 	4647 	.. 3. 	.3,86 	3. 
befejezetlen ált. isk.. 3,89 	', 9.. 	3,13 	12. 

A magasabb iskolai végzettségei sziUlők gyermekei nagyobb 
arányban járnak előkészitőre, szakkörre, több időt fordi-
tanak a kötelező tananyág kiegészitésére. Mindezek a tanul-•
mányi eredményekben a következőképpen ; tükröződnek: 

apa isk.végzettsége 	tan. eredmény 

főiskola - egyetem 	3,72 
középiskola 	 -•` 3, 70 
szakmunkásképző 	 3052 . 

ált.. isk. 8 osztálya 	3,50 
befejezetlen ált. iak. 	3,64 
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A tanulók fizikai  munkához való viszonya és az apa isko-
lai végzettsége között negativ korreláció áll fenn. Az ott- 
honi fizikai munka motivációs rangszáma a következő# 

rangszám mot. index 
főiskola -- egyetem 7. 4,20 
szakmunkásképző 3. 4,45 
befejezetlen áit.isk. 2. 4,55 

A magasabb iskolai végzettségü szülőnek objektív okok 
/pi. lakás és telepi lés jelleg, munkakör, stb./ miatt keve-
sebb lehetősége van  gyermekét munkára nevelni: 

A fenti rangsorok és kiemelések megmutatják, hogy mely: te- 
vékenységeket kell gyakrabban végeztetni, melyeket inkább 
visszafogni és hol kell több figyelmet forditani az érdek- 
lődés felkeltésére. 	 . 

Reménytelen vállalkozás lenne, ha a középiskola végzős ta- 
nulóinak tevékenységrendszerét néhány mondatban akarnám ösz- - 
szefoglalóan értékelni. 

Néhány általam fontosnak tartott megállapitás .: .. 

- A sokoldalu személyiségformálást középiskoláink céltudor- 
tos, tervszerű és szervezett pedagógiai tevékenységgel 
igyekeznek megvalósitani. 

- A tanulói tevékenységrendszer tartalma azonos a Nevelési 
Tervek által javasolt cselekvéstipusokkai. 

- Középiskolai tanulóink tevékenységrendszere sokirányu. . 
Több figyelmet kell forditani az alacsony iskolai végzett-
ségü szülők gyermekeire, a gyenge tanulmányi eredményt el-
érőkre. E két csoportnál a tevékenységek motiváltsága és 
gyakorisága meglepően alacsony. A szakközépiskolás fiuk 
tanulmánya, munkafegyelmét felül kell vizsgálni . 
A hátrányos helyzetü tanulók fokozott segitése a nevelés 
irányitó tényezőinek kiemelt feladata Az  erőhöz mért te- 
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vékenységvállalás - minden területen! - valamennyi közép-
iskolai tanulóval szemben alapkövetelmény„  

A marxista pedagógia a tevékenységet a személyiségformálás  
legfontosabb  eszközének tartja. Középiskoláinkban sokoldalu  
személyiségfejlődést esak sokoldalu tevékenység megszerve-
zésével érhetünk el. E tevékenységegyü.ttes pedagógiai haté-
konysága érdekében érvényre kell juttatni a különböző tevé ►  

kenységtipusok leglényegesebb személyiségformáló hatását.  
E1 kell érni, hogy az iskolai - ős kollégiumiw-követel-
ményrendszer váljon fokozatosan a tanulók belső igényévé.  
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IV. Értékorientáció vizsgálata 

A mi ifjuságunk a szocialista társadalom viszonyait teszi 
magáévá: E viszonyokat a nevelésben résztvevő tényezők köz-g 
vetitik. A szervezett nevelési tényezők a társadalmi igénye-
ket, elvárásokat pedagógiai feladatokká, követelményekké, 
tevékenységrendszerré alakitják, melyen keresztül a társa- 
dalmi viszonyokban rejlő értékek is átadódnak. 

A tanuló tevékenysége révén ismereteket szerez, melyek 
egyre magasabbrendit meggyőződésekhez, egyre átfogóbb .: álta-  
1ánositásokhoz, világképhez,, majd világnézethez juttatják 
el .. 

Tevékenysége során kialakulnak tulajdonságai és meggyőző -- 

dései,. egész •tudattartalma« , A tanuló tudattartalma nem homo-
gén, benne bizonyos elemek fontosabbak, alapvetőek :. 
Igy tudatos előnyben részesitéshez juthatnak testi tulajdon-
ságok, környezeti.kapcsolatok,, ismereteki, gazdasági vonatko-
zások, szociális kapcsolatok, ideológikus /világnézeti, eti- 
kai, stb./ meggyőződések *  egyszóval értékek. 

A társadalmi gyakorlat, a pedagógia is értékekről beszél. 
Az érték tudatos előnyben'részesités más szóval preferencia. 
Társadalmilag szabályozott szokások, normák, szabályok rend-
szere*  mely az egyénnek ehhez . való viszonyát fejezi ki. 
Az ember biológiai egyedként születik., a nevelési tényezők 
által közvetitett társadalmi viszonyok elsajátitásával szew 
mélyiséggé válik. De nem a társadalmi viszonyok kényszerit 
elfogadása acél, hanem azok önkéntes, tudatos vállalása és 
az azoknak megfelelő életvitel. Az életvitel szempontjából 
az ideológikus értékeknek alapvető jelentőséglik van: ezek 
alapján itéli meg a tanuló környezetét, az őt ért hatásokat, . 

az embereket, sőt önmagát isi. Ebből következik számunkra a 
pedagógiai feladat: az értékek felismertetése, belsővé té- 
tele; az azoknak megfelelő választás elősegítése és megerő-
sitése. 
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Az értékeket különbözőképpen lehet•csopor tositáni. Általá-
ban környezeti /ökológiai/, vitális-érzéki, gazdasági /ter- 
melési, technikai, fogyasztási/, esztétikai- művészi, megis-
merési-értelmi ., társadalmi-politikai, személyiség- és a  to-
talitásra 

6
vonatkozó /ideológiai-filozófiai/ értékekről be-g 

szélnek. 

Az értékek lehetnek kötelezőek vagy választhatók. Az előb- 
biek a társadalom, az,osztály, az adott közösség életének lé- 
nyegét szolgálják /pl.: békevágy, hazaszeretet,'internaciona-
lizmus, munka, emberség, becsületesség, stb./, s ezért az 
egyéntől kötelezően elvártak. Az  utóbbiak  szabadon választha-
tók /közösségi funkció; mások segitésének módja, önképzés, . 

önművelés iránya stb. /. 	. 

Az e iológiai jelentőségük alapján primér /jó, rossz/, sze-
kunder /helyes, helytelen% és tencier /illő,,illetlen/ érté- 
keket különböztetünk meg. Társadalomra, közösssÓgre, egyénre 
egyaránt jellemző, hogy mit vall primér /elsődleges, alapve-
tő/ értéknek,, s miket ettől fokozatosan távolabb állónak._. 
Az értékek együtt értékhierarchiát alkotnak. 

Pedagógiailag az egyik legfontosabb kérdés, hogy az érték- 
rendszerben milyen érték, értékek kapnak vezető szerepet. 

Egyfajta.csoportositása lehet az értékeknek a következő* 
egyéni., közösségi.; társadalmi, egyetemes értékek. Cél:azono. 
sulás az egyre magasabbrendű értékekkel... 	. 

Az értékeket tanulóink a családi életben, a  tanitási órá- 
kon, a tanórán kivüli iskolai tevékenység során, a mozgalmi 
munka közben és, egyéb helyekén folytatott tevékenység végzé-
se  során sajátitják el. A tanulókat ért hatások vagy értéke-
ket kialakitók, értékeket erősitők, vagy közömbösek, vagy 
éppen negativ hatásuak. Amig a személyes értékrendszer ki 
nem alakult, addig a  fiatalok  könnyebben befolyásolhatók /po- 
zitiv és negativ irányban egyaránt/. Nem elégedhetünk meg 
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azzal *  hogy tanulóink az értékeket elfogadják, komplex neve-
lőmunkával azt is el kell érnünk, hogy ezen értékek meggyő-
ződésükké váljanak, Az értékek csak t ,ervszérü - céltudatos 
ás célratörő - nevelőmunkával alakulnak az egyetemes emberi 
haladás tendenciáit tükröző rendszerré,; személyes értékhie-
rarchiává. 

Az értékek belsővé válásának főbb lépései a következőks 
elsajátitás /a vonatkozó ismeretek megszerzése/, identifiká-
ció /érzelmekkel párosulás, meggyőződés /, interiorizáció . 
/magat Etásban, cselekvésben való kirayyilvánitás, megvalósi 
tás/ 

A tanulói tevékenységrendszer fejlődése a szokás- és kény- 
szercselekvéstől - a szükségszerűség, az érdek- ., majd érték-
belátásra épülő cselekvésen át - a nevelés folyamatában ' 

hosszu'utat tesz meg agyszemélyes értékhierarchiára épülő te-
vékenységig. 

A marxizmus értékelmélete még nem teljesen kidolgozott, 
A marxista klasszikusok miivelben, munkásságukban, az utóbbi 
idők marxista vizsgálódásaiban és a szocialista társadalom 
életébe kirajzolódik egy jól körvonalazható értékrendszer. 
A marxizmus értékrendszere "a termelési folyamat értékeket 
létrehozó természetéből indul  ki,  a gazdasági érték fogalmá-
ra alapozódik, de tullépve a gazdasági szférán,, képes átfog--
ni a társadalmi lét egész bonyolult rendszerét és orientálni 
az egyéni magatartást." 67  Legáltalánosabban megfogalmazva 

azt mondhatjuk, hogy "a marxizmus számára értékjellegi min. 
den olyan emberi . törekvés, amely a társadalom haladását, az 
egész emberi nem gazdagítását szolgálja anyagi vagy eszmei 
sikon." 

Marxnál "a "nembeli lényeg" a társadalmiség, a munka /ter-  
melés, objektiváció általában/, a szabadság, a tudatosság 
és az univerzalitás," 69  

A lényegi erők kibontakozásának fontos része a társadalom, 
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a közösség erkölcsössége és az egyén erkölcsisége. 
Az erkölcs Szvétek Sándor szerint: "Az'emberi cselekvésnek 
azt az oldalát tükrözi, amelyben az embernek más emberekhez 
való viszonya ölt testet." 70 	. 

Az erkölcs társadalmi értékek kifejezője. Az erkölcsi tu-
dat mindenekelőtt tartalmazza az erkölcsi eszményt, az 
ideáltipust. "Szocialista társadalmunk eszménye a társadalmi 
tulajdon alapján álló, szabad, a "nembeli értékek" sokaságá- 
val rendelkező ember." 71  Ezen ideáiból fakadnak az erkölcsi 

L 	•- 

alapelvek, A szocialista erkölcs legfontosabb alapelvei: a 
közösség elve, a munka elve és a humanizmus elve, Az elvek- 
ből levezethetők a mindennapi cselekvést részletesebben sza-
bályozó normák, 

"Az értéketikák azt állitják, hogy .az erkölcs az örök, ab 
szolul értékek világából származik, követelményei változatla-
nok, minden korra, emberre egyaránt érvényesek, a "legyen" 
,világa: Az erkölcs-szociológia - ellenkezőleg - azonositjá 
a társadalmi valóság és az erkölcs törvényeit, s azt állit -.  
ja,, hogy az erkölcs a van ;  a "kell" . világa, tény, amit fel 
kell ismerni és le  kell irni, s nem pedig követendő elv,vagy 
minta. T1indkét álláspont veszélyes a pedagógiai kára. 
Az előbbi a megvalósithatatlanságot, az utóbbi a valóságba 
való belenyugvást sugallja. A marxista etika is tagadja a 
"kell" és "legyen" feloldhatatlannak•tünő ellentmondását." 72  

Szvétek Sándor megfogalmazása szerint "a szocialista er-
kölcsi nevelés mindig a ma talaján állva a holnapban gondol-
kodik: egy reális, megvalósitható "legyen"-t tüz ki a kisebb-
nagyobb közösségek, az egyes tanulói személyiségek elé, hogy 
azt elérve ujabb, magasabb rendű, minél több ember érdekét 

kifejező, a szocializmus épitését előrébb vivő, az egyetemes 
emberi haladást szolgáló ujabb "legyenekért", egyre magasabb 
értékekért inditsa harcba őket." 73 . 	 . 

Az erköbcsi értékek . igen.fontos, magasrendii, ideológikus 
értékek. 
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Az erkölcsi nevelés folyamatának céltudatos és tervszerű 
kialakításához szükséges, hogy a pedagógusok. ismerjék a ne-
veléselméletet, a pszichológiát, a nevelésfilozófiát, a 
marxista etikát és a szociológiát. 

Az adatfelvétel során arra kerestem a választ, hogy a kö-
zépiskolát befejező tanulók értékorientációja, személyes ér-
tékhierarchiája milyen szintit 12 évi nevelés-oktatás eredmé-
nyeként. A vizsgálat során ac tanulók az alábbi három kérdés-
re  válaszoltak: 

- Mi az a legfőbb emberi törekvés, éték amiért 	vélemé- 
iyed szerint - 'érdemes egy egész életen át dolgozni? 

- A fentiből következően melyik az a néhány emberi törekvés, 
érték,♦  amit igen fontosnak tartasz? . 

A fentieken tul mit tartasz fontos emberi törekvésnek, 
téknek? 	 . 

Az elsó kérdésnél kértem a tanulókat, hogy csak egy -'az 
általuk legfontosabbnak tartott - értéket nevezzék meg. 

A vizsgálat adataiból+'komoly következtetéseket lehet levon- 
ni. Bács-Kiskun megye középiskoláiban és kollégiumaiban folyó 
nevelő-oktató munka további javitására. 

1./ Összesen tanuló értékorientációjának vizsgálata, 

A vizsgált 445 tanuló. az elsó kérdésre 
tékek 	az alábbi választ adta: 

legfontosabb ér- 
. 

1 *  Boldogság 	. 18,2 % 
2.. Boldog családi élet 16,0 % 
3. Kiegyensulyozott, harmónikus élet 14, 6  % 
4., Társadalmi megbecsülés, elismerés 8,1 % 
5. Béke 	' 6,7 % 
6.. Családalapitás 5,2 % 
T.-Gyermeknevelés 2,9 % 

Társadalom számára hasznos tevékenység 2,9  % 

4. Az adatok a 7. sz. mellékletben /251-257.o.-ig/ találhatók. 
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9. Személyes életcél elérése 
10„ Az emberiségért dolgozni 
11. Önképzés, önmflvelés 

Szeretet 

2,7 
2,5 
2,0 
2,0 

% 
% 
% 
% 

13. Rendezett anyagi körülmények 1.9 % 
14. Választott pályán dolgozni 1,6 % 

Munkaszeretet, hivatástudat 1,6 % 
16. Beosületesség, jellemesség 1,3 % 

Munka elismerésé 1,3 % 
18. Beosűletes munkavégzés 1,1 % 

J6 emberi. kapcsolatok 1,1 % 
Sikerek a munkában 1 0 1 % 

21. Közösségi szellem 0,9 % 
22. Segitőkészség 0,8 % 

Humanizmus 0,8 % 
24. Jó munkahely„ jó munkatársak  

Felelősségtudat, megbizhatóság 0,4 % 
Örömszerzés másoknak 0,4 
Politikai helytállás, elvhitség 0,4 % 

28.. Internacionalizmus , 	0,2 % 
Hazaszeretet 02 % 
Igazságosság 0,2 % 
Kzizdeniakarás, akaraterő, kitartás 0,2 % 
Őszinteség, nyilts4g 	. ' 0,2 % 
Pénz 0,2 % 

Összesen: 	 . 100,0 % 

A tanulók által felsorolt vezető értékek magas száma /33/ 
egyértelmiien arra utal ., hogy a középiskolát befejező tanuló-
inkban a személyes értékhierarchia még csak közvetve utal a 
társadalmi szempontból legfontosabb értékekre. 

A nevelés irányutó tényezőinek eredményes munkáját mutat-
ja, hogy az életbe kilépő fiatalok  99,8 %-a pozitiv értéket 
jelöl meg élete vezérelveként. Egy tanuló irta a pénzt mint 
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legfőbb emberi célt. E kedvező megállapitás ellenére érdemes 
kissé részletesebben megvizsgálni a fenti rangsbrt: 

- A tanulók több mint fele •/56,9 %/ önmaga, illetve család-
ja boldogságát, a nyugodt, kiegyensulyozott, harmónikus 
életet tartja legfőbb értéknek, 

- Munkával kapcsolatos értékeket /becsületes  munkavégzés  
választott pályán, hivatástudat, társadalom számára hasz- . 

nos tevékenység, emberiségért dolgozni„ .../ a tanulók 
11,2 %-a tart legfontosabbnak. 

• - Az erkölcsi értékeket /pl.: hazaszeretet, internacionaliz-
mus e  igazságosság,  0.4,/ ozuptin a tanulók kis része tartja 
vezetőértéknek. 

- Elgondolkodtató„ hogy az érettségi előtt :1116 fiataloknak 
• csupán 2 %-a jelöli meg vezetőértéknek az önképzést, Un-

miivelést. 

Vizsgálati adataimat összehasonlitva a Magyar Tudományos 
Akadémia  Pedagógiai Kutatócsoportja által végzett 1978-as 
felméréssel. 74  megállapitható„ hogy a békét tanulóink 

• 1,8 %-a tartotta legfontósabbnak éve, s ezzel'a vezetőér-
tékek rangsorában a 13.. helyen szerepelt, mig ma az ifjuság 

• 6,7 %-a tartja leglényegesebbnek, a rangsorban a béke ma az 
5. helyen szerepel. Minden  jól mutatja, hogy a  "hidegedő"  

" killpolitika r  a fegyverkezési verseny fokozódása  hogyan  hat 
a tanulóink értékorientációjára. Azt is mondhatnánk, hogy az 
ifjuság értékorientációját befolyásolja a mindenkori politi 
kai és társadalmi viszony. 

A  tanulók  vezető értékeit áttekintve a legszembettinőbb, 
hogy a legmagasabb rendU értékek /esztétikai, erkölcsi, 
társadalom mint totalitás 4s személyiség mint egész/ 016. 
fordulása igen alacsony. 

A vezetőértékeknek ez a nagy szóródása arra figyelmeztet, 
hogy.a tényleges nevelőiskola megteremtése sürgős feladat. 
Középiskoláinkban  tervszerti céltudatos és célratörő 
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nevelőmunkával kell törekedni a társadalmi értékeket tükrö-
ző személyes értékhierarchia kiépitésére.. 

A következőkben megpróbálom felderiteni h legfontosabb 
vezető értékek tartalmi jegyeit. 

A boldogságot  a tanulók 18,2 %-a /80 fő/ jelölte legfon- 
tosabb értéknek, Ezek a. tanulók a második kérdésre.- a ve 
tető értékekből következő néhány fontos érték - az alábbi 
választ adták: 	. 

Becsületesen dolgozni a választott pályán* 40,0 % 
Boldog családi élet 37,5 
Kiegyensulyozott, harmónikus élet 23,7 
Rendezett anyagi körülmények 23,7 ó 
Társadalmi megbecsülés, erkölcsi elismerés 21,2 % 
Önképzés, önművelés 21,2 
Szeretet 20,0 % 
Becsületesség, .jellemesség 17,5 % 
Családalapitás 16,2 
Béke , 15,0 ,% . 

Kitartás 15,0 % . 

Az, hogy minden Ötödik tanuló számára a boldogság a leg 
főbb érték, önmagában még se nem jó s  se nem rossz.. Begvizs- 
gálve,  hogy mit  jelent a végzős középiskolások számára a  
boldogság $  ugy gondolom egyértelmüen azt mondhatjuk, hogy . 

a feltárult kép igen kedvező. A felsorolt összetevők minde- 
gyike pozitív, a szocialista társadalom értékrendjével: nagy- 
foku egybeesést mutat. 

A tanulók 16,0 %-a /71 fő/ tartja a bo 	családi életet 
legfontosabbnak. Nézzük meg - a tanulók véleménye szerint - 
mi szükséges a boldog családi élethez: 	. 

Becsületesen dolgozni *  a választott pályán címszó alatt 
a következő értékeket gyűjtöttem össze: becsületes munka-
végzés, munkaszeretet, választott pályán dolgozni, sikerek 
a munkában. 
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Becsületesen dolgozni a választott pályán 31,0 % 
Megbecsülés, elismerés 28,2 % 
Rendezett anyagi körülmények 25,4 % 
Szeretet  21,1 % 
Gyermekek, gyermeknevelés 21,1 % 
Megértés 19,7 % 
Becsületesség, jellemesség 	 _ 19,7 % 
Jó emberi kapcsolatok 16,3 

A kiegyensulyozott, harmónikus élet  a legfontosabb érté-
kek rangsorában a .3. /14,6 % 65 fő/ 0  A középiskola végzős 
tanulói szerint  a  kiegyensulyozott, harmónikus élethez a 
következők,szükségesek; 

Becsületes munkavégzés választott pályán 47,7 % 
Boldog családi élet . 30,8 % 
Becsiiletesség, jellemesség 30,8 
Rendezett  anyagi  körülmények 20,0 % 
Megbecsülés, elismerés 18 5 % 
Jó emberi kapcsolatok 16,9 % 

- Boldogság 15,4 % 
Önképzés, önmüvelés 15,4 % 
Kitartás 15,4 % 

Mindhárom vezető értéknél tartalmi jegyként szerepel a • 
becsületes munkavégzés; becsületesség — jellemesség; meg- 
becsülés — elismerés és a rendezett anyagi körülmények, Ugy 
tinik, ezek mint alapértékek szerepelnek végzős középiskolai 
tanulóink értékrendjében. A szeretet a boldogság és a boldog 
családi élet közös tartalmi jegye. A boldog családi élet 
specifikus feltétele a megértés és a gyermek léte és neve. 
lése. Igen kedvezőnek tekinthetjük, hogy az elemzett veze-

tő értékek legfontosabb tartalmi jegye a becsületes munka-
végzés. 
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Kértem a tanulókat, hogy a vezető értékre adott válaszu-
kat röviden indokolják. Néhány jellemző választ kiemelek a 
tanulói indoklásokból. 

Boldogság /18,2 %/ 

"... mert az ilyen ember sikeres, azt csinálja amit szeret, 
a családi élete harmónikus *  a  társadalom megbecsüli és na-
gyon sokan szeretik, /gimnazista - lány, 4,9/ 

Sztileimből indulok ki és nem szeretném a példájukat követ- 
; ni. Csak két dolog nincs meg náluk, de ez borzasztós a köl-

csönös szeretet és a harmónikus élet - ők nom boldogok 
/szakközépiskolás - flu,  2,8/." 

Boldog családi élet /16,0 Vol  

A válaszok két részre csoportosithatók. Az elsőbe azok so-
rolhatók, ahol e tanuló elégedetlen a szülői, ház légkörével 
ás jobbat szeretne: 
"Szeretnék nyugodt körülmények között élni, nem ugy mint 
most. Szeretném, ha családom tagjai becsülnék egymást /gim-
nazista - lány., szülei együtt élnek; 4,5/. Gyermekkorom csea- 
láda élete nem volt'bollog, ellenkezőleg: csak negatív jel- 
zőkkel jellemezhető. Pedig biztos családi háttér nélkül nem 
tudja az ember megvalósitani lényegét. Ezért választottam 
legfőbb emberi törekvésnek a boldog családi élet megterem-
tését /szakközépiskolás - lány, 3,5, szülei külön élnek/." 

A második csoport a fenti értéket más emberi törekvések 
alapfeltételének tekinti:  "Az ember osak akkor válhat hasz- 
nos tagjává a társadalomnak, akkor végezhet jó munkát, ha 
családi élete boldog,, kiegyensulyozott /gimnazista - flu, . 

szülei együtt élnek, 3,6/ .." 

Kiegyyensulyozott. harmónikus élet • /14,6 %/ 

"Véleményem szerint ez biztositja a munkahelyen való helyt-
állást, a családi boldogságot, a közéleti, közösségi megbi- 
zatások jó végrehajtását. Ehhez szükséges egy olyan kis pri-
mér közösség /család/, akikhez szorosan kötődünk, megosztjuk 
velük örömünket,. gondunkat."/szakközépiskolás - lány, 4,00/ 
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Társadalmi me becsülés elismerés, /8,1 %/ 

"Minden ember közösségi lány. Nagyon fontos a körülötte, 
illetve a vele élő emberek véleménye, megbeosülése *  A kö-
zösségből kitaszitott ember félértékii."  /szakközépiskolás  
lány, 3,8/ 

Béke /6,7 %/ 

• "Béke  nélkül minden más,törekvés megvalésithatatlanagim-
nazista fiu, 3 0 5/ 

- Béke nélkül nincs élet, háboruban mindig nagyon sokan van-' 
nak akik szenvednek.  /szakközépiskolás leány,  4,7/ 

• Szerintem a béke megteremtése a legfontosabb, mert osak 
igy indulhat meg a fejlődés az egész világon, az elmara-
dott országokban is. /gimnazista lány, 4,2/ 

Család /5,2 %/ 

"Engem édesanyám egyedül nevelt. Szeretnék a gyermekeimnek 
nagyobb  családi  közösséget biztositani." /gimnazista fiu, 
szülei elváltak, 2,5/ 

Gvermek /2,9 %/ 

"Szeretném ha majd idővel gyermekeim lennének. Előttük pél-
ddt szeretnék mutatni  kitartásban,  erkölosben, szeretetben t  
munkámmal, s egész életemmel. Célom„ hogy szeretetben  nevel- 
jem őket, segitsek nekik, ahogyan tőlem telik." /676női szak-
középiskolds lány„ 3,6/ 

Választott  odlyán dolgozni /1,6 %/ 

"Tanárnő szeretnék lenni. A most körülvevő társaimnál lá-
tom azt a tandostalanságot, hogy egyszerUen nines  életcéljuk.  
A jövő nemzedékének nevelésével erőmhöz mérten ezen sze-
retnék váltortatni." /gimnazista lány, 4,8/ 

"Ahboz, hogy egész, értékes emberré váljak, az szükséges, 
hogy a választott  pályán  dolgozhassak."  /szakközépiskolás  
lány, 4,2/ 
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Becsületes munkavégzés  /1,1 %/ 

"Nem vágyok hirnévre.. Képességeim sem ilyenek. Becsülete-
sen dolgozó emberként szeretném életemet leélni." /gimnazis-
ta -- fiu, 3,,7/ 	 . 

Humanizmus  /0,8 %/ 

"Ha mindenki emberséges lenne ., nem tartana ott a világ, 
ahol most tart. Nem lenne annyi ellentét az emberek között, 
nem lennének csalódott, életunt és "embertelen" emberek." 
/gimnazista - lány, 4,1/ 

Internacionalizmus  /0,4 %/ 

"Nagyon fontos értéknek tartom,, mert a világ békéjét, a 
háboru elkerülését biztositja és a világ minden földrészé- 
nek fejlődését segíti "; /szakközépiskolás - lány„ 3,9/ 

4 	 • 
A tanulói válaszok döntő többsége tartalmas ,, komoly és 

őszinte. A növekvő arányu széthulló család erősen érezte-
ti hatását a  tanulók  gondolkodásában, életcéljuk megválasz-
tásában. A válaszokból kisugárzik a tartalmas, emberi élet- 
re törekvés vágya .,. mindez békében, munkával és családban. 

A második kérdésre - a vezető értékből következő néhány 
fontos érték -- a tanulók az alábbi válaszokat adták: 

1.  Boldog családiélet 25,6 % 
2.  Réndezett anyagi körülmények 20,4 % 
3 Becsületesség, jellemesség 19.8 % 
4.  önképzés, önmiiveléa 1903 % 
5.  Társadalmi megbecsülés 18,0 % 
6.  Szeretet 15,5 
7.  Jó emberi kapcsolatok 15,1 % 
8.  Választott pályán dolgozni 13,3 % 
9.  Családalapitás 12,4 % 
10.  Becsületes munkavégzés. 12,1 % 
114  Kiizdeniakarás, akaraterő., kitartás 11,9 % 
12. Munkaszeretet, hivatástudat 11,.0 
134 Megértés 9,4 



14. Kiegyensulyozott, harmónikus élet 8,8 % 
15. Humanizmus 8,3 % 
16. Segitőkészség 8;3 % 
17. Boldogság 7,6 % 

Béke .  7;6 
J6 munkahely, j6 munkatársak 7,6 % 

20 .. Barátság 	. 	 ' 7,2 % 
21. Gyermeknevelés 6,'5 % 
22. Közösségi szellem  5,6 % 

Felelősségtudat 5,6 % 
24. Társadalom számára hasznos tevékenység 5 0 2 % 
25. Munka elismerése . 	4,7 % 
26. őszinteség, nyíltság 4,5 % 
27. Egészséges életmód, egészség 4,3 % 
28. Személyes életcél elérése 3,4 % 

Sikerek a munkában 304 % 
30. Igazságosság 2,2 % 

Az értékek eme mtsodik csoportjában a közösségíytársadal- 
mi értékek mellett zömmel személyes pszichés és morális ér- 
tékek fordulnak elő. 

Bács-Kiskun megye középiskolát befejező tanulói az értékek 
széles körét ismerik, de  a fontos értékek kellően nem emel-
kednek ki i  sőt az értékek keveredése tapasztalható. 

A harmadik kérdésre - még fontos értékek - a tanulók 
több mind, 50-et soroltak fel. 

Ezek közül nagyobb arányban a következők fordultak elől . 

Önképzés, önművelés 19,3 % 
-- Rendezett anyagi körülmények 12,8 % 

Jó emberi kapcsolatok  11,5 % 
- Boldog családi élet 9,7 % 

Segitőkészség 9,2 % 
- Barátság 9,0 % 

Béke 	• 9,0 % 
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a 
Még a  következőket  vallják fontos értéknkes kiegyensulyo-

zott, harmónikue élet; társadalmi megbecsülés; családalapi- 
tás; gyermeknevelés; becsületesség; választott pályán dol- 

gozni; becsületes munkavégzés; munkaszeretet; jó munkahely; 
munka elismerése; társadalom számára hasznos tevékenység; 
hazaszeretet; közösségi szellem; humanizmus; e gészség; 

őszinteség; utazás; felelősségtudat; megbizhatóság; szórako- 
zás; pénz; elvhitség; sportolás; egészséges önbizalom; opti- _ 

A 
mizmus; politikai helytállás; határozottság; tenniakarás; 
szerénység; találékonyság; önzetlenség; "jó anya legyek"; 
emberi kiteljesedés; "j6 feleség legyek"; sokoldaluság; 

miivészet szeretete; természet szeretete; igényesség; életsze-
retet; figyelmesség; élmény gazdagság; szerelmi házasság; az 
élet szeretete; stb. 

A felsorolás ismét az értékek differenciálatlanságát jel-
zi, hiszen még igen fontos értékek is kerültek ide, pl.: 
társadalom számára hasznos tevékenység, hazaszeretet, közös-

ségi szellem, humanizmus, elvhűség, politikai helytállás. 

Jelen f elmérés vizsgálati adatai magaskorreláoint mutat- 
' nak a 2500 főt felölelő már' emlitett akadémiai vizsgálattal. 

Az mindenesetre. megnyugtató, hogy a tanulók pozitiv beál-
litottsággal hagyják el a középiskolát. 

Hasznos következtetések levonására alkalmas az ösazesitett 
értékek rangsora, melyet ugy kapunk, hogy a legfontosabb, 
fontos és még jelentős értékeket együtt vizsgáljuk., 

1.  Boldog családi élet 51,3 
2.  Önképzés, önművelés . 40,6 % 
3.  Rendezett anyagi körülmények 35,0 % 

. 4. Táfisadalmi megbecsülés, elismerés 33,3 % 
5. 8ie;yensulyozott, harmónikus élet 30,6 % 

'6. Boldogság 28,7 % 
7. Becsületesség; jelfémesség 28,5 % 
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8. Béke 
9. Családalapitás 

10. Választott pályán dolgozni 
11. Becsületes munkavégzés 

Szeretet  
13. Munkaszeretet, hivatástudat 

23,3 
23,2 
21,1 
20,6 
20,6 
18,7 

% 
% 

% 
% 
% 

% 
14. Segitőkészség 18,3 % 
15. Jó emberi kapcsolatok 17.7 % 
16. Barátság 16,2 % 
17. Gyermeknevelés 15,2 % 
18. J6 munkahely, jó munkatársak 14,3 % 

Kiizdeniakarás, akaraterő, kitartás 14,3 % 
20. Humanizmus 13,4 % 
21. Közösségi szellem 	 .. 13,0 % 
22. Társadalom számára hasznos tevékenység 12,6 % 
23. Megértés ..11,2 % 

Felelősségtudat, megbizhatóság 11,2 % 
25. Őszinteség, nyiltság 9,6 % 
26. Munka elismerése 9,4 % 
27. Egészség -, egészséges életmód 9,2 % 
28. Személyes életcél elérése 8,6 % 

29. Sikerek a munkában 8,1 % 
30. Hazaszeretet 6,7 % 
31. Politikai helytállás, elvhiiség 6,4 % 
32. Utazás ,,. kirándulás 5,8 % 
33* Igazságosság 4,9 % 
34. Szórakozás 4,7 % 
35. Etberiségért dolgozni 4,5 % 
36. Pénz 4,2 % 
37.. Szabadság 3,4 % 

Sportolás, sportszeretet 3,4 % 
39. örömszerzés másoknak 2,0 % 
40. Internacionalizmus 1,7 % 
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0 
-- A fenti adatsor is bizonyitja, hogy a család mint olyan 

nincs válságban, a tanulók több mint fele /51,3 %/ tartja 
értéknek a'boldog családi életet. 

=- Az értékek rangsorábán az önképzés,'önmiivelés a 2. helyen 
szerepel, ami önmagában igen szép. Az azonban elgondolkod-
tató, hogy a-középiskolát befejezők közel 60.%-a nem emlí-
ti a tanulást, tudást, müvelőd . ést, miveitséget. 

- A munkával kapcsolatos értékeket együtt tekintve az arány 
943 ,3. A tevékenységrendszer vizsgálatánál azt láttuk, 
hogy tanulóink a munkát kedvelt tevékenységi formának te-
kintik.  Ez is igazolja a tanulói tevékenységrendszer és az 
értékorientáció szoros kapcsolatát. 

- Meglepő, hogy mig a'barátokat tanulóink a nevelési ténye- 
zők rangsorában az előkelő 4. helyre sorolják, a barátság 
mint érték csak a 16. a rangsorban és csupán az összes ta- 
nuló 16,2 %-a tartja lényegesnek.. 

- Elgondolkodtató, hogy az :érettségiző tanulóknak még tized- 
része sem tekinti értéknek a hazaszeretetet /6,7 %/, az 
internacionalizmust 1,7 %--a vallja értéknek. 

- A szocialista humanizmust, mint fontos emberi magatartást 
a tanulóknak csupán 13,4 %-a emliti. 	. 

Még elszomoritóbb, ha az igazságszeretetére nevelés ható-
konyságát nézzük meg: 4,9 % tartja személyes értékrendje 
részének az igazságosságot. A fentiek feltétlenül tovább 
gondolásra késztetők, mivel a  legfontosabb 	alap- 
elvek tükröződését joggal várhatjuk el 12 évi oktató-neve-
lőmunka után. 
A fenti adatok szemléletesen bizonyitják azt, hogy  közép- 
iskoláinkban alacsony szintii az erkölcsi nevelőmunka. 
A nevelőiskola megteremtéséről eddig többet beszéltünk, 
mint tet tflnk  érte. 
A helyzet javitása érdekében fontosnak tartom a pedagógu-
sok szakmai továbbképzése mellett a nevelési továbbképző-
sek bevezetését és rendszeressé tételét. 

- A.határozott világnézeti, politikai, morális állásfoglalás 
igen kevés, inkább közvetve nyilvánul meg. 
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- A szocialista társadalom fő törekvésére - a  szocialista  
termelési és társadalmi viszonyok embert kibontakoztató je-
lentőségére -'közvetlenül ugyancsak nem utalnak tanulóink. 

- A közösségi 'elv az ifjuság 13 ti o-áná1 .fogalmazódott meg köz-
vetlenül. Nehezen tételezhető felezek alapján, hogy tuda-
tosan vallott, átfogó értékként egzisztál. Mindez á  közös-
ségi nevelésünk e ;yértelmii kritikája. 
Agytársadalmi ideál és alegfontosabb etikai, morális alap- 
elvek tanulóink értékrendjében nem érik el a megfelelt 
szintet. 
Reidkivö.l meglepő ., hogy az egészség, egészséges életmód '  
sportolás az utazással, kirándulássál együtt is  csak a  ta-
nulók ötödrészónél /18,4 %/ szerepel értékként. Ügy tűnik 
az értékek tudatositásénál e területen is komoly hiányossá- 
gok jelentkeznek, amit igazol, hogy a tanulói tevékenység-
rendszer egyik legkedveltebb komponense a kirándulás és tu- 
ra .. 

- Az 'ökológiai és a gazdasági értékekre alig, illetve csak 
közvetve történik utalás. 
Az'esztétikai-művészi értékekről szinte szó sem esik a ta- 
nulók válaszaiban- Eme érték fontosságára, jelentőségére a 
pedagógiai szempontok magasrendü szem előtt tartásával Lu- 
káce György mutat rá "Az esztétikum sajátossága" ci.mii mfivé- 
ben. Murányi Mihály szerint ma "kevés az olyan családi ott- LL 

hon, ahol a szülők hozzáértéssel és kedvvel törekednének 
gyórmekeik esztétikai értékorientálására." 75  
E pedagógiai feladatot elsősorban az iskolai nevelés kere-
tén belül folyó általános értékorientálás szerves részeként 
kell megvalósitani, mely visszahatva eredményesen befolyó- 
soija a más területen folyó értékorientálást. 

- A szociális értékeket uralja a családhoz kötődés -tamely  
cinmagában pozitív - bővebb emlitése a tanulók 22,7 `%-ánál 
mutathatö ki.  

- A totalitásra vonatkozó, ideológikus és filozófiai érté- 
kek a tanulók értékrendjének még közel sem vezető tényezői. 
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Az örvendetes eredmények mellett a fenti elemzés élesen 
rámutat pédagógiai feladatainkra is. 

Az eredményes értékorientálás alapvető feltétele véle 
ményem szerint - hogy a pedagógusok ismerjék a teljes ér-
tékrendszert /mint egészet/. Tapasztalatom szerint ma ezen 
alapvető feltétel sines meg maradéktalanul, 

Sürgető feladatnak érzem a pedagógusok szervezett formá-
ban  történő nevelési továbbképzésének megvalósitását. Javas-
latom szerint leghelyesebb az lenne, ha e feladatot a tanár-
képző főiskolák, illetve egyetemek pedagógiai tanszékei vé-
geznék. Ez az ugynevezett ."diploma-megujitás" kellő garancia 
lenne arra, hogy pedagógusaink ismerjék és megismerjék a kor- 
szerű pedagógiai ismereteket. 

A pedagógusnak nem csupán ismerni kell  a teljes  értékrend- 
szert, hanem azt a tanulókkal észre is kell vétetni. Az 
egyes értékek fontosságára rá kell mutátni, nem-értékek ta-
pasztalása esetén az értékekre hivatkozva kell állást foglal- 

Ezen tulmenően olyan feladatokat, tevékenységeket kell 
adni a tanulóknak* amelyek értékeket valósitanak meg. A minw ,  

Jennapi élet tapasztálatait értékviszonyba kell léptetni, 
igy az adott dolog sajátos megitélést nyer. Egyre magasabb-
rendii nevelőmurkéval el kell érni, hogy a fiatalok tevékeny-
ségiiket, munkájukat egyre fontosabb értékek megvalósitásaként 
éljék át. 

Feltehetően sok hasznos tapasztalat birtokába jutnánk ha 
a tanulói  értékorientációval párhuzamosan megvizsgálnánk a 
pedagógusok értékorientációját is. Magasrendfl értékeket csak 
az tud közvetiteni tanulói számára, aki ismeri ezeket,az ér-
tékeket, tevékenységében megvalősitja őket és céltudatos pe-
dagógiai munkával igyekszik a teljes értékhierarchia kiépi- 
tésére mind az egyes tanulökban, mind az egyes pedagógiai 
közösségekben. 	 . 
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Az eredményes értékorientálás - sőt tudatos pedagógiai 
tevékenység nem képzelhétő el az értékorientáció és 
általában a neveltségi szint -időről-időre történő felmé- 
rése :  nélkul. Csak az indulószint egyértelmü meghatározása 
és a cél világos látása adhatja meg számunkra az aktuális 
pedagógiai feladatot. 	. 
Mindehhez szükséges, hogy pedagógusaink ismerjék a pedagógia 
segéd- és társtudományait is. 	. 

összegzésképpen megállapitható, hogy végzős középiskolai 
tanulóink .értékorientációja nem  rossz ., nem-értékeket` nem 
vagy csak igen kismértékben tartalmaz. A jelentős eredmények 
ellenére törekedni kell arra,  hogy a magasabb rendű értékek 
nagyobb arányban váljanak vezető értékké, e hatékonyabban 
épüljenek be a tanulói személyiségekbe. 

2./  Rollé ista -nem.kollé ista tanulók értékorientáció á- 
nak összehasonlitása 

Az első kérdésre -. legfontosabb érték a tanulók az aláb 
bi válaszokat adták. A  legnagyobb  arányban szereplő értékeket 
emelem ki: 	 . 

Kollégisták Nem kollégisták 

 

1 0  Boldogság ,  17;, 6 Boldogság 18,8 
2. Boldog családi élet  16,7 Kiegyensulyozott élet 17,4 
3.. Kiegyensulyozott élet 11,8 Boldog családi ; élet 15,2 
4. Társ,-i megbecsülés 8,1 Társadalmi megbecsülés 8,0 

5. Béke ' 6,8 Béke. 6,7 
6. Családalapitás 5,9 Családalapitás` 	. . 	4,5 

-- Mindkét csoport 29 vezető értéket emiit, ' A legfontosabb 
értékeknek ez a  nagy  szóródása egyértelműen arra utal ., 
hogy a  személyes értékhierarchiák még csak közvetve'tükrö-
zik a legmagasabb'rendü értékeket. 	. 

A kollégistáknál egy tanuló kivételével./pénz/ mindenki 
pozitív értéket jelöl  meg  élete vezérelveként. 
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- Nyugtalanitó, hogy a kollégistáknál egyetlen  tanuló sem 
vallja vezető értéknek a hazaszeretetet és az internacio-
nalizmust, a nem kollégistáknál is alig jobb a helyzet. 

- A boldogság, boldog családi élet, kiegyensulyozott, harmó- 
nikus élet a nem kollégistáknál együttesen 52,6 ; számára 
a leglényegesebb ., a kollégistáknál "csak" 46,1 % az arány. 
Ezek az értékek kétségkivül nem rosszak, de ilyen arányuk 
tulzott. 

- A szocialista erkölcs tartalmával kapcsolatos értéket a 
kollégisták 13,4 %-a tart legfontosabbnak, a nem kollégis-
ták javára az eltérés + 2,2 	Mindez azt sejtéti, hogy kol- 
légiumainkban a szocialista erkölcs alapelvei nem hatják 
át a tanulói tevékenységrendszer eszét. Az erkölcsi ér-
tékek /kollektivizmus, munka szeretete, szocialista hunra 
nizmus, .../ a kollégiumi közösségből kikerülő tanulók ma-
gatartásában és tudatában nem képes vezető értékként eg-
zisztálni. 

- A becsületességet a kollégisták 6-szor nagyobb arányban 
fogadják el legfontosabb értékként. A többi értéknél szig-
nifikáns eltérés nem jelentkezett. 

A kollégisték vezető értékei a családhoz kötődés, a bol-
dog,  kiegyensulyozott ., harmónikus élet, a társadalmi meg-
becsülés elérése és a béke, Mindezek közvetetten tartalmaz-
zák a szocialista társadalom fő törekvéseit, Eme pozitiv 
eredmények ellenére meg kell állapitani, hogy a totalitásra 
vonatkozó, ideológikus értékek, filozófiai, erkölcsi és mo-
rális értékek még nem jutottak vezető szerephez a kollégis 

' ta tanulók értékhierarchiájában sem. 

Fontos értékek rangsora 

Nem kollégisták Kollégisták 

1. Boldog családi élet 24,4 Boldog családi élet 26,8 
2.. Rendezett anyagi körülm. 210 Önképzés, önmüveiés 22,8 

3. Társadalmi megbecsülés 20,4 Rend. anyagi kórfilm. 19,6 
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4. Beesiáletesség,jellemesség 20,4 Becsületesség,jell. 19,2 
5. Önképzés, önművelés 
6. Jó emberi kapcsolatok 
7. Szeretet 
8. Akaraterő ' 
9. Családalapitás 
10. Becsületes munkavégzés  

15,8 Vál. .pályán doig. 	17,0 
15,8 Szeretet 	 16,5 
14,5 Társ. -i megbecsülés 15,6 
11,8 Becsületes munkavég.14,3 
10,9 Jó emberi kapas.-ok 14,3 
10,0 Családalapitás 13,8 

A társadalmi megbecsülés a kollégisták számára jelent tőb- 
bet /d_ 4,8 V. 	 . 

Közel kétszer annyi kollégista jelöli a társadalom számá-
ra hasznos tevékenységet fontos értéknek mint nem kol14- 
gista. 
A kollégiumi nevelőmunka hatékonysága jól tükröződik a 
hazaszeretet ., mint érték megjelölésnél - háromszor any- 
nyi kollégista tartja fontosnak mint nem kollégista. 
Az cinképzés ;  , önművelés jelentőségének,, fontosságának 
hangsulyozására a középiskolai kollégiumokban több figyel' 
met kell fordítani. A pozitiv eltérés-a nem kollégisták 
javára 7 %. 

Ennek ellenére az értékek , eme második csoportja is igazol-
ja, hogy  a kollégiumokban folyamatos,tervszerü nevelőmunka 
hatékonyabb személyiség fejlődést biztosit. 

Összes értékek rangsora 

Kollégisták  

1 .. Boldog családi élet 
2. Önképzés; ánmüvelés 

Nem kollégisták 

51,1 Boldog családi élet 51;4 
380 5: Önképzés, önművelés 42,9 

3. Rendezett anyagi kőrülm. 35,4 
4. Társ.-i megbecsülés 	35,3 
5. 30 i 4 
6. Já6 emberi kapcsolatok 	29,0 
7,.. Boldogság . 	28,9 
8. Kiegyensulyozott élet 	25,4 

Kiegyensulyozott élet 35,7 
Rend . . anyagi kőrülm. 34,8 
Társ•-i megbecsülés 31,2 
Boldogság . ' 28,6 
Becsiiietesség,jellem. 26,7 
Jó emberi kapri.--ok 26,4 

r 
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9. Családalapitás 24,9 Vál. pályán dolg. 25,5 
10. Béke 21,7 Béke  25,0 
11. Szeretet 19,5 Becsületes munkavégzés 21,9 
12. Becsületes munkavégzés 19,5 Szeretet 21,8 
13. Vá1. pályán dolg. 16,8 Családalapitáe 21,4 
14. Segitőkészség 16,7 Munkaszeretet 21,4 
15. Barátság 16,3 Segitőkészség 19,6 
16. Munkaszeretet 15,8 Közösségi. szellem 16,4 
17. Humanizmus 15,8 Barátság 16,0 
18. Gyermeknevelés 15,3 Gyermeknevelés 15,2 
19. Jó múnkahely 	. 14,9 Akaraterő 14,7 
20. Társ.számára haszn.tev.14,9 Jó munkahely 13,8 
21. Akaraterő 14,1 Megértés 12,1 
22. Őszinteség, nyilteág 11,8 Sikerek a munkában 11,6 
23. Felelősségtudat 11 08 Felelősségtudat 10,8 
24. Egészség 10,9 Humanizmus  10,7 
25. Munka elismerése 10,4 Tars. szám. haszn.tev. 10,3 
26. Megértés 10,4 Munka elismerése 8,4 
27. Közösségi, szellem 9,6 Egyéni életcél, elérése 8,4 
28. Hazaszeretet 9,5 Egészség 7,,6 
29. Egyéni életcél elérése  .8,6  Őszinteség, nyiitság 7,6 
30. Utazás, kirándulás 6,3 Politikai helytállás 7,1 
31. Politikai helytállás 5,9 Szórakozás 6,2 
32. Igazságosság 4,6 Emberiségért dolgozni 5,7 
33. Sikerek a munkában 4,6 Igazságosság 5,4 
34. Pénz , 4,,6 Utazás, kirándulás 5,4 
35 	Emberiségért dolgozni .3,2 Sportolás 4,5 
36. Szórakozás , 3,2 Hazaszeretet 4,0 
37. Szabadság 2,8 Szabadság 4,0 
38., örömszerzés másoknak 2,3 Pénz :4,0 
39. Sportolás 	.. 2,3 Internacionalizmus 1,7 
40. Internacionalizmus 1,9 Örömszerzés másoknak 1,7 

Néhány megállapitás a fenti rangsorhozt . 

- Mindkét csoport tanulóinak több mint  fele  - lényegében 
azonos arányban - a boldog családi életet értéknek tartja. 

r- 
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Ez az adat is bizonyitja, hogy hatékony kollégiumi 
nevelőmunkával elérhető, hogy a szülői háztól, a család-
tól távol lévő tanulók. is érezzék és értsék a csald fon- 
tosságát az ember életében." 

Nézzük meg az erkölcsi alapelvek hogyan tükröződhek a két 
csoport értékorientációjában. 

-- A hazaszeretet, mint érték a kollégistáknál több mint 
kétszer nagyobb arányban fordul. elő. Az kétségkivül igaz ,. 
hogy a 9,5 %-os arány alacsony. 

- A munkaerkölcsre való közvetlen utalás /becsületes munka-
végzés, munkaszeretet/ a kollégista tanulóknál alig több 
mint egyharmadában /35,3 %/ található meg. A nem kellé-
gists tanulók 43,3 %-a tartja értéknek a szocialista mun- 
kaerkölcsöt. Ez már csak azért is meglepő, mert kollégis-
ta tanulóink szivesen végeznek értéket létrehozó alkotó-
munkát /3,81/ és gyakran végzik /3,23/ e tevékenységi for- 
mát. Célszerű lenne, ha a kollégiumi nevelőmunka e terüle- 
tén következetesebben figyelnénk az értékviszonyba lépte-
tésre . Nemcsak az aktuális munkafeladatok fontosságára 
hasznos és szükséges rámutatni, de.a tanulók jövőbeni 
munkájuk társadalmi jelentőségére is oélszerü rávilágitani. 

- A humanizmust, a jó emberi kapcsolatokat. a kollégisták 
44,8 %-a tartja értéknek, a nem kollégisták alig több . 

mint egyharmada /37,1 $b/. 
- Az igazságosság közvetlenül a tanulói válaszok igen kis . 

részében fordult elő. A beosüietessséggel együtt az arány 
a kollégistáknál 35 %, a nem kollégistáknál 32,1 %. 

- A közösségi elv középiskolai kollégiumainkban ma még nem 
képes meggyőződéssel vallott átfogó értékként 'egzisztál-
ni. 
A kollégiumi tanúlók nagy része tudatosan vallja a szoci-
alista erkölcsi alapelvekből következő értékeket. E ked- 
vező eredMények ellenére nem mondhatjuk, hogyaa morális 
"alapelvek a tanulói értékrendben már a kivánt 'mértékben 
szerepelnek. 



Szvétek Sándor kidolgozta a középiskolai kollégiumok szá-
mára az erkölcsi nevelés programját. Minimális  programként 
jelöli meg:."az elemi, erkölcsi normák megismértetését és . 

a közösségi élet gyakorlatába való átvitelét." 7a:A légfon-
tosabb alapelvéknél a , szerző a következő feladatot jelöli 
meg a szerzői "Tanulóink a kollektivizmus alapelvéből fake 
dóan enapi munkájuk, tevékenységtik során törekedjenek mások, . 
minél több ember, minél nagyobb közösség hasznára lenni. A 
szocialista; humanizmus erkölcsi alapelvéből következően tö.. 
rekedjenek önmaguk és, mások megbecsülésére, emberi kibon-
takoztatására. A szocialista munk erkölcsi alapelvéből 
fakadóan ismerjék és lelkiismeretesen teljesitsék . köteles--
ségüket, végezzenek erejükhöz mért munkát, vállalják a fe-
lelősséget, segítsék és védjék egymást a.munkában,, tudja-
nak'indokolt esetben áldozatot vállalni, beosüljék a munka 
eredményét, a társadalmi és személyi tulajdont" 77  Szvétek 
Sándor idézett müvében részletesen leirje a kialekitandó 
morális értékeket. Az etikai ismeretek birtokában az eré-
nyek gyakorlása, az azokkal való egyre magasabbszintü azo-
nosulás alakitja, fejleszti tanulóink és egyuttal kisebb 
nagyobb kollégiumi közösségeink erkölcsösségét. ,A fentiek 
eredményeként válik a szocialista erkölcsiség a személyi- ► ' 
ség integráltságénak egyik legfontosabb összetévőjévé.. 

Mindezek alapján megfogalmazható a kollégiumi erkölcsi ne-
velés alapvető feladata és célkitűzése: a szocialista er-
kölcsi értékrend gyakorlati és .elvi kimunkálása.' 
Az erkölcsi neveléscink optimális hatékonysága akkor érhető 
el, ha e pedagógiai tevékenységet a közösségi névelés szer 
ves részeként igyekszünk megvalósitani. 
Kollégiumainkban a legjelentősébb erkölcsi 'nevelőerő a kol-
légium mindennapi életvitele, hagyományossá integrráládott . 

szokásrendje, személyiség-kapcsolatainak viszonyrendszere, . 

illetve ezek erkölcsöcssége. 
A . kollégiumokbán dolgozó pedagógusok fontos feladata a 
mindennapi élet erkölcsi vonatkozásainak folyamatos .elem-
zése. Rá kell mutatnunk a__kisebb-nagyobb közösségek !  , az 
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azokat alkotó tanulók erkölcsi eredményeire és hibáira. 
Mindezen feladatok elvégzésére jó alkalom az esti, a heti 
és a havi értékelések, aktíva-megbeszélések, a diáktanács 
ülései, a közgyiulések. Megyénk több jól működő kollégiumá-
ban eredményesen és folyamatosan élnek az egyéni beszél 
getések módszerével is. P1. :s "Egy nap - egy tanuló" mód-
szer* 

•- A tanulás, művélődés, műveltség mint érték nem eléggé 
hangsulyozott kollégiumainkban, a tanulók 38,E %-a tartja 
értéknek, a nem kollégisták javára 4,4 % az eltérés. 
Az adatok arra engednek következtetni, hogy  kollégiumaink-
ban  ma'nem elég hatékonyan mutatunk az önképzés, önmüveléa 
jelentőségére, fontosságára. A pedagógusoknak meg kell ér- 
tetni és el kell fogádtatni tanítványaikkal, hogy az isko- 
la napjainkban már nem képes lezárt, egész, befejezett is- 
meretrendszert átadni tanulóinak. A tudományos technikai . 
forradalona korszakában - mikor ismereteink egyre gyorsuló 
ütemben nőnek - alapvetően fontosnak  és szükségesnek kell 
tartani azt a társadalmi követelményt, mely szerint ma 
csak az egy életen át tartó tanulás w az ugynevezett per- 
manens önképzés - eredményeként tudunk alkalmazkodni az 
egyre növekvő követelményekhez - tanár és diák egyaránt. 

- Az ökológiai, esztétikai-művészeti, ideológikus és filozó-
fiai  értékeket még kollégistáink ici csak kis mértékben em-- 
litik. 

- A személyiség sokoldalu kibontakoztatásának lehetőségét 
csak közvetve emlitik tanulóink. 

Érdekes következtetéseket vonhatunk le, ha összehasonlít-
juk, hogy az egyes csoportok mely értékeket tartják fonto-
sabbnak. 

A kollégisták javára mutatkozik jelentős eltérés hazasze- 
retet /55 %/, humanizmus /5,1 I/, társadalom számára hasi--
nos tevékenység /4,6 ;/, őszinteség, nyiltság /4,2 %/, tár-

sadalmi megbecsülés, elismerés /4,1 %/, becsületesség, jel-
lemesség /3,7 %/ területén. 
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Ezek mindegyike magasrendü érték. Az adatok szemléletesen 
bizonyitják a kollégiumi nevelőmunka hatékonyságát. 

A nem kollégista tanulók nagyobb arányban emlitik az 
biértékeket: kiegyensulyozott, harmónikus élet /d=10,3 %/* 
választott pályán dolgozni /d= 8,7 %/, sikerek a  munkában  
/d.= 7,0 %I, közösségi szellem /d= 6,8 '7V, munkaszeretet, 
vatástudat /d= 5,6 %I. 
A nem kollégista tanulók a munkával kapcsolatos értékeket 
fogadják el nagyobb ardnyban ,  

összegzésképpen elmondhatjuk, hogy a - kollé ista tanulók 
legnagyobb ar'!nyban a családhoz kötődést, az önképzést, a 
munkát, a társadalmi megbecsülést és elismerést tartják ér-
téknek. Mindez természetesen pozitiv. Törekedni kell kollégi-
umainkban arra s  hogy  a magasabb rendU értékek is egyre n&. 
gyobb arányban szerepeljenek á  tanulók értékhierarchiájában .  

Mindezt eredményesen segithetik az etikai foglalkozások. 
Ezeken a kötetlen formáju beszélgetéseken lehetőség nyilik 
az etika és erkölcs kérdéseit rendszerbe foglaltan feldolg-
gozni. 

Az értékorientálás folyamatának céltudatos és tervszerü 
kialakitása  feltételezi,  bogy kollégiumi nevelőink a jelen-
legin41 alaposabban ismerjék a neveléselméletet, a nevelés-
filozófiát, a pszichológiát, a marxista etikát. Ezeken tul 
szükséges ismerni társadalmunk célkitüzéseit, pozitiv ós ne. 
gativ vonásait, a nevelésben résztvevő tényezők jellegét, 
várható hatásfokát. Fhhez szükséges a szociológia alapjainak 
ismerete. Csak az indulószint reális feltárása  alapján  hatii-
rozhatjuk meg aktuális feladatainkat mind a nevelés egész 
területén4 Mind az értékorientáció területén. A fenti fela-
datok megvalósitásához hivatástudattal és magas pedagógiai 
szaktudással rendelkező nevelőkre van szükség. Mindezek kö-
vetkezményeként az is valószinü, hogy a nevelőtanári teen-
dőket nem Ugyeleti munkának„ hanem a szó makarenkói értel 
mében vett nevelőmunkának  tekintené  az egész társadalom. 
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3./ Gimnázium szakközé iskolai tanulók értékorientáció 

  

A gimnazistáknál a legfontosabb értékek közül az alábbiak 
szerepeinek legnagyobb aránybán: kiegyensulyozott, hannón3, 
kus élet /17,8 %/, boldogság /16,3 %/, boldog családi élet 
/12,5 %/, társadalmi megbecsülés, elismerés /6,3 %/ és bé- 
ke /6,3 %/. 

A szakközépiskolai tanulók is ugyanezeket az értékeket 
tartják legfontosabbnak, csak más sorrendben és arányban: 
boldogság /19,8 %/, boldog családi élet /19,0 %/, kiegyen-
sulyozott, harmónikus élet /11,4 ó/, társadalmi megbecsülés 
/9,7 9/ és béke /7,2 W.  

- A szakközépiskolásoknál az önmaga és a c:salád . jához kap-
osolódó szociális értékek nagyobb arányban szerepelnek 
/d= 3,6 %/. 

- A gimnazisták olyan jelentős értékeket nem  em1itenek ve-
zető helyen mint a hazaszeretet és internacionaiizsnus, 
politikai helytállás és elvhüség, igaz e három érték a 
szakközépiskolásoknál is csak igen kis arányban szerepel 
első helyen /1,6 %/. 

- Az ökológiai, esztétikai-művészeti, ideológikus és a  to-
talitásra vonatkozó értékek közvétlenül egyik vizsgálati 
csoportnál sem  szerepelnek.  

- A szocialista társadalom fő törekvésére az ember sok- 
oldalú kibontakoztatásának lehetőségére  - közvetlenül 
ugyancsak nem történik utalás. 

- A gimnazisták az•alábbi értékekét tartják fontosabbnak, 
mint a szakközépiskolások: kiegyensulyozott, harmónikus . 

élet /d= 6,4 5,/, társadalom számára hasznos tevékenység . 

/d= 2,7 %/, az emberiségért dolgozni /da 2,5 %/. 
A szakközépiskolások kevésbé magasrendű értékeket - bár 
ezek is fontosak - jelölnek meg nagyobb arányban: boldog  
családi élet /d== 6,5 %/, boldogság /d= 3,5  %/, gyermek-
nevelés /d= 3,4 %/. 

• 
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Az előbbi értékek a már emiitett akadémiai vizsgálat ada- 
taival magasfoku korrelációt mutatnak. 

Tanulságos képet mutat a 2.'kérdésre 	fontos értékek 
adótt válaszok összehasonlitááaa 

- A gimnazista tanulók közel egyharmada  tartja fontos érték-
nek a boldog családi életet, a szákközépiskolásoknál ez az 
arány 22,4 % 

- Az önképzés ;, öramüve1 ée a gimnazistáknál a 2. a fontos ér- 
tékek rangsorában /24 °m/, á másik csoportnál Csak a 10. 
helyen szerepel ez az érték, lényegesen alacsonyabb muter 
tószámmal /14,8 %/. E két iskolatípusba járó tanulók tanu.  
lóshoz valóviszonyából a fenti adatok szinte törvén ysze 
rUen következnek. A gimnazista tanulók tanuláshoz való vi 
szonya lényegesen jobb /dm= 4,06 - 3,76 = 0,30/, a gyaka- .. 

kiságnál az eltérés 0,40. 
Az önképzés terUUletén a pozitív eltérés még jelentősebb 
/d.m=  0,60; dgy= 0 069/. 

- A gimnazista tanulók nagyobb arányban vallják fontos ér-.. 
téknek a humanizmust /d= 5,5 %/„ a békét /d= 307 %/ és a 
munkát /d= 3,0 %/. 
A  szakközépiskolások fontosabb értéknek tartják a osalád- 
alapitást /d= 13,3 %/, a gyermeknevelést /d= 7,7 %/, a 
szeretetet /d= 5,5 V/, a rendezett anyagi körülményeket 
/d= 5,5 V.  

- Az egészség megőrzését, sportolást, sportszeretetet veze-
tő és fontos. értékként a gimnazistáknak csupán 3,4 %i-a em--
liti, a szakközépiskolásoknál is alig jobb a helyzet 
/5,1 U.  Az egészség megóvásának jelentőségét, fontosságát 
jobban kell tudatositani mindkét iskolatípusban. 

Összegzésképpen azt mondhatjuk, hogy a gimnáziumi tanulók 
értékhierarchiájában a magasrendű értékek nagyobb arányban 
szerepelnek. 
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Összes értékek rangsora 

Gimnazisták 

50 .,5 
45,6 
36,6 
30,3 
29,9 

Szakközépiskolások 

51,9 
40,5 
36,3 
35,9 
29,5 

1. Boldog családi élet 
2. Önképzés, önművelés 
3. Kiegyensulyozott élet 
4. Becsületesség, jellemese 
5. Társadalmi megbecsülés 

Boldog családi élet 
Rendezett any.körülm. 
Társadalmi megbecsülés 
Önképzés, önm tivelés 
Boldogság 

6. Rendezett any.körülm. 28,4 Családalapitás 29,2 
7. Boldogság 27,3 Jó emberi kapcsolatok 28,7 
8. Jó emberi kapcsolatok 26,4 Becsületessség,jellem. 26,6 
9. Béke 25,0 Kiegyensulyozott élet 24,9 

10. Munkaszeretet 21 .0 Választott pályán dolg. 23,7 
11.. Becsületes munkavégzés 20,2 Gyermeknevelés 22,7 
12. Segítőkészség 20,2 Béke 22,3 
13. Szeretet 19,7 Szeretet 22,3 
14. Választott pályán dolg.18,2 Becsületes munkavégzés 20,7 
15. Családalapitás 16,4 Barátság 19,8 
16. Társ.szám.haszn.tev. 15,9 Segitőkészség 16,5 
17. Humanizmus 15,8 Munkaszeretet 16,0 
18. Közösségi szellem 15,4 Megértés 14,8 
19. Küzd.eniakarás,kitartás 15,4 Jó munkahely 13,9 
20. Jó munkahely. 14,9 Akaraterő- 13,9 
21. Barátság 12,1 Felelősségtudat 12,7 
22. Felelősségtudat 	. 9,7 Egészség 11,9 
23. Munka elismerése 9,6 Közösségi, szellem 11,0 
24. Sikerek a munkában 9,6 Humanizmus 11,0 
25. Egyéni életcél elérése 8,7 Őszinteség, nyiltság 10,6 
26. őszinteség, nyiltság 8,7 Társ. szám.haszn.tev. . 10,2 
27 ., Megértés 	• 7,2 Munka  elismerése 9,2 
28. Gyermeknevelés 6,8 Politikai. helytállás 8,8 
29. Egészség 6, . 8 Egyéni életcél elérése 8,5 
30. Utazás, kirándulás 6,2 Hazaszeretet 8,4 
31. Emberisségért dolgozni 6,2 Sikerek a munkában 6,7 
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32. Szórakozás 5,8 Igazságosság 6,3 
33. Hazaszeretet 4,8 Utazás t-kirándulás 5,1 

34. Spertolás,sportszeretet 4,3 Pénz 4,6 

35. Szabadság 3,8 Szórakozás 3,8 

36, Pénz 3,8 Szabadság 3,0 

37. Politikai helytállás 3,8 Emberiségért dolgozni 2,5 
38. Igazságosság 3,4 örömszerzés másoknak 2,5 
39-. Internacionalizmus 1,5 Sportolás,sportszeretet 2,5 
40. Örömszerzés,másoknak 1,5 Internacionalizmus 2,1 

Mindkét vizsgálati csoportnál a, tanulók több mint a fele 
-,lényegében azonos arányban - a boldog családi életet ér-
téknek tekinti. 

A gimnáziumba járó tanulók közel fele említi értéknek az 
ötnképzést, önmiivelést, a szakközépiskolásoknál az arány 
alig jobb mint egyharmad. 
A nyugtalanító kérdés: mi az oka annak ;, hogy 12 évi okta-
tó-nevelő munka ellenére sem jelöli értéknek a tanulást, 
a miivelődést, müveltséget'a gimnáziumi tanulók több mint 
fele, a szakközépiskolába járók közel kétharmada? Ezzel 
teljesen egybevág e dolgozatom 91. oldalán tett elgondol-
kodtató megállapitás: "Nagyon kevés szakközépiskolai tanu-
lónál vált a tanulás belső igénnyé' /11 9S/ 12 évi tanulás 
után." mindkét iskolatipusban - de  elsősorban a szakközép-
iskolákban - jelentősen javítaná a tanulmányi munka szinvo- 
nalát, az önképzés-önmiivelés belső igénnyé és értékké vá-► 

lásrt, ha magasabb ozintii motivációs bázisra épitené- 
nek a középiskolákban tanitb pedagógusok. 

- A kiegyensulyozott harmónikus életet a gimnazisták fonto-
sabbnak tartják /36,6 % és 24,9 %/. 

- Az anyagi körülmények rendezettségét a szakközépiskolások 
emlitik nagyobb arányban /40,5 % és 28,4 %/. 

-► A szocialista humanizmus és a jó emberi kapcsolatok együt-
tesen közel azonos arányban szerepelnek mindkét vizsgálati . 
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csoportnál /40 %/. A humanizmus közvetlentU a gimnazista 
tanulók 15,8 5'0-a, a  szakközépiskolások  11 %-a vallja ér-
téknek. Megszivlelendő adatokt 

• Elgondolkodtató és cselekvésre késztető, hogy a hazasze.. 
retetet a szakközépiskolai tanulóknak még tizedrésze sem 
tartja értéknek, a gimnáziumot befejező tanulóknál as arány 
még rosszabb /4,8 %/. Stirgetti feladatunk a szocialista 
hazafiságra  és  proletár  internacionalizmusra nevelés megfe- 
lelő  rangra emelése a nevelés folyamatában .  A szocialista 
haza megvédése /szUkség  esetén/ e  a mult és jelen nemzeti 
értékeinek, anyanyelvünknek, természeti kincseinknek, anya-
gi javainknak és mitvészeti alkotásainknak óvása, minden 
magyar fiatal szent  kötelessége.  
A "honnan jöviink hová megyUnk" folyamatának  reális  bemm-
tatása eredményesen elősegitheti azt, hogy fiataljaink kel-
lőképpen értékeljék a szocialista társadalom  eddigi  vivmd-
nyait, politikaij társadalmi, gazdasági és kulturális ered-
ményeinket. Ágoston György "A kommunista erkölcs tartalma 
és feladatai" cimti munkájában rgmntat a szocialista hazafi-
ség és a proletár internacionalizmus szoros kapcsolatára. 78  
Nem képzelhető el eredményes hazaszeretetre nevelés, ha a 
proletár internacionalizmusra nevelést elhanyagoljuk. 

- A közösség jelentőségét a  gimnazista  tanulók 15 0 4 %-a, a 
szakközépiskolások 11 %-a hangsulyozza. A tanulói tevékeny-
ségrawdszer vizsgálatánál láttuk, hogy e gimnazista tanulók 
a közösségi  munkát  lelkesebben és gyakrabban végzik /101. 
oldal/, a következménye többek között - hogy a közös-
ség értékké válása a tanulói személyiségben nagyobb ard 
nyu. 
Az erkölcsi neveléssel és a morális értékek tudatositésé-
val hatékonyabban kell foglalkozni mindkét iskolatipusban r,„  
ha a nevelési cél követelményeinek optimélis szinten msg.. 
felelő fiatalokat akar kibocsátani a középiskola. ,  
Márpedig ez célunk és feladatunk 1st 



168- 

- Társadalom számára hasznos tevékenységet, mint értéket a 
gimnazista tanulók nagyobb aránya tartja fontosnak 
/15,9 %/, s ezzel a rangsorban a 16. ez az érték, mig a 
szakközépiskolások csupán tizedrésze említi, s a rangsor-
ban  a 26. helyen szerepel :.: 

A politikai helytállást, elvhüséget a szakközépiskolások 
közül több mint kétszer annyian tartják értéknek, mint a 

gimnazisták, . igaz az arány igen alacsony /8,8 %/. 

A pénzt a gimnazisták 3,8 %-a tartja személyes értékhie-
rarchiája részének. A szakközépiskolásoknál is alig na-

gyobb az arány /4,6 %/ A pénz :, mint érték ilyen arányu 

előfordulása kellemes meglepetés. 

- Az emberiségéletének favitását /pl .. élelmezési gdndok 

megoldása az egész világon., ;  rákkutatás területén eredmé-
nyek elérése, .fajüldözés megszüntetése :, , szolgálni az em-
beri haladást ., stb. / . a. gimnazista tanulók 6,2 %-a vallja 
értéknek, 3,7 %--nál vezető értékként szerepei. . A szakkö 
zépiskolásoknál az arány sokkal kisebb /2,5 /. . 

- A barátság és a megértés - a tanulók véleménye szerint.- . 

a szakközépiskolások s .zám'ra a. fontosabb, értékként ők 

fogadják  el nagyobb arányban /d = 7,6  %/ :. 

- A egészség, egészséges életmód a gimnazisták rangsorában 

a 29 .., 6,8 % vallja értéknek, a szözépiskolásoknál az 
arány.lényegesen jobb 11,9 %. A tanulói tevékenységrend-
szer vizsgálatakor láttuk, hogy a szakközépiskolások.sza 

badidejükben •szivesebb .en ás gyakrabban végeznek az egész-
séges élettel kapcsolatos tevékenységet, mint a gimnazis-

ták /118 .. oldal/, mindez az értékek fejlődésében  a fenti 

módon tükröződik. 

Érdemes ezeket az értékeket összevetni azokkal a követel-
ményekkel, melyeket a társadalom állit a gimnáziumot vég-
zett fiatalok elél "Munkájában - tanulmányaiban legyen 
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igényes, fegyelmezett, törekedjék sokoldalu tevékenység 
végzésére. Életvitelét a kollektivizmus és a humanizmus 
jellevezze. Tevékenységét hassa át a kötelességtudat ős a 
segitőkészség. Elsajátitott és egyre gazdagodó műveltségé 
nek, feldolgozott élettapasztalatainak bázisán rendelkezzék 
a dialektikus materialista világnézet alapjaival, váljék ez 
személyiségének jellemző sajátjává, állásfoglalásainak, ma- 
gatartásának irányitójává. Legyen igénye a folyamatos önmű- 
velés. 

Dolgozzék, gondolkozzék ős éljen a szocialista erkölcs 
normái szerint. Érzelmeit, nézeteit', magatartását a szocia-
lista hazafiság és proletár internacionalizmus hassa át. 
Érezze magáénak 	és támogassa - a világ haladó erőinek 
törekvéseit a szocializmusért, a demokráciáért, a gazdasá-
gi felemelkedésért, az önrendelkezésért ős a békéért foly-
tatott közdelemben. Ismerje a korszerit termelés természet-
tudományos alapjait és közgazdasági problémáit. , 

Legyen igénye arra, hogy politechnikai hatókörét szélesít- 
se. 

Törekedjék az értelmes és szép életvitelre. Környezeté-
ben valósitsa meg a "mindennapok esztétikáját"., 79  

Lényegében a szakközépiskolát végzettekkel szemben is az 
előzővel megegyezők a társadalom elvárásai, hangsulyozottan 
szerepel "a  megszerzett  szaktudás folyamatos, állandó fej.. 
lesztése, megu jitása". ao 

Az elért szint ős a kitűzött cél közötti eltérések adják 
a ma iskolája számára az aktuális feladatokat. 

Mindkét iskolatípusban az  értékek - ős egyre magasabb- 
rendű értékek - felismertetésére, tudatositására kell tö-
rekedni. 



4./ Lányok - fiuk  értékorientáció ának  összehasonlitása  

Az első kérdésre - legfontosabb értékek - a lányok és  

fiuk az alábbi értékeket nevezik meg legnagyobb arányban:. 

Lányok 

9~ 

Fiuk  

~o 

1. Boldogság 18,4 Boldogság 17,5  
2. Boldog családi élet 16,4 Kiegyensulyozott élet 16.9  
3.. Kiegyensulyozott élet 12,9 Boldog családi élet 15,3  
4. Béke 7,8 Társadalmi megbecsíilés 9.,0  
5 	Társade.3md megbecsülés 7,4 Családalapitás 7,4  
6. Gyermeknevelés 4,7 Béke 5,3  
7 	0saládalapitás 3,5 Önképzés, Uhmüvelés 3:7  
8, Szeretet 3,5 Egyéni életcél elérése 3 0 7  

- Mind a fiuk,: mind a lányok értékhiérarchiájának élén meg-  
határozó jelleggel az egyéni és családi boldogság, a kie-  
gyensulyozott harmőnikus élet szerepel.  

Már e területen is meglepetést hozott a vizsgálat: a fiuk,  
ha kis eltéréssel is /d= 2 %/ 0  de nagyobb arányban vall-
ják legfontosabbnak a fenti értékeket,  

- A várt eredményt hozta a gyermeknevelés ;  a gyermek szem  
retete, mint érték. A lányok lényegesen nagyobb arányban  
jelölik vezető értékként.  . 

Az önképzés, önmüvelés mint  legfontosabb érték elfogadása  
igen erős eltérést mutat .a fiuk javára. A  lányoknál e te- ►  

rület a vezetőértékek rangsorában csak a 18. 0, .8 %-os /I/  
aránnyal ., a fiuknál a 6, helyen szerepel, bár az arány  
elég alacsony /3;7 %/. Ez mindenképpen meglepő ás tovább-
gondolásra késztető, ugyanis a nevelési tényezők hatásfo-  
kának vizsgálatánál azt láttuk, hogy a lányok a barátok és  
iskolatársak kivételével a többi tényező tudományos  infor--
máció közlő jelentőségét többre értékelik /64., oldal/ ..  
A tanulói tevékenységrendszer elemzése felszínre hozta,  
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hogy a lányok a tanulást és általában az önképzést is szi- 
vesebben és gyakrabban végzik /dm= 0,24; dgy= 0,58/ 
/92. oldal/.. Mindebből az következik„ hogy a lányoknál nem 
a szorgalommal és a tanulás motivációs szintjével van prob-
léma. A tanulás, tudás, müvelődés, műveltség mint fontos 
érték felismertetésére több figyelmet szükséges ford.itani 
a lányoknál .. Törekedni kell arra, hogy a tanulással kap-
csolatos tevékenységeket értékként éljék át. 

Szocialista munkaerkölccsel és általában a munkával össze-
függő értéket a lányok 13,6 %,-a tartja legfontosabbnak, a 
fiuknál az arány 11,1 q. 

- A fiuk nagyobb arányban fogadják el vezető értékként a ki- 
?egyensulyozott, harmónikus életet /d= 4,0 %/, a családa- 
lapitást /d= 3,9 %/ és az önképzést /du 2,9 %/• 
A lányok közül a gyermeknevelést /d= 4,2 %/i a szeretetet 
/d= 3 0 . 5 o/ többen vallják legfontosabbnak,: mint a fiuk, 

 - 

 

-Á vezetőértékek konturozottabban jelentkeznek a fiuknál 
/6 értéktipussal kevesebbet jelölnek mez, mint a lányok/. 

Elgondolkodtató, hogy a lányok közül a hazaszeretetet sen- 
ki sem jelöli első helyre. A  fiuknál is igen fontos érté- 
kek maradtak ki: proletár internacionalizmus, szocialista 
humanizmus, igazságosság, 
Az erkölcsi nevelés területét kiemelten kell kezelni vala- 
mennyi tanulónál. Sulyos hiba lenne, ha az erkölcsi neve- 
lés ciinszá alatt csak a két nem kapcsolatával foglalkoz- 
nánk középiskoláinkban. Ez is fontos természetesen, de nem 
lehet és nem szabad a többi területet elhanyagolni. 
Több eredményt érnénk el, ha arra  törekednénk, hogy ez er- 
kölesi nevelés a nevelés valamennyi területét áthassa. 
Ennek eredményeként a tanulásban; politizálásban, fizikai 
munkában„ kulturális tevékenységben•és a sportban érvénye-
sülne a kollektivizmus, humanizmus és a munkaerkölcs szo- 
cialista elve. 
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• A második kérdésre-a fontos értékek - adott válaszok rang- 
sorából kiemelkedik a lányoknál a boldog családi élet 
/29,7 %/, a társadalmi megbecsülés /19,9 %/, rendezett anya- 
gi körülmények /19,9 ó/, becsületesség, jellemesség /18,8 %/, 
V emberi kapcsolatok /16,0 V/, választott pályán dolgozni • 
/15,6%/ és az önképzés, önmüvelés /15,6 %/f 

A fiuknál leggyakrabban az alábbi értékek szerepelnek: 
önképzés, önművelés /23,8 °b/, rendezett anyagi körülmények 
/20,6%4 becsületesség, jellemesség /20,6 %/, boldog csa-
ládi élet /20,1 %/ szeretet /18 0 0 %/ és a társadalma, megbe-
csülés /15,3 %/. 

- A fiuknál a fontos értékek között az önképzés, önművelés 
szerepel vezető helyen, a lányoknál a romsorban a 6-7. 
csupán. 

- A lányok közel egyharmada vallja a boldog családi életet 
fontos értéknek /29,7 %/, míg a fiuk közül csak minden 
ötödik tanuló tartja fontosnak. 

- A sportolást, sportszeretetet sem a fiuk, sem a lányok 
nem említik még fontos értékként sem. Az egészséges élet-
mód jelentőségének felismertetése, megértésé ás a tevé- 
kenységrendszerbe'épitése még csak a tanulók . kisrészénéi 
sikerült. P1.y a lányok 3,5 %-a vallja fontos értéknek. 
Különösen az utóbbi évtizedben jelentős arányban megnőtt 
a cigerettázás és'kisebb mértékben az alkohólfogyasztás 
középiskolai tanitványainknál. Ma már a lányok dohányzó. 
sát is természetesnek tartja a felnőtt társadalom. 
Én elsősorban a megelőzés terén látom az előrelépés le-
hetőségét, s ebben komoly szerepet kell vállalni a neve-
lésért felelős tényezőknek, iskoláknak, kollégiumoknak, 
ifjusági szervezeteknek és természetesen a szülőknek. 
Eredményesen segítené munkánkat, ha a tömegkommunikációs 
eszközök - életkornak megfelelő -- korszerű felvilágo-
sitőmunkával járulnának hozzá az if juság tudat- ás szem 
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léletformálásához. A felnőttek /elsősorban ' a szülők és  
pedagógusok/;személyes példamutatását meggyőző erejűnek 
érzem.  

- A lányok az alábbi értékeket tartják fontosabbnak mint 
a fiuk: boldog családi élet /d= 9,6 5/, humanizmus /d=  . 
7,9 ó/, boldogság /d= 5,6 ;S/ és az érdeklődési körnek  

megfelelő munkavégzés /d= 5,6 ó/. A szocialista humaniz-  
must, mint értéket a lányok háromszor nagyobb arányban  
vallják fontos .  értéknek,, mint a fiuk.. 	 . 

--A  proletár internacionalizmust  a fiuk közii.l senki sem va1-  
• ja értékrendszere fontos részének.  

A legfontosabb és fontos értékeket együttesen tekintve  
megállapithatjuk, hogy sem e fiuk, sem a lányok értékhie-
rarchiájában a legfontosabb társadalmi értékek még nem  ju-  
tottak vezetőszerephez ., bár közvetve a felsorolt értékek  
tartalmazzák a társadalom elvárásait.; A lányoknál a család-
hoz kötődés; a fiuknál az önképzés, ünmüvelés a legdominán-
sabb eleme a kialakuló értékrendszernek.  

Hasznos következtetésék levonására alkalmas az összesi-  
tett értékek rangsora.  

Összes értékelt rangsora  

án - yok  3~ i uk  

1.  Boldog családi élet 56,6  Önképzés, önmüvelás 46,0  
2.  Rendezett  anyagi  körülm. 37,5  Boldog családi élet  43,9  
3.  Önképzés, önművelés,  36,3  Társadalmi megbecs.  32,8  

4.  Társadalmi megbecsülés 33,6  Kiegyensulyozott élet 32, 3  
5 Boldogság 31,3  Beosületesség,jellem. 32,3 

 

6.  Kiegyensulyozott élet 29,3  Rendezett any.körfilm. 31,2  
7.  Jó emberi  kapcsolatok 29,3 Családalapitáa  30,1  

8.  Becsületesség, jellemes. 25,5  Jó emberi kapcsolatok 25,4  
9.  Béke 24,6  Boldogság 24,3  
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10. Vélasztott pályán dolg. 24 6, 
11. Becsületes munkavégzés 23,1 
12. Szeretet 	21,1 
13. Gyermeknevelés 	20,7 

Béke 	. 22,2  
Szeretet  20,6  
Barátság  19,6  
Munkaszeretet  19,0  

14. , Segitókészség  
154. Munkaszeretet  
16. Családalapitás  
17. Humanizmus  
18. Jó munkahely  
19 1  Akarat erő  
20. Barátság  

190 6 Becsületes munkavégzés 7, 5  
180 4 Segitőkészség 	16,4  
17 0 9 Választott pály. d .olg. 16,3  
16., 4 Akaraterő 	15,8  
14 .,8 Felelősségtudat 	14,8  
13,6 jó munkahely 	13,7  
13,6 Közösségi szellem 	13,7  

21. Társ.számára haszn.tev. 13,3 Megértés 	12,7  
22 4  Közösségi szellem 	120 5 Társ.szám.haszn.tev. 12,2  
23. Őszinteség, nyiltság 	11,8 Egyéni életcél elér. 10,0  
24. Munka elismerése 	10,5 Egészség 	- 	9,5  
25. Megértés 	10,2 Sikerek a i ankában 	9, 5 
26. Egészség 	9.0 Humanizmus 	9,0  
27. Felelősségtudat 	8,6 Hazaszeretet` . 	8,4 
28. Egyéni életcél elérése ' 7,4 Gyérmeknevelés 	7,9  
291 Politikai helytállás 	7,4 Munka elismerése 	7,9 
30,, Sikerek a munkában 	7,,1 Ószinteség,nyiltság 	6,9  
31,E Utazás, kirándulás 	6,7 Szórakozás 	6,9  
32. Hazaszeretet 	607 Pénz 	.. 	6,4  
334 Emberiségért dolgozni 	4,7 Igazságosság 	5 0 3  
34. Igazságosság  
35. Szórakozás  
36. Szabadság 	 . -  
37. Pénz   
38. Sportolás ` 	

.. 

39. Internacionalizmus  
~ 

40. ~7rötnszerzés másoknak  

4,7 Politikai helytállás 53  
32 Utazás. ;  kirándulás 	4,8 
2,8 Szabadság 	4,2  
2,8 Sportolás 	42  
2, ,7 Emberiségért dolgozni 3,7  
2,4 Örömszerzés.mésoknak 1,5  
24 internacionalizmus 	1,1 

- A lányok a boldog családi életet` tekintik legnagyobb arány- 
ban értéknek /56,6 %/ a fiuk 43,9 o-a tartja fontosnak.  
Mindez eddigi tapasztalatunkkal szoros összefüggést mutat.  

~.- 



- 175 - 

- A fiuk az önképzést, önmiuvelést fogadják el legnagyobb 
arányban /46,0 v/s  a lányoknál az arány alig jobb, mint 
egyharmad.  Elgondolkodtató, hogy oktatáscentrikus iskola 
rendszerünk a tanulást, müvelődést, műveltséget csak ilyen 
kis hatásfokkal képes a lányok értékrendszerébe beépiteni. 
A fiuk másik felénél is fel lehetne tenni a nyugtalanitó 
kérdést: a rendszeres tanulás miért nem vált belső igénnyé 
12 évi oktatás-nevelés eredményeként? A művelődés szemé-- 
lyiséggazdagitó hatására rámutattak-e kellő mértékben a ne-
velésért felelős tényezők? Ez a vizsgálat nem hivatott az 
okok felderítésére. A tágabb értelemben vett nevelés ered-
ményességét jelentősen növelné as okók tudományos igényli 
feltárása. 	. 

w A lányok a következőket tartják nagyobb arányban értéknek, 
mint a fiuk: gyermeknevelés /d= 12,8 %/, boldog családi 
élet /d= 12,7 %/, választott pályán dolgozni /d= 8,3 %/, 
humanizmus /d 7,4 V , boldogság /d=7,0 %/, rendezett anya- 
gi körülmények /d= 6,3 ó/, becsületes munkavégzés /d= 
5,6 V . 

Ezek a különbségek is bizonyitják, hogy a tömegkommuniká-  
ciós eszközök egy része által /pl. Ifjusági Magazin/ fel-
rajzolt egységes negativ kép nem helytálló. A középisko-
lát befejező lányok érzik a család mint társadalmi mikro-
csoport jelentőségét. Meghatódottan olvastam pl. két 
érettségiző lány személyes értékhierarchiáját. Az egyik 
többek között azt irta, hogy "jó anya legyek", a másik 
"hűséges, rendes feleség" és nem azt, hogy "rendes legyen 
a férjem" a követelményeket először  önmaga előtt állitot- 
'ta magadra, A középiskolás lányok szexuális felfogásár61,' -
`erkölcsi életéről felvázolt és általánositott kép éppen` 
annyira nem helytálló, mint ha csupán a másik pólust mu-
tatnánk be.  Célszerünek tartanám, ha a tömegkómmunikációs 
`eszközök a reálisabb kép bemutatásával is hozzájárulnának 
ifjuságunk reális megitéléséhez. 
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Az emlitett értékkülönbségek igazolják eddigi tapasztala-
tunkat, miszerint a lányok általában érzelemgazdagabbak,  
mint a fiuk. Biológiai ás pszichológiai sajátosságukat  és 
bizonyos történelmileg kialakult értékrendet is tükröz  
személyes értékhierarchiájuk. Legfontosabbnak és döntőnek  
mégis azt tartom, hogy a lányok értékrendje ina teljességgel  
tükrözi szocialista társadalmunk nagy vivmánrát, a női  
egyenjoguságot & társadalmi-, a családi- és g magánélet-  
ben egyaránt .. Ez politikai jelentőségű fejlődés a felsza-  
baduláá előtti időszakhoz képest.  

- A fiuk a következő értékeket vallják nagyobb arányban:  
osaládalapitás /d= 12,2 ó/, önképzés, önművelés /d=9,7 %/,  
becsiiletesség, jellemesség /d= 6,8 %/, felelősségtudat,

. 

megbizhatóság /d= 6,2 v/, barátság /d=5,9 ó/.  

Munkaerkölccsel kapcsolatos értéket jelöl meg a fiuk  
36,5 53,a, .  a lányok 41,5 %-a.  

- A humanizmus a lányoknál a 17. a rangsorban /16,4 %/, a  
másik vizsgálati'csoportnál a 26. /9,0 %/.'A jó emberi  
kapcsolatokat mihdkét csoport közel egyharmada vallja  ér-
téknek.  

- A hazaszeretet jelentőségét a fiuk jobban megértették,  

közvetlenül náluk is csak 8,4 % fogalmazza meg.  

- Az egészség megőrzését, utazást, kirándulást, sportszere-  
tetet a fiuk, lányok azonos arányban /18,4 %/ tartják ér-
téknek.A kérdés.ujra felmerül; És a többiek?  

-- A szórakozást és ` a pénzt a fiuk tizedrésze tartja érték- 
nek. A lányoknál'az arány kedvezőbb l3,2 % és 2,8 %/ r  

Összességében megállapíthatjuk, hogy még egyik vizsgálati 
 

csoportnál sem jutottak vezető szerephez az ujrdokumentumok-  
ban is megfogalmazott magasrendű értékek.  
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5./ Értékorientáci6 vizsgálata az apa iskolai végzettségé- 
nek tükrében 	 . 

Az első kérdésre'- legfontosabb érték - adott válaszok 
jelentőős különbséget nem mutatnak. Ialamennyi csoportnál a 
tanulók legnagyobb arányban az egyéni és családi boldogsá 
got,'a kiegyensulyozott, harmónikus életet jelölik olyan 
elérendő célként, amelyért érdemes egy egész éléten át dol- 
gozni. E három értéket dominánsnak tartja a tanulók fele. 
Legnagyobb arányban vallják vezető értéknek a legalacsonyabb 
iskolai végzettségű szülők gyermekei. /63,1 %/. Ez utóbbi 
csoportnál az adatok egyértelmű általánosithatóságának aka- 
dálya a viszonylag alacsony tanulói létszám /38 fől. A többi 
csoportban lényegesen 70 fölött van a tanulók száma. A fenti 
értékek egybe esnek szocialista társadalmunk törekvéseivel, 
ilyen arányuk azonban feltétlenül tulzott. Az etikai és mo-
rális értékek egyik csoportnál son foglalták még el a kivá- -
natos helyet 'a tanmák értékrendjében. 

Örvendetes #  hogy az értékhierarchia élén csak egyetlen 
tanulónál /általános iskolai végzettségü a szülő/ szerepel 
a  pénz, a szórakozást senki  sem tartja legfontosabb érték-
nek. 

- A tanulók jelentős része sorolja első helyre a békét és 
a társadalmi megbecsülést .. : A háboru elkerülését 6,4 
9,8 % tartja legfontosabbnak, a befejezetlen általános 
iskolai  végzettségű szülők gyermekei közül senki sem 
tartja a békét vezető értéknek.. . 	 . 

- A legmagasabb iskolai végzettségü szülők gyermekei közül 
6 % vallja személyes értékhierarchiája legmeghatározóbb 
elemének az emberi haladás elősegitését. A szülő iskolai 
végzettségének csökkenésével ez az arány is egyre kisebb 
lesz, az általános iskolát el nem végzett szülők gyerme-
ke már nem is jelöli vezető helyen az emberiség életének 
megjavitását /pl. élelmezési gondok megoldása a harmadik 
világ országaiban/. 
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- Meglepő, hogy at önképzést, öhmüvelést a diplomás szülők 
gyermekei nem tartják vezető értéknek. 

- A becsületes munkavégzést és a munkaszeretetet a legalább 
középiskolai végzettséggel rendelkező szülők gyermeke i  
kétszer nagyobb arányban vallják meghatározó értéknek. 

- A szocialista haza szeretetét és a proletár internaciona- 
lizmust az érettségivel és diplomával rendelkező szülők 
gyermekei nem tartják legfontosabb értéknek, a többi cso-
portnál is csak elvétve jelölik első helyre. 

- A szocialista humanizmus és az igazságosság együttesen nem 
éri el egyik csoportnál sem a 2 %-ot, sőt a legalacso-
nyabb iskolai végzetteégü szülők gyermekei közül senk i  nem 
sorolja vezető értéknek .. . 	 . 

- A közösség ügyének szolgálata legfontosabb értékként csu-
pán a legmagasabb iskolai végzettségű szülők gyermekeinél 
szerepel /4,8 %/. A többi vizsgálati csoport e kategőriá- 
ban nem emliti ezt az értéket. 

- A társadalom számára végzett hasznos tevékenység vezető ér- 
.tétiként való elfogadása pozitiv korrelációt mutat . az isko 
.lai végzettséggel /d 3'9 %/. 

- Egészséges életmóddal kapcsolatos érték egyetlen vizsgála- 
ti csoportnál sem került első helyre. 

A fontos értékek rangsorában az egyes csoportoknál az 
alábbi értékek szerepelnek legnagyobb arányban 

Főiskola-egyeteme 

Középiskola: 

Szakmunkásképző: 

önképzés, önmüvelés 
társadalmi megbecsülés 

boldog családi élet 
becsületesség, jellemesség 

becsületesség, jellemesség 
boldog családi élet 	. 

3103 % 
20,5 % 

28,9 % 
18,4 % 

28,3 % 
21,7 % 
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8 általános isk.: 

befejezetlen á.i. 

boldog családi élet 
rendezett anyagi körülmények 

rendezett anyagi körülmények 
társadalmi megbecsülés 

33,3 % 
26,3 % 

28,9 % 
21,1 % 

- A lemagasabb iskolai végzettségi szülők gyermek ei  közül 
minden harmadik tanuló jelöli,fontos értéknek az önkép- 
zést, önművelést. A többi , csoportban az,arány egyhatod. 

- A jó anyagi  körülmények fontos értékként való elfogadása 
és az apa iskolai végzettsége között negativ korreláció 

.mutatható ki /d= 12 W.  
- A megértésnél is jelentős eltérés tapasztalható  a legala-

csonyabb Iskolai végzettségü szülők gyermekei javára 
/d= 10 %/• 

- A magasabb iskolai végzettségü szülők gyermekei az alábbi 
értékeket tartják nagyobb arányban fontosnak: önképzés, 
önmüvelés /d= 12,94W, társadalom számára hasznos tevé- 
kenység /d= 10 .08 %/, felelősségtudat, megbizhatóság, kö- 
telességtudat /d= 9,6 %/, közösségi szellem /ds 9,2 %/. 

Az értékek eme két csoportja alapján megállapitható, hogy 
a magasabb iskolai végzettségű szülők gyermekeinél a szemé-
lyes értékhierarchiában nagyobb arányban szerepelnek veze-
tő helyen a magasabb rendü értékek. 

A nehezen megválaszolható kérdésre - hol vannak az öko-
lógiai, esztétikai, ideológiai és a totalitásra vonatkozó 
értékek? - a hétköznapok időt, fáradságot nem kimélő 	' 

munkája adhatja meg a megoldást. Kiemelkedő feladata van az 
értékek tudatositásában az osztályfőnöknek, az iskolának, 
az ifjusági szervezetnek. Magasabb szintű értékhierarchia 
kialakítását eredményezné, ha  a pedagógusok a tömegkommuni- 
káció nyujtotta sokféle információs lehetőség megválasztá-
sában céltudatosan orientálnák tanulóinkat. 
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Hasznos következtetések levonására alkalmas az összesi--' 
tett értékek rangsora. 

Főiskola - egyetem  Közéoiskoláeok 
• 

1. Önképzés, önművelés 47,0 Boldog családi élet 46,0 
21, Boldog családi élet 44,6  Önképzés, önmüvelés 39 4 
3. Megbecsülés 32,5  Becsületességjellem. 31 , 5 
4. Boldogság 31,3 Kiegyensulyozott élet 29,0 
5. Jó emberi kapcsolatok 30,2 Segitőkészség 27,6  
6 	Kiegyensulyozott élet 30,1 Jó emberi kapcsolatok 25, 0 
7. Választott pályán dolg.27,7 Boldogság 25,0 
8. Munkaszeretet 	, 26,5 Megbecsülés 	. 24,9 
9. Becsületesség, j  ellem. 24,1 Béke 22,4 
10. Béke 	. 24,0 Akaraterő . 	 . 22,3 

Szakmunkásképző 
aw 

8 általános 

á 
1. Boldog családi. élet 54,3 Boldog családi élet 53,1 
2. Megbecsülés 39,1 Rendezett any. kiirülm. 42,4 
3. önképzés, önművelés 39,1 Önképzés, önművelés 40,4 
4. Becsületesség, jellem. 35,9 Megbecsülés 33,4 
5. Rendezett any. körülm. 35,9 . Kiegyensulyozott élet 32,1 
6. Jó emberi kapcsolatok 31,5 Boldogság 30,1 
7. Kiegyensulyozott élet 29,3 . Jó emberi kapcsolatok 28,2 
8. Boldogság 27,2 Családalapitás 27,0 
9. Becsületes munkavégzés 26,1 Becsületeseég,jellem. 26,3 

10. Családalapitás 	25,0 Béke 24,4 



— . 181- 

Befelezetlen ált. iskola 

1. Boldog családi élet 60,5 
2. Rendezett anyagi körülmények 55 0 3 
3. Megbecsülés 39,6 
4, Önképzés, önművelés 34.2 
5• kiegyensulyozott élet 31,5 
6. Szeretet  26,3 

Becsületesség, jellemesség 26,3 
Munkaszeretet., hivatástudat 26,3 

9. Boldogság 	. 23,7 
Családalapitás 23,7 

- A lemagasabb iskolai végzettségü szülők gyermekei kivé- . 
'telével valaménnyi csoportnál a boldog családi életet' 
tartják a tanulók legnagyobb arányban értéknek. Az apa  is-
kolai végzettségével ezen érték megjelölése negativ korre-
lációt mutat .. 

A tanulás i  .művelődés, műveltség értékként.valö.elfogadás a 
és az apa iskolai végzettsége pozitív korrelációt mutat. 
Sig a diplomás szülők érettségi előtt 6116 gyermekeinél az 
önképzés áll az összesitett értékek rangsorának élén 47 %- 
,kai.,. addig e. befejezetlen általános iskolai végzettségü 
szülők gyermekei közül csak minden harmadik tanuló vallja 
.személyes, értékhierarchiája elemének. 	. 

Ezek az adatok szoros összefüggést mutatnak e dolgozat' ' 

I. és II .. fejezetében tett''megállapitásokkal. Az alacsony 
iskolázottságu szülők kevesebbet tudnak tenni azért, hogy 
a tanulás gyermekük belső igényévé váljon. A diplomás szü= 
lők gyermekei tanáraik tudományos információ közvetitő" 
hitelét is magasabbra értékelik /d= 0,22/ és a szülői 
véleményt is nagy mértékben hasznosítják /4,35 - a rang- 
sorban a 4., mig a legalacsonyabb iskolai végzettségű 
szülőket gyermekeik csak a 12. helyre sorolják. /65« oldal/ 
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A tanulói tevékenységrendszer elemzésénél részletesen rá- 
mutattam a hátrányos helyzet összetevőire /93+ oldal/. 
Mindezek egyenes következménye, hogy a tanulással kapcso-
latos tevékenységeket kisebb mértékben élik át értékként. 
A hátrányos hely2etü tanulókkal kiemelt . foglalkozás e te-
rületen azt kívánja a. pedagógusoktól, hogy az értékvi-
szonyba léptetéssel kiemelten foglalkozzanak -ezeknél a 
tanulóknál. 	 . 

Az elgondolkodtató kérdés itt is önmagától adódik: Mi az
.  

oka annak ., hogy még a legmagasabb iskolai végzettségű 
szülők érettségi élőit álló gyermekeinek is csupán 47 %-a 
vallja az önképzést - , önmiivelést értéknek? 

A magasabb iskolai végzettségű szülők az alábbi értéke 
ket emlitik nagyobb"arányban:.felelősségtudat, megbiz-
hatóság /d= 15,4 l/, J á emberi kapcsolatok /d= 14,4 %/g 
társadalom számára hasznos tevékenység /d= 13,9 %/, ön -g 
képzés,_ önművelés /d= 12,8 a/, személyes életcél eléré-
se  /d= 9,4 5V, őszinteség, nyíltság /d= 8,2 %/, boldog-
ság . /d= 7, ..6 %/, közösségi szellem /dc . 7,3 %/, . akaraterő 
/d= 6,5 o/, emberiségért dolgozni /d= 6,0 %/ 

A felelősségtudat és a megbizhatóság értékké válása az 
apa iskolai végzettségével a legmagasabb pozitiv korreláci- 
öt mutatja, 	 . 

A személyes életcél kialakulása, tudatosodása és érték-
ként egzisztálása gyorsabb és nagyobb arányu a tanultabb 
szülők gyermekeinél. . 

Magasrendű értékek /pls kollektivizmus, humanizmus, in- 
ternacionalizmus, társadalom számára hasznos tevékenység, 
emberiség előrehaladásának segítése, .../ ezeknél a tanu 
lóknál nagyobb arányban épült be a személyes értékhierarchi-
ába. 

A legalacsonyabb iskolai végzettségű szülők gyermekei a 
következő értékeket vallják nagyobb arányban: rendezett 
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anyagi körülmények' /d= 32,4 %/, boldog családi élet /d= 
15,9 %/, megértés /d= 14,1 %/, gyerméknevelés /d= 11,6/, 
szeretet /d= 10,6 %/, megbecsülés /d= 7,1 I/, j6 munkahely, 
jó munkatársak /d= 6,7 %/. 

A jó anyagi körülményeket a legalább érettségivel rendel-
kező szülők gyermekei közül minden ötödik, mig az alacsony 
iskolai végzettségü szülők gyermekeinek több mint fele tart-
ja értéknek. A szülői ház szemléletformáló hatása igen erős. 

Az alacsonyabb iskolai végzetts,égü szülők gyermekeinek 
értékhierarchiájában vezető helyen és legnagyobb arányban 
az egyéni és családi boldogság, illetve a j6 anyagi körülmé-
nyek áll.. Ugy tünik amit a szülői ház nem tudott adni a ta-
nulónak, azt az iskola sem tudja teljes egészében pótolni. 
A hátrányos helyzet f ogalmnak meghatározása és tartalmának 
tudományos igényig kidolgozása aktuális feladat. Az általam 
végzett vizsgálat is f elszinre hozta, hogy a hátrányos hely-
zet ma már nem elsősorban anyagi természetis. A környezet, 
melyben a tanuló él, döntő módon meghatározza mind személyi- 
ségf ejlődése egész folyamatát, mind személyes értékhierarchi-
áját. 

A nevelési folyamatot eredményesebbé  tenné l, ha a középis-
kola  első osztályában a felzárkóztatást szélesebb értelem-
ben értelmeznék a pedagógusok, kiterjesztve azt a tanulói 
tevékenységrendszer egészére és az értékorientációra. A ne-
vtlééi tényezők közül e területen kiemelkedő szerepe, jelen- 
tősége és feladata  van az osztályfőnököknek. 

6./ Értékorientáció vizsgálata a tanulmányi eredmény tükré  
ben 

A vizsgált 445 tanuló tanulmányi eredmény szerinti cso- -

portositása - mint az várható is volt - olyan vizsgálati 
csoportokat /elégtelen, elégséges, jeles/ is létrehozott, 
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melyben a tanulók létszáma 'alacsony, s ez az egyértelmü 
esetektől eltekintve akadályozta az általánositást. 

Az első kérdésre - legfontosabb érték - adott válaszok 
közül valamennyi vizsgálati csoportnál az egyéni és csalá- 
di boldogság a legmeghatározóbb érték. E két értékhez hoz- 
závéve a kiegyensulyozott, harmónikus életet, a'esaládala- 
pitást'és a  gyermeknevelést, ekkor  a következő arányokat 
kapjuk: 

jeles: 45, 9 % 
közepes:' 55,0 % 
elégtelen: 66,7 % 	. 

Ezek az értékek kétségkivül egybeesnek szocialista társa-
dalmunk törekvéseivel, ilyen arányuk azonban eltétlenül 
tulzott. Az optimális az lenne, ha az etikai és erkölcsi 
alapelvekből következő értékek°határoznák meg az értékhiti- ' 

rarchie többi elemét. Eme elvárás ás igény fokozottan érvé-
nyes a jobb tanulmányi eredményt elérő tanulókra.• 

- Mint a fenti táblázat mutatja, még . a legjobb eredményt 
elérő tanulóknál is közel fele jelöli az; emlitett értéke-
ket, a bukott tanulók esetén az arány még sokkal magasabbá 

- Az önképzést, önmüvelést a jeles tanulóknak is csupán 
4,2 gr-a tartja vezető értéknek, az elégtelen tanulók közül 
senki sem vallja személyes értékhierarchiája meghatározó 
elemének. .. 	 . 

- Mig a társadalom számára hasznos tevékenységet a jeles ta-
nulók 12,5 %-a tartja legfontosabb értéknek, addig a köze-
pesnél gyengébb eredményt elérők közül senki sem,. 

- Örvendetes, hogy a legjobb tanulók közül minden 8. az em-
beriség haladásának s zolgálatát megvalósitandó célként 
jelöli, a_ többi csoportnál az arány egyre csökkenő, a 
leggyengébb eredményt elérők - érthető okok miatt 
lyen magasrendit célt nem tűznek maguk elé. 
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- E osoportositás legmeglepőbb eredménye, hogy a jeles tanu-
lók közül senki sem tartja a békét, a becsületes munkavég-
zést, zést, a hazaszeretetet, az  internacionalizmust, a humaniz- 
must és az  igazságosságot olyan elérendő célként, melyért 
érdemes egy egész életen át dolgozni. A gyengébb eredményt 
elérők közül is csupán elvétve jelölik a fenti értékeket. 

Mindez mutatja - a legjobb eredményt elérő tanulóknál 
is - az erkölcsi nevelésünk hiányosságait. Ugy tűnik„ 
hogy még a jó és jeles tanulók tevékenységrendszerét sem 
hatja át a kollektivizmus, a humanizmus és a szocialista 
munka  erkölcse 'a  kivánt mértékben. 

A felsorolt hiányosságok ellenére megállapitható, hogy a 
tanulmányi eredmény ős a legfontosabb értékek megjelölése 
között erős pozitiv korreláció mutatható ki. A jobb tanulók 
a társadalom elvárásainak ős az uj dokumentumokban megható 
rozott célkitiizéseknek magas szinten eleget tevő értékeket 
nagyobb arányban tartanak személyes értékhierarchiájuk meg-
határozó elemének. 

Az egyes vizsgálati csoportok fontos értékként az alábbi-
akat jelölik legnagyobb arányban: 

Tan, 
ered- 
mény  

5: önképzés, önművelés 41,7 Becsületes munkavégzés 37,5 
4: Becsületesség 24,3 Önképzés, önművelés 19,8 
3: Boldog családi élet 29, 6  J.ó anyagi körülmények 27,2 
2: Boldog családi élet 31 9 3 Becsületesség 25,0 
1: BBoldog családi élet 33,3 Jó anyagi körülmények 26,7 

- A legjobb eredményt elérő tanulóknál a tanulás, miivelőődés, 
müveltség jelentősége magas szinten tudatosodott. Mindez 
a legmagasabb egybeesést jelzi a nevelési tényezők ezub-
jektiv tanulói megitélésénél és .a tanulói tevékenységrend- 
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szer elemzésénél tett megállapitásokka1. Mig a jeles tana-
lók a tanárok tudományos információs hitelét maximálisra 
értékelik /4,92/, addig a bukott tanulók értékelése alig 
jobb "az átlagosnál több" minősitésnél /d= 0,72/. A köny-
vek szerepének megitélésénél még nagyobb az eltérés /d= 

1,01/. 
"A jeles tanulók  a  fontos tényezőktől sokkal több tudomá-
nyos ismeretet fogadnak el, mint a gyenge eredményt elé-
rők." /66 oldal/ A jobb tanulmányi eredményt elérő tanu- 
lők belső meggyőződésből és gyakran végeznek tanulással 
kapcsolatos tevékenységet, mig a bukott tanulók csak kény- 
szerből és ritkán tanulnak /dm= 1,64, dgy= 1,81 lásd 94. 
oldal/. 
Ezek után már nem is meglepetés #  hogy a kőzepesnél gyen-
gébb eredményt elérők közül az önképzést, önművelést veze- 
tő és fontos értékként csupán 12 % jelöli. 

- A gyengébb tanulmányi eredményti tanulók a fontos értékek 
kategóriájában a boldog családi életet és a jó anyagi kö- 
rülményeket emlitik legtöbben. Mindkét érték megjelölése a 
tanulményi eredménnyel negativ korrelációt mutat. A jeles 
tanulók közül a jó anyagi körülményeket csupán a tanulók 
huszadrésze, az elégtelen tanulóknak negyedrésze vallja 
fontosnak /d= 22,5 %/. 

- A társadalmi megbecsülés és a becsületes munkavégzés fon 
tos értékként való elfogadása is igen erős pozitiv korre- 
lációt mutat a tanulmányi eredménnyel. Az előbbinél 15,9 % 
a jobb tanulók javára mutatkozó eltérés, az utóbbinál 

30,8 I. 

- Figyelemre méltó különbség tapasztalható a szocialista hu-
manizmus fontos értékként való elfogadásának arányában: a 
jeles tanulók ötödrésze vallja személyes értékhierarchiája 
fontos elemének az émlitett értéket, mig az elégtelen és 
elégséges tanulók közül csupán egy  tanuló /d= 20,0 %/. 
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- A gyengébb eredményt elérők javára mutatkozik pozitív el-
térés a következő értékek elfogadásában: jó anyagi körül-  
mények . /d='22,5 I/, barátság /d= 20,0 %/, jó vii nkahely, 	 . 

jó munkatársak /d= 14,6 '  3/.  

E két értékkategória vizsgálat alapján megállapitható, hogy 
a tanulmányi eredmény és a társadalmilag legfontosabb értékék 
meghatározó jelleggel való elfogadása között igen szoros ösz- 
s zefüggé s van.  . 

Értékes következtetések levonását teszi lehetővé az össze-
sitett értékek rangsora /lásd a mellékletben/. ' 

- Az önképzést, önmiivelést a jeles tanulók 62,6 %-a tartja  

értéknek, A tanulmányt eredmény csökkenésével ez az arány  
egyre kisebb lesz. A közepes tanulók rangsorában ez at  

érték a 3. helyen szerepel 37,1 5--kel, a bukott tanulóknál  

csak a ii. és csupán minden negyedik tanuló vallja szeré-=  

lyes értékhierarchiája elemének. Ezeknél a tanulóknál a  
tanulás motiváltságának és gyakoriságának alcsony szint-
jén tul jelentős tényező az is, hogy ezek a tanulók az is-  
kolán kívüli müveitségforrások biztositotta lehetőséggel  

is csak kismértékben élnek. A hátrányos helyzet /pl. a  

szülők alacsony iskolai végzettsége, rendezetlen családi  
körülmények *  'értékes kulturálódást lehetősége k .  kisebb erá-  
nya, stb./ ezeknél a tanulóknál gyakoribb és hatását erő-  
sebben érezteti.  

- A boldog családi élet mint célkitü.zés negativ korrelációt  

jelez a tanulmányt eredménnyel /d= 18,3 53/.  . 

- Érdemes kiemelni, hogy a főbb csoportok a jó'anyagi körül- 
ményeket milyen arányban tartják jelentősnek: 

arány rangszám 
jeles  16,7 % ' 16-18.  
közepes 38,;9 % 2.  
elégtelen 60t0 ó 1-2.  
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A tanulmányi eredmény csökkenésével a  jó anyagi körülmé- 
nyek, mint érték egyre meghatározóbb lesz. Az életszinvo- 
nal javitása,a szocialista társadalomnak is  alapvető cél- 
kittizése. Még sem tarthatjuk helyesnek, hogy az anyagi 
értékek legyenek az értékhierarchia meghatározó és ilyen 
nagy aránya elemei, ,E tény az iskola, az ifjusági szerve-
zet szám-^ra is figyelmeztető. Eredményesen segítené a pe- 
dagógusok értékorientációs tevékenységét, ha'a szülői ér-
tekezleteken többet foglalkoznánk a szülők vélemény- és 
tudatformálásával. Az iskola  ós a szülői ház .együttmüködé 
se e területen is kiemelkedően fontos. 

Tanulságos megvizsgálni, hogy a magas életszinvonal eléré 
sét milyen szintű hozzáállással képzelik el a tanulók. 
A becsületes munkavégzést az egyes csoportok az alábbi 
arányban tarrtják'fontosnak: 	 . 

arány rangszám 

jeles 41,7 % 3-4• 
közepes 17,.3 % 13. 
elégtelen 13,4 % 19-20. . 

A fentiekből egyértelműen megállapitható, hogy a gyengébb 
eredményt elérő tanulók munkaerkölcse alacsony szintit. . . 
Ezeknél a tanulóknál hatékonyabban kell tudatositani szoci-
alista társadalmunk alapelvét: A megtermelt javakból minden- -  
ki végzett munkája arányában részesedhet. . A jó anyagiak meg- 
teremtéséhez becsületes hozzáállásra van szükség. Az iskola 
erkölcsi kötelessége, hogy a fenti alapelvet a gyengébb 
eredményt elérőknél is tudatositsa. 

- A humanizmust a jeles tanulóknál több mint egyharmad jelöli 
értékként, a közepes tanulóknál az arány mér csak 10,8 J, 
mig az elégtelen tanulók közül senki sem vallja értéknek az 
emberek közötti kapcsolatok e magas szintjét .. 

- A közösséghez tartozás jelentőségét, fontosságát a jobb  ta- 
nulók jobban megértették. Közvetlenül a jéles tanulók egye. 
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harmada, a bukott tanulók 6,7 %-a tartja értéknek.  
A tanulói tevékenységrendszer vizsgálatánál láttuk, hogy a  
jobb tanulmányi eredményt elérők vállalnak legnagyobb  
arányban közösségi feladatot. Az értékorientációban mindez  

a fenti mödon tükröződik.  

- Társadalom számára hasznos tevékenységet a jobb tanulók na-  
gyobb arányban végeznek. E tevékenység értékké válása a je-
les tanulók 25; .0 ;?,mánál jelentkezik közvetlenül, a többi  
vizsgálati csoportnál az arány kisebb, a bukott tanulók kö-
zül már senki nem jelöli értékként.  

- A tantervi követelményeket magas szinten teljesitő tanulók  
16,7 %ma szeretné tudásával, tevékenységével az emberi ha-
ladást szolgálna..  

- Az egészség megóvásának jelentősége legkevésbé az elégte-
len tanulóknál tudatosodott .. Mint a testedző •- szabadidő  
tevékenység elemzésénél láttuk a legjobb tanulóknak keve-
sebb idejük van szabad levegőn mozgásra, mindez az értéko-
rientációjukban is tükröződik /12,6 556/0  a közepes tanulók  
végzik e tevékenységet legszivesebben és leggyakrabban,  

e csoport negyedrésze vallja a szabadidőben végzett test-
edző tevékenységet értéknek,  

- A legjobb eredményt elérő tanulók az alábbi értékeket je -
lölik nagyobb arányban:  

- humanizmus  d = 37,5  
-'önképzés, önművelés d = 36,0 %  ' 
- becsületes munkavégzés d= 28,3  % 

Az elégtelen tanulók a jó anyagi körülményeket /dm 43,3 %/,  
az érdeklődési körnek megfelelő munkavégzést /d= 333 ~/  
és a megértést /d= 27,5 %/ vallják nagyobb arányban érték-

nek,  

Összegzésképpen azt mondhatjuk, hogy a tanulmányi eredmény  
és az értékorientáció szintje a legszorosabb összefüggést  



-.190 

mutatja. A jobb tanulményi eredményt elérők személyes érték-
.hierarchiájában magas szinten megtalálhatók az intellektuá-
lis t  szociális és morális értékek. E csoport értékrendje fe-
lel meg legjobban a Nevelési Tervekben megfogalmazott elvá- 
rásoknak, követelményeknek.: A gyenge eredményt elérők érték-
orientációja alacsony szintű ;  alapvető értékek hiányoznak 
vagy csak minimális arányban váltak belsővé. Véleményem sze-
rint e ter.leten akkor tudngnk előre lépni, ha e tanulókat. "a 
tevékenységek széles körébe vonnánk be ;  az erőhöz mért haez« 
nos tevékenység eredményeként emelkedne'a különböző cselek- 
vésformák motivációs és gyakorisági szintje. A végzett te-
vékenységek folyamatos értékviszonyba léptetése eredménye- 
kényjelentős fejlődést érnénk el a gyengébb tanulók "értékor. 
rientációjában Egyidejűleg szükséges a hátrányos helyzet 
lehetséges összetevőinek megszűntetése, a többi komponens . 

ellensulyozása még tudatosabb, tervszerűbb pedagógiai mun- 
kával : 	 . 

Ezzel az egyes vizsgálati csoportok értékorientációjának, 
elemzését befejeztem. 

Kiemelt pedagógiai feladatunk az alacsony iskolai végzett-
ségi szülők gyermekeinek és a'gyenge eredményt elérő tanulók 
értékorientációjának tudatosabb irányitása.  
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ARS  z ó 

Szeretném remélni, hogy amikor e dolgozat tárgyául a kö-
zépiskolát befejező tanulók értékorientációjának néhány kér-
dését választottam, akkor egy társadalmi szempontból fontos, 
aktuális, az egész nevelési folyamat megjavitásának igényét 
tekintve pedig lényeges kérdéshez nyultem. 

Alapvető pedagógiai tételnek tekinthetjük, hogy a különbö-
ző nevelési tényezők a tudat- és tevékenységformáláson át 
alakitják ki az egyes tanulók, közösségek értékorientációit, 
személyes értékhierarchiáit, közösségük értékrendjét. 

Elsősorban arra kerestem a választ, hogy a középiskola 
végzős tanulóinak értékorientációja milyen szintü 12 évi ok-
tató-nevelő munka eredményeként. Az uj Nevelési Tervekben 
megfogalmazott elvárásokhoz, követelményekhez viszonyitottam 
az elért szintet . 

A középiskolák és a kollégiumok számára kiadott uj nevelési 
ás oktatási tervek a hatékonyabban nevelő iskola megteremté-
sét tuzik ki célul..A helyes irányelvek és a valóság azonban 
természetesen nem azonositható. Vizsgálataim során feltárult 

. 

előttem a különböző intézménytipusok nevelési folyamatának 
diagnosztikus képe, eredményeivel és problémáival együtt. . 

A következőkben - a teljesség igénye nélkül - röviden 
összegzem a vizsgálat főbb tapasztalatait, rámutatva közép-
iskolai nevelésünk néhány jellemző hiányosságára. Kiemelek 
néhány olyan javaslatot mely - véleményem szerint - köze- 
lebb visz bennünket a nevelőiskola megteremtése felé. 

- A középiskola végzős tanulói a szixlők, tanárok, könyvek és 
barátok hatását tartják legfontosabbnak. A tömegkommuniká-
ció széleskörii elterjedése ás népszerűsége ellenére egyér-
telműen megállapithatjuk, hogy a nevelés személyes ténye- 
zői formálják elsősorban a tanulói személyiséget. 
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Sokszor hangoztatjuk, hogy a nevelés össztársadalmi fe-
ladat. Ez igaz, csak kissé általános. Szükséges konkrétan 
megfogalmazni az egyes nevelési tényezők féladatát, teen- 
dőlt. Erősiteni kell azt a nézetet, hogy a gyermekek, a 
fiatalok neveléséért elsősorban a szülők a felelősek. Ugy 
gondolom, a gyermeknevelés a szülőknek nem esupán felada-
ta *  de legszentebb kötelessége is,. A tervszerü nevelési f o- 

° lyamat irányitásában az iskoláknak és kollégiumoknak köz-
ponti szerepe van. A vizsgálat adatai szerint is a nevelés 
döntő tényezője a pedagógus. Mindebből következik, hogy 
eredményes nevelés elképzelhetetlen az iskola és a szülői 
ház tartalmas együttműködése nélkül. A kapcsolat optimális-
sá tételére a szülőknek is törekedni kell. 

A társaskapcsolatok alakulására az eddigieknél több fi-
gyelmet érdemes forditani. 

-» A tömegkommunikációs eszközök jelentőségét tudomány és po-
litika területén értékelik a legtöbbre a tanulók. Felada-
tunk ezen eszközök hatékonyabb bevonása az oktatás-nevelés 
egész folyamatába és az igényes müsorválasztásra nevelés. 

- A KISZ politikai  ás világnézetformálő szerepét tartja az 
ifjuság legjelentősebbnek. A vizsgálat felszinre hozta , . 

hogy az ifjusági .szervezetek - középiskoláink jelentős ré-
szében - nem képesek az egész tagság aktivitását kiválta-
ni* Az iskola és a pedagógus pártszervezetek egyik legaktu-
álisabb feladata a KISZ-szervezet müködésének segítése a 
mozgalmi önállóság csökkentése nélkül. 

- A kollégiumok személyiségformáló ereje, világnézeti, erköl-
csi és életcélt meghatározó szerepe nem éri el a szükségen 
és lehetséges mértéket. 

- Az egyes vizsgálati csoportok adatainak összehasonlítása 
alapján azt mondhatjuk,,. hogy a nevelés irányitó tényezőitől 
a legtöbb információt a jó tanulmányi eredményt elérők, a 
gimnazisták és a magasabb iskolai végzettségü szülők gyer-
mekei fogadnak el. 
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Az eredményes nevelés alapfeltétele, hogy valamennyi ér-
dekelt nevelési tényező összehangoltan, tudatosan vállaljon 
szerepet és felelősséget az ifjuság nevelésében. A különböző 
nevelési tényezők ifjuságra gyakorolt hatásának jobb össze- 
hangolésa elsősorban az iskola feladata. A harmónikus, terv- 
szerü együttműködés ma inkább intenció, mintsem gyakorlat. 

A tanulói  tevékenységrendszer elemzése heterogén képet 
tárt fel.. Politikai tevékenység végzésében kiemelkednek a já 
tanulmányi eredményt elérők., a gimnazisták és a magasabb is-
kolai végzettségit szülők gyermekei. A vizsgálati adatokból 
következik az iskola és a kollégium feladata= több figyelmet 
kell forditani az alacsony iskolázottságu szülők gyenge ered-
ményt elérő tanulóinak' politikai tevékenységbe való bevonásá-
ra 48 az érdeklődés felkeltésére. 

A jó eredményt elérő tanulók magas szintű belső meggyőző- 
désből és folyamatosan, rendszeresen végeznek tanulmányi te-
vékenységet. A közepes tanulók munkájukat döntően azért vég-
mik, mert szükséges, az átlagosnál kevesebbet végeznek ilyen 
tevékenységet* A bukott tanulók keveset, ritkán és kényszer-
ből tanulnak. Az eredményes tanulás pedagógiai - pszichológi-
ai feltételei legkevésbé náluk van meg. A jobb eredmény el- 
éréséhez szükséges a  folyamatos,  rendszeres tanulmányi tevé-
kenység és az örömmel végzett munka.  Az előbbi területen a 
szülők és a kollégium tehet sokat; mig a tanulás megszeret-
tetésénél az iskola és ezen belül a szaktanárok szerepét lá-
tom legfontosabbnak. A magasabb iskol ai  végzettségű szülők 
gyermekei és a,jobb eredményt elérők önképzése tudatos, bel- 
ső igényből fakad. A tudományos technikai forradalom és az 
ismeretek rohamos növekedése ma mindenkitől megköveteli az 
egész életen át tartó permanens önképzést. Ezért a nevelés- 
ben résztvevő valamennyi tényezőnek, mindenekelőtt az isko-
lának alapvető feladata a tanulók önálló ismeretszerzési ké-
pességének kialakítása. Arra kell törekedni, hogy az önmiive-
lés iránti belső igény jellemezze a középiskolát végző ifju- 
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ságot. Annak érdekében, hogy a hátrányos helyzet ne terme-

lődjön ujra,kiemelt feladatként kell kezelni., a középiskolá-
ba lépő gyengébb tanulók felzárkóztatását. 

Legkedveltebb tevékenységtipus a fizikai munka. Az ala-
csony iskolai végzettségü szülők gyermekei szivesebben és 
gyakrabban végeznek ilyen jellegű tevékenységet. Ez objek- 
tiv lehetőségekkel is összefügg. A közösségi feladatok vál- 
lalásában a jobb eredményt elérő tanulók vállalnak legtöb 
bet, Az arányos terhelés elve azt kivánja, hogy a gyengébb 
tanulókat is `vonjuk be a közösségi, mun-iába. 'Törekedj ink  ar-
ra, hogy lehetőleg mindenkinek legyen erejéhez mért közössé- 
gi megbízatása,. 

Tanulóink szivesen végeznek kulturális j elleg.i tevékenysé-
get. Lehetőségeink több területen bizony elég szerények 
- szinhéz, muzeum, hangverseny látogatás - mindennek egye-
nes következménye, hogy e tevékenységekét tanulóink nem tud-
ják a kivárat gyakorisággal végezni, Jelentős fejlődés i lehe-
tőség van kulturális szervezőmunka és kulturcsoport munkájá- 
ban való részvétel területén, A közművelődési intézményekkel 
való folyamatos munkakapcsolat eredményeként az iskolák, 
kollégiumok elérhetik, hogy a faluról, tanyáról bekerült fi- 
atalok művelődési hátránya csökkenjen, illetve megezünjön. 

A testedző-szabadidőtevékenységek közül a kirándulás és 
turázás a legnépszeriibb. A legjobb eredményt elérőknek kevés 
idejük jut szabod levegőn tartózkodásra, mozgásra. Az egész-
séges életmódra nevelés területén kivánatos,.hogy a nevelés 
irányító tényezői mellett a tömegkommunikációs eszközök is 
többet vállaljanak a felvilágositó munka és a tudatformálás 
területén. -  

A középiskola tanulóinak közéleti munkához való viszonya 
alacsony azintii. A párt- s  állami és tömegszervezetek, vela- 
mint az Iskola nem  biztosít  elég lehetőséget a végzős tanu-
lóknak a közéletbe való aktív, öntevékeny bekapcsolódásra. 
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Mivel a személyiséget teljes tevékenységrendszere formálja, 
ezért rendszeresen tájékozódni kell arról, hogy középiskolás 
tanulóink a tevékenységeket. milyen motivációs és gyakorisági 
szinten végzik. A tevékenységrendszer megi merése alapvető 
feltétele annak, hogy azt céltudatosan és tervszerüen lrá- . , . 
nyitani tudjuk. Arra kell törekedni, hogy a követelésre épü- 
lő cselekvések egyre inkább szükséglet*., érdek-, majd érték-
belátábra épüljenek, A tevékenységrendszer kialakítása során 
viszonylagós teljességre kell törekedni, igy segithetjük va-- 
lamennyi tanuló optimális kibontakozását. Pedagógiailag ez a 
mindenoldaluság igényének konkrétabb valóra váltását jelenti. 

A nevelési tényezők szubjektív tanulói mogitélésénél azt 
láttuk, hogy a legkevesebb információt a gyenge eredményt 
elérők' az alcsony iskolai végzettség, szülők gyermekei» , 
fogadnak el. A rétegvizsgálatok f elszinre hozták+ hogy a 
fiuk és a szakközépiskolások is kevesebb információt fogad- 
nak el és épitenek be tudatukba. A tevékenységrendszer vizs-
gálata bizonyította, hogy azok 'a rétegek, amelyek kevésbé 
fogadnak el  véleményt a nevelés irányitó tényezőitől, azok 
az elvárt és javasolt tevékenységeket is alacsonyabb motivá- 
ciós szinten ás ritkábban /vagy egyáltalán nem/ végzik. Mind- 
ez egyértelmiien mutat rá aktuális pedagógiai feladatainkra. 

A középiskolát befejező tanulóinkban a személyes értékhie- 
rarchia még csak közvetve utal a társadalmi szempontból leg-
fontosabb értékekre. `;Végzős középiskolai tanulóink több mint 
fele az önmaga, Illetve családja boldogságát =  a nyugodt, kie- 
gyensulyozott, harmónikus életet tartja legfőbb értéknek. 
A 'szocialista erkölcs alapelvével összefüggő értéket vezető 
helyre csupán a tanulók kis része jelöl. Szembetünő, hogy a 
legmagasabb rendű értékek /esztétikai, erkölcsi t  személyi-
ség mint egész, társadalom mint totalitás/ előfordulása igen 
alacsony. - 

Bács-Kiskun megye középiskolát befejező tanulói az értékek 
széles körét ismerik,, de a fontos értékek kellően nem emel- 
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kelnek ki, sőt az értékek keveredése tapasztalható. Az min- 
denesetre megnyugtató, hogy a tanulók pozitiv beállitottság-
gal  hagyják el a középiskolát. A legfontosabb erkölcsi alap- 
elvek tükröződését joggal várhatjuk el 12 évi oktató-nevelő 
munka után. Az elért szint elemzése egyértelműen bizonyitja, 
hogy középiskoláinkban az erkölcsi nevelőmunka alacsony 
szintű. A világnézeti és politikai nevelés hiányosságait 
jelzi, hogy ilyen jellegű állásfoglalás igen kevés, inkább 
közvetve nyilvánul meg. 

Ugy tünik, hogy a nevelőiskola megteremtéséről eddig töb-
bet beszéltünk, mint tettünk érte. A helyzet javítása érde-
kében fontosnak tartom a pedagógusok szakmai továbbképzése 
mellett a nevelési továbbképzések bevezetését és rendsze- 
ressé tételét. Véleményem szerint a leghelyesebb az lenne, 
ha e feladátot a tanárképző főiskolák„ illetve egyetemek pe- 
dagógiai tanszékei végeznék. Eredményes értékorientálás 
- sőt tervszerü pedagógiai tevékenység- nem képzelhető 
el az értékorientáció - és általában a neveltségi szint - 
időről-időre történő felmérése nélkül .. Osak az indulószint 
egyértelmű meghatározása és a cél világos látása adhatja 
meg számunkra az aktuális pedagógiai feladatot. Jiindehhez 
szükséges, hogy  pedagógusaink ismerjék a neveléselméletet, 
a nevelésfilozófiát, a pszichológiát, a marxista etikát ás 
a pedagógia méréses módszereit. Ezeken tul szükséges ismer- 
ni társadalmunk célkitüzéseit, pozitiv ás negativ vonásait, 
a nevelésben résztvevő tényezők jellegét, várható hatásfokát, 
valamint a tanulói tevékenységrendszer összetevőit, motivált-
ságát és gyakoriságát. 

A nevelési célkitűzéseink eredményes megvalósitásához hi-
vatástudattal és magas pedagógiai felkészültséggel rendelke-
ző tanárokra van szükség. 

A rétegvizsgálatok alapján megállapitható, hogy a tanul- 
mányi eredmény ás az apa iskolai végzettsége jelentős dia- 
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ferenciáló tényező az értékek kialakulásánál. A magasabb 
iskolai végzettségü szülők gyermekeinél és a jobb eredményt 
elérők személyes értékhierarchiájában a társadalmilag leg-
fontosabb értékek meghatározóbb jélleggel szerepelnek. E 
két csoport értékrendje felel meg legjobban a Nevelési Ter- 
vekben megfogalmazott elvárásoknak. 	 . 

A kollégiumi tanulók fejlettebb értékorientációja bizo- 
nyitja, hogy a huzamosabb ideig tartó és tervszerü nevelés 
az eredményesebb. 

Összegezésül azt állapithatjuk meg, hogy vég ős középis-
kolai tanulóink értékorientációja elfogadható és egészségen , 
irányba fejlődik. Kiemelt pedagógiai feladatunk az alacsony 
iskolai végzettségű szülők gyermekeinek és a gyenge eredményt 
elérő tanulók értékorientációjának tudatosabb irányitása. 

Az előrelépés néhány feltétele: a szocialista társadalom 
mai fejlettségét figyelembevevő értékrendszer kimunkálása, ' 
konkretizálása a 'középiskolai ifjuságra, az értékek területén 
elérendő reális - szint megfogalmazása. Á pedagógiai kutatók 
feladata; elméletileg kidolgozni és kísérletekkel igazolni a 
hatékony értéktudatositás tartalmát, módszereit és szerveze-
ti formáit, Addig is még a mainál hasznosithatóbb közpónti 
iránymutatást net  kapnak a pedagógusok, minden nevelőnek tö-
rekedni kell a legfontosabb szocialista értékekre épülő tel-
jes értékrendszer kialakitására, mely a középiskolából kilé-
pő fiatal számára szilárd referenciabázisul szolgál ,. 

Az eredményesebb értékorientálással egyszerre jutna elő-
rébb a valóségos.személyiségfejlesztés és a közösségi neve-
lés. Mindezzel jelentős lépést tennénk a nevelőiskola megva-
lósitása felé, mély ma iskoláink legaktuálisabb pedagógiai 
feladata.  

A vizsgálati adatok a kiinduló hipotézést egyértelműen 
igazolták: a nevel ésért felelős és fontos tényezők szubjek- 
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tiv tanulói megitélése, a tevékenységrendszer motiváltsága 
és gyakorisága, valAmint az értékorientáció fejlettsége 
szoros összefüggést mutatott. Azok a tanulók akik az  érté-
kes információkat közvetitő nevelési tényezők véleményére 
sokat adnak, a kötelezően előirt, elvárt és javasolt tevé-
kenységeket fejlett motiváció alapján végzik optimális gya-
korisággal, azoknak a személyes értékhierarchiájában a leg- 
fontosabb értékek lesznek a meghatelrozók. . 

Az ,  iskola feladata, hogy az alacsony iskolai végzettségit 
szülők gyermekeit és a gyengébb eredményt elérőket is eljut-
tassa erre a szintre .. Mivel ezek a tanulók zömmel fizikai . 

dolgozók gyermekei, ezért az iskola felzárkóztató tevékeny- 
.. 

sége politikai jelentőségit pedagógiai. feladat. Hatékony pe-
dagógiai módszerek alkalmazásával el kell érni, hogy a - kU-
lönböző okok miatt - hátrányos helyzetű tanulók lemaradása 
a mainál lényegesen nagyobb arányban csökkenjen. 

A fentiek megvalósitásával az iskolai élet demokratizmusa 
is minőségileg magasabb szintre kerülne.- Középiskoláink na-
gyobb aránybán bocsátanának ki tevékenységüket belső meg-
győződésből végző, valóban sokoldalu; társadalom számára 
hasznos fiatalokat. Ez valamennyi középiskolában dolgozó pe-
dagógus Célja, feladata  ás kötelessége is. 
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Sectio Paedagógica et Psychológica 10. Szeged, 1966. 19 
40. o. 

Duró Zajos: A személyiség szociometriai vizsgálatának mód 
Elzertani problémái .: Acta'Universitatis Szegediensis de  
Attila József Nominatae  Sectio Paedagogica et Psycholó-
gica 15. Szeged, 1969. /Szerk.: Ágoston György -- Duró 
Lajos/ 39-60. o. . 

Duró Lajos: A személyiség erkölcsi tulajdonságainak és in- 
terperszonális kapcsolatainak néhány összefüggése. Ma-
gyar Pszichológiai Szemle, 1972. 2. szám 211-218. o. 

Duró Lajos: A pályaválasztási értékorientáció mint  pedagó-
giai probléma. Vizsgálatok a pályaválasztási értékori-
entáció körében, /Szerk.: Düró"Lajos ás Zákar András/ 
BAH Pályaválasztási Tanácsadó Intézet, Pedagógus Tovább-
képző Intézet, Kecskemét, 1980. 6-26 o. 

Duró Lajos: A személyiség közösségi értékorientációjának 
fejlesztése középiskolás korban. Zárótanulmány, JATE 
Pszichológiai Tanszék Szegedi 1980. 92 o. 

Duró Lajos: A csoportfejlődés longitudinális vizsgálata 
középiskolai osztályokban. Magyar Pszichológiai Társaság 
V."Országos Tudományos Konferenciája. 1981. márc. 4-6. 
Előadáskivonatok. /Összeállitotta: Barkóczi Ilona/  Ma-
gyar  Pszichológiai Társaság, Budapest, 1981. 186 o. 

Duró Lajos: Személyiség, csoport, közösség. Tájékoztató. 
/Felelős szerkesztő: Szabó Lajos/ Kiadja az MSZMP Bács-
Kiskun megyei Bizottságának Oktatási Igazgatósága. Kecs-
kemét, 1981. 1. sz. 3-18, o. 	' 



Duró Lajos: Az értékorientáció pedagógiai-pszichológiai 
vizsgálata. Acta Universitatis Szegediensis de Attila 
József Nominatae Sectio Paedagógica et Psychológiéa 24. 
Szeged, 1982. 270 ó. 

Értékorientáció-kutatás a 14-18 éves tanulók iskolai neve-
lésének folyamatában. Kutatások a  tanulóifjuság körében 
c. sorozat 1-4. rész. MTA-PKCS, 320 o. 

Faragó Jenő: Fiatalok vallomásai világnézetről, erkölcsről. 
Kossuth Könyvkiadó, Budapesti 1968. 

Farkas Endres Erkölcs, érték, nevelés. Tankönyvkiadó, Buda-
pest, 1980. :170 o. 	 . 

Fischer, Hardi: Modern  pedagógiai  és pszichológiai kutatás-
módszerek. Vertag für`Psychológie, 'Göttingen /Dokumen 
táció/ 140 o• ' 

Gazsó Ferenc Pataki Ferenc - Várhelyi György: Diákéletmód 
Budapesten. Gondolat Könyvkiadó =  Budapest, 1971. 303 o. 

Gácser József /Szeré./ -s Az osztályközösség megismerése.Mód- 
szertani Közleményék Könyvtára, Szeged,  1981. 173 o. 

Gádorné Donáth:Blankai Az értékek motiváló szerepe leányok 
pubertáskori és posztpubertáskori személyiségfejlődésé-
ben.  MTA Pszichológiai Tanulmányok VI. Akadémiai Kiadó, 
Budapest, 1947. 249-254. ó. 

Gáspárné Zsauner Lvas Ifjukoruak értékválasztásai. MTA Pszic-
hológiai Tanulmányok X. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1967. 
249-254. o. 

Gáspárné Zsauner Éva: Vizsgálatok a pszichológiai érték kö-
rében. MTA Pszichológiai  Tanulmányok XI. Akadémiai Kiadó, 
Budapest, 1968.`217-239 o. 

Gáspárné Zsauner Éva: Mondásválasztás. Pedagógiai-pszicho-
lógiai módszer a személyiség értékrendszerének megisme-
résére. Akadémiai Kiadö, Budapest, 1978. 213 o. 

Gergely Jenő: Gimnazisták értékorientációinak vizsgálata az 
életpálya vonzó inditékai alapján. Acta Universitatis 
Szegediensis•deAttila József Nominatae Sectio Peadago-
gica et Psychologica 22. 
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Gidai Kálmán: Egészséges életmód. Nevelőmunka a középisko-
. 	lailcollégiumokban. Tankönyvkiadó, Budapest,.1971. 253- 

,2601  O. 
Hankies Elemér: Érték és társadalom. Elvek ós utak. Magvető 

Könyvkiadó, Budapest, 1977. 393 o, 
Heller Agnes: Hipotézisek egy marxista értókelmélethez. Ma-

gyar Filozófiai Szemle, 1970. 5. szám 759-790, o. és 
6..szám 1043-1078. 0. 

Horváth  György: Személyiség ás öntevékenység. Tankönyvkiadó, 
Budapest, 1978. 341 0* 

Horváth Zoltán: Középiskolai  tanulók közösségi értékorientd-
ciójának  pedagógiai  vizsgálata. Bölcsészdoktori értekezés. 
Szeged, 1976, 

Hunyadi Györgyné: A tanulói kollektivitás alakulása az dl-
talgnos ás középfoku iskolában. Tanulmányok a neveléstu-
domány köréből. Akadémiai Kiadó; Budapest, 1981.143-
164, o. 

Inkei Péter: A közÖsségi nevelés válsága. Valóság, 1979. 4. 
szám  95-96. o. 

Itelszon: Matematikai ás kibeinetikai , módszerek a pedagógi-
ában. Tankönyvkiadó, Budapest, 1967. 300 o. 

JADOV V.A. ás munkatársai: A személyiség és értékorientició. 
Szociálpszichológiai szöveggyUjtemény III.k./Szerkesz-
tette: Pataki Ferenc ás Solymosi Zsuzsanna./ Kézirat. 
Tankönyvkiadó, Budapest, 1976. 258-281. o. 

Juhász  Ferenc:  Nevelés'és motiváció. A motiváció szerepe a 
személyiség fejlődésébens Pedagógiai ás Pszichológiai 
Pzleméhyek, 1972.. 1. szám 

Juhász  Ferenc:  A tevékenység szerepe.a személyiség alakuld- 
sdban. Pedagógiai Közlemények, 1973* 1. szám 6-34. o. 

Kelendi Gyultiné: Utban a:nevelőiskOla felé... Módszbrtani 
,Közlemények, 1978. 1. szám 3638 q  os 

Kelemen Lészló: Pedagógiai pszichológia. Tankönyvkiadó, Bu-
- dapest,.1981. 691 o. 
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Keményné Gyimes Erzsébet: Gimnáziumi tanulók közösségi ér-
tékorientációi'és személyközi viszonyai. Bölcsészdoktori 
értekezés. Szeged, 1977. 162 o. : 

Kerekesné•Nagy Mária: A tanulói-személyiség társadalmi ak- 
tivitásának pszichológiai vizsgálata. Szeged, 1968. In- 
tézeti dokumentáció.- 

Kékes Szabó Mihály: Középiskolai tanulók közösségi tevékeny-
ségének vizsgálata. Acta Universitatis Szegediensis de 
Attila József Nominatae Sectio Paedagogica et Psycholo-
gica 23. 

Koczkás Imre:  Középiskolai kollégisták erkölcsi itéletei 
és személyköze. tapasztalatai. Bölcsészdoktori értekezés. 
Szeged, 1977. 157 0. 	. 

Kocsor Ferenc: A kollégium külső kapcsolatai. Nevelőmunka a 
középiskolai kollégiumokban. Tankönyvkiadó, Budapest, 

1971,. 191-199. o. 
Kon I.Sz : A barátság. Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1977. 

293 .. o. 	. 

Kozma Tamás: A nevelésszociológia alapjai. Tankönyvkiadó s  
Budapest, 1977. 229 o. 

Kozéki Béla: A motiválás•és a motiváció összefüggéseinek pe-
dagógiai pszichológiai vizsgálata. Akadémiai Kiadó, Bu-
dapest, 1980. 302 o. 

Kunsági Elemér: 17-18 éves tanulók hazafias eszményképei 48 
munkaideáljai. Acta Universitatis Szegediensis de Attila 
József Nominatae Sectio Paedagogica et Psychologica 22. 

Lajkó Lajos: A serdülőkori tanulók közösségi értékorientá-
ciói és személyközi viszonyai. Bölcsészdoktori értekezés. 
Szeged, 1980= 154,o. 

Lénárd Ferenc: Emberismeret a pedagógiai munkában t  Tankönyv-
kiadó, Budapest, 1981.. 239 o. 	' 

Lendvay Perencné: Tevékenységek rendszerré fejlesztése. Ne- 
velőmunka a középiskolai kollégiumokban. Tankönyvkiadó, 
Budapest, 1971, 125-129. a. 
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Leontyev: Tevékenység, tudat, szemlyiség. Gondolat-Kossuth 
Könyvkiadó, Budapest,  1979. 342 o. 

Majzik Lászlóné - Pataki Ferenc: A nevelési eredményvizsgá-
lat.  Nevelőmunka a  középiskolában. Tankönyvkiadó, Buda-
pest,  1969. 327-385. o. . 

Makarenkó MUvei: Ötödik kötet. Akadémiai .Kiadó - . Tankönyv-
kiadó, Budapest, 1955. 487 0. . 

Mohás Livia: Gimnazisták énképe önjellemzéseikben. Nevelés- ... 

tudomány és társadalmi gyakorlat 10. Akadémiai Kiadó,Bu-
dapest, 1978. 66 o .. 

Moin(r Sándor: Önkormányzati szervek a kollégiumban. Nevelő-
munka a középiskolai kollégiumokban. Tankönyvkiadó, Bu-
dapest, 1971. 147-174. o. 

Murányi Itihály: Az értékorientációk fejlesztése. Pszioholó 
gia-Nevelőknek. Tankönyvkiadó, Budapest, 1974. 118 o. 

Nagy József: A pedagógiai jelenségek kvantifikálása mint a 
statisztikai elemzés előfeltétele. Magyar Pedagógia,1963. 
3-4. szám 363--382. 0. 

Nagy József: A kvantitativ pedagógiai értékelés, Acta Uni-
versitatis Szegediensis de Attila Jőzsef Nominatae Sectio 
Paedagogica et Psychologica 20. 

Nagy Tibor: Önkiszolgálás, fizikai munka. Nevelőmunka a kö-
zépiskolai kollégiumokban. Tankönyvkiadó, Budapest, 1971. 
91-106. o. 

Nevelőmunka a középiskolában, Tankönyvkiadó, Budapest, 1969. 
448 o. 	

. 

Nevelőmunka a középiskolai kollégiumokban. /Szerkesztette: 
Lendvay Ferenoné/. Tankönyvkiadó, Budapest, 1971 .. 342 o. 

Olsanszkij V.B.: Személyiség és társadalmi értékek. Szovjet 
szociológia ma. /Összeállitotta: Farkas János/. Kossuth 
Könyvkiadó, Budapest, 1971. 222-266. o. 

Országos tanácskozás a közoktatás fejlesztéséről. Közneve-
lés, 1981. 38. szám 3-21. o. 
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óvári Miklós: A közoktatás helyzete és kiegyensulyozott 
fejlesztésének feladatai. Köznevelés, 1982. 19. szám 
3-7. o. 

Papp János: "Utban a nevelőiskola felé". A szocialista is-
kola  nevelőtevékenységének erősitése. Pedagógiai Mihely 
/Nyiregyháza/ 1978. 2. szám 7-16. 0. 

Pataki Ferenc: A nevelésügyeink és a szociológia. Társadalmi 
Szemle, 1968. 11.. szám 72-82. o. 

Pataki Fereno: Érték, norma, viselkedés. Normativ viselke- 
dés. Nonnativ viselkedésszabályozás a társadalmi kiscso- 
portokban. Világosság, 1978. 5. szám 272-276. o. 

Rózsa Éva: A nevelés jelentősége fokozódik. raüve1ődésügyUnk 
26. szám /1975/ 79-80. o. 	. 

Rubinstein Sz.L. Az általános pszichológia alapjai 1-II.  
Akadémiai. Kiadó, Budapest* 1979. 1103 o. 

Rubinstein Sz.L.: A pszichológia fejlődése. Elvek és utak, 
Tankönyvkiadó _,. Budapest, 396 o. 	' 

Salamon Jenő; Az értékorientáció és a szocializáció pszicho-
lógiai alapproblémái. Különös tekintettel a 30=18 évesek ' 

fejlődésléiektani sajátosságaira. LTA-PKCS dokumentáció' 
1978, D/1734. 

Salamon Zoltán: A középiskolások iskola 'i:-közéleti tevékeny-
ségének vizsgálata szabadidő-karakterisztikájuk tükrében: 
Kandidátusi értekezés té'zisei '- 1973. Pedagógiai Szemle, 
1974. 7-8. szám 703-714• o. 	. 

Save L.: Marxizmus és személyiségelmélet. Kossuth Könyvki-
adó, Budapest, 1971. 490 o. 	 ' 

Szebenyi `Péterné: A tudatosság - tevékenység - magatartás 
dialektikája a személyiség formálásában és 'formálódásá-
ban.  Pedagógiai Szemle, 1975. 11. sz. 977-981. o. 	. 

Szebenyi Péterné: Gimnazisták életideálja. Neveléstudomány 
és társadalmi gyakorlat.  Akadémiai Kiadó, Budapest, 1975. . 
91 o. 	 . 

Szebényi Péterné: A morális tudatosság és ért6krendszer 
problémái. Akadémiai Kiadó, Budapest; 1976. 291 o. 
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Szpirkin A.O.: Tudat és Jntudat. Kossuth K5nyvkiadó, Buda-
• pest, 1974. 

Szvétek Sándort A koll"giumi közösség kialakítása. Tankönyv-
kiadó, Budapest, 1960. 

Szvétek'Sánd .or: A nevelőmunka tervezése és megszervezése a 
diákotthonban. A diákotthoni nevelés néhány kérdése III. 
kötet. Budapest, 1960. 332-393. o. 

Szvétek Sándor: A kollégiumi közösség élete és szérvezete. ' 

/Középiskolai kollégiumi nevelés 2. •  kiadás/ Tankönyvki-
adó, Budapest,  1965. 55-56. o. 

Szvétek Sándor: A középiskolai kollégiumi nevelési éredmény- 
vizsgálatok éves rendszere. 02I, Budapest, 1970. ' . 

Szvétek Sándor:  ' A nevelési tényezők és'együttmUliidésük szo-
rosabbá tétele. Kongresszusi Hiradó 5. Budapest,  1970. 
61-97. o. 	` 

Szvétek Sándor: A nevelési tényezők és a személyiség fejlő- 
lése. Középiskolai kollégiumaink tiz éve. Magyar Pedagó-
giai Társaság, Budapest,  1971. 123-196. o. 

Szvétek Sándor: A tanulmányi munka. Nevelőmunká'a középisko- 
lai kollégiumokban, Tankönyvkiadó, Budapest, 1971. 51-80.o. 

Szvétek Sándor: Az értékek szerepe a személyiség integráló- 
dósában» Művelődésügyünk 27. szám /1978/ 50-60, o.  

Szvétek Sándor: A hatékonyabb nevelőmunkáért, /Tanulmányok/• 
Kecskemét,  1979. 96 o 

Utunk a nevelőiskola felé. Köznevelés ., 1978. 9. szám 21-23.o. 
Utmutató á gimnáziumi tanulők felzárkóztatásához. OPI, Buda-

pest, ' 1979. 118 o. 
Varga Károlya Magyar' egyetemi  hallgatók életfelfogása /Nem-

zetközi ösázebasonlitás/ Szociológiai tanulmányok .,1968. 
5. szám. 

. 

Váriné Szilágyi Ibolya: Az értékek tudatától az értékek meg-
valósitásáig. Az értékorientáció szociálpszichológiai 
viz'sgálata. Vi1 gosság, 1978. 10. sz. 593-599. o • 

Váriné Szilágyi ibolya: Értékorientációk vizsgálata - konf-
liktushelyzetben. 75 éves a Magyar Tudományos Akadémia 
Pszichológiai Intézete. Budapest,1978. 178-187. o. 



Váriné Szilágyi Ibolya: Értékrendszerek, értékorientációk. 
A filozófia és a szociológia kérdései a. pszichológiához. 
Világosság, 1978. 7. szám 401-407. o. 

Zrinszky Lászlós Az élétcél és az eszmények szerepe a sze- 
mélyiség fejlődésében. Pedagógiai és pszichológiai ° Köz- 
lemények, Budapest, , 1972. 44-62. o. 
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1. számu melléklet 

STATISZTIKAI ADATiElNkEld LAP 

Tadományos elemzés oéljáb61 közöld a következő adatokat: 
A megfelelő szót huzd alá: 

Kolldgista vagy-e? Igen -  Nem  

2./ Iskola:  Gimnázium  szakköz4piskola 

3./ Nemed: Flu Leiny  

4./ Legutolsó tanulmfalyi eredményed /számokkalb 	. • 

- 5./ Apa /gondviselő/ 
foglalkozása:  

munkásosztályhoz tartozó fizikai dolgozó 
munkásosztályhoz tartozó közvetlen termelésirányit6 
szövetkezeti parasztsághoz tartozó fizikai dolgozó 
szövetkezeti parasztSághoz tartozó közvetlen terme-
lésirányit6 
nem fizikai /szellemi/ foglalkozásu 
kisdrutermelő ;  kiskereskedő 

iskolai végzettsége: 
befejezetlen általános iskola 
általános  iskola 8 osztálya 
szakmunkásképző 
középiskola 
főiskola egyetem 

6./ SzUleid: 
együtt élnek 
külön élnek 
elváltak 
egyik szülő meghalt 

7./ SzUleid milyen lakásban élnek /1;2 szobás stb./ . . . 
. 	. .fő 
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ez. .  kérdőiv  

Az'iskolai osztályozáshoz hasonlóan 5-1-ig terjedő értékkel  
jelezd, hogy a felső sorban leirt vonatkozások tekintetében  
mennyit adsz a baloldalt felsoroltak véleményére.  

5-öst irj, ha .igen sokat adsz a szóbanforgó dolog tekintetében  
a véleményére  . 	 . 

4-est irj, ha az átlagosnál többet jelent számodra a véleménye !  
3-ast irj, ha közepesen adsz rá, . 

2-est irj, ha az átlagosnál kevesebbet ,  jelent számodra,  
1-óst irj, ha semmit sem adsz a véleményére.  

.. 	 .. Divat 

.  

Illem llem 
. 

Tudo- a many 
Poli- 
tika 

Yilág- 
nézet 

~ 
Moe 

'Élet r cél  

Barátok  . 

Iskolatársak  
Tanárok 	.  
Szülők  
Más felnőttek  , 

 

Rádió  J  
Televizió  , .  

Mozi  
Napilapok  

Folyóiratok  . 

Könyvek  

KISZ-  
szervezet  
Iskola /ált./ 

,  . 
 

Kollé:ium  
ált.  

"Iskola /ált./" azt jelenti, hogy a tanórák, tanárok, délutá-
ni foglalkozások, vagyis az iskola egészében,  
általában mit jelent az egyes vonatkozásokban  
számodra.  . 

"Kollégium /ált'./" hasonlóan az általános véleményedre kíván-
csi.  
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2. sz. kérdőiv  

Két kérdésre szeretnék tőled választ kérni:  
A. Milyen szívesen csinálod az alábbi tevékenységeket?  

Az egyes foglalkozási, tevékenységi formák után lévő ki-
pontozott részre /A oszlopba/ ird a megfelelő számot!  

Az egyes számok ezt jelentik: . 

5 = szívesen csinálom.  
4 a érdekemben áll, ezért csinálom  
3 = belátom, hogy szükséges, ezért csinálom  
2 kényszerből teszem  
1 = nem szoktam ilyen tevékenységet végezni  

Először az A oszlopba ird be a véleményedet tükröző számot .. . 

Ezután válaszolj a B kérdésre.  

B. Milyen gyakran végzed a fenti  t eyéken~rséeeiket?  

A megfelelő számot a B oszlopba ird.  

Az egyes számok jelentése a következő:  
5 = igen gyakran csinálom  
4 a gyakran csinálom  
3 a átlagos gyakorisággal csinálom  
2 = ritkán csinálom  
1 = nem végzek ilyen tevékenységet  

B.  
1. rádió politikai adásainak hallgatása 	. • • •  

2. TV politikai adásainak hallgatása,  
nézése 	 • • • •  

3. politikai napilapok, folyóiratok ol-
vasása  

4. beszélgetés, vita politikai kérdésekről . • • •  

5. részvétel politikai munkában 	• . • •  
6. részvétel KISZ, uttörő munkában 	. • • •  
7. tanulás 	 . • . •  
8. kötelező tananyag kiegé szitése, ön-

képzés  

• • • •  

• • . •  • • • •  
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9. továbbtanulásra előkészitő tanfolyam 	. . • • • . • • 
10. szakköri munka iskolában, kollégiumban 	• . • , 	• • ■ • 
11. mások segitése a tanulásban 	 • • • . 	. . • • 
12, részvétel az otthoni fizikai munkában 	• • • • 	. . • • 
13. részvétel az iskolai közösségi munkában . • . • 	• . . • 
14. részvétel a kollégiuma. munkában ' 	• . • • 	• • • • 
15. részvétel iskolán kivüli társadalmi 

munkában 	 • . • 	• , . . 
16. idősek, öregek, rászorulók segitése 	. • • • 	• . • • 
17. szépirodalom olvasás 	• • • . 	. • • . 
18. tudományos könyv, folyóirat olvasás 	. . 	. , . . 
19. rádió kulturális adásainak hallgatása 	. • • 	• . • • 
20. TV kulturális adásainak hallgatása, 

nézése 	 • • • • 	. • • 
21. szinházlátogatás 	 • • • • 	. • . 
22. muzeumlátogatás 	 • • • • 	• • • • 
23. hangversenylátogatás 	. . • • 	. . 
24. részvétel kulturesoport munkájában 	. • ■ . 	• • • • 
25. mozilátogatás 	 a . • • 	• 
26. képzőművészeti kiállítás látogatása 	• 	• • 	• • ■ . 

27. kulturális szervező munka 	 • • . • 	. • • • 
28. reggeli torna 	 . . . • 	•. • • 
29. napi  egészségügyi séta 	 • 	• • • • 
30. legalább egy sportágban rendszeres 

foglalkozás 	 . . • 	• • . • 
31.. részvétel kirunduláson, torán • • • • . • . 

32. honvédelmi gyakorlaton részvétel . . . . . 	: . . 
33• részvétel ifjusági önkormányzati szerv 

munkájában • • • .  • . • • 
34. tömegszervezet munkájának segitése • • • • • 
35. pártmunka segitése • • . • • • • • 
36: állami szervek munkájának segitése • . • • • . • 



3. sz. kérdőiv  • 

trtékorientáció vizs álata 

1./ Mi az a legfőbb emberi törekvés, érték amiért - vélemé-
nyed szerint - érdemes egy egész életen ét dolgozni? 
Csak egyet,az általad legfontosabbat nevezd meg! 

■ 0 •• 	• • ■ • • • 

2./ A fentiből kilvetkezŐen melyik az a néhány emberi törek-
vés, érték, amit igen fontosnak tartasz? 

• • 	* 	* 	• • * • • 
• • • • • • • • • •   # 4i • 

3./ A fentieken tul még mit tartasz fontos emberi törekvés-
nek, értéknek? 

• • s * A 1 	e 	# 

• • • 	4.4 	• * • 41 	14 

44 	114 	44 	Os 	* 	• 

o 	 s. 	41 • S * • A 	• 
4# 44 	* 	. 	. 

4./ Örülnék, ha az 1. pontban adott Válaszodet /legfőbb tö. 
rekvés/ röviden indokolnád is. 

• • • 41 11 • • • • • . 11, 41, 11 ,  , 1. • 
• • • 41 44 0, ■ 41 • • 41 O. • . ■ • • • 
a 44 e -  • 41 . Ó S I  I • 41 •. • AI. 0, 0, 41 41,  4k 14, - 	• • • • 
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2. számu melléklet 

A populáció ós a minta adatainak összehasonlitása 

1./ Tanulók száma iskolatipusonként 

Populáció 
fő  megoszlás  

Gimnázium 993 54,7 208 46,7 
SzakkÖzépiskola 882 45,3 237 53,3 
Összesen: 1815 100,0 445 100,0 

2./ Tanulók száma nemek szerint 
Populáció 
	

Mints 
fő megoszlás 	fő megoszlds 

Fin 645 35,5 189 42,5 
Ldny 1170 64,5 256 57,5 
Összesen:  1815 100,0 445 100 0 0 

3./ Tanulók száma kollégista - nem kollégista bontásban 

Populáció 	Mints, 
fő 	megoszlás 	fő  megoszlás  

Kollégista 	379 20,9 221 49,7 
Nem kollógista 1436 79,1 224 50,3 
Összesen: 	1815 100,0 445 100,0 

1-2. táblázat adatainak forráshelye: 

Bács-Kiskun Megyei Tangos VB MilvelődésUgyi  Osztály  
Melléklet as 57020/1979. oz. OM. sz. adatgyüjtéshez 
IV. sz. feldolgozási táblázat /"C" jelU kérdőiv/ 
Bodor Jenő aldirásával hitelesitve. 

Minta 
fő megoszlás 



Baja 

Kalocsa 
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Mintavétel helye:  
Iskolák 

III. Béla Gimnázium 
Tóth Kálmán Vizifgyi Szakközépiskola 
Ttirr István Közgazdasági Szakközépiskola 

I. István Gimnázium és óvónői Szakközépisk. 
Egészségügyi Szakközépiskola 
Dózsa György Mezőgazdasági Szakközépiskola 

Kecskemét 	Katona József Gimnázium 

Kiskunfélegyháza Petőfi Sándor Gépészeti Szakközépiskola 
Móra Ferenc Gimnázium 	  

Kollég.iumok  

Tipusa 
Fiu Lány Koedukált 

Baja 	Herman Ottó Fiukollégium 	a 
Radnóti Miklós Kollégium 	a 
Kenyeres Julia Lánykoll. 
Bereczki Máté Kollégium 	g 

Kalocsa 	Hunyadi János Fiukol1ógíum :+x 
Hámán Kató Lánykollégium 
Dózsa György Kollégium 	x 

Kecskemét Táncsics Mihály Kollégium . 	x 

Kkfháza 	Petőfi Sándor Fiukollégium x 

Kollégiumok megoszlása tipus szerint  

Összesen Felmért 

Fiu 	4 	3 
Lány 	5 	2 
Koedukált 	7 	4 

x 
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3. számu melléklet 

Az egyes témák tekintetében a tényezők rangsora 

Kollégisták  

- Divat: 	Barátok,, szülők, , iskolatársak, TV, folyóirat, 
könyv, napilapok, rádió, kollégium,_ mozi, _ tanárok, 

iskola, más felnőttek, KISZ -. I llem: 	Szülők, tanárok, barátok, könyv, kollégium, is- 
kola,  TV, iskolatársak, más felnőttek, rádió, fo-
lyóirat, napilapok, KISZ, mozi 

- Tudomány: 	Tanárok, . TV, könyv, rádió, . folyóirat a  napila- 
pok, iskola, szülők, kollégium - mozi, barátok, 
iskolatársak, más felnőttek, KISZ 

- Politika: 	TV, napilapok, rádió, folyóirat, tanárok, 
könyv, kollégium, szülők, KISZ, iskola, mozi, ba-
rátok, iskolatársak, más felnőttek 

- Viláf,nézet: Szülők, tanárok, könyv, iskola, TV,  napilapok , . 

folyóirat, kollégium, rádió, KISZ, barátok, isko-
latársak, mozi, más felnőttek 

Erkölcs: 	Szülők, barátok, tanárok, könyv, kollégium, 
iskola, TV, iskolatársak, rádió, napilapok - fo-

lyóirat, KISZ, más felnőttek, mozi 

- Életcél: 	Szülők, tanárok, barátok, iskola, kollégium, 
könyv, iskolatársak, TV - más felnőttek,. folyói-
rat, KISZ, rádió, napilapok, mozi 

Az e7 es témák információs indexeinek ra ;sora 

Kollégisták: tudomány 	3,83 
politika 	3,74 
illem 	.3,40 
világnézet 	3,29 
erkölcs 	3,26 
életcél 	2,89. 

divat 	2,74 

Átlag: 3,31 



-224- 

Az egyes témák tekintetében a tényezők rangsora  

Telem kollé isták  

Divat: 	Barátok, szülők, TV, folyóirat, iskolatársak 
~.~ 	 a 	a 	a 	Y 	a , 	 a ,  .  

könyv, rádió, napilapok, mozi, iskola, más felnőt-
tek, tanárok, KISZ  

Illem: 	Szülők, talárok, barátok, könyv, • iskola, is-i  
kolatársak, TV, más felnőttek, rádió, KISZ, folyó-
irat, napilapok, mozi 

- Tudomány: 	Tanárok, könyv, TV, rádió, folyóirat,. napila- 
pok, iskola, szülők, barátok - mozi, iskolatársak,, 
KISZ, más felnőttek 	 . 

- Politika: . TV, rádió, napilapok, folyóirat, tanárok, 
könyv,_ _ szülők, KISZ, _iskola ., barátok, mozi, iskola-
társak, más felnőttek  

- Világnézet: Szülők, tanárok, könyv, TV, folyóirat - rádió, 
napilapok, KISZ, iskola, barátok, iskolatársak, mo- 
zi, más felnőttek 

- Erkölcs: . Szülők, barátok, tanárok, könyv, iskola, KISZ, 
TV, rádió, iskolatársak, folyóirat, napilapok, más 
felnőttek, mozi 

- Életcól: 	Szülők, .tanárok, barátok, könyv, iskóla, TV, 
iskolatársak, folyóirat, KISZ - rádió, napilapok, 
más felnőttek, mozi  

Az egyes  témák  információsindexeinek rangsora  

Nem kollégisták:- tudomány 	3,89 
politika . 	3,74  
világnézet 3,41 
illem 	3,36  
erkölcs 	3,33  
életcél 	2,98 
divat 	2,72 

Átlag: 3,35  
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Az egyes témák tekintetében a tényezők rangsora  

Gimnazisták  

- Divat: vat: 	Barátok, szülők, iskolatársak, TV, folyóira- 
tok, könyvek, kollégium, rádió, napilapok, iskola,  

mozi, más felnőttek, tanárok, KISZ  

- Illemi 	Szülők, tanárok, barátok, kollégium, könyvek,  
iskola, iskolatársak, TV, más felnőttek, rádió,'  
KISZ, folyóiratok, napilapok, mozi  

- Tudomány: 	Tanárok, könyvek - TV, rádió, folyóiratok,  
iskola, napilapok, szülők, kollégium, barátok, is-
kolatársak, mozi, más felnőttek, KISZ  

- Politika: 	TV, napilapok, rádió, tanárok - folyóiratók,  
könyvek, szülők, kollégium, KISZ, iskola, barátok,  
iskolatársak, más felnőttek, mozi  

- Világnézet: Szülők, tanárok, könyvek, TV, napilapok, is-
kola - folyóiratok, rádió, KISZ, kollégium, bará-
tok, iskolatársak, mozi, más felnőttek  

- Erkölcs: 	Szülők, tanárok, barátok, könyvek, iskola,  
kollégium, TV, KISZ, rádió, iskolatársak, folyói-
ratok, más felnőttek, napilapok, mozi  

- Életcél: . Szülők, tanárok, barátok, iskola, kollégium,  
könyvek, iskolatársak, TV, más felnőttek, KISZ,  
folyóiratok, rádió, napilapok, mozi  

Az egyes témák információs indexeinek rana;sera  

	

Gimnazisták: tudomány 	3,93  

	

' politika 	3,75  
illem 	3,37  
világnézet 	3,36  
erkölcs 	3,32 
életcél  
divat 

3, oe  
2,66  

,  
~tlag: 	3,34  
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Az egyes témák tekintetében a tényezők rangsora 

Szakközépiskolások 

Divat: 	Barátok, szülők, TV, folyóiratok, iskolatár- 
sak, könyvek, napilapok, rádió, kollégium , mozi , 

tanárok, iskola, más felnőttek, KISZ 

Illem: 	Szülők, tanárok, barátok, könyvek, kollégium, 
iskola - iskolatársak, TV, más felnőttek, rádió, 
folyóiratok, KISZ - napilapok, mozi ' 

-- Tudomány:- Tanárok, TV, könyvek, rádió, folyóiratok, na-
pilapok, szülők, iskola, mozi, kollégium, barátok, 
iskolatársak, KISZ, más felnőttek 

- Politika: 	TV, rádió, napilapok, folyóiratok, tanárok, 
könyvek,. kollé ,ium, KISZ ., szülők, iskola, 'mozi, ba- 
rátok, iskolatársak, más felnőttek 

- Világnézet: Szülők, tanárok, könyvek, `1'V, rádió - napila- 
pok, folyóiratok, iskola kollé ium, KISZ - barátok, 
iskolatársak, mozi, más felnőttek 

- Erkölcs: 	Szülők, barátok, tanárok, könyvek, kollégium, 
iskola, iskolatársak, TV, rádió, napilapok, folyói-
ratok, KISZ, más felnőttek,  mozi 

- Életcél: 	Szülők, barátok, tanárok, könyvek, iskola, TV, 
folyóiratok, iskolatársak, KISZ - rádió, napilapok, 
más felnőttek, mozi 

!1z egyes témák információs indexeinek rangsora 

Szakközépiskolások: tudomány 3,81 
politika 3,71 
illem 3,39 
világnézet 3,32 
erkölcs 3,27 
életcél 2,89 
divat 2,8o 

Átlag: 3,31 
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Az egyes témák tekintetében a tényezők rangsora  

Fiuk  

- Divat: 	Barátok, szülők, iskolatársak, TV, folyóira- 
tok, kollégium, könyv, rádió - mozi, iskola, taná-
rok, más felnőttek, KISZ 

- I llem: 	Szülők, tanárok, barátok, kollégium, könyv, 
iskola, iskolatársak, TV, más felnőttek, rádió, 
KISZ, folyóiratok, napilapók, mozi 

— Tudomány: Tanárok, TV, könyvek, rádió, folyóiratok, na-
pilapok, iskola, szülők, barátok, kollégium, mozi, 
iskolatársak, más felnőttek, KISZ  

- Politika:_ TV, rádió, napilapok, folyóiratok, tanárok, 
könyvek, szülők, kollégium, KISZ., iskola, mozi., ba- 
rátok, iskolatársak, más felnőttek 

- Világnézet: Szülők, tanárok, könyvek, TV, napilapok, rá-
dió, folyóiratok, iskola, kollégium, KISZ, barátok, 
iskolatársak, mozi, más felnőttek 

- Erkölcs: 	Szülők, tanárok, barátok, könyvek, iskola, 
TV, kollégium,-rádió, iskolatársak, KISZ - napila-
pok - folyóiratok, más felnőttek, mozi 

- Életcél: 	Szülők, tanárok, barátok, iskola, könyvek, 
kollégium, iskolatársak, TV, KIS$- folyóiratok - 
más felnőttek, rádió, napilapok, mozi 

Az egyes témák információs indexeinek ran -  sora  

F i u k: tudomány 	3,79  
politika 	3,53  
illem 	3,27  
világnézet 	3,24  
erkölcs 	3,22  
életcél 	2,83  
divat 	2,55  

Átlag: 3,20  
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Az egyes témák tekintetében a tényezők rangsora  

Lányok  

- . Divat: 	Barátok, szülők, TV, folyóiratok, könyvek, is- . 
kolatársak, napilapok, rádió, kollégium, mozi, más 
felnőttek, iskola, tanárok, KISZ 

- ' Illem: 	Szülők, tanárok, barátok, könyvek, kollégium, 
iskola, iskolatársak, TV, más felnőttek, rádió ', fo- 
lyóiratok, KISZ, napilapok, mozi 

- Tudomány: Tanárok, könyvek - TV, rádió, folyóiratok, na-
pilapok, iskola, szülők, barátok, kollégium, mozi, 
iskolatársak, KISZ, más felnőttek 

- Politika: 	`1'V,_ rádió .,. napilapok, folyóiratok, tanárok , . 
könyvek, kollégium, szülők, KISZ, iskola, barátok, 
iskolatársak, mozi, más felnőttek 

Világnézet: Szülők, tanárok, könyvek, TV, napilapok, isko-
la, rádió - folyóiratok, KISZ - kollégium - barátok, 
iskolatársak, mozi, más felnőttek 

-Erkölcs: 	Szülők, barátok, tanárok, kollégium, .könyvek, 
iskola, iskolatársak, TV, rádió, KISZ, folyóiratok, 
napilapok, más felnőttek, mozi 

- Életcél: 	Szülők, tanárok, barátok, iskola, könyvek, kol-
rádió - folyóiratok - más 
mozi 

rangsora 

légium, iskolatársak, TV, 
felnőttek, KISZ, napilapok, 

Az er.;yes térfák inforniá.cjós indexeinek 

L á n y o k: 	tudomány 3,90 
politika 3,82 
illem 3,45 
világnézet 3,42 
erkölcs 3,34 
életcól 3,01 
divat 2,86 

Átloe  3,4o 
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4. számu melléklet 

A nevelés komplex tényezőrendszerének szub ektiv 

tanulói me*,itálése 

Kollégisták 

Div. Ill. Tud.' Pot. Vn. 	Erk. Éc. 	U. 

3-4. 	Barátok 
Iskola- 11. 	társak 

2. ? 	tanárok 

1. 	Sziilők 

13-14. gsel  
nőttek 

6-7.. 	Rádió 

5. 	TV 

13-14. T iozi 

10. Napila-  pok 
6_70 	Folyói- 

ratok 
3-4. 	Könyvek 

12. 	KISZ 

8. Iskola 

9. Kollégium2,58 

Atlac 

3,75 

3,o3 

2,36 

3,56 

2,23 - 

2,67 

3,0o 

2,49 

2,71 

2,85 

2,8o 

2,o1 

2,33 

3,72 

3,3o 

3,85 

4,54 

3, 23 

3,19 

3,30 

2,88 

3,04 

3,07 

3,53 

2,95 

3,43 

3,51 

3,48 

3,35 

4,40 

3,87 

3 , 23 

4,22 

4,38 

3,56 

3,99 

4,15 

4,34 

3,18 

3,94 

3,56 

3,31 

3,13 

4,05 

3,65 

3 ,10 

4,21 

4,29 

3,35 

4,25 

4,19 

3,90 

3,58 

3,57 

3,72 

3,21 

2,92 

3,62 

3,73 

2,7o , 
3,31 

3,41 

2,85 

3,39 

3,35 

3,53 

3,27 

3,44 

3,33 

3,67 

3,13 

3,50 

4,40 

2,98 , 
3,10 

3,14 

2,73 

3,04 

3,04 

3,31 

3,13 

3,27 

3,3o 

3,25 

2,76 

3,27 

4,24 

2,66 ' 
2,57 

2,66 

2,32 

2,49 

2,61 

2,92 

2,6o 

3,13 

2,99 

3,48 

3,19 

3,58 

4,00 

2,88 • 
3,32 

3,45 

2,88 

3,27 

3,32 

3,48 

2,94 

3,3o 

3,28 

2,74 3,4o 3,33 3,74 3,29 3,26  2,69 3,31 
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A nevelés kom•lex tén.ezőrendszerének szub'ektiv 

tanulói me;itélése  

Nem  kollógisták  

Div. I11. Tud. Pol. Vn. Erk. Éc. Át1.. 

4. Bará:tok 	3,61 3,73 3,54 3,38 3,29 3,73 3,34 3,52  
Iskola- lo. társah 	2,84  3,31 3,47 3,24 3,04 3,14 2,78 3,12  

2. 	rl'aYlallrok 	2,13 3, 88 4,52 3,94 3,76 3,68 3,41 3,62  

1. 5zfilók 	3,6o 4,47 3,77 3,71 3,89 4,38 4,17 4,00  
~ás fel-  12. nőttek 	2,26 3,2o 3,23 3,07 2,83 2,99 2,66 2,89  

6. 	'-2ádi6 	2,67 3,18 4,33 4,26 3,51 3,18 2,71 3,41  

5. TV 	3,04 3,25 4,37 4,31 3,6o 3,21 2,81 * 3,51  

13. 	T.`!ozi 	2,43 2,74 3,54 3,34 2,90 2,82 2,41  2,  88  

8. • Vapilapok 2,66 2,97 4, 07 4,18 3,50 3,o3 2,69 3,3o  

7. rryoly áira-  2 ,95 tok  3,01 4,21 4,o3 3,51 3,o8 2,75 3, 36  

3. "Könyvek 	2,83 3,51 4,4o 3,92 3,65 3,48 3,18 3,57  

11.'KISZ 	1,98 3,10 3,29 3,69 3,45 3,24 2,71 3,07  

9. Iskola 	2,38 3,36 3,83 3,54  3,36  3,3o 3,11 3,27  

•Át1ag: 	2,72 3,36 3,89 3,74 3,41 3,33 2,93 3,34  
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A nevelés kom lex tán ezőrendszerének szub'ektiv 

tanulói meGitélése  

Gimnazisták 

Div. Ill. Tuck. Pol. Vn. Erk.. Éc. Át1. 

3-4. Barátok 3,63 3,69 3,63 3,45 3,25 3,59 3,40 3,52 

Iskola- 
11 . társak  2 94 3,31 . 3,52 3,28 3,o2 3,10 2,90 3,15 

2. Tanárok 2,17 3,82 4,57 4,05 3,77 3,71 3,49 3,65 

1. Szülők 3,56 4,49 3,82 3,83 3,88 4,43 4,25 4,04 

13.  igás
t 
 fel- 

nőtek 2 22 3,18 3,27 3,14 2,79 3,04 2,75 2,91 

8. Rádió 2,54 3,14 4,36 4,2o 3,43 3,17 2,63 3,35 

5. TV  2,94 3,25 4,47 4,26 3,49 3, 2o 2,76 3,48  

14. Mozi 2,36 2,7o 3,47 3,12 2,81 2,75 2,29 2,79 

lo. Napilapok 2,47 2,95 3,95 4,23 3,48 3,o1 2,53 3,23 
Folyói- 2,74  

9. ratok 	,74 3,00 4,28 4,o5 3,45 3,07 2,64,, 3,32  

3-4. Könyvek 2,66 3,48 4,47 3,91 3,56 3,45 3,11 3,52 

12. KISZ 1,99 3,o8 3,24 3,68 3,40 3, 19 2,68 3,o4 

6. Iskola 2,42 3,43 4,09 3,61 3,45 3,43 3,34 3,4o 

7. Ko11écium 2,55 3,56 3,71 3,75 3,38 3,38 3,1 6 3,36 

Atlag: 2,66 3,37 3,93 3,75 3,36 3,32 3,00 3,34 



• 

232 

A nevelés komplex tényezőrendszerének szubjektiv 

tanulói megitélése  

Szakközépiskolások 

Div. Ill. Tud. Pol. Vn. Erk. fgc . t1t l . 

46 Barátok 3,72 3,75 3,41 3,27 3,27 3,81 3,24 3,50 

11. 
iskola- 
társak 2,96 3,30 3,32 3,o8 2,96 3,15 2,65 3,o6 

2. Tanárok 2,32 3,87 4,39 3,92 3,61  3,51 3,18 3,54 

1.' szülők 3,59 4,51 3,8o 3,55 3,73 4,35 4,19 3,96 

14.  
Más fel- 
nőttek 2, 30 3,22 3,19 3,01 2,76 2,92 2,55 2,85 

6-7. Rádió 2,77 3,19 4,25 4,23 3,41 3,07 2,64 3,37 

5. TV 3,13 3,25 4,35 4,32 3,46 3,13 2,73 3,48 

12-13.1:Iozi 2,59 2,89 3,64 3,45 2,95 2,83 2,42 2,97  

8. Napilapok 2,90 3,03 4,07 4,22 3,41 3,06 2,61 3,33 
6_7;. 	

ok  
Folyóira-- 
t 

3,07 3,o8 4,14 4,14  3,39  3,05 2,7o 3,37 

3. Könyvek 2,92 3,51 4,33 3,89 3,58 3,36 2,99 3,51 

12-13. KISZ 2,o4 3,03 3,22 3,59 3,27 3,01 2,64 2,97 

10.  Iskola 2,31 3,30 3,73 3,49 3,36 3,16 2,93 3,18 

9.  Kollé ,ium 2,64 3,46 3,55 3,71 3,35 3,33 2,95 3,28 

Ft1ag: 2,80 3,39 3, 81 3,71 3,32 3,27 2,89 3,31 
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A  nevelés komplex tényezőrendszerének szubjektiv 

tanulói megitélzse 

F i u k 

Div. I11. Tud. Pol. Vn. Erk. Lc. Íit 1. 

5. Barátok 	3,44 3,54 3,51 3,23 3,o6 3,47 3,17 3,35 
1,. Iskola- 

társak 	2,86 

2. Tanárok 	2,3o 

3,2o 

3,72 

3,43 

4,44 

3,05 

3,84 

2,88 

3,58 

3,04 

3,56 

2,72 

3,19 

3,03 

3,52 

1. 	Szülők 	.3,26 4,4o 3,77 3,58 3,62 4,18 3,96 3,82 nús fel- 	2,12 14• nőttek 3,13 3,22 2,98 2,7° 2,94 2,59 2,61 

6. rádió 	2,4o 3,11 4,23 4,12 3,33 3,09 2,53 3,26 

4. 	TV 	2,68. 3,18 4,34 4,16 3,43 3,16 2,64 3,37 

13. Mozi 	2,4o 2,77 3,47 3,25 2,85 2,79 2,31 2,83 

lo. Napilapok 2,32 2,85 3,66 4,11 3,38 3,02 2,48 3,15 

s . rolyóira- 2, 56 tok 2,67 4,12 3,95 3,32 3,o2 2,59 3,2o 

3. Könyvek 	2,48 3,38 4,31 3,72 3,49 3,36 2,99 3,39 

12. KISZ 	1,97 2,88 3,03 3,42 3,23 3,o2 2,59 2,80 

7. Iskola 	2,37 3,32 3,95 3,39 3,30 3,2o 3,o1 3,21 

9. Ko1lóriurn 2,54 3,39 3,50 3,57 3,25 3,15 2,86 . 3,18 

Ana;,: 	2,55 3,27 3,79 3,53 3,24 3,22 2,83 3, 2o 
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A nevelés kora  lex tényezőrendszerének stub ektiv  

tanulói negit416se  

I, .á  n ,y o  k  

Div.  Ill. Tud.  Pol.  Vn. Erk. Atl.  

3-4. :darátok 3,84 3,87 3,5o  3,44 3,4o 3,88 3,42 3,62  

11• Iskola- 
t&rsak 2,99  ' 3,39 3,39 3,27 3,o6 3,19 2,8o 3,16  

2. Tanárok 2,21 3,93 4,48  4,09 3,77 3,64 3,43 3,65  

1. Szilők 3,82 4,58 3,82  3,75 3,95 4,5o 4,35 4,11  

13 ' nő 
L`iáts 

 tek  
fel- 2,38 3,27 3,22 3,14 2,81 3,02 2,73 2,94  

6.  hádió 2,85 3,21 4,36  4,33  3,46 3,15 2,73 3,44  

5. TV 3,29 3,30 4,45 4,37 3,53 3,16 2,79 3,56  

14. i;:ozi 2,56 2,82 3,61 3,37 2,92 2,79 2,39 2,92  

8-9. Napilapok 2,92 3,07 4,16 4,26 3,52 3,04 2,68 3,38  

7.  Polyóir. 3,17 3,15 4,25 4,2o 3,48 3,o6 2,73 3,43  

3-4. Könyvek 3,05 3,61 4,45 4,04 3,64 3,43 3,10 3,62  

12. KISZ 2,o2 3,09 3,33 3,73 3,40 3,13 2,69 3,o6  

10. Iskola 2,36 3,40 3,93 3,67 3,5o 3,33 3,19 3,34  

8-9. Ko1143ium 2,61 3,56 3,64 3,65 3,40 3,53 3,09 3,38  

I-t1aE: 2,86 3,45 3,2o 3,82 3,42 3,34 3,01 3,4o  



Div. 

Főisk.-egy.2,17  
ó 

Középisk. 2,24  
• Szakin. 	2,22  
g 8 ált. 	2,24  

Bef. ált. 2,42  
Átlag: 2,26  

235 . --  

A nevelés komplex tényezőrendszerének szubjektiv tanulói  
me'itélése  

"Apa iskolai végzettsége"  

Div. 

Póisk.-egy.3,65 
Középisk. 3,59 

� Szakm. 	3,68 
8 61t. 	3,71 

• Bef. ált. 3,66 
3 0 66 

Ill. Tud. Pol. Vn. Erk. Éc. f1ti.  

3,73 3,71 3,55 3,41 3,75 3,40 3,54  
3,43 3,45 3,36 3,18 3,62 3,22 3,41  
3,75 3,53 3,28 3,3o 3,64 3,37 3,51  
3,78 3,45 3,29 3,22 3,74 3,22 3,49  
4,óo 3,45 3,29 3;13 3,79 3,45 3,54  
3 ; 74 3,52 3,35 3,25  3,71 3,33 3,50  

.~ 

; 
H 

Div. 

P ask. -eu. 2, 87 
Yözépis'r•_. 2 76 2,76 
Szakr:i. 	3,o2 

8 ált. 	3,01 
Bef.ált. 	2,97 

.~ . 

Át1a„: 	2,93 

Ill. 

3,22 
3,03 
3,8o 
3,4o 
3,50 
3,30 

Tud. 

3,46 
3,3o 
3,38 
3,48 
3,29 

3,38 

Pol. 

3,28 
3,12 
3,03 
3,27 
3,00 

3,14 

Vn. 

2,9-4 
2 89 > 
2,82 
3,05 
2,95 
2,97 

Erk. 

3,o4 
3,00 
2,99 
3,27 
3,29 
3,12 

Éc. 

2,65  
2 72 ~ 
2,8o 
2,80 
2,87 

2,77 

Áti.  

a,07  
2 2,97 ~  
3,12  
3,18  
3,12  
3,09  

Ill. Tud. Pol. Vn. irk. 
, 
Bc. Atl.  

3,76 4,54 4,05 3,70 3,66  3,40 3,61  
3,93 4,54 3,95 3,78 3,63 3,32 3,63  
3,82 4,45 3,93 3,70 3,55 3,41 3,56  
3,85 4,49 4,o3 3,64 3,54 3,21 3,57  
3,97 4,32 3,79 3,63 3,66 3,24 3,58  
3,87 4,47 3,95 3,69 3,b1 3,32 3,59  

• 

Div. Ill. Tud. Pol. Vn. Erk.  . Éc. Át1. 

Pőisk.-ecy.3,67 4,57 4,35 4,2o 4,23 4,54  4,29 4,26  
Középisk.  3,63 4,57 3,91 3,91 4,04 4,45  4,34 4,12  
S zakm.  3,76 4,62  3,72 3,68 3,89 4,49  4,30 4,07  
8 Alt.  3,44 4,44 3,65 3,44 3,57 4,28  4,o6 3,84  
Bef. ált 3,45 4,39 3,37 3,13 3,26 4,18  4,16 3,71  

Átlagi 3,59 4,52 3,80 3,67 3,80 4,39  4,23 4,00  



M. Tud.. Pol. Vn. Erk. Éc. Átl.  

3,05 4,33 4,29 3,49 3,o8 2,64 3,34  
3,09 4,30 4,36 3,21 3,2o  2,51 3,35  
3,22 4:,29 4,14 3,50 3,15  2,84 3,43  
3,22 4,31 4,25 3,42 3,08  2,6o 3,36  
3,24 4,26 4,26 3,37 3,16  2,55 3,36 .  
3,16 4,3o 4,26 3 ;41 3,13  2,63 3,37  

Div. 

F©isk.-e3Y.2, 52  N  Középisk.  
Szakuunk.  

a~ 
3 ált.  
Bef. élt.  

2,7o 
2,85 
2,64 
2,66 

Átlag: 2,67 
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Div. 

Főisk.--egy.2,28 
Középisk. 2,37 

N  Szakmunk. 2,27 
0  

8  élt. 	. 2,16 
Bef. élt. 2,37 

Átlag: 2,29 

Ill. Tud. Pol. Vn. Frk .. Átl.  

3,27 3,28 3,14 2,88 3,10 2,69 2,95 
3, 28 3,34 3,16 2,95 3,o3 2,76 2,99  
3,22 3 , 14 3,07 2,7o 2,89 2,78 2,87  
3,12 3,17 301 2,65 2,87 2,56 2,79  
3,29 3,18 3,o3 2,68 3,o6 2,61 2,89  
3,24 3,22  3,08  2,77 3,00 2,68 2,90  

Div. Ill. Tud.  Poi. Vn. Erk. mac. Átl.  

Fő-± sk.--ej;y.2,  90 3,14  4,40 4,35 3,51 308 2,8o 3,45  

•o  Középisk. 3,11  3,28  4,42 4,43 3,45 3,24 2,57 3,50  
;á  Szakr,lunk. 3,18 3;25  4;45 4,25  3,58 3,2o 2,99 3,56  N41 

 8 élt. 2,96 3,33  4,37 4,29 3,44 3,14 2,66 3,46  
Bef. élt. 3,16 3,29  4,54 4,26 3,53 3,26 2,71 3,53  

Átls~;: 

 
3,o6 3,26  4,43 4,32 3,5o 3,18  2,75 3,5o  

Div. Ill. Tud... Pol. .Vn.. Erk. Éc. 1Ál.  

0 Fv5isls. -eEy. 2,  37  2,61 3,53 3,33  2,89 2,72 2,37  2,83  
1 

 

ó Középisk. 2,38 2,62 3,35 3,17  2,75 2,79 2,26  2,,76  

~  Szakmunk. 2,49 2,33 3,66 3,4o  2,90 2,73 2,52  2,94  
8  élt.  2,5o 2,91 3,6o 3,25  2,85 2,78 2,32  2,89  
Bef. élt.  2,68 2,95 3,37 3,66  3,16 3,05 2,39  3,04  

!'tlag: 2,48 2,78 3,51 3,36  2,91 2,31 2,37  2,89  



.g 

O 

er4  ,0  

• Div. Ill. Tud. Pol. VII, Erk. 

Főisk,-egy,2,49 2,95 3,95 4,27 3,48 2,92 
Mz6pisk, 2,67 2,97 •4,01 4,30 3,43 3,16 
Szakmunk. 2,84 2,97 4,05 4,14 3,46 3,05 

8 tilt. 2,67 3,o2  4,o6 4,21 3,47 2,97 
Bef, OA. 2,95 3,00 400 4,11 3,24 3,11 

it1as: 2,72 2,98 401 4,21 3,42  3,o4 

Főisk.;esy.2,80 2,98 4,29 4,o7 3,49 2,95 
Uzépiek. ,  2,97 2,99 4,13 4,08 3,24 3,11 
Szakmunk. 3, 09 3 , 07  4,18 4,16 3,51 3,o3 

8 61t. 2,83 3,04 4,22 4,13 3,42 3,05 
Bef 	ált.  3, 00 3,o8 4,11 4,13 3,21 3,16 

Atlag: 2,94 303 4,19 4,11 3,37 3,o6 

' Div. Ill. Tud. Pol. Vn. Erk. 

to. 	Atl. 

2,61 3,24 
.2,50 .  3,29 
2,75 3,32 
2,53 .3,28 
2,47 3,27 
2,57 3,28 

2,73 3,33 
2,55 3,30 
2,8o 3,41 
2,62 3,33 
2,63 3,33 
2,67 3,34 

Éo. 	Atl. 

H 

•Főisk.-eu.2,67  3,43 4,51 3,93 3,53 3,35 3,11  3,50 
Ktiz6pisk. 2,83 3,50 4,37  3,87 3,57 3,46 301 3,52 
Szakmunk..  2,96 3,58 4,48  4,03 3,55 3,26  3,24 3,59 
8 ált. 2,79 3,90 4,31  3,84 3,62 3,43 2,92 3,54 
Bef. ált. 2,84 3,47 4,24 3,82 3,61 3,55 2,95 3,5o 

A1m: 2,82 3,58 4,38 3,90 3,58 3,41 3,05 3,53 

Div. I11. Tud. Pol. Vn. Eric.., tc. Atl. 

Főisk.-egy.1,83 2,95 3,12 3,55 3,41 3,12 2,66 2,95 
Köz4pisk. 204 2,95 3,25 3,82 3,33 3,12 2,63 3,o2 
Szakmunk. 1,93 3,17 3,18 3,63 3,35 3,15 2,78 3,03 

' 

8 dlt. 2,o8 3,o2 3,31 3,61 3,35 3,03 2,62 3,00 
Bef. d1t. 1,97 3,16 3,21 3,5o 3,21 3,13 2, .63 2,97 

AtiaG: 1,97 3,o5 3,21 3,62 3,33 3,11 2,66 2,99 



Div. Iii. Tud. Pol. Vn. Erk. 

Főisk.-eGy.2,28 3,24 3,92 3,53 3,39 3,34 
I:özÉpisk.  2,47 3,39 4,00 3,67  3,46 3,29 
Szakmunk. . 2,22 3,4o 3,78 3,55 3,34 3,27 
8 ált r. - 2,46 3,38 3,92 3,49  3,40 3,20 

Bef .. _ ált. . 2,34 3,45 3,84 3,50  3,47 3,34 
Atla,: 2,35 3,37 3,89 

• 
3,55  3,41 3,29 

Éc. Át1. 

3,24 3,28 
3,14 3,35 
3,18 3,25 
2,90 3,27 
3,o8 3,29 
3,13 3,29 

ó 

H 
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Div. Ill .. Tud. Pol. Vn. :ürk. Éc. At1. 

.Főisxc.-e,y.2,35 3,42 3,48 3,42 3,o6 3,03 2,87 3,09 
Középisk., 2,82 3,47 3,58 3,97 3,39 3,37 2,95 3,36 
Szakmunk., 
B élt.. 

2,3o 
2,64 

3,72 
3,43 

3,44 
3,63 

3,88 
3,64 

3,49 
3,19 

3,51 
3,25 

3,07 
2,94 

3,34 
3,25 

Bef . _ ált.. 3,00 3,90 3,7o 3,8o 3,7o 3,70 3,55 3,62 

A1a,: 2,62 3,59 3,57 3,74 3,37 3,37 3,05 3,33  

Div.  Ill. Tud. Pol. STn. =t:sk. 75c. Átl. 

Főisk. -egy.2, 63 3,31 3,92 3,78 3,39 3,26 2,96 3,32  
Középisk., 

iJ z2.ii.TMluif .. 
2,76 
2,77 

3,32 
3,42 

3,85 
3,34. 

3,80 
3,73 

3,34 
3,38 

3,32 
3,28 

2,39 
3,06 

3,33 
3,35 

8 ált. 2,72 3,42 3, 36  3,7 0  3,31  3,26 2,86 3,30 
BEf._ ált. 2,82 3,48 3,77 3,66 3,30 3,39 2,95 3,34 

tlac: 2,74 3,39 3,85 3,73 3,34 3,30 2,94 3,33 

Az eRyes témák információs indexeinek ran,,sora  

Fciisk. . -ep .y. 	Középisk. Szakr. unk. 8 ált. Bef. élt.  

3,85 tud. 3,84 tud. 3,86 tud. 3,77 
3,8o pol. 3,73 pole 3,7o pol. 3,66 

3,3z iii. 3,42 ill. 3,42 ill. 3,48 

3,32 vn. 3,38 vn. 3,31 erk. 3,39 
3,32 erk. 3,28 erk. 3,26 vn. 3,3o 
2,89  ec. 3,o6  éc. 2,86 éc. 2,95 
2,76 div. 2,77 div. 2,72  div. 2,82 

3,33 3,35 3,3o 3,34 

tud. 3,93 
Pol.. 3,78 
vn. 3,39 
i11. 3,31 
erk. 3,26 
éc. 2,96 
div. 2,63 
Index 3,32 

tud. 
po?.. 
vn. 
ill, 
erk. 

éc, 
div. 



A nevelés komplex tén ezőrendszerének szub ektiv tanulói 

meí",itélése  

5 
4 

Barátok 3 

"Tanulmányi eredmény"  

' Div. Ill. Tud. Pol. Vn. 	Erk. . Éc. 	Át1. 

4,00 4,00 3,79 3,67 3,38 3,75 3,67 3,75 
3,74 3,77 3,57 3,5o 3,32 3,73 3,32 3,56 
3,65 3,66 3,39 3,18 3,22 3,66 3,26 3,43 

2 	3,31 3,81 3,56 3,13 3,o6 3,75 3,25 3,41 
1 	' 3,2o 3,6o 3,73 3,0o 3,33 3,73 3,47 3,44 
Ít1: 3,58' 3,77 3,61 3,30 3,26 3,72 3,39 3,52 

Div. Ill. Tud. Pol. Vn. 	Erk. Lc. 	Í,t1. 

	

5 	3,29 3,38 3,33 3,29 2,92 3,17 3,08 3,21 

	

4, 	2,89 3,29 3,47 3,28 3,o1. 3,13 2,76 3,12 

	

Iskola- 3 	2,94 3,31 3,36" 3,10 2,99 3,06' 2,76 3,07 

	

társak 2 	2,88 3,38 3,31 3,o6 2,75 3,19 2,56 3,o2 

	

1 	2,73 3,2o 3,4o 2,93' 3,07 3,20 2,67 3,o2 
':t1. 2,95 3,31 3,37 3,13 2,95 3,15 2,77 3,09 

5 
4 

Tanárok 3 
2 
1 

Div. Ill. 

2,46 3,83 

2,24 3,89 

2,23 3,63 
2,25 3,88 

2, oo 3,8o 

Tud. Pol. 

4,92 4,25 
4,56 4,14 
4,40 3,88 
4,25 3,94 
4,2o 3,80 

Vn. 	Erk. Lc. 	Átl. 

3,83 3, 63 3,92 3,84 
3,78 3,67 3,50 3,68 
3,61 3,54 3,15 3,52 
3,81 3,56 2,81 3,50 
3,40 3,47 3,2o 3,41 

A l. 2,24 3,85 4,47 4,00 3,70 3,57 3,3? 3,59 

Div. Ill. Tud. Pol. Vn. 	Erk. Éc. 	Á.t1. 

	

5 	3,88 4,50 3,83 4,00 4,13 4,67 4,5o 4,22 

	

4 	3,61 4,48 3,80 3,76 3,86 4,42 4,27 4,03 

	

Szülők 3 	3,58 4,56 3,6o 3,61 3,76 4,32 4,15 3,97 

	

2 	3,44 4,19 3,63 3,25 3,25 4,o6 4,o6 3,7° 

	

1 	3,33 4,47 4,o7 3,87 3,87 4,2o 4,07 3,98 
Átl. 3,57 4,44 3,83 3,7o 3,77 4,33 4,21 3,98 
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Div. Ili. Tud. Pol. Vn. 	Erk. ..c. 	/ti. 

	

5 	2,46  

	

4 	2,26  

	

Más fel- 3 	2, 24  

	

nőttek 2 	2,31 

	

1 	1,87  
Al.  2,23  

3, o8  
3,21  
3,2o  
3,o6  
3,13  
3,14  

3,25  
3,19  
3,21  

3,13  
3,03  

3,17  

3,42  
3,11  
3,01  
2,81  
3,00  

3,o7  

2,96  
2,8o  

2,7o  
2,81  
2,6o  

2,77  

3,o4  
305  
2,96  
2,81  

2,53  
2,88  

2, 67  

2,74  
2,65  

2,44  
2,33  

2,57  

2,98  
2,91  
2,85  
2,77  
2,65  
2,83  

Div. ill. Tud. Pol.  Vn. 	Erk. F;c. 	At1.  

5  
4  

Rád.i+5 	3  
2  
1 

2,58  
2, 61  
2, .76  

2,75  
2,53  

2,96  
3,16  
3,23  
300  

3,00  

4,50  
4,42  

4 , 2o  

4,33  

4,00  

4,50  
4,32  
4,18  

4,19  
4,2o  

3,46  
3,59  
3,27  
3,31  
3,67  

3,o8  
3,16  

3109  
3,o6  
3,07  

2,79  
2,65  
2,61  
2,63  
2,6o  

3,41  

3,41  
3,33  

3,33  

3,30  

ftl. 2, 65 307 
 

4,30 4,28 3,46 3,o9 2,66 3,36  

Div. Ill. Tud. Pol. Vn. 	Erk. Lc. 	Átl. 

Televi-  
zió  

5 
4  

3  
2  
1 

At 1.  

3,04  
2 ,98  

3,08  

2,88  
3,20  

3,04  

3,0S g  Ú~:  

3,25  
3,30  

~ 3, 1  

3,27  
3,i .,  

4,63  

4,50  
4,35  

4,50  
4,00  

4,40  

4,54  
4,37  
4,28  

4,19  

4,13  
4,30  

3,46  

3,62  
3,37  
3,44  
3,80  
3,54  

3,21  
3,19  
3,14  
3,13  
3,13  
3,16  

2,75  
2,76  

2,73  
2,75  
2,73  
2,74  

3,53  

3,52  

3,46  

3,43  

3,47  

3,48  

Div. Ill. Tud. Pol. Vn. 	Erk. tc. 	/ti. 

5  
4  

Mozi 	3  
2  
1  
.~tl. 

2,71  
2,36  
2,53  
2,56  
2,53  
2,54  

2,75  
2,69  
2,88  

2,75  
2,87  

2,79  

3,75  
3,45  
3,64  
3,56  
3,6o  

3,6o  

3,50  
3,32  

3,34  
3,31  

3,40  
3,37  

2,92  
2,89  
2,86  

2,75  
3,2o  
2,92  

2,83  
2,73  
2,81  
2,81  
2,67  

2,77  

3,46  
2,27  
2,41  
2,31  
2,67  
2,42  

2,99  
2,82  
2,92  
2,86  

2,99  
2,92  
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Div. I11. Tud. Pol. Vn. 	Lrk. Éc. 	Al.  

	

5 	2,71 2,67 4,04 4,42 3,75 3,00 2,5o 3,3o  

	

4 	2,63 3,02 4,10 4,32 3,57 3,11 2,53 3,33  

	

Napila- 3 	2,77 3,00 3:9 8  4,15 3,37 2,99 2,58 3,26  
P0k 	2 	2,38 2,75 3,94 4,13 3,31 3,00 2,44 3,14  

	

1 	2,93 2,93 3,80 3,8o 3,33 2,8o 2,67 3,18  

ftl. 2,68 . 2,87 3,97 4,16 3,47 2,98 2,54 3,24  

Div. Ili'. Tud'. 2o1. Vi. 	Erk. 	i  i.  

2,75 2,96 4,54 4,46 3,67 3,04 2,79 3,46  
2.,84 3,02 4,32 4,16 3,53 3,13 2,74 3,39  
3,o2 2,95 4,11 4,04 3,35 3,01 2,62 3,3o  
2,63 2,88 4,25 4,25 3,31 3,13 2,75 3,31  

1 	2,8o 2,93 3,67 3,67 3,27 2,So 2,53 3,10  

:Al. 2,61 2,95. 4,16 4,12. 3,43 3,o2 2,69 3,31  

Div. Ill. Tud. Pol. Vn, 	Erk. Éc. 	Át1.  

5  
4  

_ olyói- 3  
rat ok 2  

5 . 2,75  

	

4 	2,76  

	

Könyvek 3 	2,90  

	

2 	2,63  

	

1 	2,87  
f~t  1.° 2,76  

3,54 4,88 4,33  
3,42 4,41 4,03  
3,59 4,34 3,79  
3,56 4,44 3,88  
3,2o 3,87 3,67  
3,46 4,39 3,94  

3,88  

3,68  

3,53  
3,50  
3,2o  
3,56  

3,63 3,58 3,80  
3,43 3,10 3,55  
3,37 2,94 3,49  
3,50 3,06 3,51  
3,00 3,o7 3,27  
3,39 3,15 3,52  

Div; Ili." aid.  

5 	2,00 3,21 3,38  
4 	2,02 3,11' 3,27  

KISZ 	3 	2,o3 2,98 3,16  

2 	1,88 2,69 2,31  
1 	2,13 3,2o 3,2o  
htl.. 2,01 3,04 3,17  

, 
:=o1.. Vn.' 	Uric. 	Éc. 	~.t1..  

4,04 3,96 3,33 3,00 3,27  
3,82 3,50 3,24 2,74 3,10  
3,51 3,21 3,o2 2,59 2,93  
3,25 2,81 2,44 2,25 2,59  
3,53 3,13 2,73 2,67 2,94  
3,63 3,32 2,95 2,65 2,97  
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Div. Ill. Tud. Pol. Vn. 	Erk. Éc. 	Áitl. 

2,67 3,58 4,29 3,75 3,67 3,46 3,88 3,61  
2,40 3,42 4,12 3,71 3,58 3,41 3,30 3,42  
2,33 3,32 3,72 3,46 3,29 3,25 2,95 3,19  
2,25 3,44 3,69 3,31 3,o6 3,00 2,63 3 9,05  

1 	2,27 3,o7 3,53 3,2o 3,13 2,67 2,87 2,99  
!`át1. 2,38 3,37 3,67 3,4: 3,35 3,2o 3,13 3,25  

	

'Div. Ill. Tud.  Pol.  Vn. 	Lrk.. Lc. 	Ati.  

	

5 
	

2,75 3,33 4, 0c 3,83  3,42 3, 42 3,5o 3,46  

	

4 
	

2,51 3,52 3,72 3,75 3,37 3,33 3,o1 3,32  

	

Kolléei- 3 
	

2,6o, 3,50 3,45 3,72 3,27 3,34 2,93 3,26  
usn 	2 	 2,91 3,55 3,64 3,73 3,55 3,36 3,18 3,42  

	

1 	2,67 3,33 3, 33 3, 33 3, 00 3,00 2,33 3,00  
Al. 2,69 3,45 3,63 3,67 3,32 3,29 2,99 3,29  

	

Div. 111. Tud. Pol. Vnz 	Erk. Lc. 	ntl.  

	

5 	2,L;6 3,35 4,o8 4,00 3,53 3,38 3,22 3,49  

nevel6si  

összes 4 
 

tényező 

	 2,7o 3,37 3,92 3,82 3,/14 3,33' 2,98 3,37  

2,75 3,38 3,79 3,66 3,27 3,25  2,60 3,28  
2,65 3,29 3,79 3,6o 3,19 3,2o 2,79 3,22  eurütte- 2  

sen 	1 
	

2,65 3,29 3,68 3,54 3,29 3,09 2,85 3 0 2o  
Al. 2,72 3,33 3,85 3,72 3,34 3,25 2,94 3,31  

Az e: yes téneik in:forra6ciós indexeinek ra rsora  

5  ~?.. 3  2  1  

tud. 4,o8  tud . 3,92  tud. 3,79  tud.  3,79  tud.  3,68  
pol. 4, 00  po1. 3,82  po1. 3,66  pol. 3,6o  pol. 3,54  
vi. 3,53  vn_. 3,44  i11. 3,38  ill. 3,29  vn. 3,29  
erk. 3,38  ill. 3,37 vn. 3,27  erk. 3,2o  ill. 3,23  
iii. 3,35  erk. 3,33  erk. 3,25  vn. 3,19  erk. 3,o9  
éc. 3,22  éc. 2,98  6c. 2,88  éc. 2,79  éc. 2,85  
div. - 2,86  div. 2,7o  div. 2,75  div. 2,65  div. 2,65  
Index 3,49  3,37  3,28  3,22  3,2o  

5  
4  

Iskola 3  
2  
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ezámu melléklet 

6eezeeen  

A. 	B. 

1. 3,67 3,36 
2. 3,81 3,39 

	

3.+ 	3,71 3,49 
4. 3,66 2,95  
5. 3, 56 3,ó5 

7. 3,91 3,75 
8. 3,76 3,33 
9. 2,84 2,75 

	

lo. 	3,31 2,87 

	

11. 	3,8o 2,93 

12. 4,41 406 
13. 3,83 3,35 
14. 3,85 3,57 
15. 3,10 2,44 
16. 3,86 2,73 

17. 4,26 3,62 
18. 4,15 3,47 
19. 4,01 3,30 
20, 	4,15 3,52 
21. 4,26 2,75 
22. 4,o8 2,71 
23. 3,07 2,19 
24. 2,74 2,17 
25. 4,76 3,79 
26. 3,76 2,74 
27. 2,66 2,22 

28.  
29.  
30.  
31.  
32.  

33.  
34.  
35.  
36.  

1,94 1,92 
3,40 3,05 
2,96 2,67 
4,6o 3,11 
2, 97 2,24 
2,62 2,22  
3,o8 2,47 
2,19 1,76 
2,37 1,87 

Pol. 	3,58 3,13 
Tud. 	3,52 3,13 
p.m.  ,. 3;81 3,23 
Kult, 3,80 2,95 
Sp. 3,17 2,6o 
Kdzé: 2,57 2,08 
Átl.. 3,41 2,86 

TevékengeéRrend.ezer  

Kollégista - Nem kollkieta 
d/K-nK/ 

A. B. A. B. A. B. 

3,66 3,36 3,69 3,36 -0,03 :. 

3 0 76 3,27  3,88 3,5o -.0,12 -0,23  
3083 3,61 3 0 60 3038 

-

0,23 0,23 
3,63 2,95 3,70 2,95 
3,08 2,6o  3,04 2,48  0 , 04 o,12 
3,53 3,05 3, 6o 3,05 -007 

3,89 4,07 3,93 3,88 -004  04 19 
3,77 3,34 3,75 3,33 o,o2 0,01 
2,86 2,74  2,81 2,76 o.,o5 40, 02 
3, 64 3,12 2,99 2,62 0,65 0,50  
3,90 3,15 3,71 2,71 o,19 0,44 

4,63 4,o5 4,18 3,97 o,45 0,08 
3,8o 3,40 3,86 3,31 --0,06 0,09 
3,85 3,57  ... ..► 
3017 2,46 3,03 2,42 o,14 0,04 
3,99 2, 68 3,73 2,77 o,26 --0, 09 

4,26 3,54 4,25 3,69 0,01 400,15 
4011 3,39 4,20 3,56 -0,09 -0,17 
3,95 3,25 4,07 3,35 «-o,12 wo,10 
4,13 3,45 4,18 3,58 40,05 -o,13 
3,90 2,78 4,17 2072 -0, 27 0,06 
4,14 2,74 4,o6 2,67 0,08 0,07 
3,18 2,24 2,96 2,15 0,22 0,09 
2,83 2,24 2,65 2,11 o;18 o,13 
4074 3,88 4,79 3,71 --0,05 o,17 
3,79 2,71 3,73 2,77 0,06 -»006 
2,76 2,35 2 056 2,o9 0 l 20 o,26 

1,83 1,76 2,o4 2 .,o7 -0021  -•o, 31 
3 0 78 3,4o 3,03 2,7o o,75 0,70 
2,99 2,64 2,94 2,70 0,05 do, 06 
4,59 3,12 4,6o 3,10 -0,01 0,02 
3,01 2,14 2,7o 2,33 0,31  --o, l9 

2,87 2,44 2,37 2,01 o,51 o,43 
3,16 2,54 3,01 2,40 o,15 o,14 
2,14 1,73 2,25 1,79 o,11 -0,06 
2,37 1,83 2,37 1,91 - --o, 08 

3,58 3,14 3,58 3,12 -- 0,02 
3,61 3,28 3,43 306 o,18 0,22 
3,89 3,25 3,70 3,12 0,19 0,13 
3,8o 2,96 3,79 2,95. . 001 0,01 
3,24 2,61 3,06 2,58 o,18 0,03 
2,64 2,14- 2,03, o,14 0,11 

3,46 2,90 3,35 2,81 o,12 0,09 
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Gimnazisták ; Szakközépiskolások  

1.  
2.  
3.  
4.  
5.. 
6. 

B.  
d/G-Sz/ 

A,► 	B.  

3,89 
4,05 
3,88 
3, 83 
3;14 
3,75 

3,41  
3,56  
3,61  
2,91  
2,5o  
3,17  

3,49  
3,63  
3,59  
3,54  
3,00  
3,41  

3,28  
3,26  
3,39  
2,99  
2,55  
2,92  

0,40  
o,42  
o,29  

014 a  

0,34  

o,13  
0,36  
o,22  
.008  
"005  
0,25  

7.  
8.  
9.  

lo. 
11, 

4, o6  
4,09  
3,36  
3,28  
3,98  

4,18  
3,69  

2~87 
3,15  

3,76  
3,45  
2,35  
3,29  
3,65  

3,78  
3,00  
2,,21  
2,88  
2,E30  

0,3o  
0,64  
1001  

-0,01  
0,33  

0,4o  
o,69  
1,10  

-0,01  
o,35  

12* 
13.  
14.  
15.  
16.  

4,27  
3,93  
3,81  
3,22  
3,86  

3,97  
3,39  
3,42  
2,49 
2,68  

•  

4,49  
3,72  
3,83  
3,o2  
3,96  

4,14  
3,31  
3,65  
2,44  
2,80 ,  

-0,r22 
o,21 

-0,02 
0,21 

-o,lo 

-0,17  
0,08  
0,23 . 

0,05  
-0,12  

17.  
18.  
19 ,. 
2o. 
21.  
22.  
23, 
24.  
25.  
26.  
27.  

4,37 
4,38 
4,10 
4,17 
4,46 
4,24 
3,18 
2,57 
4,73 
3,81 
2,7o 

3,69 
3,66 
3,34 
3,55 
2,93 
2,75 
2,32 
2,10 
3,61 
2,8o 
2,o9 

4,14 
3,97 
3,92 
4,o8 
4,10 
3,92 
2,91 
2,88 
4,76 
3,58 
2,57 

3,53 
3,35 
3,28 
3,45 
2,59 
2,67 
2,o5 
2,28 
3,97 
2,64 
2,20 

o,23 
o,41 
0,18 
0,09 
o,36 
o,32 
0,27 

-o,31 
~0,03 
0,23 
o,13 

o,16  
o,,33.  
oRo6  
o,io  
o,34  
0,08  
o,27  

-0,18  
-.0,36  
o,16  

-o,11  

28.  
29.  
30.  
31.  
32.  

2,o7 

3,0o 
4,54 
2,63 

204 
2,87 
2,74 
3,07 
2,o6 

1,86  
3,39  
2,93  
4,54  
3,29  

1,73  
3,10  
2,71  
3,13  
2,35  

0, 21  
-0,02  
o,o7  

.0 0 66  

0,31  
-0,23  
©,03  

-o,o6 

33.  
34.  
35.  
36.  

3,70  
3,17  
2,19  
2,27  

2,27  
2,5o  
1,74  
1,8o  

2,5o  
2,96  
2,15  
2,46  

2,19  
2043  
1,78  
1,93  

0,20 
o,21 
o,e 

w0,19 

o,08  
o,07  

-o 0  
-0 13  

Pol. 
Tud. 
Piz.m. 
Kult. 
Sport 
Közá1. t. 

ftlag 

3;76  
3,75  
3,82  
3,88  
3,12  
2,58  

3,49 

3,19  
3,44  
3,19  
2,99  
2,56  
2,08  

2,91 

3,44  
3,30  
3,80  
3,71  
3,2o  
2,52  
3,33 

306  
2,93  
3,27  
2,91  
2,60  
2,o8  

2,81 

0,32 
o,45 
0,02 
o,17 

-0,08 
o , o6  

o,16 

0,13  
o,51  
0,08  
0,08  

-0,04  

0,13  



3,,68  
3,90  
3,83  
3,84  
2,90  
3,19  

3.39  
3,54  
3, 68  
3,06  
2,52  
2,81  

3,66  
3,76  
3,63  
3,52  
3,20  
3,84  

7. 3,75 	3,65  
8. 3, 61 	3,19  
9. 2,96 	2,75  
10. 3,19 	2,77  
11. 3,35 	2,72  

3,99  
3,85  
2,72  
3,36  
4,16  

12.  

13.  

14.  

15.  

, 16.  

4,24  
3,45  
3,65  
2,78  
3,56  

3,90  
3,11  
3,35  
2,38  
2,66  

4 .,52  
4,07  
3,97  
3,33  
4,11  

3,84  
4,29  
3,67  
3,90  
3,93  
3,75  
2,78  
2,34  
4,72  
3,28  
2,12  

3,20  
3,70  
3,10  

2' 6 ~ 
2 , 65  
2,10  
2,04  

3,95  
2,57  
1.97  

4,55  
4,06  
4,23  
4,34  
4,50  
4,29  
3,22  
2,99  
4,77  
4,01  
3,03  

17.  

18.  
19.  
20.  
21.  

22.  

23.  
24+  
25.  

26.  

27.  

2,13  
2,96  
3;55  
4,59  
3,36  

2,07  
2,80  
3;35  
3,26  
2,43  

1,83  
3,66  
2,50  

2 ,  63  

28.  

30.  

31.  

32.  

2,40  
2,85  
2,14  
2,40  

2,15  
2,41  

1 ,70 
2,75  

2 , 19 
2 ,4 0  

33+  
34.  
35:  
36.  

Pol.tev.  
Tud.  
Fizikai m.  
Kult. tev.  
Sport  
Knzéatev.  

3,56  
3,37  
3,54  
3,51  
3,32  
2,45  

3,17  
3,02  

2 , 84 
2 ,7 8  
2,03  

3,3,60 62  
4,00  
4,00  

2 , 64  

Átlag 	3,29 2,82 	3,48 

1.  
2.  

3+. 

4,  

6.  

rádió politikai adásainak hallgatása  
TV politikai adásainak hallgatása, nézése  
politikai napilapok, folyóiratok olvasása  
beszélgetés, vita politikai kérdésekről  
részvétel politikai munkában  
részvétel KISZ, uttörő muxik  ban  

tanulás  
a kötelező tananyag kiegészítése•, önképzés  
továbbtanulásra előkészitő tanfolyam  
szakköri munka iskolában, ;  kollégiumban  
mások segitése a tanulásban  

részvétel az otthoni fizikai munkában  

részvétel az iskolai közösségi munkában  
részvétel a kollégiumi munkában  
részvétel iskolán kivüli társadalmi munkában  
idősek, öregek, rászorulók segitése  

szépirodalom olvasás  
tudományos könyv, folyóirat olvasás  
rádió kulturális adásainak hallgatása  
TV kulturális adásainak hallgatása, nézése  
szinházlátogatás  
muzeumlátogatáís  
hangversenylátogatás  
részvétel kulturosoport munkájában  
mozilátoggatás  
képzőművészeti kiállitás látogatása  
kulturális szervező munka  

reggeli, torna  
napi egészségügyi séta  
legalább egy sportágban rendszeres foglalkozás  
részvétel kiránduláson, tusán  
honvédelmi gyakorlaton részvétel  

részvétel ifjusági önkormányzati szerv munkájában  

tömegszervezet munkájának segitése  
pártmunka segitése  
állami szervek munkájának segitése  

politikai tevékenység  
tanulmányi tevékenység  
fizikai munka  
kulturális tevékenység  
sport tevékenység  
közéleti tevékenység  

- 245 -  

Piuk  
A. 	B. 

Lányok  
A. 	B.  

d/F-L/  
A. 	B.  

Tevé kenyeé,grendszer  

3,31  
3,26  
3,37  
2,87  
2,53  
3, . 21  

0,02  
0,:14  
0,20  
0,32  

-0,30  
-0,65  

0,08  
0,28  
0,31  
0,19  

-0,01  
-0,40  

4,23  -0,58  
3,41  -0,24  -0, 22  
2,70  0,24  0005  
2,95  -0,17  -0,18  
3 .,05  -0,81  -0,33  

4,19  -0,28  -0,29  
3,55  -0,62  -0,44  
3,67  -0,32  -0,32 
2 .,50  -0,55  -0,12  
2,80  -0,55  -0,14  

3,89  -0,71  -4), 69  
3,35  '0s35  
3,47  -0 , 56  -0,37  
3,69  -0,44  -0,40  
2,77  -0,57  ;4409  
2,74  -0,54 4 0 09  
2,23  -0 i 44  -0,13  
2,29  -0,65  
3,63  -0,05  '0,32 

 2,83  
2,35  

-0,73  
-0,91  

. 	, 
-0, 38 

1,69  0,30 0,38  
3,13  -0,70 -0.33  
2,24  . 	1,05 1,11 
2,98  0,04 

. 	
0,28  

2,06  0,73 0,37  

2,27  -0,35  -O í, 08  
2,52  -0,35 

 
-0,11  

1,75  5  -0,05 -0,05  
1,87  -0,01  

3,09  -0,04 0,08  
3,27  -0,25 : -0,25 - 
3.34  
3,02  -©, 4 9  -0,18  

0,29 0,36  
2 ,10  -0,19 -0,07  
2,87  -0,19 -0,05  



Különbség /max./  
A. 	B, 

o,24 	0, . 20  
o,24 	0,47  
o,61 	o,51  
o,77 	o,53  
o,37 	o,57  
o $ 48 	o, 57  

-0,01 --o,16  

	

o,63 	o,58  

	

0,57 	o,76  

	

0,,13 	o,27  

	

o,08 	o,14  

	

-0,-35 	.. 

	

o,o8 	o,18  

	

-►0,39 	-o,43  

	

o,02 	o,13  
-o,26 -0,17  

o,23 	0,64  
o, 58 	o,73  
o,17 	o,11  
o,27 	o,18  
o,38 	o,41  
0,38 -0,47  
o,96 	o,82  
o,62 	0,77  

-0,13 -o,o3  
0,54 	0,47  
o,61 	0,55  

o ©4 	,39 0 , 	 o -~  
0,90 	0,49  
o,13 	0,50  
-0,60 -006  

	

-•o, 07 	 -~ 

	

o; 64 	o,56  

	

-o,17 	o,32  

	

0,29 	0,2o  

	

o,46 	0,48  

	

o,28 	o,32  
-o,18 -o,o6  

	

0,45 	0,39  

	

0,14 	0,35  

	

o,18 	o,27  

	

0,23 	o,34  

r, 2 4 6 -  

Főisk.-egy. 
A. 	B. 

Középiskola 
A. 	B. 

"Apa iskolai végzettsége"  

isk. 
B. 

Bef.-len á,i. 
A. 	B. 

Szakmunkásképző 
A. 	B. 

8 ált. 
A. 

1. 3,69 3,36 3,89 3,50 3,64 3,46 3,59 3,25 3,45 3,16 
2. 3,95 3,65 3,95 3,51 3,76 3,32 3,73 3,28 3,71 3,18 
3. 4,06 3,75 3,83 3,53 3,66 3,53 3,59 3 ,38 3,45 3,24 
4. 4,01 3,19 3,92  2,86  3,62 2,99 3,47 2,90 3,24 2,66 
5. 3,13 2,7o 3,01 2,45 3,12 2,55 3,10 2,55 2,76 2,13 
.6. 	3,69 3,25 3,33 2,89 3,63 3,o9 3,62  3,10 3,21 2,68 

7. 3,94 3,95 3,88 3,93 3,98 3,98 3,84 3,95 3,95 4,11 
8. 4,13 3,63 3, 8o 3,38 3,64 3,25 3,66 3,28  3,50 3,05 
9. 3,o7 3,00 3,00 3,01 2,46 2,37 2,83 2,8o 2,5o 2,24 

lo. 	3,34 2,98 3, 39 2,89 3,18 2,95 3,28 2,76 3,21 2,71 
11. 3,76 2,88 3,95' 2,99 3,83 2,87 3,71 2,96 3,68 2,74 

12. 4,2o 4 o 3,78 3,89 4,45 4,26 4,45 4,10 4,55 4,00 
13. 3,84 3,31 3s88 3,50 3,71 3,34 3,83 3,33 3,76 3,13 
14. 3,71 3,32 3,87 3,82 3,7o 3,70 3,81 3,47 4,10 3,75 
15. 3,10 2,42 3,12 2,34 3,01 2,45 3,26 2,49 3,08 2,29 
16. 3,63. 2,72 3,82 2,53 4,02 2,62 3,92 2,82 3,89 2,89 

17. 4,28 .  3,77  4,26 3, 54  4,32 3,74  4,22 3,59  4,05 3,13  
18. 4047 3,86  4,42 3,51  4,10 3,50  3,99 3,38  3,89 3,13  
19. 3,99 3,29  4,05 3,25  4,03 3,35  4,01 3,33  3,82 3,18  
2o. 	4,22 3,57  4,12 3,45  4,15 3,51  4,14 3,52  3,95 3,39  
21. 4,25 2,94  4,59 2,89  4,37 2,77  4,13 2,58  3,87 2,53  
22. 4,17 2,90  4,04 2,57  4,07 2,78  4 0 03 2,63  3,79 3,37  
23. 3,33 2,61  3,24 2,24  2, 95 2,02  3,00 2,o6  2,37 1,79  
24. 2,88 2,45  2,7o 2,14  2,84 2,10  2,72 2,24  2,26 1,68  
25. 4,71 .3,81  4,64 3,62  4075 3,8o  4,78 3,81  4,84 3,84  
26. 3,86 
27. 2,72 

2,92  
2,23  

3,62 
2,66 

2,47  
2,14  

3,76 
2,50 

2,65  
2,02  

3,67 
2,79 

2,75  
2,32  2

,32
~ 1 1• ,68

45 
 

28. 1,94 1,89  2,17 2,o3  1,90 1,82  2,o3 1,90  1,61 1,5o  
29. 3,07 2,86  3,2o 2,8o  3,37 3,24  3,46 3,24  3,11 2,47  
30. 3,27 2,88  3,30 3,04  3,14 2,87  2,85 2,53  2,37 2,39  
31. 4,63 3,34  4,59 2,91  4,64 3 r lo  4,46 3,10  4,50 2,84  
32. 2,69 2,31  3,07 2,24  3,24 2,38  2,89 2,09  3,29 2 $ 37  

33• 	2,64 2,29  2,7o 2,17  2,79 2,09  2,6o 2,31  2,71 2,29  
34. 3,25 2,77  3,29 2,49  2,97 2,4o  2,97 2,38  2,61 2,21  
35. 1,99 1,87  2,22 1,'74  2,o7 1,67  2,19 1,78  2,16 1,55  
36. 2,42 1,94  2,43 1,82  2, _ 28 1,84  2,41 1,89  2,13 1,74  

Pol.tev.3,76 3,32 3,66 3,13  3,57 3,16 3,52 3,o8  3,3o 2,84  
Tanulm. 3,65 3,29 3,60, 3,24  3,42 3,08 3,46 3,15  3,37 2, 97  
Fiz.tev.3,7o 3,15 3,69 3,22  3,78 3,27 3,85 3,24  3,88 3,21  
Kult. 	3,90 3,12 3,85 2,89  3,8o 2,93 3,77 2,93  3045 2,73  
Sport 	3,12 2,66 3,27 2,6o  3,26 2,68 . 3,14 2,57  2,98 2,31  
Közét. 2058 2,22 2,66 2,o6  2,53 2,00 2,54 2,09  2,4o 1,95  
Átlag 	3,46 2,96 3,46 2,86  3,39 2,85 3,38 2,85  3,24 2,67 
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33.  
34.  
35.  
36.  

Pol. m. 
Tanulm.m. 
Piz. m. 
Kult. m. 
Sport 
Közé. t. 

Atlag 

17.  

18.  19.  
20.. . 

21.  
22.  
23.  
24.  

25.  
26.  

27.  

7.  8.  
9.  10.  
11.  
12.  
13.  
14.  
15.  
16.  

28.  
29.  
30.  
31.  
32.  

1.  
2.  
3. ' 
4.  
5.  
6.  

A. B.  

4,13 
4,29 
4,13 
4,29 
3,42 
3,96 

3,50  
3,71  
3,75  
3,42  
2,83  
3,58  

4,46 4,63  
4,67 4,21  
3,83 4,00  
4,13 3,46  
4,54 3,58  

4,08 3,71  
4,13 3,88  
4,00 3,75  
2,96 2,29  
4,00 . 	2,67  
4,71 4, 08  
4,88 4,04  
4,38 - 	3,54  
4,58 3,75  
4,83 2,92  
4,42 2,75  
3,75 2,29  
3,21 2, 21  
4,96 3,83  
3,88 2,96  
3,04 2,46  
1,79 1,79  
2,92 2,54  
2,75 2,54  
4,88 3,13  
3,04 2,00  

3,75 3,54  
3,54 3,17  
2,25 1,83  
2,54 2,29  
4,04 3,47  
4,33 3,98  
3,83 3,26  
4,24  3,17  
3,08 2,40  
3,02 2,71  
3,76 3,17  

"jeles"  

4,43 4,00  

	

>4,01 	3,56  

	

3,92 	3,58  
3,28 2,51  
4,05 2,71  

	

4,27 	3,64  
4,27 3,56  
4,07 3,35  

	

4,22 	3,60  
4,27 2,80  
4,16 2,73  
2 ' ~9 2' i3 

4,70 3 , 73  
3,74 2,72 

	

2;76 	2,22  

1,87 1,79  

	

3,36 3, 3 	3, 01  
3,01  2,74  

2 ,•89 2•,22 
2,97 2,50  
3,40 2,74  

	

2,33 	1.89  

	

2,53 	1,99  

	

3,77 	3,25  

	

3,86 	3,55  
3,94 3,27  

	

3,86 	2,97  

	

3,15 	2,57  
2,81 2,28  
3,57 	2,98 

"jó"  
A. 	B.  

3,82 3,42  
3,94 3,42  
3,81 3,56  
3,84 3,06  

	

3,29 	2,67  

	

3,92 	3,38  

	

4,15 	4,30  
4,07 3,64  
3,38 3032  
3,57 3,21  
4,14 3,26  

d/5-1/ 
	

Tevékenységrendszer  
A. 	B.  

	

0,40 	0,23 	rádió politikai adásainak hallgatása  

	

0,49 	0,51 	TV pol.-i adásainak hallgatása, nézése  

	

0,60 	0,55 	pof.-i napilapok, folyóiratok olvasása  

	

1,02 	0,82 	beszélgetés, vita pol.-i kérdésekről  

	

0,75 	0,76 	részvétel politikai munkában  

	

1,16 	0,98 	részvétel KISZ, uttörő munkában  

1,131,63 

	

1,74 	1,74 

	

1 , 26 	1 , 26 
2 ,0 7  1,98  

tanuláb  
kötelező" tananyag kieg., önképzés  
továbbtanulásra előkészitő tanfolyam  
szakköri munka iskolában, kollégiumban  
mások segitése a tanulásban  

részvétel az otthoni fizikai munkában  
részvétel az iskolai közösségi munkában  
részvétel a kollégiumi munkában  
részvétel isk. kivüli társ.-i munkában  
idősek, öregek ., rászorulók segitése  

szépirodalom olvasás  
tudományos könyv, folyóiratolvasáe  
rádió kulturális adásainak hallgatása  
TV kuli. adásainak hallgatása, nézése  
szinházlátogatás  
muzeumlátogatás  
hangversenylátogatás  
részvétel kulturosoport munkájában  
moziláto atás  
képzőmuvészeti kiállitás látogatása  
kulturális szervező munka  

reggelitorna  

napi egészségügyi séta  
legal=bb egy sportágban rendszeres fogl.  
részvétel kiránduláson, turán  
honvédelmi gyakorlaton részvétel  

részvétel ifj.-i önkorm.-i szerv. munk.  
tömegszervezet munkájának segitése  
pártmunka segitése  
állami szerv munkájának segitése  

politikai tevékenység  
tanulmányi tevékenyreg  
fizikai munka  
kulturális tevékenység  
sport tevékenység  
közéleti tevékenység  

0,15  
0,66  

O,Ó4  
-0,13 

 

0,38  
0,95  
0,85  
0,78  
1,30  

1,35  
0,74  
1,15  
1,24  

-0,61  

, -0  
0,88  

-0,54  

-0,36  
1,21  
1,42  
0,02  
-0,06  
0,68  
0,77  
0,61  
0,48  

0,65  
0,82  
0, 62  
0,41  
0,10  
0,89  
0,79  

-0, 21  
-0,26  
-0;, 2~  
-0,47  

1,82  
0,54  

-0,28  
-0,06  

1,64  
0,19  
0,95  
-0,17  
0,51  

0,64  

2,14  

-0 ,17 
0 ,1 6  

0,64  
1,81  
0,45  
0,62  
-0,17  
0,68  

0,67  

•  
"Tanulmányi eredmény"  

B.  

"elégtelen"  

- A. 	B.  

"közepes"  

A. 	B.  

"elégséges"  
A. 

3,52 
3,70 
3,65 
3,51 
2,92 
3,34 

3,30  
3,32  
3,49  
2,83  
2,46  
2,81  

3,31 
3,31 
3,13 
3,19 
2,31 
2,25 

3,06 
3,00 
2,88 
2,69 
1,81 
2,06 

3,73 
3,80 

.3,53 
3,27 
2,67 
2 080 

3,27  
3,20  
3,20  
2,60  
2,07  
2,60  

3,68 3,74  3,50 3,13  3,33 .3,00  
3,53 3,10  2,69 2,31  2,93 2,47  
2,34 2,24  2, 60 2,00  1 ,87 1,60  
3,03 2,15  3,00 2,25  2,87 2,20  
3,58 2,71  3,00 2,19  2,47 1,60  
4,46 4,15  4,44 4,25  3,93 4,07  
3,71 3,20  2,44 2,69  3,47 2,67  
3,76 3,55  3,55 3,67  2,33 2,33  
3,10 2,46  2,19 2,06  3,00 2,27  
3,74 2,70  3,63 2,69  4,13 2,73  
4,19 3,54  4,00 3,31  4, 33 3,40  
4,11 3,44  3,56 2,81  3,93 3,27  
4,00 3,31  2,88 2,56  3,53 2,93  
4,11 3,49  3,31 2,81  3,80 3,27  
4,28 2,69  3,69 2,13  3,53 2,27  
4,02 2,71  3,81  2,56  3,13 1,93  
2,97 2,15  2,69 2,19  2,40 1,67  
2,55 2,22  1,63 1,31  2,47 1,80  
4,77 3,92  5,00 3,56  4,53 3,73  
3,70 
2,59 

2,72  
2,14  

4,13 
1,94 

2,88  
1,69  

2,73 
1 , 67  

2,04 1,90  1,94 2,00  2,40 2, 00  
3,42 3,14  3,19  2,69  3,40 2,80  
3,00 2,73  2,94 2 ,50  2,87 2,73  
4,54 3,17  4,88 2,88  4,00 2,87  
2,97 2,22  3,13 2,19  3,60 2,47  

2,28 1,93  1, 93 1,40  
2,79 2,22  1 ,94 1 ,69  3 , 00 2,60  
2,01 1,64  1,88 1,38  2 , 53 2,00  
2,22 1,73  2,13 1,44  2, 60 2,13  

3,44 3,04  2,92 2,58  3, 30 2,82  
3,23 2,79  2,85 2,38  2, 69 2,17  
3,75 3,21  3,25 3,05  3,64 2,81  
3.75 2,94  3,33 2,53  3,29 2,55  
3,19 2. 63  3,22 2,45  3,; 25 2,57  
2,33 1,88  1,93 1,47  2,51 2,03  
3,28 2,75 2,92 2,41 3,12 2,49 
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számu melléklet  
Leggyakrabban végzett tevékenységek  

Nem kollégista  

4,07 1, részv.otthoni fiz.m. 3,97  
4,05 2. tanulás 	3,88  
3,88 3. mozi. 3,71  
3,61 4. szépirodalom olvasás- 3,69  

3,57 5. TV, kelt, adásainak néz. 3, 58  
3,54 8. pol. napilap olvasás 3,38  
3,40 20. mások seg.tanulásban 2,71  
3,15 21. napi  eü. séta  
2,44 33. önkormányzati munka  

Szakközépiskola  
4,18 1, otthoni fiz. munka 	4,14  
3 497 2. mozi 	3,97  
3 0 69 3. tanulás 	3,78  
3,69 4. kollégiumi munka 	3,65  
3,66 5. szépirodalom olv. 	3,53_  
3,61 8. tud. könyv olvasás 	3,35  
3,42 14. napi eü.-i séta 	3010  
3,31 15. önképzés 	3,00  
2,93 24.-szinházlátogatás 	2,59  
2,87 30. előkészitő tanfolyam 2,21  

Fiuk 
 

4,23 1 mozi 	3,95  
4,13 2 otthoni .fiz. munka 	3,90  
3,89 3. tud. könyv olvasás 	3,70  
3,69 4. politikai napilapok 3,68  
3,67 5. tanulás 	3,65  
3,63 8-9í kollégiumi munka 	3,35  
3,55 	sportolás 	3,35  
3,37 10, TV kult. adásai 	3,29  
2,24 12. szépirodalom olvasás 3,20  

14. iskolai közösségi m. 3,11  

Kollégista  

1..tanulás  
2. része, otthoni fiz.m. • 

3. mozi  
4 pol. napilap olv.  
5: részv.koll. munkában  
6. szépirodalom olv.  
8. napi eü.-i séta  
15. mások seg. tanulásban  
29. önkormányzati munka  

Gimnázium  
1. tanulás  
2. otthoni fiz. munka  
3. önképzés  
4• szépirodalom olv.  
5. tud. könyv olvasás  

6-7. mozi  
10. koll.-i munka  
14. előkészitő tanfolyam  
18.. szinházlátogatás  
20. napi eü,-i, séta  

Lányok  

1. tanulás  
2. otthoni fiz. munka  
3. szépirodalom olvasás  
4. TV kult. adásai  
5. kolI.-i munka  
6. mozi  
7. iskolai  közösségi m.  
9. politikai napilapok  
33. sportolás  

2,70  
2, 01  ~ 
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",i eles" n 	árt 

1. tanulás 4,63 1, tanulás 4,30 
2. önképzés 4,21 2, otthoni fiz. munka 4,00 
3, szépirodalom olvasás 4,08 3. mozi 3,73 
4. tud. könyv olvasás 4,04 4. önképzés 3,64 
5. előkészitó tanfolyam 4,00 5. szépirodalom olvasás 3,64 
7. mozi 3,83 

11. otthoni fiz. munka 3,71 

"kc3zepes'► "elégséges" 

1. otthoni  fiz. munka 4,15 1. otthoni fiz,. munka 4,25 
2. mozi 3,92 2. mozit 3, 56 
3. tanulás 3,74 3. kollégiumi munka 3;55 
4- kollégiumi munka 3,55 4. szépirodalom olvasás 3 , 31 
5. szépirodalom olvasás 3,54 5. tanulás 3,13 

"elégtelen" 

1 	otthoni fiz.. munka 4,07 
2. mozi 3,73 
3. olvasás 3,40 
4+ TV  kult. adásai 3:27 
5. rádió politikai adásai 3,27 

9. tanulás 3,90 
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Főiskola - esetem Középiskola 

1. otthoni fiz. munka ,4,00 1. tanulás 3,93 
2. tanulás 3,95 2. otthoni fiz. munka 3,89 
3. tud. könyv olvasás 3,86 3. kollégiuma. munka 3 ;82 
4. mozi 3,81 4. mozi 3,62 
5. szépirodalom olvasás , 3 77 5. szépirodalom olvasás 3,54 

S akmunkáské Ezo 8 általánoé 

1. otthoni fiz. munka 4,26 1. otthoni fiz, munka 4,10 

2. tanulás 3,98 2. tanulás 3,95 

3: mozi '3,80 3. mozi 3,81 

4. szépirodalom olvasás 3,74 4. szépirodalom olvasás  3,59 
5. kollégiumi munka 3,70 5. TV kult 	adásai 3,52 

33ef. -len ált ., isk. 

1. tanulás 
2. otthoni fiz. munka 
3. mozi 
4. kollégiuma. munka 
5 :  TV kelt, adásai 

•4 11 
4,00 

, 3,84 
.3,75 
3 :39 
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7. számu melléklet • 

a,/72/ 
1. Boldog családi élet 160 0 
2 	Boldogság 	• 18,2 
3. Kiegyensulyozott harm. élet 14,6 
4. Megbecsülés 8,1 
5, Rendezett anyagi körülmények 108 
6. Béke . 6,7 
7. Családalapit ás 5,2 
8. Gyermeknevelés 2,9 
9: Szeretet 2,0 

10. Becsületesség, jellemesség 1,3 
11. Választott pályán dolgozni 1,6 
12. Becsületes munkavégzés 1,1 
13.. Munkaszeretet , hivatástudat 1, 6 
14.. Jó munkahely, 

	

	munkatársak ,jó 0 0 4 
15 	Munka elismerése 1,3 
16. Emberiségért dolgozni 2,5 
17: Társ. számára hasznos tev. 2,9 
18. Internacionalizmus 0,2 
19. Hazaszeretet 0,2 
20. Szabadság 
21. Közösségi szellem 0,9 
22: Önképzés; önmüvélés 2,b 
23: Személyes életcél elérése 2,7 
24. Segitőkészség 0,8 
25. Barátság 
26. Humanizmus 0,8 
27. Igazságosság 0,2 
28. Jo emberi kapcsolatok 1,1 
29. Küzdoniakarás, akaraterő 0,2 
30. Megértés .: 
31.g-'észség, egészséges életmód. 
32. Oszinteség, nyiltság . 0,2 
33. Utazás, kirándulás - 
34 .. Felelősségtudat: 0,4 
35. Sikerek a munkában 1,1 
36. Szórakozás = 
37. Pénz 0,2 
38. Örömszerzés másoknak 0,4 
39. Politikai helytállás,elvhüség 0,4 
40. Sportolás, sportszeretet 

Megjegyzés: 
a - legfontosabb érték 
b - fontos érték 
c - még jelentős érték 

25,6 
7,6 
8,8 

18 ,,0 
20,0 
7,6 

12,4 
6,5 

15,5 
19,8 
13,3 
12,1 
•11 , 0 
7 6 

9,7' 
2,9. 
7,2 
7,2' 

12,8= 
...9 .., .0 	. 

5,6' 
. 	.5,8  

3,1 
7,4 
60 
7,4 
6,1 
6 3 = 

51,3 ; 28,7 
30,6 
33,3 
35,0 
23,3 
23,2 

	

15,2 	, 
20, 6 
28,5 

	

21 ` 2 	, 
20 , 6 
18,7 
14,3 

4,7 3,4 9,4 
0,9 1,1'  4,5 
5,2 4,5= 12,6 
0,4 1,1, 1.7 
2 , 0 4 , 5 6, 7 
1:6 1,8• 3,4 
5,6 6,5 13,0 

19,3 19,3 40,6 
3,4 2,5 8,6 
8,3 9,2 18,3 
7,2 9,0' 16,2 
88 3,8 13,4 
2,2 2,5 4,9 

15,1 11,5 17,7 
11,9 2,2 14,3 
9,4 1,8 11,2 
4,3 4,9' 9,2 
4,5 4,9 9,6 
1,3 4,5 5,8 
5,6 5,2 11,2 
3,4 3,6 8,1 
1,6 3,1 4,7 
2,0 2,0 4,2 
0,9 0,7 2,0 
2,9 3,1'  6,4 
- 3,4' 3,4 

Értékorientáció  

Ö sszés. tanuló 

b /V c /így/ össz.. 



Kollégisták ' Nem kollégisták 

e 

18,8 

17,4 
15,2 
8,0 
6,7 
4,5 . 

I. Legfontosabb értékek rangsora 

Boldogság 
Kiegyensulyozott élet 
Boldog családi élet 
Társadalmi megbecs. 
Béke 
Családalapítás 

1. Boldogság 
2. Boldog családi élet 
3. Kiegyensulyozott élet 
4. Társadalmi megbecsülés 
5. Béke 	. 
6. Családalapitás 

17,6 
16,7 .  
11,8 
8,1 
6,8 
5,9 

I. Fontos értékek rsvgsora r  

1. Boldog családi élet 	240 . 4 Boldog családi élet 26,8 
2. Rendezett anyagi körülm.21,3 Önképzés, önművelés 22,8 
3. Társadalmi megbecsülés 20,4 Rend. anyagi kör'izlm. 19,6 
4 	Becsuletesség, jellemes. 20,4 Becsiiletesség,jellem. 19,2 
5. Cinképzés ., önművelés 15 .,8 Választ.pályán dolg. 17,0 
6,. Jó emberi kapcsolatok 15,8 Szeretet 16,5 
7. Szeretet 14, .5 Társ,-i megbecsülés 15,6 
8. Akaraterő 11,8 Becsületes munkavégz. 14,3 
9. Családalapitás 	. 10,9 Jó emberi kapos. 14,3 

10.. Becsületes munkavégzés 10,0 Családalapítás 13,8 

III. Az összesitett értékeknél ..elentkező nagyobb eltérések 

Kollégisták .javára Nem kollégisták .javára 

1. Hazaszeretet 5,5 Kiegyensulyozott élet 10,3 
2. Humanizmus 5,1 Választ.pályán dolga 8,7 
3. Társ.számára hasznos tev.4,6 Sikerek a murkában 7,0 
4. őszinteség, nyiltság 4,2 Közösségi szellém 6,8 
5. Társadalmi megbecsülés 4,1 Munkaszeretet 5,6 
6. Becsületesség, jellemes. 3,7 Önképzés, önművelés 4,4 
7. Családalapítás 	- 3,5 Béke 3,3 
8. Egészség, egészs, életmód 3,3 Szórakozás 3,0 



Gimnázium  

I. Legfontosabb  értékek rangsora  

17,8  
16,3  
12,5  
6,3 

 

6, 3 
4,8  

1. Kiegyensulyozott élet  
• 2. Boldogság 	 . 

3. Boldog családi élet.  
4-5. Társadalmi megbecsülés  

Béke  
6. Családalapitás  

II. Fontos értékek rangsora  

1. Boldog családi élet 	29,3  
2. önképzés, önművelés 	24;0  
3. Becsületességjellemes. 20,2  
4. Társadalmi megbecsülés 18,3  
5. Rendezett any. -i körülm„ 17; 3  
6. Jó emberi kapcsolatok 14,9  
7. Szeretet 	14,4  
8. Munkaszer.,hivatástudat 13,0  
9. Küzdeniakarás,kitartás 12,5  
10. Választott pályán dolg. 10,5  

19,8  
19,1  
11,4  

9,7  
7,2  
5,5  

22,8  
22,4  
19 ,4  
18,6  
17,7  
16,9  
15,2  
14,8  

14, 8-  
12,2  
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Szakközépiskola  

Boldogság  
Boldog családi élet  
Kiegyensulyozott élet  
Társ.-i megbecsülés  
Béke .  
Családalapitás  

Rend* anyagi  körület. 
Boldog családi élet  
Becsületesség, : j ellem.  
Családalapitás  
Társ.-1 megbecsülés  
Szeretet  
Jó emberi kapcsolatók  
Választ, pályán dolg.  
Önképzés, önművelés  
Becsületes mui ►kavégz.  

III. Az összesitett értékeknél jelentkező nagyob  el  érések  

Gimnnazisták javára  

1. Kiegyensulyozott élet  
2, önképzés; önművelés  
3. Munkaszer,,hivatástudat  
4. Társ. számára haszn.tev.  
5. Humanizmus  
6. Közösségi szellem  . 
7. Becsületességjellemes.  
8. Emberiségért dolgozni  

Szakközépiskolások .savára  

11,7 Gyermeknevelés 	15,9  
9,7 Családalapitás 	12,8  
5,7 Rend: any. körülm. 	12,1  
5,7 Barátság 	 7,7  
4;8 Megértés 

	

7,6  
4,4 Társ.-i megbecsülés 

	

6,4  
3,7 Választ. pályán dolg. 	5,5  
3,7 Politikai helytállás 

	

5,0  
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1. 

Lányok Fiuk  

Le 	ontosabb értékek r_ogsora 

1.  Boldogság 	18,4 ; Boldogság 17,5 
2.  Boldog családi élet 16,4 Kiegyensulyozott élet 16,9 
3.  Kiegyensulyozott élet 12,9 Boldog osaládi a élet 15,3 
4.  Béke 748 Társ.-i megbecsülés 9,0 
5.  Társadalmi megbecsülés 7.4 4 Családalapitás .  7,4 

6.  Gyermeknevelés 4,7 Béke 5,3 

II. Fontos értékek rangsora 

1.  Boldog családi élet 29,7 5nképzés, önművelés 23,8 
2.  Társadalmi megbecsülés 19, -9 Rend.. anyagi körit lma.. 20,6 

'3. Rendezett anyagi körülm.199 Becsületesség;<jellem. 20,6 
4.  Becsületesség,, jellemes. 18,8 Boldog család; élet 20,1 
5.  Jó emberi kapcso7`atok 16,0 Szeretet 18,0 
6.  Választ©tt pályán dong. 15,6 Társ, , -i megbecsülés 15,3 
7.  Önképzés, önmüvélés 15,6 Családalapitás 14,8 
8.  Szerétet 14,1 Jó emberi kapcsolatok 13,8 
9.  Becsületes munkavégzés 13,3 Akaraterő 13,2 

10.  Humanizmus 12,1 Megértés 10,6 
11.  Munkaszeretet 11,3 Becsületes munkavégz. 10,6 
12.  Akaraterő 	. 11,3 Munkaszeretet 10,6 
13.  Családalapitás 10,5 Választ. pályán dolg. 10,0 

III. Az összesitett ért ékeltnél jelentkező nagyobb eltérések 

Lányok javára Fiuk ;i ayára 

1.  Gyermeknevelés 12,8 Családalapitás 12,2 
2.  Boldog családi élet 12,7 Cinképzés, önművelés 9,7 
3.  Választott pályán doig. 8,3 Becsületességjellem. 6,8 
4.  Humanizmus 7,4 Felelősségtudat 6,2 
5.  Boldogság 7,0 Barátság 5,9 
6.  Rendezett anyagi körülm. 6,3 Szórakozás 3,7 
7.  Becsületes munkavégzés 5,6 Pénz 3,6 
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"Apa iskolai végzettsége"  

I. Legfontosabb értékek rangsora 

Főiskola-egyetem Középiskola 

1. Boldog családi élet 18;1 Boldogság 15,8 

2. Boldogság 15,7 Kiegyensulyozott élet 15,8 
3 Kiegyensulyozott élet 15,7 Megbecsülés 10,5 

4 Megbecsülés 7,2 Béke 6,6  
5.  ' Béke 7,2 Családalapitás 5,3 
6.  Emberiségért dolgozni 6,0 Szeretet 5,3 

Szakmunkásképző 8 általános 

1: Boldogság 20;7 Boldogság 18,6 
2. Boldog családi élet 19;6 Kiegyensulyozott élet 15,4 
3. Kiegyensulyozott élet 14,1 Boldog családi élet 11,5 
4: Béke 9;8 Családalapitás 7,1 
5.  Megbecsülés 8 7 Béke 6,4 
6.  Családalapitás 6;5 Megbecsülés 5,8 

Befejezetlen általános 

1. Boldog családi élet 	34,2 
2 Boldogság 	 18,4 
3i Megbecsülés 	 13,2 
4. Kiegyensulyozott élet 10,5 
5. Rendezett anyagi körülm. 5,3 
6 Munka elismerése 	• 5.3 
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Jisszes értékek rangsora 

Főiskola-egyetem Középiskola  SzakmunkfiskéDző 8 általános Befelezetlen  általános 

     

1.  önképzés, Ummilvelés 47,0 Boldog családi élet 46,0 Boldog családi élet 54,3 Boldog csalédi élet 53,1 	Boldog családi élet 60,5 
2.  Boldog családi élet 44, .6 önképzés t ömmüvelés 39,4 Megbecsülés 	39,1 Rend.anyagi körtilm. 42,4 	Rend.anyagi körülm. 55,3 
3.  Megbecsülés 32,5 Becsületesség 31,5 Onképzés, Unmüvelés 39,1 Önképzés„ Onmilvelés 40,4 	Megbecsülés 39, 6  
4.  Boldogság 31,3 Kiegyensuly. élet 29,0 Becsilletesség 	35,9 Megbecsülés 33,4 	Önképzés,önmüvelés 34,2 
5.  Jó emberi kapcs. 30,2 Segitőkészség 27,6 Rend.anyagi körülm. 35,9 Kiegyensuly. élet 32 0 1 	Kiegyensuly. élet 31,5 
6.  Kiegyensuly. élet 30,1 Jó anberi kapcs. 25,0 Jó emberi kapcs. 	31,5 Boldogság'  30,1 	Szeretet 26,3 
7.  Választ.pdlyán dolg. 27,2 Boldogság 25,0 Kiegyensuly. élet 	29,3 Jó emberi kapcs. 28,2 	Becatletesség 26,3 
8.  Munkaszeretet 26,5 Megbecsülés 24 , 9  Boldogság 	 27,2 Családalapitás -27,0 	Munkaszeretet 26,3 
9. Becsilletesség 24,1 Béke 22, . 4 Becsületes munkay. 	26,1 Becsületesség 26 0 3 	Boldogság 23,7 

10.  Béke 24,0 Akaraterő 22,3 Családalapitás 	25,0 Béke 24,4 j Családalapitás 23,7 
11.  Rend.anyagi körülm. 22,9 Rend.anyagi körüli. 21,0 Béke 	 23,9 Szeretet 23,7 	Választ.pályán dolg. 23,7 
12.  Becsületes munkavég. 21,6 Becsületes munkavég. 21,0 Szeretet 	 19,6 Választ.pályán dolg. 21,8 , Megértés 23,7 
13.  Családalapitás 20,5 Szeretet 19,7 Gyermeknevelés 	18,5 Barátság  21,2 	Gyermeknevelés 23,6 
14.  Köfiösségi szellem 20,4 Választ.pályán dolg. 18,4 Munkaszeretet 	18,5 Becsületes munkavég. 17,3 	Jó munkahely 21,1 
15.  TeLra.szám.haszn.tev. 19,2 őszinteség onyiltság 18,4 Jó munkahely 	16,3 Gyermeknevelés 16,7 	Béke 21,0 
16.  Segitőkészség 18,0 Munkaszeretet 18,3 Akaraterő 	 16,3 Segitőkészség 15,4 'Becsületes munkavég. 18,4 
17.  Felelősségtudat 18,0 Család4apitás 17,1 Választ.pályán dolg. 15,3 Munkaszeretet 12,9 	Segitőkészség 18,4 
18.  Szeretet 15,7 Humanizmus 17,1 Segitőkészség 	15,2 Jó munkahely 12,9 	Munka elismerése 13,2- 
19.  Barátság 15,6 Közösségi szellem 14,5 Társ.szám.haszn.tev.14 # 1 Humanizmus 12,2 	Barátség 13,2 
20.  Jó munkahely 14,4 Munka elismerése 14,4 Felelősségtudat 	14,1 Egészség t eg.életmód 14,1 	Kdzösségi szellem 13,1 
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"Tanulmányi  eredmény"  

1.  Legfontosabb értékek rangsora  

"Jeles". 
	, 

16,7  

12,5  

"Jó"  

18 01  

18,1  

i6,9  

1. Boldogság 

2. Boldog családi élet 
3. Emberiségért dolgozni 	'12,5  

Boldog családi élet'  
Boldogság  
Kiegyensulyozott élet  

4. Társ.számára haszn tev.`'12,5  Megbecsülés 	; '8i ~5  

5. Megbecsülés 	' 8,3  Béke  405  
6. Gyermeknevelés 	: 8,3  Családa apités  :  4.5  

"Közepes"  "Elégséges"  

1. Boldogság 18,8  Boldog családi élet 12,5  
2. Boldog családi élet 14,6  Boldogság 12,5  

3. Kiegyensulyozott élet 14,1  Béke 12,5  

4. Béke 9,4  Családalapítás 12,5  

5. Családalapitás 5,2  Önképzés, önművelés 6,3  

6. Rendezett anyagi körülm. 2,8  Kiegyensulyozott élet 603  

"Elégtelen"  

1. Boldog családi élet  20,0  

2. Kiegyensulyozott élet  20,0  

3. Boldogság 	' 13,3  
4. Megbecsülés  6,7  
5. Családalapítás  6,7  
6. Családszeretet  6,7  



"Elégtelen"  "Elégséges"  

  

"Jeles",  "Jó"  "Közepes"  

  

      

62,6  

45,8  
`4i,7  
'41,7  
'37,, 6  

'370 5  

~ 

3393  
29,2  
"29,2 

 

29,1  
25,0  

;25'0  

20,9  
20,8  
'20.,8  
16,7  
16, .7  
16,7  
16,6  
12,5  

s  25.8 
 1.  

Összes értékek rangsora  

%  /o  

l• Önképzés, ötvelés  

'2. Megbecsülés  
'3. Boldog családi élet  

'4. Becsületes munkavégz  
5..Becsűletesség  
'6. Humanizanu s 
7. Szeretet  
8. Közösségi szellem  

9• Jó emberi  kapos.  
10. Ség3.tőkészség  
11. Társ.szám.haszn.tev.  
12. Béke  
13. Boldogság  
14,. ,  Kiegyensuly. élet  
15. (7szinteság,nyiltság  
16. Rend anyagi körülm.  
17. Emberiségért doig.  

18. Hazaszeretet  
19. Gyermeknevelés  
20. Münka.szeretet  

Boldog családi élet  48,6  Boldog családi élet  54,1  Boldog családi élet 50,1.  Boldog családi élet  60,6 
Önkép zés,. önművelés . 44,1  Rend. anyagi körfilm.  38,9  •  Béke 	. 50, Rend. anyagi körülm.  
Kiegyensuly. élet  . 33,8  Önképzés, önművelés  37,.1,  Családalapitás  37

. ~ R  Megbecsülés  46,7  .~ 

Megbecsülés  33,4  Megbecsülés  32,4  Becsületesség  'Jó emberi kapca ..  40,0 -  

Becsületesség  ,32,2,  Boldogság  31.,1  Rend. anyaga. körfilm.  31,4 Megértés  40,0 -  

Rend. anyagi körűim.  ,30 9 6  Kiegyensuly. élet  30,5  Becsületes munkavég.  31, ,  3  Választ.pályán dolg.  33,3  

Jó emberi kapes.  30, 0  Jó emberi kapes.  24,9  Választ, pályán dolga  25,; 1  Vice  26,7 `  

Boldogság  28 •  3  Béke  24,4  Közösségi szellem  25,1  Szeretet 	' 	. 26,7'  
Szeretet  15,4  Gsal .ádalap itás  23,9  J6 munkahel y  25,1  'Barátság  26,7?  
Családalapitás  ,23 0 7  Becsület esség  23,9  Önképzés„ önművelés  25,i  Gyermeknevelés  ' 26,71 

 ,. 

Segitőkészsé g  22,0  Választ.pályán  dolg: 23,0  Barátság ;  25,1  Önképzés, önművelés  26,6  .f , 

Becsületes munkavég. 21, . 5  Munkaszeretet  18,8  Boldogság ' 25,6  :Becsületesség  26,6  

Munkaszeretet 	'  20,3  Becsületes munkav.  17,3  Jó emberi kapos.  25,0  'Kiegyensuly. élet  20,0 ,t  ,,  

Választ.pályán dolg. .  20,3  Barátság  16,9  Kiegyensuly. élet 	' 1808 ' `'Családalapitáe  20,0 n  

Béke  1948  Szeretet  16,4'  Gyermeknevelés 	, 18,8  Jc5 munkahely  20,0 °  
Akaraterő 	 , 17,, 5  Gyermeknevelés  15,9  Munkaszeretet  18,0  'Égyéni életcél elér, ' 20,0 ' ' 

Barátság  15,2  J6 munkahely 	 ' 15,,0 Társ. . szám.haszn.tev.  18,8  'Segitőkészség  20, 0: ~ 

Közösségi szellem  14,7  Segitőkészség  14,6  Hazaszeretet  18,8  'Őszinteség,nyiltság  20,0 :  

Humanizmus  14,6  Akarat erő  13,6  Megbecsülés  12,6  'Becsületes munkavég.  13,4 :'  
Jó munkahely  13, 6  Társ«szám  haszn.t ev. 13;,1  Emberiségért dolg.  12,6  Igazságosság ' 13, 4'  
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