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As z tx; icx 1 ietWOOMMOR10m ob jektfir f eiWit1ax~,,ye i
:íl.tal Z e ls zivaro hozott i-.óí+ilis e k Ogyike a aildt41I0 —
riit,b probltka akmak a ir36l yi aé ~r Cáye~trlair:► i ektiv
te;m. lman.yozása.

A n,éptü maGe k tvrt::na l3 mfovmá16 ereje az e gpmác t k$ve—
tő táreacia lmi te nciezc. re kben Yokoz.a tosmn nvve kQ da tt és raá.n e) sd`3(;i18c megváltozott. aLii.1 imesBabh foku t ,V•ane^ITSi Ataia.
kulás karült napieeadro , anal. impspbb foku volt az átela—
kul.áat kitamoló MOONMISMk tudratos©á4a, an.nál na gy obb erbvel vettek rúszt be.%

annál kcivetke7atormbben„ talje—

sebben ha j to i;t:ák vég20 a t410106..; lmi áta lakuláot.

♦ leoa3a3ista farMait t.eazi a 2 arIne:?szebm:n50n

101100004 a néptamag©k törtimOl.emtozma].6 ozorepát, 6o Ly.zte••
t3re jőnak
Waili a t`elleMiekat; a tömeglit tiirténc
ina je a iftintakoiiimiles. !Ne~s Dv zs ü 1956, 441/
A prole tardiktatuia győzelme

után

a mindjobban arag -

dó és ezóia: Ubbkörüvé v616 demokratizmus biztoeitla a vLpr
tömegek tuvükon,yaégónos: lagtJl.jQSObb kibontakosaildt. A pro —
latá.rforruc.ia'lc=:a győzelnótűl az az,.yetemee népi áll.anon ka

r+: s z tül a kommunista társadalmi öniga aep tósig o=a tan
te véks niOW. tsvüla ten g különböző sza rvo za ti formákban*

—

mitx3inkAbb fokozódó mértékben r~,yilvánul

..

e • inptsr1160k
-

aktiv és MOW nessollte le a tr.'meada lü 61.41•114 ea ját
éle titlark tilia,riti4Aban

■

.

As emberek t1rC iv itáza és tuc3r3 t,os t árenáabü Ibigezeseséc,a, mind a fie rme 1Si, gazáaoóGi

tavékonyo► éeben, mind

a polititazi és kulturzlio életben nemooa.k 1.9hetón6cOnt,
ba nem Qbbsn az öjVzafainklben a azocio li.ott+ éo a keileanlik.
raal
tr~ tiroadalom rsQgva:ldiaajoiaak c,zM„ü,,~at Lo zf V fQ1
iae je lentkazi t.
A táreaAiL lan vfa lamo ariyi tads tüeles 1.741-^ A,,

~~
.

i te- ►

v ókanyabOlaik e L;yra na -yobb s zP r9pq elleteMalkaplA fa ltéteUzi az e wes ember f© jlóct6aét, a szooipli4ta, il1a ~

k~

mtxniata mrilerőzótlia ie vilá<pnei7Q t kt a3r3ktilir-_ it, a a2.xialiss.
ta-kommuniata mótiosa, ado #ondolkod.ó argterek lóte$+Saót. Az
u j eall.bess üaairielkiltét ki3zve tve aliababemaa az a ayai,i..

tectneld Wizit3

a rpzdasúzi atelettutlf. A o^ecaélyi•.

aó 13 közvetlen aliititói azonban az
~i melyek kifQ jezódeme, naub j8kt,ivizálCx?!ur a oMor:::lyi-

üli t!arta}.ma• /Ail nisei' 1%2, 532/

..

A eze mál3406 sOkoldalu f e ;11 ."44,sóne k 16.411144a. *MI

11.11•00dtlai ersiica`gle t, arae I.y tjanrsulyovlz

tt

mall* eigit
...,

itivekvő 9ztiX'Qp6t a ozxi.alistn amber

lb a

n zükaéglut tüzte napirendra oktetAoi ranasairaili i ♦vábbfe J.
le szt6aének f a lad«ta.it. /1 95 1. évi

1aiiián,y

a WOW

716rpköz társaeág okta tás i rQ tic?;; zu réről/ L z íx E,Olarafetea

antoaabb oélkttliaos a azoe lia tu. 'Urea& lei 1.11140011.111k
Lie ta 1.10 koraz
2.60

lakit claa a

li9"y&

ok-jallWei

nta •

bilitoikoaysileinuk f okosiffts as iskala (ba

61e t kapcso1atáxk okoldala 1.-aúlyitiomilik A asoralóaulás

magua lax*

utitql Wadi)eilezefoazzI

l9t-.41/ az Osman 6ve kbe 11 katiVezb C nJu1atot uredmiely2zet1 a
ne ve ldnunka baték onzia,:.1a;A fokorusa rúa., melssek

t 63a többe k közö

uz • lioGy z okta Miss éu

ciaolásárta iriakyuló 1itcbxiiai u lv

iu léa iiasszamp.

á gy akorlat

koz oks a f izikskot inaka • a tareada luilag haa woo te v éke
0,7; s

i;e

1=Sai gyt, korlatak

oradi

okta Laid fokozu L; ban asalisnusodta.k. I

L4lk

távol vaunk iriée

.1,0E2414
1. lje a segvalóaitlistit 61s

a

:te lea tiny s -,otz, a raft* • alLigIL *re

,

i U4190111

ta-

aulatjusécunk köze le bb ke riilt az 61e tz s a frikorla ts a
tdraada.loi tapasz Woof; valuadt;os pro lheálhess' joult a
termelői éla thiva tAsok Attealaan aii1ai =aka
érdeklődőse.
A mikor a bars:, oriányos " tanulőiskolak" a z oc ialis ta
munka lakolavii. a .kAkitaisa nap ire .adre kerillt aickor seam*

a:oról volt az6, tioGy. z iskolat a raunkara itpülő
triérkya ibis 1.041tau1s:,

Fa

e la C's orbits

rról, how a aunka-

iskola aokka.1 isikább inalsozló tarok la ba t a k_sk........
, zo
liata
.

1a:uturtis kielakilieNiebe wimt ahoGy az iutellaktLaila

iakalák Ira la ha is Isimiteek, AMBEL
ta. József, 1965/

-

A 0,2 oc is lista 11001c11.0rtásnak po c? f{; o kzr;lk

aktivj.tiaa

von 'Am a aiMAWAilifi iÍM41010E621
.

libban az ö o s r.af ilizésbs n Waft

Ispwlóí alcair#aii

problémia ► "t3A4111111.11110 Mattoe alfaMisiibilp$ a szocialista

ii :111Ub8.n. A tm#►aiak aktfifit4gtinsk alap a lvro teraéaaa to san
n,; MOO1t#t didakt v ona eski a taili:161aaaig 41. ~
C.rCikon va1L aktiv réaz7ót,4t3411414.
be n 6s a

-

11410110014`-

wem ly

re ü lisaaike

n:, lynek a s41.nul8k novQ16s6ban t tavZ:1-4114:14104aa k
ir;rrv iVísita31 éznrénye aülnia kv 11.
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a lyokba rt an.~sk a
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Wow k, ~,.c; ly ;; z.i 3:Ints "6 taparigii1k o llo iliZ° a '‘;‘.111,. léi aktivitás
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tanulói aktivitás torcin jqloallierŰ LiirijoQlkolt

ecyik oku tőb'oek Liizőtt ab ien kcrasend;
k6rdésv

atiia

mind a ~1a

#M~~

d ~+.

~

bow aft aktivitás

ki: ol ~ ozutfiy~ ~. v cx~ ia ui:azik
e
p~c h3i..~~a 4 aa"9 ~z ~ W u i9.x ~„ i.1v Is6~ ,

l.ités figér;y6re .
"s i

Qlndottanól iöÚvJ

mind @ Wale tilt

T,;.Icor]aati v o ra tk.ozázt:,Fn id3zzore tuaaizis3yos
j

alan3;kezik a

ü i szamdlyie ►~f~

lézar:a::nt

pszicholő ~~i~a~ viz ~~álz;tá~rl~z~lbfoE,lalkoztís. Témánk
dolgesioiatil azt a cólkitüz st köve ttiikt hogy
1. Feltzi.rjak a szvmdlyiuói; túrsaci :lrai a ~ ,ivit ~
gan ds 1141114110.1s e lra6lg ti alap jait;

-

.

2. *1e srsiNg a tanulók társadalLti aktivttiligimit
t:4it~~ ~~~

~~payilr ~uw3ó

3. Vizegá.l.jük a

forri_.it;

iiiiidalaí

aLtivitbs pszichikus

ssze tev at;
4. Ösazejauonliiillk

lktivit;áora utaló

ta.nultnányi ós te rue 1ste vats as* aot ivies it.

A vizo r:->:Zc A t
v3tkQzű kutn~.táa

inak me ewalóeitr'i.s dhoz a kö-

4 a ilia

zt:uks at a szc;k:i.rodalom

c.anwlmányozása; b/ aat narok ős tanulók kiilc3uböző iQr.olai
ős i s kol,:uz kiviili tavókanyof:Liéna k folyar.latoe GP3.gyelóae R

c/ kórdőiv; c1/ ti o1; , ,:za t:1.rAs /ólményi,a u..ámoláe/y a/ uLzréni
ős o a oportoa blazólge tits 2/ szom6lyo u zészvlite 1

tanu-

16k tM,ini1liliba ~iacid ~ .

• lbw
e t;'c:nyyfe lt_4§ rnóc3szer..e k e

vSlb

tek.i.nty tte1 illeiloedtünk
end.rze rbe n

alknl-

Ina zi3lims. ' o*_ntioor.r.k tar-tottuk ante how az egges mód3zpz e k
A lt ai
r~

gasirti a c3,a tok ténye k

i ai

xn©1 teljtsabbé totzrokszómu.~a a vizsgiat priibldlitasa

való tó jókozódíxat. A nnik a lle nd/rs e hogy a z ugy,tefIlerie
an:= toclikui e 3 j,i.:°..:.sot:ra kamliouldNialink f

u lnünka is

tncgie UGy vál jük, hogy e zek korab Judo ió ja to 1 ~ t;a 2ua zta a

k~ lex

pszichol ~~:3m i ~ ~a~ó~► iai
—

áie t;észitő
.
aezközkOnt fa

kis ~r~et bizonyos

lene i t .

tuk a tname tofaarfe 1v6te3s—

Ice 'G I s L. tibláaatok s Alta* #lkóeZíldella6l alka zt uk a
ma tematikai statisztikai
s {;yszezUbA ttlx;r,?o r it.

mindiammOciftimmasu
1. A tAmmiplmi a

_

AKTIVITÁSÁNAK Wat3HOI,tX*IA I

t

•é t

A tár©adalai aktivitásnak taint szQraólyiaógtula jdorrs:í(jlak

pszichológiai jellemzése asak meghatározott ozeraé--

lyisóbytruktur&Val való ös:izefligi;éeóben látszik nagoldharY1. ct G
tónak. Szért amikor a társadajsi aktivitlie a ezömllyisáF;otrukturúban alfoglalt :lolyóL igyekezwalt aegAli.apitani
és tartalmi jo gy0 it feltárni, rnindmi he lötl aI! igttivitóar:3a

iIlti ,

~

nó~

Os e be

tul.~ donna 1 val. •

t~ r

ze ~ Ü

f+,°

kall e leae zriÜnk.
Az embe ri aktivit4s, a környa za L4:01 való állanc36

kapcsolat realiz:i7.ísa a azemélyisbg létuz s4•n,ok alapvető
feltétele, ugy nakkor a o zerii.lyio4g f e jl , ;: :,=sf:na kil kibonts»
koz ~~:suna.k forrása is. l pizicholóGíátx ~n az 0mbari aktivitár3 három alapf ormJx jótt kiilönböz te the t jtik moo az őoz tit1TlÜL ,

a.ktivit•áAt- ; a külső tárgyuknak a eziiksó61a i:ek
kY.e lágitc`:s ére irányuló e l®ra jó ► titzi0r'ban é© a környezet kövotalraőnye iheta való alkalmazkodásban megnyilvinuló rvtmo-

dulctiY aktivitást; ős végül az alkotó aktivitást, melyet
valami ujnak a létrehozása ás a személyiség önfe jl6léaéra
irányuló tudaton törekvés jellemez. /401/013qv 1965. 7d-79/

1111 hcromfUe aktivitás kieg:;sziti á e felt6telezi eff$4444

4,11W rif:

"

,

4

1

ás a fe jiűiiLsa f olyamis Sus 3rspulLiv ba a reproduktiv 11011Mfi ►vit.uar. épülve fokosatosari bonimbeift ki a aza móly~ ~la
kotó aktivitása.
Lick József /1967. 129/ a az3
s- játos viszony~ t jelant aktiv#till

lyita. M et kürnygzot

so iietiiiigbe u a azem6-

lyisa bg strukturális e lame ivel való as zefü ,r~ tirj© fel.

A szeaélyisú{; aktallit:`.s ,:itan alsó fáziskónt órtelmaz i a
sziikaöz;le t;a k, éz+it~ k, ciao* é].ta 1 de teraiu:i].t be l, 3 to vLke n..ysaágo t, EIfl lyn,a k Q are.1164011mt j a 7A ntiT0114e k a te vól.cs nV.a.

s ég raptly urn

011114041 a
.

vititsának formai ú®

továbbá a Illiesályiaóg akt-i,

oldalát, melyba1 a for::k..1,

oldalt az o. dinamikus, potancis:ii.a állapot, bcr 1a6 i'® «üitét; k.pe

az ambert állandó

nigh ezitósare, u jabb c:u

ujabb milks ógle te k, érde k.o k kia ldgl,tóaóro , u ja úb és ujabb
célok ulórósóre ösztönzi. A Qzem;':;lyioe.:g aktivitásának .~.~
taliai oldai la a azükaégle te knak, érde ka kxs.ok ós cél knak
a tev6kgnyaóg folyar,sutában. változó jellegótiil és

~

x talTaa-

tea
A hhaz, hogy a

zo~:~~ól~aktivi ta8~~~ tartalmá

~ fsrM1t ki,il©nbtizú ös.,zvi'ü ; ;L;c;;;e I:bQn feltárhassuk ós

ta>rtaulmán,,yozr3asouk, adosikjtsrt 1ött imetu Miünk kü I3 ► . mamisa a
azn©élyi.~ .;tulajconaáo4.114

,

1ar~áerüa {go —

ke to melye k u z a izt>a r és a kdsigIStte t kd lo sSnha át re
rss~►16 folyamat be 16 45 fo itóte lo iként je le ntko 2n,e k.
A szorraályieóg satrukturáj$t mo4ailat:íroz6 pazicholá-

- 9 f

-

giai dom,in<úsolat lacujabb fila1tirocialom as ambornek a
kapeso—

ve► lú3ághoz fü2"ció hauesféle
].a tában

r© z« 1éshe ^

real: a/ a ffiuukidlaa, a

val6 visas. tetvókenysógh b/ s.z ob jok.tiv vfalí~ sdchoz va16 viszOlfr ibialO te 1s,/ s c/ a tdrsa k',l ~ , ihoz való v i3:i onzi
7.©3:s6lyis-101110111111rai. viQZ onyok/.

Az oíabeinsik tav6ka nyo &tftan., 130,.p.tnrtásaban, kűrnye—
zn Léve 1 rut lizálóeló viszonyát 12i.11 .66 gild G rna L;kia ;:ároz:: ,"eY:, a
legra<a tpimbb

szinten s z.a b:x lyoLZ ík aá1 di.a?cslti;ikus
szeme:lyi:;óg

köLastinbatűsba.n
v'í tti

4311~ Jd ós :i Q 1.:~a ma . A személyiség e strukturális
;

e.z.-amri iben a képe sotto és a tenpa :La:su _itum vonatkozásában a
.~a~,§ -~.,~ c. ~e~o~zii~ .~lt~á;

;

•o~
fi

ke 11 kiemelnünk, ami ba foiyásol—

ja a., aktivitás tartalmát ós f ur:Ait. A harmadik strukturális slaps lam — az

össze to tt foollnál)an benn—

fo,;]altgtik a szükségletek köre

az érduk.lűclúe, aü eszmé-

■ i~ rri

nyek, e ► 1011141alozat ós az rkacsi arcula t. Als i.rraL:yult®áE;ot
a 1N
ont oge

11ittuzm

Gru lAóbb szinten

as

s orc.ln lekésőbb kaalajp11t #lamildt te ~r ir~ t jük ~

araely az emberi tevékenység 1émegRio$ltes

psz,ic:h:i.kus

regulációját valóeitja rae g.
As irányultságkyll sok esetben szinonin fooalomkbnt
ese rype 1 az irodalomban a be áll i t; :ny ".s. Uznncizta U.N. a
személyiség "bizc,nyus áltulános diazpozicicíja ~ —kQnt i
"funkoion6.lis státusaként" órtalne7.i a baá:Llitái st;, .Aly
a biológ3ai tisztckcuéseken ás tárea,la

tapasztal; token

-

/ ~

-

ki pü1ő szükségletekkel és érdeklödósse1 kölcsönhatásban

a konkrét tevékenysét,e t vonu ló sajátos inditókrendazert
alkot.
falfogásához hasanlban

Uzn,

íabah H. -

441101110.126 /1967/ ugy értelmezi a be állitód%s t, mint a
e'aftllyiaóg szilárd r:akoi614,044410t, a szubjektum
"tGt;ilie állapoú'-át, totWclii teiryulteélyát.
Ozek a modern pszichológiai szemlélet szempontjából
figyelmet érdemlő o lnc:le ti magfontolások nem zárják ki bizoynyos megkülönböztetés la ta t cjaégót , aLiennyiben a be á.11itÓddst - r.11nt meghatározott irányban. Es aktivitástan rm gnyilvánulb alapvető ó9 kozdati raakciót * mely adott pillanafii

-

ban ős adott csö1eVvAben nyilvánul msg - elméletileg elvonatkoztathatjuk az Altalánosabb óe állandóbb strukturális komponenstől, az ir.ányu:t;eágtól. Ig:g a bodllii;ód -st
as irányultsitg

~orek~ t

me ~iel~ni form~akL~n.t érLolmezYLet-

jük a szamélyis.:g etrukturajubun.
Az emberi tovékenjelitazvatlo.n ir.:índit:A2At wegvalósite) strukturális tényező a acttiv ura o ra.uiszara. ;gotivuaot
jalont az atuilit mez:iélyi9ég pozichik.uo t::zrt;almaib6l adó-

dó minden csalshVóere inditá b<;1.ső kéozt2tés. A motivumok
a: 241

a ' eF4t 3 ucso1.: Caaa4 tükxögé/e által ile•.

az•ik letytfőv'é sot a dialektikus kölcsönhildiek raalisSI
to v óé02glég pszichikus irányitúsá t.
Xeaintskt ► A.N. az 1966. dvi IVa t,i ZEl ,.kőzi i'azicholb;iai

Konmosuzqas tegagel ailiiikiiban
rnok, tudat;

/131.40.6 te l e motivu

-

iaisi ~ Ditsz16 19 37. 109/ a meleme

ly an ob j e ki; iv kbpz ciaaényként ór t

z i,

e ay a Zt3r;,yi,asult e tA,rf7i taa,•talomhan ki:Co jasődci

"

-"t""="
valg:uaiiyln 1'orx3ixan vigasatükrdzvQ a szub$411111

~.

iacdra.yit ja aanak tav()kar ►eleigét.
szt a ínzam3.óletet; éritÖnyaniti
/196% 967/

albs

a

=lot,0,2 z.Yt.

amikor a te v ato aysóg ps z ic bAlóg3a i .3341=6-

not3vailliott "az lab nil magi tartan Qbjaktiv moz tó-

i21.18ek a tudat prizmi ján Löbbie-k<)vÉ:abé adekvát mód on mcir,-

z i.

z 5d óee i"-k oe

törő

rabi.rzrii; 3 i.ri 1114kii

/10:~l1100111'1111ka^tr:lmi ja &y'vi kJz;i1.

Um1 .= - az Lib? ~,^ne k a gillikstasi Y1lliebilli ődtí licper3olé! "NM seismasó - 00111.61at;ak óa brcica kióCiós aseseét.
~ jg1en#ftillbsk tartjuk o21#t3►eir A lfi. MP ! 296/
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1111110101 i• a ~te~

g:04"

ra hive ea a ttii#iMRlybe n arra

ben 3:%dsmil, a n ceilvkv3111 $0111411t6teléül czr ue0-

tan:tielpozott - ilya va

t szolgill. A

--

szük.oA...;le t azonban önmagában am hat'.irozhatja. ma g a tov l)-►
kenyoág koni-x:: t is?i:agyezt. A imeragto i; oak a try ékanyséc
t6rr;yeiban

eleopM,lelgozot:t órt;o

örmacAra. t.tivet * 11111Mb36 gle t a

is azinte itt talál

t~ ~ .rtzrL-tan

walt`al ja mQ g ama -

ne. na ghatá► ro2ott.? defti" ~Iiirtviasu 1'° b 1 xne/, i.ly°v.ók'on az
adott Visa az:iltí4 ~ heir kiváltja a Ytani-.rót tv v6kany®+ége to
annak taotivu- iává, válik."
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A z emb© ri tavékonyaóge t irányitó motilVUnstruktUxa
,íli;alziaos

,

~,,i_ier:.z.íit

1. A tudauh o2

az alábbiakban joliilhet;jetk mugs

v aló

~#tos3

yis4ar-gaz raotivsriok óa

a twirl két különböző azi`44.410 alkot ja a "tudat belaő azerke z4 t;ét." /La ontyav
4. A t~
-
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c3a1m3. raOti'J l~Il~~~alt:~tt
r■r. ■

.■■■r

~

rr

■

~

r rr.r

az u r7aMbesr t~~rsy
aci:•.lai le
L e v ól~:an~~Nin törvényi~,,~
~~ ~~ ~ 3.e~nall~etk a Esse ls kvéa tkdzve
: ''s rile n f unl
s}
tle n o ~:1 j anak ~,1A td.

aiaja s

ra it tullépő tevókwnplig inditékai t a Illielladalzai rao4ivunok.
cta

3. A ai•o i —t

z

o

dDin utciri ':az

ciAber te vúkazsys<: ~;~o neiacaz:Rk 'rm tie. bane ra tár.ssa(l.- l: si aktus ~
a szó epaaiá11:Y érte lraéven ve tt "viszony" is. i zért az
bari cue lekvésaek raot;ivációjában a azlyj)ouL- a dolt) ci o tár'
gyi sarérátidl a zokra a a zttnélyi-tárearalsai visz onyokra to~
v úu#,k

ulna lye k az e labia révén valósulnak al ;.

/tibiliniite in 4z. L. 1964. ;343/
Az

Ambe ri tevékenysége t de to rmináló t:ényn zők viza-

. .:. . . . . . . _. ._.

gála tzt:.x.ui a kiila obie is t,yi.y fl l~k
~

lent;,ú

-

■

,

k~iz~ l

külö.t2ris

no cz? je ••

a tovc;konységat :t.rá.nyitó ,érclekgk, rends zero . As'.

(mists k.,en Mint a uzeraélyi$áG ten' :ka ny9 évóueSc objaktiv
nUZatWera jébea -.t s3zubjekt:iv 111111111111111ctok is jelen Iwasaki
ii4ly1ae► t fl1:36sorbéln a Sziall‘aftbk r(3 pre á.flilt.álislk. A (me-

n

katruktur•á:i€s az ind.i.vi4uali2 6£3 a közösségi

éametils solitos ütvüzs te ma ly az o:; ja ktiv tr':.rBad:.4lmi fq 1-

télbálit ill

.
dc duJ lyiaég ántavéko nyrsc':L,éna k függvtnye

15..

Az egyóni ó:: kúzösQésX órüetiek ob je::i:iva fe) ►tótóle—
Ofplacists i;apcsolatbil.

irin adaudsials.

01111.1011111,

ova won séectiks* és lainősisakit
EüiörbüzűdCii: alai,* a

illetően easomint
tAraaci .lmi érdsipakek 00lönböz8

való tudatosulása,

malynak káv©tkAStében keerót formában más.omás viszonyokat
t:arta.ivaznak. !}z Jgyen sa t;:Itoo létfoluóteleíböl fakadó
individuális érdek közvetlenül, a köaÜS . >ég ér c1clkét kije.'
ző . érd3k pedi.6 közvetetten szabólyc>aója a szeraólyi: c=~, or—
WW1 maf.;,p ► turtága,nak.
ti Z

iYnlív%lyélis és tközösacg;i óx`d+@ k e g,ryseug,óxl$ k l.e z;te l—

je s4 bb ssipi460M0 4tk or k:övo tike zik be, amikor a személyiség ob jehtiv órdeks acisi..v :t módon tüIsxüz.ic3ik tucúrtc:abaiz.
< <_,

o o+i n 1'ulissL.:ri val{sáGoa 1410011044 L.rruószetát, és

órcle e i:ént f ck,-ja fel. b'bből

deselialin • itiizc3s ség;i

órúak

felismeróeo nem kiilsű kónyezeritő ladit6kot jelent, hanem
olyan belső motivunknnt; jeleni meg, amely pozitiv irányban befolyásolja a szanúlyiaég; erkölcsi rgaturtriatinnk ala—
kulas.'1t. .'zórt teljes~..6rtúkben a gyst lebst érteni

Mal

Sndre /1967, 193/ arra vonatkozó okfa jtóebvv l, hogy a közösségi érdek elaz, j:s vittiea az egyén szempontjából a tényleges
önneGvalós3itást, a kíbontakozáet jelenti, ugyania a szomé—
lyisség; Gazdagsága társadalmi viszonyai g,~azdagaág,áDek t't,ig;g—
vényo .

A személyiség tá,=011/blL aktivitAsával kapcsolatos
problémák vonatkozásában aa asylig Ilbeaclalomtudanányokban
teaabs3zatszertileg több érint:kszri felület adódik. A filozófiában ezek 8 problémák nqpillislien az e lile r,o Adilla folyó
vitákban kerülnek

44111Mélyleóc

nok rankivül sok.rótv prob3aatitikijitban Usk* pzsr.pontjából
különösen figyelemre nvltó a Qzocializmusban a gW_r~ al:®r;k4zv44 táplálkozó v lide go ne dbs.

Z
~

A szocialista tarsadalomlkzII a szemblyiebg szabad
kibont$ozc'zsslt gátló tényező a munkamegosztás. A aomblowge.
osztás szerepének órta lmQ zóQe - mely szert It a kaMMUniamu©i.uan Dcr csz€inik • módosult. A gazda:;ági-társadalmi f© jl8ift
megváltoztatta a munkamegosztás porepektiváját * ugyanis a
murikanagoeztáe fokozódása - országon

és nunzatközi

risérutcrkbvri 3s -Ali.:sndfk:n bszlelhet;íí tendvnci.a t asftt a
---------~:

szoci.aliz:aus lényegéhez tiartozó tArse► d,:zlt;si, jelakelipek kell

___,
..
lienak a szen6lyisógre grtkorolt hatása számunkra lag3lkábk

#blio ~~unk. kp,;F;n azGrt témánk rrzosrspontjából a zxunIMMlMPIMsf iggyv lsf t érdemlő te rüle te az e lide ge nedósna k.
A technikai ::.unkamegosztás hozzájárul a taru©li3erák
f d j lódvbáho a , mai;Seu bb produktivitásához, ugrazip e mint a

epaiiiis

!~

s az automatizálás. azért snig az_404 0MultiMeg-

oazfi,ám - a eza lla ni 44k alik:ai - a me6szüsOS

,
_
.
.
tős tényea a azoeializr-su$ban

t,fieryd61,

a t:acbnilIA MMAl+MOMlwlAR !e jlirdéea társa&liaiá.dtg jelen.~

.

is. A techn i: ni
~~E~ z ._.,.... ~..
...~

..

~

COD

._ . . . r. .,_. _. . . _ _
t~ adott ezin t;j (~n az
~

hoz

be re

~rca~~

I-3 órán át

'—

.7annak kötya. Ebben a részmunkában bontaicozi a t,mk ki

Ups saége ik, tur3sa(3.ti L^ni ha sznos: ' :.iguka t Us" alfiva, 6tl jöve—
da lraük e losztá3a, a tárRMadnloo, java iból

Sea za se dósük

in ozQa €lz alapon történik. :záltal a teciinikai munkarde Gen z—
tás társadalmi raunkarA gonztást eredmányoz, lyben az enb©—

re társadalmilag kötődnek, rögzitőd.nek bizonyon murLmfor—
111616111ij almkata410,1002.' Ilyen körülmányek között nines rav G
ninas* totheiga a

~ tűe ~:;°,e

arra, hogy képe c3óo inak b s

s züksóyle te look mast.: le 1ően válassza ki h® lyót a >Msiome-

oaz táe adott readazeróben.

, ._. :

vol©
szüle L-l ttiégt. a vdtlo tie n
~

►

m► is nagy szo reps t játszik az o raber© knak a t3d1111111li111.

.

munka különböző tarüle te in való e 1h® lye zke désófie n. A muelle.
me g, os z tan különböző :47tinak hie ramhikus olrandezödóse — tbs.
sad; ILai, anyai órtZkaláQ ilk, alkotó raunkáru la het Go cígadáauk,
pre sztizoük ozcrmpontjából — dzintón ra®gköttoaka t jele nt.
Minds z olyan körülménye kA t id ézho t a 15, ma lye kba n a :aunlm
ne m a 9zamélyisóÉ:, képessól,re inak harmonikus kibontakozását,
az ember önmeGmalóaul:.isdt er+ecixzLnyezi, hanem © lido gene dónt
szül.
Ilogyi:n leY;oteágee annak az e lids genitü tra teisna.k a
:.s®I;azünt 3 tésA?

A raegoldáshoz alaősorban a t:iread.° lmilag ezüksóg;a©
mu/11m ide jónak jelentős o,aü?.::t3nóse vezetne, ugyz.nio az
igy

~

elsz.abaduló rau , kaidáőQn val;,y ase~dic3őben az emberek

képaeeógei r*,ásfajta, te :.szós szerint válasz tott munka tevé-

k.enyséGben eokolc3aluan llboniailliablilnak. A túrsad.. Lmi1ag
szüksó;;^QS a:zunkaid.S ela3soxbialt gasibar11gi tényezők által
de terminate e zórt számunkra ü 7, a dott he lyze t t3ftsystol.
kiindulási alai). A megrövidült köt:t le z(3 munkaidő. 11.110101
a me giöve Ice de tt szabadidő v is z ont f e lve ti a k,i.411.114 hosya$lnek majd

araberek a t ásra
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~l~a g

adott lehetősé--

AWN* iitSikt lnt1111ssiti1eiailbe l
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~~arl~c ~ st~late iknek aerGfe le l aen iránoritspi

0101111016
Sonia lists
~

fu jlőaZ:eünk adott ezakaz,azún.

as i mbarak önkitontakozáa:, lénye gi g ►a lceu

fa 16 tdroi-

viso a táraar.kaani aktivitásban valósulhat mo g. ~ aa:s ~ lYia ó r~;

l ii adl ari~
rr

;4ga~l~
i

'la = in sokolclal ka • ;solal.ok
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való _~ ~; ~~~Y._£~:~ zYé~ $lilasa ii3tily;inul

-te r

laL
~

~er ~ .

f
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n ős uz

8 ~.
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A tQ rr.aa :L6aso le

a tudoa ~rzryokkal f a r,tüvésaűetekkal., a pol.iti:_áVal lótru jőtt
tra pc ay o lat4: i révúri — melyek tulajdollikdun ei4t ?;a ra.:Le 1 való
kaiüsol.aztok — az ember gazdag t,-aps.sz'txa.tatokra tmaz azert, 6ta
e géni adottsádaits képe a:Jégo it niad.enolc3aluan kibontakoztathatja a aaáotba lspegtelalűbb konkrét tevékQnys4;i körökben. rs'bban a nmikseklaftis cnkibontokoaásEaan" a bzersblyi3óg befogael eis es ►be ritsc:G által lotre hozo tt tart. .:ne lral
Cis trzreadalmi értékeket

la Oazkább ms lel a 1 t

—

—

illetve azok ból a képe sséga ina k
és 411116pakknr tew ékenfO+éGéve 1 rá-

nyomja tea At e ;zrénillíl;e b clogle ak takepadalmi !is tUliAt lmi

•

fejlődősre . Az önmagtalésitás tónjs -WO* a,tla jdonkér;aon
eQto t je 1© nt a társad,..: 3AL =rift ós ,::rtókok, a táraaclLtlrai

ievike no/ o ls401110iikm 1.
1iptiirt`yu tdrlimagegbe n néhány Wipe 6eög into n-

Y
z iv fe jlődása #~1tal - kűl$niNn r ~ azokbFu► sat:

.

~i

Agotá

;ja11a dor:iinál - részemberré torzul a a za a6lyiség, uszanakl:or a kliefivabinailk. Ida lrxk:itott uokaldplu via zono;~ba

e~sokold:lubbá v,ól ~~

akti~cau

~ anvkedy4

illebilitásnuk a se c)-itr3égzivci 1
ló ~ritar.i önmagát.
~

e k a
% ~`-

~ ~~
k,GCt~

ntóhb,ny e lraélo ti mu Gfanto'lc:as fa lhiv jet a f if~~Ciürr

ka t arm, hogy a azemúlyzség társadalmi aktivi ,a:cnának

pszicholk:iai problem tiká3át az általánoo sza rapontokon
_, u:1.axrnaan e szarac;l3séctula jdonság fontosabb pEK,ichil ~uo
,1qeyeia,e falváz olírsával is t:a lie sebbó kall terult:nk. íá
problér.afe lve tbaünk abból indu 1 ki, iioGyha az ember táreadalni lény - a o minőségében az objektiv tziraadalrai tartal3:lak hordozója ós alakitója i az aktivan alaajátitot,t tar~ =1sai

vi8zonyok irdi.viduália deszeaeói,~t - *kor iiplibiny►

adieben kAyilv:ínuló aktivitása .14pacla ~ii aktiv ~ként
$rts lcaa z2xe tő.
Rem fa ladatunk u[gan o témánk szempontjából f oritos
ka te gör:in tudományos igányü me gha t:ároZása. - e t:i1e z ma 4 .01éstink s.Arint e dial) zertáció ke rate it sasbaladó komplex
vi:.sgálúdáezu luLne pzükné6 - de pszicn.o16g1ai sze ccpontból*

F:ipotétikusan uGy érte

a táreadi:lmi aktivitást, mint

a személyiség általános uktivit :+s ában roeggyilvánul4 B norá.1610 ísinyu3.11040m1

ozilárű sza aélytilietula j—

d on$4450k a 42111. Pontosabb tartalmi jecyei közül

nek`

előtt a köve t;kűzőkvt ameljük kilt
1. A társad Lali aktivi L3snak mint szeraélyisé btula j—
d.onsápaak ;;különbözte tő sajátosszirp a köz ősAge a társatsvékonvskm vs.l6 tőrek—

dalom érdak.ó}1Qn kifejtett
.~d c hol:; 1,.~i 1..,1013é~ és
yós i n~

os~ la

kv:iképe sN ét;. ,A z aktivitás

táread..L ir:ínyultsát-Ii erkoiasileg ilélcil8abbrendii Ct3e 19ktlásre kc: ^ zt a t. Ugysr>a kk.or
tavékenysógben

kill látni a.. t is, hoar a

gnyilvánulAl tlttivitás nntiszoaiáli;

rayultsám, nem mind ig jut kife jezésrti e fvéri:e

it• ~~..

határozot.t—

s án;{7)1. :AM omit: 1, hogy kiilsőloc ncraitis ase lake d.et egoiata
raot;ivum.okbÓl táplAlkozik. Raskor

lelkeaodé8bó1

ere V) j6szándóku törekvés — riagfelelíí szokások, kés wiz; égek
ön erzéb 8zo8161y1abgtulajdon$ágok hiányába. —k.öziiss6galle—
no u c se le Wide te t e re dodge z. li z.ért e lváleuaathate► tl€an e6; ,.aáz—
tól a pszicholójril€r mtgra.lapozott törekvés, a t+ksuadalr.;i—
lag hasznos cse le kvés vágre ha jtáaiához p$iiksé6va ké:azo8g és
képe svág.
2. A t'ár3adal=A sktivitá$ lénye gas meghatározája az •
hogy n ozané],yisGg Lay nységónek irán.yitasában a t:áysadalszük:z le

ga a

•lrni = , klődéfl válik

1 t;o

$s uralkodó motiyur.1t . z pedig, elsősorban azt jelenti,

2I
hogy ha a abi

tudatosul 111101040 attól, amire szük-

64 6M van, tail szdksZJuletikto - 41100014110lesti9 akkur ez a
tudatosulils e6;‚bari a uabmirimliAlissma való ir:tnytilAsdt

004. 2964 9 962/ A személyiség
irányulallina 1611016 a 01011644 aktivitás klbontakozása
apatón ditiObau a 10010611$41imott tev4em;Vó;19
GredménYozi.

flak otiió 1.)iaa a 300013,18.6 intellektuais,
nézeti9 erkölcsi szféráját alkotó tulajdonsagok 9 jelleas.
vasások integrációjaként jelenik magi.
3. A társaaalka aktivitás szükségszerü felt&Gale a
kibont_tkozása 9 a közösuégi o
letve a társadalmi talelkiLség tudatos vállalása.

oti
tulajdonképpen a köaluA társadAzifelelségtudat
g

ci4 kialakulAsával Papcsolatos 9 melAek lényagét

24pinstai4 z.I. /1964,1iw akövetkazökben foglalta öszszes "iliaden dinamii.us tesdencia, amely az ember irányul6wit fejszi ki9 mindignsithan foglalja az elrón többé-kevésbé tudatosult kapcsolatit valami majta kivUl létezővel,
a buis6 6s LUls kölcsönös kapcsolatát. ,.;z a véGs6 soron
kótolaalu fil66és vagy izposolat Lazdetben kivülr3l beldlre
irányul9 majd az egyén magetévd teszi a jQlent6s célokat

es ftaadatokat e amiet

ársa6•1 ii llit

és azok

személyes jeleht3séGüv6 válaak szAmára. A társadLamllag
jalen43s e a kötalez8 amaly a tárowarAmi életet szabályo•
z6 jogi és arkZlosi assisikbew via aebbzitve - ha személyikeg
-•

t

nem e asza!

is j 4

sag hatáe re jü dinamikus

t J ride .t3c iáka t ke 1 t a z emberben.. a kilt II le s s érte ncl ono id1al t."
4. A t am

. . . . _ ,. . .

aktivitás lón i38 alkotóele m e az

..-. . . . _

e : véx énkÖZÜ© ~: óe ~~ érde kske az egyén közva tlen 68 kőzve to tt
~

~

~.~_

órciekei d3,a7sktiicus

~

ww+r r. ~rw~~~i~ rir• ~r.~

. ;éne tucirztosulá~
~+.~.~~~

66 tev8ksn.lgíeft aagha tározó szarepo. A azctméiyieég valósáte x•rslwwze téne k i:'ct limo ran Wive

gos

tke Etébe n a

kvzi3111114111 41.11.kót; saját távolabbi Grclobilleint, kÖzve tett

és$ekekial taiga tel.
5. A társadalmi aktivitás tudato ~
ta ~an_„a,zocidlis
~
,t•lmq tvvékenysóc;ben realizálódik.
A kiizösait;i öblokn:kk az eE,-yén életében

allandló

Mew

rophe t j:_,tAsa f a társad;. , L..:1 fa lel6:tgcc:,;tudat, az ember 4ae1Qkec:eteit 9

*iv é:kenyséZLót oélirányos:.:n szociális tartalnuvá

tü szi. A tst .' riysóg o z oc iá.l.is tartalma annak fe name résé-

-b űl és áL'émel4.6b ű l® red, hoa a társadalom e lőre haladása,
a te lés állandó növe ke dése az a 7.1bn re k éle tazinn ► agalának, kulturális óe müvo ltsé,ri szinvomlárk.=k eme Ikeda* filer
mértékben tattbl Pü1;ge milye n tevékenyen, milyen aktivitás-

sal vesznek xóozt a t$rsadbloi 6letbans a term léabe no, a
politiketi és kulturális bletbe.l, a társadalom ziQ;yeineL in1611614100M.

1111. ♦ iiamaialai aktivitás a társAc3 a lom és az egyón
©zám:;.na egyarárit hasznos, mindig t~~ zltaila ~ produ ~ctiv_
t:avékenyeét;ben ro<_,lizá3.ódik. A személyiség tArsadalJs,i aktivi-

-

2 .3

1004 mint me ghatároz ott tartalmu

tsréliasera8ci

irdirelesig* Amu

440e©

tarül® teen anergAl.v.= ►.nu16 sasato3aác, hanem

alativ wa s minden klnkrét o ®e le k-

mint a visa 1.101111.
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tulme nőa n a t'e ° 1'~ t6aold. l-ú-ól

való ;;közo jii;®:scs is e lent-N ate te tlen fa lacia t
Ü
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da" alapján cse le ICsz3.k t sn.inte cz ': uVulo..za" vaa "lemásolja" a falsdatb:án 3zoruplő tevókonyH+itAlamektit. lt tAroadzYl—
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ammirdiuta ao00140borno
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Lzvadkovezkjul I.F. /1955/ villiaikaya 8241Xint a ealullOk

yedül a közLaszau kcalektiv munka révén onelkedhetnek fel
az erköicsi Ludat magas sziavoLalara.
limiajia A.A. /1554, 51/ konN01104WMOteleluz enrol

e

Lotw

a

Larmel0 munka aavalti hatésa narzobb,

a munkaboli kölobnös fa,póai vitcdionyulAaok nescsa

3zlei

kapcoltooi 1-eresztill realiziliftuak a tellesitmrtaak

Ct3

L

tcirmelési folawIt iumiplibas40 banes a mnAka17. 0iya.

mat tbagli beezekflti a munkill,,,, ,;oszthial(pján a résztvevt:kot,
Colu6i. LainkL:Ali füGCb kerülnek •tasiAseaame
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eégét, cselekedeteit. Az e m ber másokhoz vale) viszonyáak,
irantuk való köte lea ége inuk tudatositAsu re adkiviil naGy
.

jalar ► tősé.gti addí,7, a*a:i..g az emberi e tfyüttélés norraAinak és
szabályainak tlszto lQtban tartása ugm vált még :AE;;zokássá,
nem került át a tudattalanul funkcionAlb

s óGv k

. B
ikfrjt ~

jelen—

,D. gips 45/

IMSOM16an a t8Vilferas társadalmi órt6kénak tuda—
tosuldo .at tprtja alapvető fontolmigux>ak ltó$usfaly ~. Pál
/19664 mivel a társadalmi .`.rt,ókek teltemerése és saját

értiftr#d. z e rí:be való ba ép ité sa i ~,~~1 a továbbiakban a tea..
eikenyeég álla.nd. an

motivé0161 tényezője 111sS.

iti.tar:i 44 1f,©r, /1962, 58/ a tanulóknak a : uzak.ára való
lélektani elűkCszitéeét a társadalmi munka hasznoeuaát;ának
megértése alapján kialakult belső inditékok erBAitas: ben

1 :t ja, mely nélkül az aki;lvitAs és a kazdaménya z ö erő, a
raunkáv4.l szembeni alkotó, öntudatps uaaoatartá9 nwva léséről
aligha lehatna ::aszélni..

A harmadik kérdéskörben a I`mi ,a tárpadl:l.mi Lktiv3.tá:aána aszi4hi.kus, á, ~„~2e tavüi mope issk.

A társadalmi termelő munka me lie tt a táTsad,: lnila ~;

hasznos iwkorlki„_ tevéi90

köróbe tartozik a t a nulók

anyagi értékek tarmalc`.eétől f::,;';atlen kiilönféla t:rsac~-~ lmi

lag hasznos tevékenys6r ~ ,

—

i:o.pc3o—

latban felmerül a lrórdóa, ho or: milyen sz.arepe van a tanulók

tárea <<lmi xaunkA ának a e z uc ia li.e ta ember neve léaóbea4
i:' lmóle ti munkákban — elsősorban jt saov je t irodalomban —

foglalkoznak a tanul* tátreaIllami sunká j:Anak kér-

déseivel, mint a1alyek döntő fontot s-Lelai g tlnövek.vő nQr.zedók tárwtdaűai fe le lísséi;tudatának f ormilbalbaa„ a 1:árna—

dalmi tevókenység é® magatartós elemeinek el®ajátitáeaban.
A tálsack;tlmti munkát a aziasi.,,,"lAgA_~
reaftki tudat iskolá.ióflak tekintik.

;soldiror N.I. /1956, 44, r1rólamónye szerint az rí.l2ami ,
trírsaca].rai e..er^veze teftek óa az inkol{;k*nY munkutevékenyeég—

ben realizálódó ®ei;ite4g — mely taije® mértbkben iatzoclík
az oktat 4áni-novelL.,®i feladatokhoz — ugy értéke lendő mint a
tanulók táreradx: lmi w.unká j4nak nevelői esempontb61

*elk

le g je l le uzőbb ea jdtosaAgs. Az ears bonynlultabbfi gláió
társadalmi, f e la& tok 68 me gbi.z á sok vógCe Ya j téSS nélkülözhetetlen pszicholóGiai is pedagógiai feltételi i emben

waft

korló területe a tanulói társadalmi tevékel,yséipek.

Zoszimovszki3 A.B. /1960. 76/ arról ir,t hogy a Wabs•nógi tevélaayaég motivimainak ftialaku1bil kkavós`ué ee±:;itik
csak a taamayaggltl baozefiitző feladatok, lili iMek nem váltanak Id a tanulókban tárpadalrai emóciókat. A tanulás na—
tzobbrészt indiviciuAlia tevókenysóg e Melynek gyakorlati je—
lenti.a40 a tAzsac?r3lora s amba osak k6®8bbe kazvatve ja lent—
kttzik, amely a tanulok szélilk sen válik tsinclig tudatoae°a.
A t..~~raao:lui munkák e se :.-ében. viszont közve t laau btyiil érzékel-

— 4 5-

be tő a faladat társadalmi jelsntöss ,: e, mely a tarsad lmi kato1e8ségórzetet kiváltva ösztönzi a tanulókat a tevékenys ~...^be n.

a„tarikor 1.V. /1955, 109/ a tdread:lmi munka lénye81111 Salétoss .ig;át abban lát ja, Mgi & tanulók egje 4dül a közhasznu koil.Ativ munka révén ala ►kitlaatják ki mEukba ■ a
társadalmi ölet, a társadalmi magatartás megfelelő kbsssrige it és szokásait.

Tylodzieckl W. /1965,, 5/ az if jas3g1 szarvelvtek áltAl irányitott ős szervezett iftsadalAi munkák különböző

neve lémpinek #oz>a-

formáiban a tudatos, aktiv

tos eszközét lAtja. Az if j aá411 4Mirvdzetben végzett társadalmi
munkával kö®zülh©tuo k fel aeinulfik a társadalmi kötelezettségek
öntudatos ellát _is ra, a társadalmi felelősség
váil.alás ra. Az iskolák ., z if juság;i szerve za te kke l etyi.ittmüköc:tve ve za the t.iF a tanulókat a t:ucaad lmi íle tba, fa lke ltik
bonz,tük a közéleti tavékenysér, iránti érdeklődést, alakithatják szocialista társad= 7.tsi tudatukat és magatartásukat.

Sada3e/ B. /1963, 60/ az osztály és az ist ola naVében kapott nagbizatások áss a 361 szervezatt iskolai öntsvékenysége n alapuló caükecivelíí munka kibontakoztatásában látja
biztositva a társadalmilag hasznos munis készségeink, a
társa

8rde kl °cíd : s, a ke zdeaénye s ő készség és a a ze rva z ű

köazsség kialakulását, valamint anaak a képességnek a kibontakoz.ásdt, amely lehetővé teszi, hogy a fiatalok életüket
a sf<= kriai munka határain tul ezéppé, ér, u ke sué t: í;yók óa
'

-

a koirlunista iinig: zgatAua jc3vandő, kezdeményező állampolgb—

r® i le vaut k.
Ogriye vA.1. /195? . 51/ a társadalmi me gb iso táe olcat a
tanulóknak a közhaeznu tevókenyeben való bevonására szol-

gáló eszközneik tekinti,. A táraadalmi aegbiaatáeokat 8zoniaan
szorosan az iskola mindennapi azükebblet:elblst st if jusági

nze3rvezit gyakorlatához köti, és t,angsua.yossa ffiindvégigt
hogy a társadalmi seóbiza®ok, mint nevelési eszközök szervesen ösczeiapoaolandók az iskola oktató—nuvelíí munkájával.
Sz a z álláspont;, a társadalmi czegbizáaok körének erős ]s

—

ezükitósa miatt vitatható, éa éppen a végső nevelési cél
znegvalóaitfn3 szempontjából proble;aatikUSs

A társadalmi aegbizá4k k,öriask tágabb va gy ozükebb
volta az objektiv feltételeken tul elsősorban ¢ lipulók er—

kö,losi fa;jla ttsóel szint A;ű függ. Kezdetben nelelirrí szempontból feltétlenül oólezerübb az iskolán va gy osebilyon
belüli feladatok :20oldlea a és aeak mugfelelű fokozatosság,

elűkészii:é;a ut::.n b8vitendő a társadalmi ui®gbizánok köre oly
mértbkben, hot;y biztositva le;;yen a tanulás és a tarsadalai

munka k3zötti meGfu ! a lő arány, ille tőlag kölcsönhatás. A
tanulók társadalmi tevc:kenyságúnek elsődleges szinture az
iskola,

indul és terjed ki fokozatosan más területek-

re is. /'i'ulodziacki, 04. 1965, 7/

Kedvező leune, ha eljutnánk odáig, ho gy mincen
középiskolák tanulót bQv onha.tnánk az orsság társadalmi,

polite ;,i.e téba , mert a tanulók koaLuniata me gi,yóz bdése
c3;_4k a kCmmosimmedit folytatott gyakorlati Yraraban alakulhat ki

—

ir ja K

tolt
a , E.A . / 1963, 38/, a L- i igen e 1 3re—

nutató javaslatot nesz a társadalmilag aktiv (:berek nave—
]bére. A megfelelően kidol,;oscott iwnwazer szerint valamanyrnyi tanulótjagyg,~~a' ~a t ú~ad~~~

~o~ itika.Ut].e

-

t kon;4v t

eseményeibe, a tanulók és a lakosság köróben folytatandó
eez11ai-politikai és kultarália türaeLaunkába, mint tevókony
rzeztvevőket* szervezőket vagy iráoryit(ikat. Allemsk a mozga-

lomnak aó1ja az, hogy a taaul4k

/s A"

titeanak el, malyből az ára ttsógi bizvzyitiftlytl agyit~~jüleg képesitést szeraznek, például ateista alóadó, könyvpropagandists, sportbiró, közönaégaaze rve zv társadalmi képepitést é@ 010keát. Sack a fiatal* az is ;olá.t elvégezve
falk6ozült4n indulnak az atjt,8ai6s tömegmunkára, iiányitják a technikai, nzpnüvészeti és eportaLai-_r.rvkat.

a

képzé-

si 1'}3IIC1. F,er nQ;;ymé`:rtckben elűzv landitctnk aLnak a turvala
megvs.lóeitását, hogy az állani fuj3keicíleat folcozatMOMM 4,00
veyék a tárea __1Ji szervezetek.
A tá.rsa...4:lm:i az4:knic e lea játitáea az állampolgári

értr;ta6gen tul a szSIONLyieég voxatkoNilibin azt bizonyitanti, hogy az
~ é lyis ~

•
Az akti7 közii e ads& usaktira törekvés oly:.n általános

ezenélyiségtulajdonaág, mely több erkölcsi tu:lra ú cloas3ág ere-

dője.

az erkölcsi tula jdoridar.k szarepét sokan

2mngsulyo®siik abban az

~~

aszefiiggésban, hogy ezek kialakulá-

sát legtöbbször civic moghat:árolIOtt tev8kenységforma - a társ
isdalia s111dCa biztor-iti,atja. A közhaszna kollektiv G.unka a

11400411 3sii aktivitás fun]aezíunáláatinpak optimáló f oraá ja, de
bezdetben enable ebben a tevókenysé ;ben szerzett élaó,nyek,
;

ismeretek hatáaauoa bontí:.:kozYrítzak ki

a

szar.sélyis::cfisn a

társadar.ni aktivitás eleili.
Maly erkölcsi tula jdonaáoik ki ],akqiásában t._ rt jak
a lapvs t 3 f onton ApaRk a tfteida1S1 iuuatwemátT
~ gldi„rev,

N. I. /1955, 40/ a fe leliSiíikZe t kibontxiko-

zAsAt emeli ki, Jiae lyet az önkéntes alapon, a tanulók érdeklüdeletnek megfelQl{ip kiválasztott tavókenység erősit. Fokozza a felelt az a tény, hogy a társadalmi munka esetében nemcsak a társad lmat, de a foxedti a wwtgtalósitás
módjait is a t:,uulbk bizonyos m:rtékig önállóan választhatj 'ak meg. Az érdeklődés figyelembe vétele, a társadalmi munkaforma szabad megválasztása a gyakorlatban legtöbbször "tulzott speoializálódást" eredményez, ameunyibun valaki álian-

d8an

s:.%:rkesztFS, vagy iskolai pályafutása alatt

kizárólag a kult;uraaoport munkájában vesz részt.

az ()gym

oldaluság mim kiv:ánútoa. Már az iskolában - tarot engedvi
az áná116atisms,k, érdeklődésnek - arra kell felkószitsniink
az ifju neleeIdéket, hogy a társadalmi élet különböző ágaiban
tevékenyin részt tudjon venni.

4S

aa.k+:,u

Mom A.1. /1957, 52/ i s hangsulyozza a: cnak hatrinyrít, his iAnulókzmk a társadalmi munkában valdi részvéte-

lét kizárólag érdeklődésük

laoliiissa

meg. A kesdembnyazésnek

nagyobb te1'e1G biztositunk ugyan a tanulók .:; sirányu t:ovól~ aliy10é0011ti idl est, úe évrúl--évre ugyanaz a táeailibli. raog L í za -

* Wohaez"t ja a tanulókban a taraad:,lmi munka iiinti ér

-

isklííast, és a feladatok formális olvz(2sóre güQktati1 ►
őket. Béha olyr..rr munkát is el l:e 11 vóga zníflk, aulef/► nen 41r
dekli őket, ú.7 a kollektiv

érdekében s2üka6Gos, ilye&

~

né—

don navu l jük a táread€clmi munj.úval a tanulókat a t;Arsac'almi kötelesség tudatára, és arra a jártaQedgra, hogy fel.adat,, ,ik elvdgzésónó3, ne a személyes, hanem a társadalmi órdeket
tartsák szQM alátt,

~~ 1

ló ~ec~~;é~za~iü~ vógozzék a kollekti-

vától kapott bármely megbisatást.

A konkrét köldiMMOnu falaciatilig ineeddigg - akar állrzn•
dó, akár alkalmi jells"

-

vagy ko,laktiv , egyéni murk".

kát ~, Qnk4166agot, öntavék.anyeégvt, kszdemén,yuzókóazsé ~w, et

kiván a tanulóktól. A társadalmi feladatok és Qegbizások
arra azoktet ják a fiatalokat, hogy önétllban,p saját ö tls tükből találjanak u j utak a t azoknak a feladatoknak a me gold3s:ra,
amelyeket a küz+ia®ég elébük tüzött.

7,oEi1P,AmovA7•ki.i n .:i. /1960, V6/ a SWUM tdr8ac3.Zami
tevékenysé g ce nova léeóben ,a társad<<lui köta le za tte8g tudatosul:wánt tul a koilaktiva érdekében való tevói:enyeég

- 5Q-

öxáll4 jJilaGét eAe li ki, a_inAk optilJálie körülmények kü

-

zött belső köve ielaén.yb, jellemvonásod kell válnia.

Dia l.trieva Ju,
,

/1964, 254/ a tanulók táreacl4ltaiia g

basilica teMókage+iire való

1111.1ana#ak az

eat,;itsís kiba®1sikoz'éaitask, as amini$ amiglinak ltklttősüg©t

So li #A .

A tiellpittlall muxikAbilla llikerab %Mt tudunk bi.zto—

aitan~, ez aná1.16 munk :S.nak, aid 11.11.#11t biztosit a sz.:a-.
lyiség önállóságának kialakulásihoz üe fe jlőd68éhez.
I~ aDayikov

i.oz. !19600 ill/ •"

töeégét

tevékansile jelem

-

kifejtvén, hogy a kozüs o cl óraskéüe n,

k i2Öti elY]E11`i:irozísból együ „t vá,za

tevékenység folyamún

alakul az ember srkolosi aresula L..: is. Nemuamk a.z eLvaás
set;itóse, a bajtársiasság, tle a tevékeny hangulatban a munka iránti érdeklődés, a köaö::s4,613em való tr.rtozds 4rzése,
zé9 is kibontako—

ée ezen keresztül a küzös ;$

z i.t-. .
A felal3:i5ogérzet és

rinAIlőBág mellett kie.~ nli az

irodalom a aink:íboz való tuda t1- o,o óa

viRp onyt_, wo ly a

fokozatosan bonyolultabbá váló megbizások, felaci: tok e llátár
su foly:•n.ín segiti a társadalmi készeC ~T, ok kial: kulását.

Aisculükbrau a társa.diAlt+i taunka különböző formáinak

414 twriileteinek weE;isna^éeével etzridúben kialakul a tápsz;.d~1g .1, óxdekl.üdés, ani szintén lénye gros alkotó e le.::a a tár—
se► dt+la.i aktivitásnak.

A fentiekben kia3.qkuit kip azt mutut ja, hogy a szakirodalailimn a L't.~irsa.d: y lmi]ag hamsnos tanulói tevékanységek

Mantas toim:áinak a l© T:lzósci eorill t a kül6nbőa a irányu ma t,Yközelitésekuan a szerné;lyis<:galakitd hatás ée a tanulók tar ~

sacialmi aktivitás4Mak psziohikue tényezői is gyakran előtér-

be kerülnek. 4$ a tendencia sin . enkép#fan positivt-:n Crtéka-

lend3, és sok tauulsó.egal szolg,.í]. :1l,nd a kutatók, :And z
gy.:.korló pedagógusok tovélsenwsialihtn4 tigla,g lrkor probl.eraatikusnak tartjuk, hogy a tanulók tdrstada.2ai alttiv3.t:;t3ának jolá.e:azése azewponyjából fontos psziohikus iis:,z,-tevők alnélati

általános í tása és inta rpsu tác ió ja me ola he tűse n t3iáAj os. .1;z
bizonyára öuszefügg azzal a körülmén ,~ l is, hocy v zan a

területen speoió3.is vizsgálatok nem folytak és a tanulók
társadalmi aktivitásának pedag3giai-pszioholbgjai problematikája iiltcal:.bau a ti:csai ~ r izr±ia.aag hasznos tanulói tuvékanys€g

része ként Ja lo ut ka ze t t.
»agitélésünk azerint a ass

lyisóg irányul tsAg:izak

szempontjából, a tev8kanJ140t ix:nn,yit6 motivucióe bázis
hatékony alakitdss szempontjából a .41aulu. k.;iyi ~:~,. a kell

központi probli;afként tekintenünk.
Vizsgálatunkkal abban a voaAt;:ozikikin gNre Anénk
adalékot szolgáltatni, ho gy a téma kinualr„iliw► dp e n a
®zeraélyisóG yelációban teljesebb l'4pAsen.

51.

U. A tözkamacoLAZ TANI& VASIRIONINFAME

aisitaztirmib TheASAIal A KTIVITABOU
M

mu: MA I It MON

nördelivos

módssOrrel/

A közópiDlcalai tuna& társaxialmi aktivitásárair e
stós,"-Aull • is C,s urban a tArLadalmilag bags znoa tev 6kanycác; be 5.

pszioholőGiai te leibe ine k te lttirda

tijrc1.ünk. A me lafltew

iyiség sa341to8 tretturdjit alkotó bola8 feltiebelsk klizóből
tarsadalrai tome 1 tiraunlit tivációcb
k.41,14

tekinte ttiikrae Gliatdrozó
,
je le Jane k J rave I 3i,ben a

tevékenya6orta-ban Azve t14 ae :Ail

co,vilv:;tuulaak az ok i tar..

sadalui 41 re dutü és erkö1oj 'tnLuu visa lke

r..otivuuok,

nael,Tek a asexe61,yiaégtejlesztée pazicbo1iaiprob le matik.4jtiban a ba txoz6 sze rope t tölta 113 :I

:a a

Os 1967.

39V
itogyz,n 1.31L4 rho tj iik re 1 a a Zd múlyisft 11111141100100.44a4aak.

arkölcsileG ókas motivunwit t ezek kialakulawit t fa SIM'SA z mabur va dfa does utiij alipitartAaának te 11.40 vúao

rendkivill nehéz e mivel a aagatarbil ineemetlein tényesektől
, ;hat, éo taikkattők á1t faun
is 1114.4_

tudat 68 cad lekvás

kasatis /134reer 11. 1958, 195/ A SiiscisiAzta

Matsu tartita

nor-

m:AM* la& sittwe nem je le nti felt‘tatuill azt ia, how

—

53

—

sikorült a normáknak tae gal& erkölcsi esigyőwtíddist kirala—
kita.nunk. A tanulói szesá30/01, orkölc ,i vomatkoeieu érté—
kalósétx3z a c:-J1akrést, a m3gat3rtilist eptivál,ó belső ba—
411.i totts :got kell f ü ida rUeniixils. A40e lu l:v6s Ob40111.1v

bil%Mt:it tekintve labet Weezd: lmila;e haII::nos, de az abban
Megny::lvón41ó aricöIcsi maga t zrtán óítiikeléfla csak a moti—
vumol: fal:rir•=s'rvIIl vuló,itható meg.
A raotivu:.. 0L ttadaLtletitiO a stub jektunvnak a feladatok,ra iráxvuló bela3 tevékenysége révén IuhateéGes, de tudatosulásuk nom sr;ükségczcrü és automatikus. Gyakran as áltuos,
távolabbi cólok tudata mellett a cselekvés effektiv motie
vutmai dgyíltalán nem tudatosu l.nak.
Tómán: vizwMgál.atót kérdőivos módszerrel végzett
etnva: - ytijtóu:;al kezdtük. E célból az 1966/67—es i;anévbeilt
;

öt :L:.0 gedi köz4iskol.a harmadik o azt:il ;°á'aan vége z tüny y u Lnő-

Amt. /JAM Gá;,v:'{ri EnOre Gyakorló Giranázivaa, Radnóti
m i`: lás Általános G9.rznáziuta, Rózsa p re a2Q Ál iaa lánoa G iai3Aw
zicum, TiAzraparti Áianáziun ée Vizügyi Szakközépiskola,
Közrp Ldaa .3i Tectb,rai un ós S;t,eikki3zuPiskola Közpmed0640 é$

t

Statisztikai Tagozat./

~ -

'6°- li

:

--i
Az iskolák ada tgyi.i ;0600Mz való kivAIMiOWOMOSI SS

a sem ant vaza ta i,t ber,nünkSt, hogy a képzös jellegOnek mobs
falalő ciiffQraiciál.tá.s lehetőség szerint ti:krözödjók.,, vart
ez faltételeik t.;il;inb $530100 is js la nta tte, ami a tanulók
társadalmi aktivitásá,nkit eltá►r8, többféle formában való
realizálódását aradményeste. Ez a tény kiilöniiaen figyelemre
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méltó az 1:A.ttalánoaitás aznnpontjából. • Ma rt- ilyen körülmények
köz:itt az adatok kiegyonlitődc:se job )ax! biztositva volt. A

f i.trk és 'lez:layok asilNkyüL iakola3tnicánt külán
seg. :)ElszebeYi r..;;:

n1i11k

bat iroztuk

vett részt a viaagolla tban•

Sunk ;a.; 1;í.'elalően a fe jozutosn oliáfordwló statisztikai adatok 100 %—os értéke Lainoon e ad tbon emu* a populá01ának fa lel meg.
Koros4t.;.Iy szempontjából azért esett harmadik
t:ilyouokra a v,:.la::at6s g el rt a küzbpiskola tipikus 6vfolya—

m ine*

kirr.tlaa t1 Uka, ahp3. a SlyL► ir4o,yultemkt iar 36z—észt

kialakult* Srello út ig,y tuft* sagvalLsilalaie
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to lawn ujabb ]áiraóive aa
ze tea kiaárle te t

toly'j;aasunks illeffre

a 2rfi rs1© 'zZ111I3k.
A kérdőivek öosbaál].ittisakor, a kérdések raegE'ogal ►nuz3—
aában arra tör3 ke dtüak. liaGy a kilízve i:d tt me gktize lítc:ae kt{o l,
problóaafelvotusekkel re
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40 es s win
at

és*~.ake rtzükeágls te i icGzőtt fennáll. A notivás•

bázis sun felilitdlvzett aa jdtoscr'lgának t41 1 ide& 4 8r-

dekóban tarvaztük a td♦aíslaWispia és a ils111114111117i tevékenység motivumüinat atylo 3 vetaillit, övvzahaeonlftésát is.
t ,,k .i. ..~ zo. 11
.A falat~ rc`~ el1 ax két k ;3rc~V iva ~~~.l 1ito..tu
kérá aye kbun szure plő kérdősek két túr.x-x':'r.iabe taiSoztek. A
késdéuok többsége mindkét kc'3rüá3.ven a taiml6l: alost ;::az8Ga.zc'asú ~, mtaika jzlze vonatkozott. A tSUulásxra ► velit tlioz6
kórévek mask az egyik kérd őiva n s gerripe lta k. A iiii1r cx3 ik

kbrdcivet kt:. acz; évvel a; 33w5 utáa, r(:: ~ zbou az előzű kont.-

roll,j~.ikdnt töl ;a tti#k 2:i s tangl ~q►1.
Az e leg kErdbsao oportbAn igyE. r.c ztiink t461064dui

rbl, hogy a m a glcEx~c34S#t diákok társadalmi aua6S
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ly^en BaexeF,a volt ar, anyabi öszLiSnwéunak, a 16:1;400 * 1-

lama. a l.illiinböali orl.öloai inditékokz?~~ , a nunka
rai haszaollx xa ,Tillieré© bna k.
A tovibbial.balk az agyee kGrdóc;ckre adott tanulói Vip
-.........F:w

..~ ....

lastol_ ilyon n.ó2gpoAttl 01en7ósót kiván.j;,k bemutatni.
Mew az 0105 I.érd:;~ ara adott válassak több vonatkos
ban fig,yu lEr:a^v aóitóak.

ma p

la
~ nz ö sz).

mun °

yarrnél-e bena4" /1. sz.
t z úbra adataíb6l kfAssMl
A non

see May a

lignul8k 13,5 %-e.

jd.ilegil 14111010221 11111Takátsan no m óbu:it r<í$zt■i
,

venni. A kásCibbi r► álaszokb61, valamint az iráoboli és $zó-ban élm("Inybe szbffio16kb61 k irc►. j z a]. 5(16 I14) al, p j eun e z t a
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A ö ~r c:ntefd munkában vale) rón ve)ta
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i;artózkodetuat ax esetek többs411t,en az váltotta ki, hogy a
tanulók jelentős :duvac3<nak ir ti~ xtegativ tapasztalatai vo3 •
~

,

tat a koró►bbi t:`readalmi munk ~k oze,rvezóuével, 1c,Uonyolit$.
sktal kaposola ;'.ian. Met a feltételnút eri.:siti a tanulók
3,2 *Aiwk válasza, akik biao_nytallilikN i:lea tve t'g ltőte l.Qk-•
hez kötik a társad 2m1 munkában . való 0.1 ► ételi'ike t. .3zol: a

te ltátelek tx3bbsái7ükben a silixvs zéaseX kapcsolatosak MOYamatos lau.nkn biNtooitászc, d.iékbrig:':c?ok al,skitAsa atfi./. Ter méa ze te so n ta 1álYta turak olyan válaszokat is, me lye kb 51 ka.
nik, homy a +v_ nu 1ók egy része a M ért bi zonyta lunkot3ilc* mart
latolgatja, milyen előnyei szirmazhe:tnak a részvételből

-- pacidul nem ke l l rnás •7pre tanulni - illetve milyen t.Ltri.inya letiet be37. Ole , értőke

ét lile v

"~

n.

Ps: fobológiai és pedagót>,l.ai szempontbál if,y ~ lmat
érdemel az a tény, hogy a tanulók U3,3 Irma abban az euet ►ben
is r6mztvenne a mezőgazdasági ti.r.saGalmi aux ~kilbeun, ha nem
lenne kxitelezcí
Nézzük meg, milyen notivu sok inc'.it jr;k a tanulókat arm, bogy r5szt ve gye nak, illetve a :lzúrYbzzanak az Uzi we zíSr
ga$dasá€,i társadt?lni nombit61. Mindenekelőtt felmerül a
prob"s.ö:aa, pénzért vo.gy ne pénzért dolF;ozzF.nak a tanulók?
Pedagógusok, KI3z-isták körében
déa

Vita Wit kér

volt az e lmu l.t években. helyes-e t.íx•saelc1at
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ve Lni, asiért pénzt kapnak a tanulók, non ve sz ti-e el tartan.

WM nark je lle git, érvózlye sül-e #OVOleArt éke ilyen forellellájukat, az ioxola,

mába áa? Vi.aront, iza nsm fizetik

i11e tva a2 osLtily ir.ap ja, nan vAlttanx-e ki. atbnülwká61
a13=:1CI]:i,qt, iud6c3nkadást a társallfaLui rLivnkAvnl
A kbrd6s a ldünt4eéhe z érde me 3 n g is mornünk a tanulók

itill%tnyét
liammuxus ~ is. to,ia?" /2. ez. Atom/
~

'Oblezn:n,yak érda ka son polarizálódiski

%AM lyo s3i,

de sajdne» ugyiaia;uxyi /3d, 2 a/tialytalcn3ti, 3, 2 °é a Lera;uatt
ke m l.ésbe adna. 16,6 % neat vá1a3nolt

pónz etw r61.3v6t

uUértte MVO - ,.zint Sjillieoltrak - *auk a z raár kialakult.
Természetesen nem ocyön'L-vt t.

lyan Imeigslnt

Több oszt "4l-yi,an a 1.4,A33 )biakban hivatkozfa.k arra, homf könöa
Na T
, eg,yel.ócsal vc.t;;j az F.is.zea pwn,zt k62vssr_. 7 17:,1i. , v3a
~
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zai,nü kiosztják, V.16y e rzy részét tartják vis:aza közös pro w.
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kio1661",

tését o g igy az ewes eitatt4041.11111. badogulé.sban is íonto8
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joktive modiaildrozott, kmastus
a inativunkim$ kellAsselOW;
Bnietailiben nest je11zi n 73?tlyisög erkeleal tejle tt.eé;.rének lialteilt.t. A ti)bi Ito tiv trahoz val6 viszonya a motivu
mok kialakult re lid (.2 z a re , rzeftis.7$.7,6se a.T; ttianisk.
Aáló p.otiv um a rk5lcsi,, trtqa ha tbav zn rao g a esinOlriség
rki3loui ére ttség6t, tAroad: ltri kt iv winak mitallft4t
irányti I tsAgitt is.
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TiX1 bait.

sapftreds ise-

t iv omok 62 a aligusibbranAlli art:61(3v i iLotiVtflok összetasig4a6t,
3 ra dét; a tanulók macatortás ban. támidulnilag has znos tags
AftWanyeégthe u. _3 közvetatt karrategic Vattr; anink a fa ltti.mla ,ra iriayultak. lio37au örtclke lika tanalák
L. pildanuta3 tá3á t vaa
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4,2 %
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Usne rés t &top a Usk
2. non áre t! we lne k e lissv ~.*4/t
3 , u m vAlaszo2t
1.

2

UK) !i

ónsme e e n
1. us. tab láza t

vt::.laozokbó1 s.incle ne ke lőtt e
l,yekben nem

ki s# üke t i wae-*

e Jame résre a 361 clolsowí;kat. Az

e liana rést 412 !i aziilnúégte leznne

rtja. b`63aestslx t ioin

öut;uila total ,i ink: uktrljakt "Pdimionk.S► ne1: iale11laseilige 361 41-4:14zos—
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~ ÷ `° vGlak3. a kStvf
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oki..x°únsu no gköze liLts lapján indokolják
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+ A zárója lbeu lk;v4; az insai l i. teligibbiakbxn a kérdcSilta
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Ám e liana rés sziikí,AÉ:F:e s

1. az egyén szempontjából
2. a közösség érdekóben
3. az egyyán ós a közösség
érdekében is
4. indokolós nélkül
összesen

239 6 %
51 9 1 "~b
4,5 ~a
209 13 %
100 %

2. ®z. táblázat

A válaszadók 20,6 =-liban nem indokolták igenlő véleményüks t. Akik az e lismerést fontosnak tartják 23,6 % -ban az
eliamoréa hatását az eE;yOn szempontjából ért(-)kelik. ~t diaeé

-

re t, jute lom sikerélményt je lent, mindenkinek 361 a sik, további jobb munkára serkent, növeli a zaunkake dve t. "Ha valaki
a 36 munká já ~ rt non kap e lisme rfast, e lme gy a ke c.va al:.unkát61, mart ugyanolyannak tekintik, mint a rosszul dolgozót"/ 43/
indokolja e

tanu ló • Olyan "sz oku tLan" értéke lósbe 1 is

találkozunk mint például: "Sz ad értelmet a zuunkAuaa.k! „45°/
Azokn. 1, akik ilyen nagy szze repe t tula jdonitanak a
dicséretnek, az v liame x.ésne k, tulajdonképpen az a törekvM
dominál, boa a környezet, a társaik magbeotiülését, ellarriée.
eét =gaze rezz6k. I'ontoeaaak tartják, b ogy a környJz.at-ükb~ ri
j6 vélemény alakuljon ki róluk. Szt a motivuraot erkölcsi
szempontból is pozitivan értékelhetjük, bár e léggé at;yolc9alu, mert kisért benne a közvetlen ös::zefiiezéseken tul nem
tekintő raegicözelitée. Van olyi.n fiatal, akiben

tudatosul

-

is ez aSeniiancia, hogy igényl,,i. az e 4srao rést. Van aki őez

-

t ünz óe nólbill in jell dolgoz ik, de van, akimek el kell isne rni kisebb eredményeit is ahhoz, hogy kedve le gye u tovább
jól dolgozni. "141 például kiaru:iottan igérylsml ezt, esk e tz
egyezesii diosóretrtt, hogy lásaan, nem volt hiábavaló dolgizni. Szerintem az a környe ze tböl is tiszteletet v::.lt ki,
hogyha valakinek elismerik a munkáját."/ 286/
Többen arra hivatkoznak, hogy a be c c Ule ts s munkáért
jutalm jár, mert a j$1 dolgozók minú.an ere jUket bolsadj ák/ 17 S/, a jó v re dménycsrt meg kell küzdlni/ l`¢'/, mart kiemelkednek a többi közül nagyobb ozorgalnukkal, kitartasukka1/3• 130 62• ?3, 61 '/. Továbbmerne hafg;sulyozLrák, hoGY
"ner,cauk antyagi+ztkkban kell jutaln3zni a jól dolgozót, hxnem
e,iöloaiekbdn hie például megdiosérni szorgalmáért, jó
erQdmón~yóértl Rilail/ ~Ha pénz nélkül jól dolgoznak, ~,~ ó(y inkább tiaat4l..tre és dicséretre méltókt l/22 * 33/

,

c:lert "nemoeak

wart dolgoznak, bogy nekik több vagy jobb le _;y Q n. "/ 35/
Bask az álláiregrYa.lrnok tükrözik a erkölatAi -3rt~ek
~.
.

A kitartó, be-

csületes munkát, a másokért való fáradozást megfelelően értékelik, felismerik az : rkölcaí si;klx„árt
_,,,, „ kéI is ós e fullsmorés alapján maguk is törakaduek elérésére.
A válaszok leoagyobb rószóben /51,1 :';/ a jól dolL,rozók Jaémárs az

azért tartják megórdezaeltnek, mert

a ta,7fiefalst1 munkában 361 dolgozók töia: =,szö}^ö ~e8 $m htaeSnos

~

„

6 T

. i..~ . - s. >•

:.

/alltl.árt nem

taidai a társaiAAlomlell” 1ialtdalal.

f iza tno k/ minc a rzi> ina k la lkiidie re .L ~ 110a b izva, nne nr~git
,

y

d.olgozik/14 , ezért, ha aregt nA6teeziti, a többiak is
, a jó murkéra ösztönzi vket/23 t 12°/, a
kedvet kapnakr
többiek is jabMit iparkodnak,
zajuk/3'52/ a

keznok has onlitani hoz—

társaik munkájánakAzinvoralat 1.9 /63/ .

A krizailléguk tesznek szolgák tot a:.ral is, ho g/ példát

nut:atnak, jpildakónt áilii;hatók/70 9/ 9 e nem utolsó aorban
azzal, hou 36 munkájukkal a kollektiva hirnavdt növelik."/ 17]„/
A válaszok 4,5
e~

az tünii % ki, boa a fiatalok

rősze a táreradal::ií munkában, a közösség jay

vbt,ze tt

tevökenyaé0)en az jgrráta _k_ ; küzo
~ .íe~lraaonoss ~ ~~
lydatosztessis A tólmeagialmi munkában élenjárók
36 munkára markentünk, ős nekik is öröme t okozunk./109 47 I/ 930 120r 152 '
176/

a: ére ti:ve 1 a közösség hasznára másokat

Áz yo lt, aokirun ru

■! fie lithe képe bontakozik ki

•Bakból a válaszokból, rie1J a köva tkuzö kérdésre adott feleletek alapján még tovább diffe/enciálódik.

— b8—

01101§lacival

,sy~

ttirsai.dat? mié,xt.l.gen

wigs Li14: t cici úi:

Válaaz

~pi~~,g érde ke 31~
A. ~

S1ité1i

68,7

Sgyeni szempontok

15,4
2,6

Nia+os
Kiiiiinböz ö egyéni rig A—
itélése k

~t 1011 el

Slincs

összesen 5

11

Indait

5 3
,

Nincs

3. az. táblázat
A d iákok tiara intézik el sura,nasan a kérdéa t. A le gti.—

uebb száz:

fordulnak 016 olyan vál€raaalc, nwl;iak`u©n

3.nclox:o :láE nélLül e litélik a rosszul c3o)400.1. bM~-

•;:

_;

kat /2,6 1q. 1'.z e litéléet ellnnzc3k /6.. LAWN" 311404, 11,6141114—
nyéből nagyon frappánsan nyilvánul meg a tgau,lbk aa ré~
zé. •e$ll

~ e?
-

a kÜZÜpeé -ért vó z tt tuve

0101016 indi.táoha. Azért aim tartj,::k helyek az e lma—
raszta l:is t, mart "meg le ho t őket értu ni r, hiszen n0 ra voltak
érde ke lvQ . IL, többe t olGoz

volna, akkor is oeak aini~rá—

1Ls pénzzel koptak voltlat t'iiopci t. Tetuát
ökd tt" /32/ — ir ja a gyikük.

tidal

itéIem el

tt a x°ra hivu tkoz yak, hoa a

6 9-

—

pénzt

ugy sea ők kapják/53/1 vagy e 1h.:urit jbk a döntést,
nondváat "Dtindenkinek aigbni áolg<I ez. 173/ A pénzproblérx.:, a z

órté —

az igóny. hogy a tárBaCSalrrailas Les zno9 t:emN,.

két péntbe n kif o ja ::ze, ismét éza,pn f a 1'eertn, — ba a v::l1a—
ozok egy részóben is — al támasztván korábban kifejtett
Qiláspontunkat, mely szerint a tanulók tudatában a 36 nunk:rnak negyobb pénzérték felel ea g, és a legkülönbözőbb munrka te véke nye ég
n~nzt

c ~

é

'

o ba

~

, zza

~ mu

f,iza tn~~ }. to
erkölcsi inditókokat fedezhetünk fal ::zokbau

a válaszokban, mQ lye kben a társaik ir anti falelbsság, fa-.
tása , tapintat

z toti a tanulókat as olmaraaztaláe helyte 3s
nitésére. "Nem biztos, bogy ők a hibáeak./69. 1371 Let;örnek. 149

Y , lam/ Akadálya vaz/93/, az ilyen hear~yaC10.g

g~itt 1elki konfliktus s~,~ tik. "/~~
Végül 01.Y #Ogiaddat

$8 f ;ly J tnek, me lyben nom a

ittaiyagot ke 11 bünta tni, MISMIi a "lő~:ást Ice 11 le he t.® tics ;u~
te nni."/G2/ Ala a pre va r,o ió te rmó© ze te se n nem a ma ;;; .;yözée
a].akitását jelenti, hanem külső, ad:ainisztwai;iv gazközök
alkaluiaaésát, "a7igoruab ellenéirzést", de igy is — az alő—
zöhös herson].z,an — fe le 1"ciaségGr•ze tr81 tesz bizonysáaot.
A

válaszadók 6097 "ma e laöaorian a kcüZÖSsE3g káros o—

d:i8át látja a hanyag munkibeta• Ide soroljuk a következő
vélemónyükots „ /t közösség munkáját hátráltatják kéttyelera.
b ül, non törödöms4,rb ól" ./174/ gismo aa ls a sa j át aunicit jukat

—

4P

7

D-

M #1~ de a csoport, brigád, et„yezália a
kW** e realliyót, te 1 je sitményé t rontja/66 ' 1771 .

111110 - 1011016

törik a lendületet, rontják a munkafegyelmet/ 530 134/ . Azt
is fa lissisrik e hogy a hanyagok kihasználják ra:loot, bvc: J üle tee
muxiká játs/138/ ;? vezik a k:,ziia hasznot, a közösség élóakö—
dfid0/ 35 ' 121' Társaik do1."oznak helyettük./1Q31 V ic:szahu2ó
ers jac abban

érvényesül, hogy "rossz példaít mu tatnak„
nekem miért ian?" 1144/

ha at kik

Wgyoet sokan felismerik a hanyag munlss. szélesebb 10ó—
rü neptiv kövd tk:a 2raányr its és e Ule n kill'r3nőQers je le.ateen®k
tart jók a

-

rdalmi nézőpont szerepét. lizt a gonriola tot

icon éleson fogalmazzák meg a következő válasűoks "A•itélen
a 4anzrat;oltait e sort mi its a társadalom

imam

a lc:vét."/24,/

"Igazi munkesbOlyülre is a zu1-;kal vihetik a bmiloggAgot • "/ 7 4
" Ha ninuenkí hanyagul dolgozna, nawaA siadOSO tattank

lenne. "191/ "A hanyag emberek
~a ~.r~ ~. ~to

iss401111Ari}eni Aft ói-

urea..<u l~ t."/25/ As ilyen j a 3.1e t,ti ál lásf og3.a lá—

sokban kétségtelenül a táreada3ai aktivitás

tLnytrző9:

tükröződnek, ami a ezemélyiségfe jlűdés e korooztályrv jel—

lamző pozitiv tendenciáit mutatja. Néhány tanuló e•,*r
órtékrondszcrre alap jbn tartja eliibiluslavnvk a hanyag murz—
káts "irtéktelen e cAFac3 r 17/ , nem be osüle te e , nam t:özösségi
~
®mbe 1~ . He osirid.l. valazailio ♦ésliese runueaen. ::1Ot;t©m
ninon beosülota

tot/9Cl/."

aki nem v

al a rabi7oLt Ya~ űa••

7fAz utóbbi két kategóriába tartozó válr,szok erkölcsi.-

mir #*luott

azemlólei nl.xpjan Poel ►áiaaódtak

neg.

~

zek mellett

találunk olyan indokolásokat is, melyek priffiitiv 1.átdsmódot,
kezdetleges erkölcsi it:ól4eakoi;iat tükri3znsks "Sérte ne ,
ho~,~

hM3ie : te is nekem kell dolgoani" /22/ , mart anig ón do 1

—

MUM , addig b listslkodik, a végul talán ugyanannyi jutalmat kap f3rte , mint Ctn." S ze n vögl® t me 11Á állitisa tuak

e rg pozitiv anemá].iát kópvieel5 vbleménytt " B ar aaórt,, hogy
valal~ i ro;anzul dolgozik, nemcs k Ot terheli a felalisség,

/persza elnösorban

haxnm a barátait, óa u hozzá legkii—

zalabb A11.6kat ix, mart talán rá tudnák venni arra • hogy
j o:r.an do1_Gorzon. Kó®Sbb mar is be látná, bogy ugy jobb
ne ki is, ha jobban do lg,ozik." /16 `i
Q túzsadalni mulikáv 1 kapcsolatos fentiekbon taglalt

két kördés von:3tkozáliMeg ♦ foariulbk igen aokoldalu a pezichoszflmpontból o..... 11Igkö2a l.itófl alelp ján foGlzltak
állást. A társsad.. .l.mi muniain szerzett 61m6nyhik 8s szemé—

1yes tapasztalataik elEieegitottók, hoas
a/ tuclato,jitaák az emberi nu:lka szerepét a társad._1mf
életbe n,

b/ fe l ismer.i ók az a r:ibe3 rek e í: ymásra gyakorolt alaki—
t6 hatását

R impatatevéaissig f o9.yk_uau tábauu,

0/ fa 1ébreszte tit a

tt nunla iránti

órzetet, melynek kövQ tkeldft*i nemcsak az a6y6nxe t,

s6g-

Imam a

köz QSSbms is kihatás :;al veannk,,
d/ a jól vógze tt mush' me$00011401tte a tanulókknl az

- 72

szk«].c9i 21+ ~ r értúk ét, a köz 0é g,<< társak ® liaraaíéllölleit
a ra j ét,
hoey a 36 eiledményérto

e/ tapaezl:albatták,

** t, na Dak az isk o.lában, az tat* aim

~ ~I~,~►

rülcr tés

Me

/W 1 küzda niök,

egyén és a

f/ fe lx. , aertek bizonyon ilaaetailigéat

közöm érdeka i közöt,t, bár ez a f elt/mo rés nalitnem minden

vapqSticcre► att. A

tareatilla twig kéizvet lentil a konkrlit

társadslrni ak tivitás aotivuzaxként je leaks zett ez a tv lis

-

jobban dc l c; znak több pénzt . kapaak,
anyagi, WW laei e lönyük származik 11eiale/ mania kkor talje-

*W ®, hogpba

sitmigelt a kisaba vagy nagyobb kóAligh is nagyobb 114010.

not jelent. Ama y:nyiben közve than anyasti Ilissauk nam. sz ~ zott a jobb taljasitlénybő]., már
az ci;,;.; zef

zabbell

rték fal azt

ly oze rint 16 r oro..+~ 44, közv9 te iitap4 min.*
11e mi
élvezik, slat a társaait lom .t;=:.; j ai4

c:o n ol;yas te v akre nység a rembirlirlity . . • ma ly anyagi vtc,y
L~

yhka t hos létra - ók

d12, k az általánosabb

k a fulistaerését

k_ re stük a k.üve tiu: ző kérdésre adott vá1*:i szokbaa
'~1 un-e érte lme eza rá.p te d. h oe~.v ~ = üiákak s e; ,ite nta k

a z öe~ i ttre a8emsdt$irard
z

ftali3e; -i2An 14tod a8
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14, Mailsofijunk érdeke
Ir1t q* a közösség és a z
egyén szan,pont jából is
3. fifgi t a payavalasztásban
4. Kikapaonl4dés
5. Pénzszerzési lehetöeéC
6. Nincs érte lae
?. Nem válazzolt

57,5 %
18,5 %

Üssze s e n

140,0 ~

as

9, 6

;^6

1,6

~

11$

bet IS

{

5,2 ~

4. f31.. t íblázat
.

A

órde z.e ttek köziil 392 %

tax totta helye snca k, il le tve

a

MID

válaezolt, 8 ;"o nem

látta ért a ] e ét, rt "nem

sok hasznát veszik" /6 t 141/ , illetve feliilates megitéléa
lapján azért, rt "vunalk s akike t ezért f'ize tne k. Cask.

ott kell aQ e;ite nis ahol • lbanyagolüéJs u munk.át. " /M7t
% péuzszeraéeli lehetőséget 2üt ba ,aie oaup aa, ufruyanesak

196 szaaáse pusztán kikapoaolúdst;t jelent. A válaszoknak

ezen kisebb hány€:dáa, tul a tanulók tű bséciikben a vártnál
mélyabben9

:.

_.

~ü`~~ aoiált;r ~aban

ele azték az bszi mazűG,zzd.^.:.

sági táu.•eac± lzi =nka jeleritüsé,;c;t f,:inc: a táre8c?._3mi, min d
az Qgyéni motivAci3k vonE.+tkozdlIA.:an is.

A pozitiv vélamények többsége /5 795 a naGy fa le 1 űssé~,~érzatat tükröz és a ra.in`nk„~1,,~,_~c~d®;~~tjialeutő ~
-e, t

mum k©R'.6I1.PQiltba .
,

Pialdakén.t ic.c;ztiiAk

néhány irrdoklásto

a eaas8gazdasági munkaerő, a diákok seLittle tik a

7.4 ..

-

mv adesstaldemlsiii/ mart "i a nam tudnák időben betrakaritani, idols as

• iptmul!'"/ 13'•" ()Blaze 1 van a logzxL gyobb mun-

ka röszabillglet t masm8Gazdaságban"

~

Wirliegitségíink

d

3ziilMti.Is a bd takaritás óriási mualloWbOa." 125/ "yaesle wso
,Arkkal á# se Gitiinkt xuw ► na t~,y Wok's alaasis•" /35/ *Ai
e oi,;ának id5ban való a 1v41414.1ban te ~

Uzi

tos s hoGy ráozt ke 11 vennünk, ha a zTO agibmis tmm,e04140.
",Át id őjá ria vies zontageá63 ina k kite tt

ilirit1do Nit

kolislitca zhQ tile , azért szi.ikeé ~r, eanek ős c ól411MOSNIak tartom az
~B Zi

m ezögazdaekigi aunkdk segitéaét." /1461 m3lvig.re taínd-

ny°~í junk órüo3a e hogy lei;,yen bit.44.01•0 61eler,í486/ - ália-

pit j'ak g, taItlAt "az állnmnak teoStilak, de bntaagurifiimat •
mart a nélkül a oe Gitás ue'31kü1 el» gslaftu ln°i renzro tMg yOMUMs e
illetve más t®r536ny •"/311/ pA

Wok talán nem tudnák

id 8ben a lvé ~,~a zi:i ezt a munkát, éa * lempla a föl ..eken mara dna és töoistsallillas ami nemoeak aMf harm az ogésa
társadalom ia rim •4111/2/

A szociális tartalmu ind ltókok r:io 1 l e tt a tanulók
9,6 %-a €1 m ilzoatzda At;t a n vc: 12.7, e J t társadalmi aaaallbaa AA

ke s t;~ ;~sssat l~ to k ~ ze z U61.16 i: ~,@ Yae tr Zia c̀;t:ét, taw* lie onto-

bi:nak.A

munka me Gismo rése által na ran sek a na héz
r
munk it v ö~ űka t fogják ,~ obbau a0gbecL ülni a aidk.ok,
ds a ipay*'~vá.lasztásban is eai00lylii ja loathe t, / 51/

tow

a tisalit mks f lé isan,yulátaban, vagy e xl ~tkrr zt~ltl ~
i140Somxv méltó az a tioN WOWS 2141/rt*dtltli•!
közc;pilimalásdt ].ís í5 ,o a több vonatkozásban ilt AL%tóke 1~
-

..

T5

~

a szóbanforgó társadalmi muaka 4110yeit. "Jó1 esik a diákokLak ea kis kikapcsolódás, testmozgás a jó levegőn, másrészt
a munkában is segitenek, igy népgazdasági haszna is van,
és mindezen felül megismerik az ottani raunk."zte""
v7:,laazban határozottan 1'elisserhstű a töxbkvós3 arra, hogy
a táucsa. d As;ai mUnkFa minden a 1411,0 RilinktnPa ;;yók, sőt voltak,
akik a "fontossági sorrendet" is megallapitották04Nhárl;y
f
r,ai `ot a assibRilrsssn tiiltiink, ez ala tt; az oszt ly sokkal jobban l3eslseferr, e zenkivül 361 is szórakoxstlik, /ez nem jelen.
ti azt, hogy nam dolgozunk renctesean/." /5a1 "1. Sagit,.ink,
2. pé azt is kiipink,

3. jó 'putt lanai

és dolgozni a meg

szokott kózaSN'iggel."" s1 sorrend is ti.iiikuss diákszemlélet tilikrftss utdtcsyars•alás, fizikai k_ r4; ► csolód:ás, a koO! aklet
tiva dec, za rózódása, közvetett Al l.éant©Q Gités, gyakorlati
tapau zt;a:7a tsaarzésa. ••/41l
A vála az olsdan való e lL ik le ge se tá j ékoz c,1áe u t,:4n az
el.mélyilltebfia elemzés érdekében forditsuk figyelmünket azokra a vdlaszokra„ melyekben a tanulók a tÚtroadalsai. ter4e ~.úmunka h4 ~ szno ~~~:~n_ ~ ül közvo tla n kóz~u.,.~`~~

~r•de„ ~,~.t.

i3 ~.a t--

•1_n,i , e 112.vcs ka i;
va ~~3_

fe lisalVtók eL'vvu a toy4111•Aiks formAhan. Ahhoz, hogy a fiatalok v<aóban aktivan, >seggyt°í—

zódór'rsel tavékexs,ykadjenek a túxsact. :loi:; javára, mag bell
érteaíök, hogy ez egyéni lazcltikeik ► e1 is összhangban van.

e

_„

e 7041„f,abLA_
o
áa,,,l-Le, li
,maré r~
o ; Z* 69 "z usaqa ó0y k
~ íai $a 1tá Le 1s1 e► . tAosai:alulluvitk
s.Yik fontos psz3.tsholó ~;w

i's Z

kibontakozá:aábak. Akikben eS az ő;s zetxirtozas tudatosult,

-

7 b'

1

~l~~niküs ~i: ~8 ;t ~?~ D

414AVAIMAIBILAttitcAililizkkip..

o

e rétoe,„a

A

fti ' le t Ab

' ka

al

_artást

truivait. llyen vo ft& LkozA8iilftu Wi.<3riit'isba ve talk j6r6ozt
azokat a va]aszoLt la /57 9 5

mokekúan kizirblai; a tt3r —

sa ..3lom, a kloüsals agMgi érúokitt hrugsulyozzak. Wks ixrk$bb tEtnuskodnak 4r01 faliemerésröl azok a vatiolalrúc,
11111»vklAn a tanulók szikalleiauzik az 9,..64,41.daklódinkxu+ k~

winos).*

migi: ti 3.e l Q labe t80é4lka t e cliegiRe t , a tarAatda 1—

anal Witigno+e tovC":keliysét kurateibsni 11110ifiliteiatokat gyüjt—
b tt a*. 36 ba1't► ti► ka.t ozorvzhotzwk * f: i:as ievei;vn élvezhetik
a mozgást .r lévéu pudban ülb diákok — ü j
~i

le he t

4011114101 intdrpezasoxsi13i1 Iatpouolntrendssaíba kit rill—

nak a diaLka, oor k% az embereket s az oestálytárptjiat
old.,

eaja..

uj

iume rhe tik me G etb, Mive 1 — vélemétkviink szu rint —
toss.,,; ,

ar.ri+ ~ yi .r.

68

r rr

tovét,a. liya-et

a c~aL~i a~ti;uitáe<üaak l ~

ezur9.29_,ALea ,ydn

agicLug cil : szükségesnek tartottuk e;;,► tovaobi kórci6asal

k :.ag)síáíteni a vize,;-':lt probii:uuk.vrt.

:,. ..,.—,.. ........._ _-

".til_ve ~z t :
~~

:au ~ k• ~t t:artaziál la ~ = o.•. r>ü
~

~-~

l~ tantallifL atlzéuc+s?

ai.brt?

ken küiz .yü fe ladat a rondkiv::1 sok te
:

te t re löl©

—

16 elkup?eléoAet áe igézyekot tai;la].n.i. Az ule3 gonáolat,
t1:1.1i te:l.me rCil -- Logy e :ek a vsla®z ok "az emberi Gle iic3 ;~Zyilvzioeuláa uotolit,sdt igbFayla ©mbes ielpwilatkozásai. / wa z %

a nüv&ozetakkal kapcsolatban

1 4 ./ A lag%ülönbözöbb

.10

7 7r

1001100litósbőle 1céryetből batirozotfi,an kirajzolódik ez a
törekvés: a tanulók a t:.ereada lssi aunkétbilte 3.s tee tciedeOt ice re e.

eetn+e k

t~ zar~ ::i3rl ~ wpik

~! ~

eoko~i1~~
lbon

bizo-

nyos 6 rLe ler.:beu a •traje sIbb életre • A megoldást te rmésze te—
can

-

jóróQzt az éle tkor raj*t001á8Billea tRggele 2.Sau -

különböző utakon ka re a ik.
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Mnt iscort,ben - a tanulók inditékait figyelembe verve
4zen talgkiftekit 'ttlenlil pozitivan Ortékeleadők. Ha a mt.
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gyakran annyira

ö ooze kaqxoeo lódik, hogy s'e n.dkívül ne hóz lenne ezeket gkü-lfinbázte tvd a mr, áQsal QzembaAllit;ani.

ja ].a n.

'Os motivumok lfogu.d.áaa, aezr=3nileg va lantőssé válAsa, €

~

közvetett órda1:13d.6e kibontakozása sore= a tanulraúny.L tevékenység a1apmotivsriai - az eljövendő tevhkvspligre valb
fe lkósziflós ós a tudás iránti órc':Qklűdbs - kes~~igi txr-

talma t nye mask, r° agaero ndü e rkö lco i©é ~; hord o;óivá v
~

~

tanulási riotiv► umok áo a t írs$dalrai te xmelr"xaunkn ►

notivurainak össleSkasonlit• eleraz ével arm k gal lap itfaEtra
Ciro ke dti3nk, l
~

e l,laina., ik._.__..,..
a kót
~ .,_.tev éke nvAó ~t

ot iy ~tko2 ~,tt:~ lláci.ó; ában, és ho~i befol yáHOl.itlk o

át,as
•
.2„.tuslabisk

~

1.u1-

Motiv laok a köz C Aakolís tanulta

tanulmánví tEv ~ s.r: tl,yekét.

A tailuláai motivuraok a

Gyer.= ui c3k
:

i3kolába Y.arülézótúl

az érettségiig erősen mag'iráltozreak, Gart{amilag bűvülnak,
nólysbbé válnak, egyee motivrumok helyébe más mot:ivumok Yorü1 nek, és a fQ jAdOs folyamán módosul a;notivumok 1iileignijs
visz any* i,s. lbw a fe j lődésnek ss giatáros:ott stádiumiban
a tanulmány! tevcákenyaóg öezt;örSáebben e}re dominálóbb sae-

-

rophe z j u tn.► k a társadalmi ~ao tivu~t.

a szovjet tanulók

A társadalmi iaotivumok

tanulmányi 'cevóken,ységóben Bo?sovicp , I.T., auroztttta
e•.Lz.za1u3xa tauuLmán.yosla./1951, 2 ,)-1()4/ litunkájukban
abból as öaezefüE;Oab6l indultak ki, amely a tanulási mo—
tivuauoh alakulása és a társadalmi valóság kat4S között
f e n4áll, tehát a
taLSxl.o= be
sá~*,~~

1uoS'

i a z ov e t

—

1 a ©_ e

1 kiulz~ki oí;t tílt~ lános vxezonyáyal azs:.~ cu;uon szaml$1—

tók. A re zuikivül s okoldalu iae gküze litós alapján törtónő felmérés orodaiényekói,;en a tanulókban tudatosult tanulási notivu—
aaoka.t két oaáportra osztották. Az 01E16 csoportba sorolták
a szélesebb értelemben vett S.49ad,lmi tan0.4131 motl,vümokat,
melyek messze tullópik magának a tanulmányi tevékenységnek
a hatearait, ós a Gyermekeknek a valzíeá6hoz való azólesebb
kriri,i viszonyával vüunak kapcsolat. an. A iaotivumok e ai:. ján
mindenekelőtt üüntó jalentősógii©k a tanulók társadalmi,
történeti éle tvio z anyai, az e gya a tanulöknak a családban
kialakult lteskrót óle tköxvlménya i, az iskolában elfoglalt
holyzö te, lernyezetével feruetal toLt kölcsönös kapcsolatainak
jellege,, tehát a tanuló eglsz életmódja.
A motivunok masik uikjút azok as inditóokok alkotják,
melyok küzvd tleaiul kaposolóc:nak magához a tanulmányi tevó-keayeóghes, tartalmához és vdgreha j tásahoz. A tanulókat
nemoauk a suc:le ae ub ért leraú _ n vett társadalmi notivumok
serkentik tanulásra, hanem az elvégzendő tevékenység és az

iskol dban oa gs zore ehe tő isme r: +:e kfr.~at3.

~.~

Arl4o k-

lödc:ys, a "tartul:':qi órgliaóe".

A motívunok e két sikja a tanulási motiváció t: Üyes$gee ``Q :b_z,'7aE:Z•A alkotja, eC,Ymáqt fej.i c3. zti,
t,1Táú.dalmi tauu7k:.aí motivurok ini:enziv, I.orE: i 1Libcuutakozá;át 1.1et;i-.

.

ti a tanulá.^, társadalmi az$=epe , tárea&lmi értLkulóne, naglbeo uü léae a Sr ovj e tunióban, eme nr.yibc3 n a t~:.au1..aa n.iuua nk9.
e lótt tiaatu 3.e t:re méltó,

t~

xsnd ~ 1mi ::: ~ nt:cné~ti

'úk ~3nyt'x ~ Fr.

~~~

A le tcyf'krabban előforduló tanulás i mot:.vu .ok a le mgf>sóve l
miivultség raegszerzése i köte le ssé;, jöv:Jn„t8 s ,akLáho2 ms gi ~

-

fo le lő képzettség megszarnése, a tuc?ús, a tanulás iruntí
:.özvv tlen érdv klúd8s, a szülők köva ta léa Y- a tanulási moLiv ció fuji3xtóczet dinanikúját, bonyolult törváuysaJrün8ze it igye ka zto k .ayo=unköv.3 tni a s zQ r: Lk. Ilyen f ejlőxz :u i
tÜrvényezvrüség ént értdl.rie x'/e t jük - aHly t ilt* ezvwko,ntjábó1 igen figy3le:nre mate)

boa a *VII. osztalytól fá1í8:.ó

a jótanuláera való Yt3te'ler.:06gizket a tanulók ugy

fel,

mint a ni:rveltsóg rogsZerzósór.ak kötellz,:t-tsógét,r hogy a jövő-

a szocialista társadblcn hasznos fiadávA v-á...%aaeunp,k• p
A r;üye ~.té r , rely először csak rentals, "famert" notivur.,
bell

később a tevékenységgel belső összei'i4400ba kerül, én a tanu.i ó}at közvetlen módon tanulásra sextant'. 3z abban is me;;r
nyilvánt.;l, hogy ry tanulók nriz7 end$sY;kat mindinkább napcao3at ■
ba hozzák kóscí ,::Ji életiiklQl, gz,:. :: jui:1E3. 4114 sardü3it öntudat tekintetében mindinkább elórik azt a fejlődési szinvonalat, ami. or az ini:ol.a., mint a tz!Lread lmi élet ós tdvék.enyQég

..
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..

szl.ntcre, tár nem elég pzéleso számukra. Az i®kolv ekkor
m1~

olyr?n á.ntá7mény,

jövendő, fa1el.őapégteljallo és a

t;ursa.de3,0n sz3ripont jából font-oy, 11111114beg.1011011 kleesiti elő
be 105 pozicin :atrirogeet MN el illaxtulAsbnz valá

31,:e t.

~3~~t~ ~.'k be1sC4t5
v:is,v.cjn;,•uiait is. Á Orsedo71ta

-cr Aldan doninanotája a szovjet isok.olUnknál al serdülő kor-

o 3z v:lyban már
.
áal ~ lánoeF-n j:r13.Qmzn jelers66
A t<.nullish moti?.us.^ok c.3.aktilAsett, öer:°=flellgedisp it
uZ.einunY,rFz i;ii2t3nöaen firve lerue mélt6 östrzefaoeSelleen Mx/6r-

te f igyra lso m3as31 G.trbaxd Rmate..4 j1904 644, azt e:l.n ::e zte,,
tmtű`•.si Ve 3..-°~ e tb4n

v
való

► xa~cssiban
lWo t+tes:4 . a1~ lő m~

vo*;11bja. A

r;:::) 4a:b$1

how a motivur.okban

~.~,ó

r~ o 6te 1 Lb.-

tr6r,Vinys$er;l8ógb83. inr1u lt

c:.:a:~z azcrm4lyia6g magatP.rtdai és

tudati Ek+ jalaeelip3. jutnak kif ra j e zélremoF. :sa'bb ől

e tkrj ^ .f:°a n

a raua.kátan, a do tt e se tben a te rr^a 16 0000111n kialakult
dinataikga ténya z ök

egreép s a ze mé lgiség e glersebbon ásYé ■

ny+e sitik ira. trás ukat, be folyáso 1 Ai: a szeutélyiseég eiáaf a j tm
t•lameapiégét is, a bc á1.l.i.Ládiy Nempontjá1361. A;likor a
twill lók a kankrát i;e rme lús i$e lyee tba n közve t].e r. 61rényeket as;azeziok a t lraadaiUm szüket5 ~;letairűi, a 4`traadalmi
cúlkitüz€selc.61 és pcsrspel.tivá ~°ól, ezak :: tvrne nagyobb
nyernek száBunkxa, "a szocializmus áttojó tár-c;áll;itüz;>ei 68 perpektív'ái a személyes pozzpektiv ~it ta► lilják meg sozub j®ktiv t;raraszpoziciójukat. M AmiL_or
ezaknok anagytúiriatu társadalmi aélkitilzéseknek alapj&ta.

,.132..

kialakult e;,3431ii pe rspek >;iv8 determialja a zamF:31yisAg
aktuális tir1410103rsó;,tt — adott is4 tbexi például a tataulást —
akaor s3ssré i
ti:n.k a szocik‘l

zi vo
sr

z*paról. Hogyrin ézv C:uye a ill te k

beEsélYat--

Jti1la r.i Aklnsk kiboatak02, 63 It

a t

1;hi ialadaasai

öeetq han ~r, olt egyeni Q+élkítíll,iRk. a rLéiam t fla ie! lok tan a3.éei
triréken,ys , 014cn? A gllerza a Fenti problÉmiliza kiAve te tt utoa
igya katt tt t► :11:::: zt

tilamdtblcépmi

tanulók

közében vésgett i.'vimdedisate arm vonatkozóan., hcrar3n Cl,ik
át jiivóbgni tory4isnysiAggeot a fi.eitaluk7
As ir46.101i vd]aezok ry 1ap ján killitjt014416 ~ren
la:t élese * tl.térS

t';rv ~ irye stilt. A y l,e► talell

al Zolfo űelli+s3 tő vol t a p.1 3.s:.:s! iva'ragt ürt.e
Vita ir&rYt,.lás..1 zo k

rüsz$tű 1

a—

a twsagölt 1eau 1as i loevékriiapidebet mar

a t3ZoC 1.rili.yta t ► armadaloeabaD. végzett jöiieuli tev6ken4uúgük
azempoatjtiból é1ttSlt út. A icértiiezett ieiaárjol 3li:ok tö:> ,,ta,gy
jövőbeli tev•3YerajeégAriek títélisekor
u~1 hc~ ~ yse

az

te t V a t te a 7441001101*. Ats tedtobat Ii

azt bizfl:+3yituttaic, hogy a fiatalok tudatOsüa válaaztottak
púljat t iomirtAk laendó li.lvutáaüloat, de abt) ~ :L az isieerot'uül Wág hiiin;izott a "dinaraikua pogskti:;tav.i", »sa Qaubjektiv
jelentőség nsa volt beágyazva u tONO4alsei ja leneaaégbo *
itl'Ja tí:az,Q.'L vul Og :z Ct :t3.15 f,: .]í`t~ÚE3i3 104, }loNAl3'pma
`~
.iuierit w+i,6 9 aem volt va1:.q341.47,edezeits. .únaok
okit a
F~l

ezorző aöban a t1:1'0ue11 látja, hogi a hivatás Imakorláaa azia•
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te• belát;be.tetlanul távolinak tünf; a diákok oztuftrea•
igazel allentótbeal a tort-1016 !auzkái:;art vaJrli
r6szvóte1 e lase gi.t:ett-e siit:,fers,ns_ii ,t pex~s► ~ ktivapttu
kibontn:kozáedt. Az a15µ1l. -1.tott munkaCarab ór;Mkelégóba n

az eg;jéni uotiv a:nolc - a ze A4lyv s
zai.nian e se 'Limn áru
.

úrtLk rae Ile tt

sült a tár©adOlti 11111Mrznosa ág i.® t e

:al az a <w, ~ ni. uunia t;11'sactz: ]mi e i i aINISiba n, .: r1i$k/Uu9b a n

r6sze e tiltr társadalcai d 1a n t 5st ► ;,,,e a diák ok

t

hyil-

vetnvai ó7vá vAlt.
Gerbhrd Rosenfeld párhuzamos me

14/4

.ös f el•

-

azt bizoxiyiúottéke itw a jöúőb3li bi.vFAfilasul[iól.
1111,012 as.:It axxa felk6szi118 tasir,1e1 51 tikkal eal , !;ben a t:err
nuxkáb:) a xészt 4e v ö 13 5ve 3 tanulók iinkaláaotivzi^,:::.ban
aár határozottan körvonalazódtak a szocialista tutlptfa j1:á--

Nis 610 wa Egiyilliinulásai. A tanulást is, mint a 101111abby
munkára a1Fiiwászitő tevókany-sL t órtelneaték, tIla# tnnu13ái notiváaiójukban a tixrsad;•1m3 érdelte kke 1 iisszehozt ;~. ;oZt

egyéni oólkitüz623k Ér4tbnyediilt;ai..
tia se i visz onylatijeg az

Rove 16selbeő1e ti daaloror. tr-

jea 195t3-59-, 'jen az orQatle sx:imds 6.1ti; l."Inoe óo lcöséml.sko

-

;j izsa vCGze f.t f es lnr:rón alapján/ obo E4s:.ló

jfereno
A tanulók

iroly - úr.<<.a.izi.:s L:.:uz1áall

~

al

Jrinosxzé

=

fe AWN e 1964f 1106azi-

á+,i ogi képs t a kii2.önuö z ó

)roa$tá2yu itk eh/ tar.u-

i.$k arköl.csi eurculatáról t tudati

.1-4a6ataartási. j;;s.l:z:iziJi-

tett

r•c;-

,

.i N:.

~ 43 4 44

ra t a ye n bain

*Oa ~

,. trVA0 .

.

1. A Z x i-iv.

közkiakolai eaaaaielllyok tanuni,noak tana;:_;.::haz val6 vs:37.o-

=

nz3 í.,~*fil, a ;~~ lissaikApitliki •ebt.>an az

~

1ci'tkurtaua a illar

taataiwhoú való vinzor;it1 d3nti5era:

r► ul.ók

.1.y ~~ak30i. ~

M~~

a ,'~.~~,A Z~;d
" ~1"~ f:tf3 :~~. V'3.? ~

`s:auttláa nart;ptativii,j ►;., minri:a:tzt az
ja inn,* as Salt Madan
van. aatikes 6•"

1141110111 Waft

~ tarsil'

vatabb'

! ~ tz ~,;~

{':

ay..

folismor•éa,

Ail a tón tudaiaza Wive Its t.:!1:t3

• OWL lyos tzriu1őialiata

a talii?i BsR.

La.nulafta brte.Lrlag és amlikei011011006 v ono tkoZ n ek:'

ban he 1yea r;öza to s'.'r.81, t4:lál.i,ozur.k. It apiok 1kezió 19-;,4. 325/
A taovd-.::jizi.kEaaat ► z.,:4-... zla tatzi.lat a ,el:erzáir t te nt2lóknak a
'r,sax ►u 2.aálraYAaa a t,ari.aaBituyi Bunk, dioz vmi 16 v iaxcnzyiulak mo t iv uailaiaban allggWasigNitise " teklatetbe v Wnro a k! rc,,+' e ;~

—

e

valassilan i:öbtb naaaai:ivta.iot #a te 16' .. z•ol — a leT,.•

L„jria?-..ralivan rv ~.'. vl'i434 AmittAvtod! űOLZ

elois nia:. gks van, a ~.:~anu—
beimori sallso as #itit+abaladdrs se 1#a*1Ma 1a.

a Li tuisa tu ri.+3a11 idatfifth

1ú03 a *a& e+f%

A* aspikit Millemps,atok
eadallik

.. a budiAlmiat to,r?'►bbteauláal

lam*/ ja:sb rao;;6l2aata1li s t5346 e1--

arit!! ~ 611 — 4.1tr.:'rru-,ri►1:3•0bb t3t~l~a1j ~3.:a ~~ t zx't~:It L~~ it-' ~Z~i:~..:?i~#
.,,

11041.13a-:'

t3F. ~ i1'• : ~ _:':r()y.'
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Ara , hf3 t,3 z!' 03a

~ó ~~tt~'o ~3 b

, tl'.;1

~
~

&lcaa , a kí;aaasröt3a.;áa szeinantjti.í3€31
Ms #,100 i:
6r4

vaA6

f.i Y'ittüUs.36'';
.~~4a~~~
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..a ~;a:l~
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térsa—
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tanulás r3t:iU'u1üai kr:zött

iip2+iM : anulu tlitlti,jaiac>t.c

313 nevileinusktink r ag:, e raa,d,ásértriael apaollabg.

awe. 61 lap it Yak nog
g a1 font a =Ii t e ;: t munka az t.

Wit t_ es

..

-

a helyzetkép ei3lsorban

mr sidersplthi harmadik gimná-

ziumi oszt lyrál nyert adstok alapján Jontakozott ki, a
továbbiakban ezt in öa:_;ztlsiOSslit3si alapnak tafcintYetjüY,
a szegedi falmór‘5e értOka 1Csébvn.
Surányi Gábor isányitásával Debrecenben fn lmétftt
vó,.;roztok az isAlások

t~:~ri

ul~

nO~ai~

kapcnolsONin.

/Padmgógia1 tan-:csk.otá8 Es felikabrtek,ozlslt as Mali. tár—
ea ~ :alrai e.ktivitAujia

neveiMieel, 1964 április 22-25. Tézi—

adk./ A társadalmi aktivitás pezicihol6giai faltóaloi.nek
biztositds t az erkölcsileg értass tanulási ootivuiaok
kialakit ,:tobat látták. "A belső feltételek rend.:azeróban
je lent5a he lyo t foglalnak el a tanulás motivuzaai, vuGyis
azok a belsü i.nditékak srelyuk a Lülinböző Lletkoro ta—

._.r...__. _...

nulókat tc+nulá. ~ra yaz:LgEaBbaktiyit ~ ra

; ati." A fen

-

tiekből következően a tanulási motivu.aok fe jlőcióeében,
illetve fe j1Aszt'.:•síben a munka örömét, a falfedezése a maGis—
r:Ierbs érzelmi feazültsCGát igyekeznek a tanulás fű aotivu—
maivá ton ~.i4 li cúl a 1éz©e érdi ki;ben kia.no lnek néiásy fontos moaza>saellCs az adott tantárGy -+1 való olső találkozás,
~~

az adott taRllara elsujátitá+sdhoz ozüks6 ~r, e© alapk6sesé,,yk
szintje, a magfelelő tuIiuláei metodika, a ül®gfelelé.;
fYa ktiva.
i zze l a me gközg litésse l n.am értünk oG;ye t. V óleidgranit
szerint a társadalmi aktivitAm peziaholóGiai faltételeit
kizárólag a tanu

=4 iievóke a,ys*" fol,yzimb tában nai:i lu Yja t

biztositon.i. ii i lexjkaz8lag, mint

a.~ o~onfela

kutatása i is

-
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igazolták, a tAucarat:almi termelő munkájában Való közvetlen
jészvc3tJ1 tes.:i L hatvvó, hogy a diákok tanulmányi tgvéker>y►

sigiben is difí'erctociáltaub perepuktivaólmény ju len jan c:x G
/nem a siko rea érutLsaóGi,/ és erkölcsileg tsagasabbrendü notivaoiós bázis alakuljon ki.

A pozitiv belső inditékok reudszerében - cstilyriok
a iai, j:3.n a táreadalmi aktivitás értc ].m<szha t$

-

fe ltétlaniil

,,yik láncszem a timLllsia maEgsozintii motivációs

e~

de aeo 01136 és s:;mhattrozó tényező.
~

l,u ::e t a megál:la.pitáeciiz-Yk.at a továbolakban f© ldolco•-

zott tényanyag is alltámaszt js3.
Azokban az ooztályokban, ahol a társadalmi munkával
kapcsolatos vizsgálatot és megfiaulóookat váGeztünk, a2

évvel később a taaulási motivuraokról ig,ydkuztüzlk tájékozódszintén I:éxY:i.6ivok alapján. Törekedtünk arra y hogy a két
kórdőiv kitöltósae között ultalt aránylag hoaazu idő Miplat—
dályozza a kót problórakár WOO gondolatban kaposobattOt
turvrataenek, éo umléLu zvén a tiliMOSdalmi munkával kapasolatoe vá]aszaik.t+u,

tanulás esetében is ibvokvzzcsnsk basa on-

1ó me f;k'jze , itb:at kialaktlWrii. A két tNtlkewegi forma mo.

tivációs struktur:íjdStaitllailfi/it, f©ltiei sit azure ttiik
.

volna c ~:,f-; z , t ól flegeelanilsai a lo he t ftigelibes kftest,

illetve azt i.s érU .:elni a telidoéa sorr! isalm oso]aat
Ö:3i32~~~1Uí ~®~+.f
a ts~ ~nt~lók tpdatában e

~■ ~ ■

A

■

~ r~ tf

í:la■ fiigi~ur.r
~ ~:c~ F~_is~3t~;,~~~p
~.'
ú
4 ~3

-13T ..

As e lső kérdásre az adott témakörbe as

éxt tanulsz?"

Nézzük meg uiruienekelött a válaszok ag11 ,tyisk:zi ala—

)10400111110. /5. ez. ábra/
A

.~.,....

eó ' n
motivu;aok

,~ udatugult

1. i;;le toélom o
2. ;.;zeretnék s olo tudni
bb iskolába ..,eTti tnt`!k
3. alenni
4. Il iacienkine k kiite le salt go
5. A társadalma bassztos tag ja
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Osztályfőnöki óra a kilipiekolai tanulók
túr€uadalrsi aktivitásának pszichológiai
problémái télar.ikiirébvl
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/A 4 &es osztAl3rfcmöki munka tapasztalatai alapján/

Rely* KÜzsazf.asági Technikum Statigztikai Tagozat
Osztálys IV/B.
Idüponts 467. december 15. /péntek 5. óra 115© — 1235/

ösesseállitottas dr.Besiti1s Jontin.é osztályfőnök
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La v t: ze

s kb. u'
Négy (Yvon keresztül több izben ve te ttek részt különbö-

ző társadalmi munkákon, ahol igen szép a re dmónyake t órte to k
el. 3z ne masak az én vé le nénye m, hanem olvashattiMok a Dél—
mamarorezág néhány nappal ezelőtt megjelent SOiliban4 hogy az
iskolák köz3tti tá,rsad4.lrai munkaversenyt iskolánk nyerte Ise
e b1:3 z az a re dmónyie z a Ti munkátok is hozaliarult. A társadalmi

ma"

W#áeAról kördőive ke t is töltátteie ki. izen az

ár:ín piltar eSSMSf ogla l j uk a társadalmi mur:kí+k

során

szerzett

tapasz talataitE9lkkti óezrevótels ite kr t.
Keaden6m azzal, amiről már történelem Órákon is sokszor
hallottatok, hogy a munka mindsn gazdagság foirt.du.

snnúl

több is, mert a nunka mindan emberi 'Slat a lsó ielapPe ltéte la:

1. AL 344a tette az aab3 rt e raba_ rri.

2. A munka szarepe azonban a további fejlődés során
még agy tónyezőval jazüa3odotts a za r.~ tx~ ri szeraó ~.viebt; 3~ ib4 r~--

~ forrása ,a I4mrlava és a munka további
takpzAának sazitüie

az.e rve ződ6sét az az uj t6nye z CS a társadalom irányit ja.
Mág oldalról mespliAWOR ezt a kórcíós t arról van szó:
Az embar társajp1mi aktivitása, illetve a

~~~~

Olatár:ak különböző tevékou.Ysól-pin való xé. zyétel taszi ier,a —
tövó egyedül. honcaz embsr kamullzei sokol.daluan. Kibontakozhassanak.

A szocialista társadalom éppen az előbbiek Matt
alapvető jelentősó&nek tekinti az emberek társadalmi aktivitását

Az iskolai tiaul.ók e s® táb© n ez a fain/ beige

tiMORda lmi mun-

ka. Mive 1 ti tgbb tökalommal ve LA tek 1és3zt tiessialri saurikán,
iGy azok t<<,tását gyakorlati tx3;pasztsetlataitokxe tiaisssrzkodva vitas,
gál j u k.
A továbbliftan húrom kitsdftea► oportban vizsgáljuk meg a
társadalmi munkáitok tapasztalltlt3.t.

,I..s.. jiAWL IDAW►v41aok kbezte ttok

e t a tkiita0c11 a~, m unk i~► ?

~ leue

kb. ts-10*
i.A 1

nuat ve tto te k.ósz ?

t

at Konzer`Jg,y:IrtaaII
b/ paprikaszedés Mihályte lek.+tn
0/ nyári. épitűtébor Kiekuntólegyházan
d/ bécsi krt.- i lakótelepen
2. Miért © lentke zt;e tol?
a/ U j körsr,pset,t a szülői

való tAirolbie

b/ uj ismeretségek hasonló korUe.k:;ul
c/ tapasztalat:szqrzés
d/ a vietnamiak segitáea
e/ tanulzs.ik belöle
bat' _a volt a t• _. = dsrc

~

_ m

~

't.

fornál1:44 á%a n?

1. Milyen kis /primór/ kLzüssséGben voltatok?
a/ Brigádok kiválanztuaa
b/ milyen briÉádokban voltaitok?

szdrn 1

c/ hogyan vá.la:.:zto:.ták meg a vezetőket?
d/ érvényesült-e az önkoroanyzat a váltaszt_tsoknál?
2

kül~inbö ő i:3kolákból

y

dbk ~aks ~íl "c~ .: ze xiilö tari 1 '

hogyan hatottak rátok?
at Je le rxte tt-e élményt az uj társaság?
b/ kialakultak-e ba.rdti r.apcsols,ial

3. Hogyan ellenőrizték a táborban elVOaMe tt saur.kát?
/A munkához való hozzáúl.iás kérdése/
a/ k.rtékflltók-e és mennyire igényelték ati

diikok a munkák

órtáke lését?
b/ miért

dolgosott MOONS ós szorLp l:,uauan, aki jól

zott?

4 A kö dead

rGbalt-e be.i'~ ol <zeo2ni _. ese ; e . ma -málto to
v~

mónyiike t~
h o2s~
iá1l .:~
s ta
?

a/ iia,azreve ttók.-q a hibákat?

b/ hogyan próbálták seL;iteni azok kijavitél$010,

5. M ili eu liaqzna volt a diákoknak a tassacialat_amoWr5l?
a/ 04geaet3tek
b/ tapasztalatot zere:-tak

c/ e mbe rtársa ikat és önm. gukra t is j ob aan rae 6 iscli: lMk.
~~

Ak

ó,~iéJC~,y 3k.nsk volt-e tartó, t.kit'

~
os
yk~ zriQ, ~~~?

a/ Jobban :ae issaerték egymás értókes tulajdonságait
;

b/ felismerték a köz :> aség értatét
c/ közös szórakozás, közös muraira élménye

1g, A t`ávadalmi maNcAt hogyan brtékelitak

Wags'-'cso1at oe ter►
1.

á

°Qk'.Ya.~~,

összes didk-

ú~

?

4 o n haqaaatAlasmULA
.LaRmaligAEL.aal.ala
o=a.k et.rt,= + a

v

n é

.

fo :aá.b€an
.-

zhet ét

;;-?

a/ d laaélo t és gyakorlat Ica pc s o3u ta
b/ a társ3dalla te rme lós gyakorlatának néhány területére
bepillantást n43rtek
.....c3a,,l.►ai ua ~ ho1,, ..taANSék1 .i10 6.1W. ~tt.je lagfe 3l ú~i,.~..~~

dése te k s zeaavont.iából?
SO' A saját közösség, a saját éle tkoruak hatása
4/ közvetlen kaposolatba kerülnek a dolgozókkal, akik
e irye ntungu félként kezelik Must
0/ jobban megtalálják Yata lyüke t a

ta 1 LMbagn

d/ megia:a®zik sa$lt értékeiket e teljeraitökóp100040ket
e/ a közösség tevékenységbe val6

..

3. Van-e

~

.

_.. . .

_,.

öblbnyr

iekolaí._... nu
.... 1.
az a ad ia.;ie k: alu DA W
~

~
~

a/ KöstöesÉg* emberekké v:ilnak
b/ fe lieMS004 hogy a kft8S441010 s a táídadialoraara
is aziiksigtik van
0/ később is szükaézesaak tartják. Logy a küzögí;rt
dolgozzanak
d,/ felismerik a közös Units örawét

1. Ki tudná ás:a ze f oglalat att osztályfőnöki óra t400040 ~

-171 —
gondolatait és tunulságait?
~

/A szocialista táreauz;lr.kit cs:=kzi,iosói, i emberek tudjak
felépiteni. Mind a tarsac3axorznak, Llin,d az o6yéneknek hasz-

nos a társadalmi tevókanység, azaz a tá.rsttdnlr4 mundt,-,./
2. Tudn.Atok-e költői faldolGozáAt ar.alitreni a szocialista
~ e 1 ze gii

munkára vonatkozóan?

/Pl. Juhász Gyula: A ;:.,unka/

1. ez, Jagxzőkönyv

,

Osztályfőrböki bra a táraadalwi aktivitásról
,ii~lyt Közgazdas$gi Technikum Statisztikai Ta gozat

Osz tály s 1Y/B.
Tanár s dr• Be rkes J e nőné
Időpont: 1967. ciecaraber 15.

Jo LeritAt 30-as oLztálylótszám

4nztAlyfőnök= Nfgy éven karesztül több izbQn vattetek részt,
i ge n szép eredménnyel különböző tácaaclalmi. munkákon. A z eredraón.fvkr51 szólva, olvastattátok a Dél--UaGyarorozág multheti
számában, hosy az iskolák közötti társadalmi munkaversenyen
a mi iQL olánk. lett az ,. ls Ől Ehhez a szép e re dm ,nyhe z a ni
osztályunk tanulóinak r.>unk i ja is hozzá Pru it.
A társadalmi munkák fapaszta l,a ta iról kérdőive k`

is

Vaile#tetek ki. Szen az osztályfőnöki 4.4a padi g a, szeforY` lal-

it

a társadalmi munkával kapcsolatos g/akorlati pe.sztalata

itoke

-

t.
Kezdenbr IMAIWasORl, amit már tőrténe 1®m órán is több-

izben me Lállrapitottgnk, haw

a

mtinka minden mambilig forrápa.

L`^ =nól több is, mert a munka az emberi ólat alapfil141ele
olyan értelemben is, h o g y n raunka t tt® az e

a i v 8.

E, munkn szerepe a tovAbb i. fa jl3dée során m6g egy tényezővel

gazdagodott„ ós ez paiiie az arnbc3ri társadalom. Az emberi

személyiség kibontakozásának ez a legfőbb l'on
munka további szorvoződését

a

1 esEkt3i,. A

fejlődés :3oSii, az emberi társada-

lom irányit ja. Más szempontból arrf5l v an 0104 hogy

ucaberek

Lr9blfÍlia~ iii t;QVu.
+ - ~ «._y.~ Ci'e. illctve e__
- ~~ki r$ t kuli! ";G8
tov::k.unvsvpreiben v ~-1 ~~~s~rvétel t ~ sz 1ebitbvé
hol7 t,
+~~

:.:4

■

~ airu.,igli,$~ luan

ezért a s:Ipoi.alis-

kibon3111cozhaQ9ók.

tx WISOMAR1omban nt.gy je].entőegi.i az em .p4,ek táyeadulmi tevé:

alkplai tun ulóknáa. a t-:í:reaaalai tevékenység

mája a teixsadal..:i uynka.
mí munkát, ezokalok

a

,
Tyii
for

u~

-

több izben végeztetek tá,rsadaI•

társadalmi zaunkikkr.eak a 1atását gyakorlati

tapaa z talüta it okxti épitve fogjuk It a mai órán öeS/4,04041ni.
Három kórdópcüoport köré gyü jtk3; t jük

~Dsiolatainkat.

1. Milyen motivimajlimatgttek b.nud ueke t a tárpar3Abgi
L-unkás?

Ftilye la társadalmi munkán vettetek részt?
A Konzaxv várban minden évben, az Ujaze,.;edi KISS -t bor:: .

ban, a ;écai krt.--i uj házaknál tisztig ip#tótábor /Kiakunlile gyháza Gu vdaság .
Miért jolonticeztetek?
"A legtöbb t ►csaualmi munka+, ae ** Strisoztijoit. ins

kéntea jelentkezés alapján ment, a K! Sz Bizottaá; által kijelölt mink voltak. Nem arról van szó, ho . .,y now : ; römM1 *antünk,
öröm*

*tönk, ca«k atum önkéntesen teljoaun. Ami tuijooen őlr-

kóntes ► olt, az a nyári éi itötáboraai v4;z« t,t

nkóntea

volt 1I. osztély ban az U jezo, ;e d.i K iSz-tdboroau v4;zo tt munka.

az önkéntes:ó,; — suut; iv látszott az eredc46nyun, mart is

—

koltisig 'Mott egy setai6t:, 6a nagron art/it-kink mi,nflannyian en/.ek.
.

A Nisei kőruton én

,

iiiiszt , kban" r*bgele anniga is ön

-

kéntu s v olt."
ALMON"? tiilyen motivumokf gondolatok késztettek banns te—
bet #iitN a munkára?
%részt mindenki damp ajánlotta !el. A

lima; ,iis„ls

xaia.tt is, szerettünk volna minél többen r6oztverni, mart még
aotv3sem vostu.nk ily nben /nyári épitötábortxAn/, Ls ugy gondoltuk, arra csak addig nyilik lehetőség, amig diákok vagyunk.
íCözülüak az oszt :Alybók v(;nnr ► 1 városi gYarMkl$14 akik tulajdon.
képen thna is ismerik, ni az ame z~Z á.aAied

Kiváncs iak

voltak a mezőgazdasági munkáza is. VáltozLot is jelentett
az 6143 tünkben. Van, aki nyáron is itt van mindig Szegeden.
Nekik vált,ozs ! osságot, két heti b*tiaralott prilleraset je le ate Lt
az ápitőtábor.

vest vatillit a nyártól, azt gondoltuk,

bogy az épitot;ibor ke

élményt ad, .;iert kale *Lie tt, hogy

dolgozunk, elezóeskozunk, mert az ovzt =ly tat,jai eL,-yiitt vannmbte

kellemes táreasilest jelent. J ól óro r zük nagoilint, és se gitüok
a menliantlaariliigsk is. fee tulajdonképpen est is vártuk.
A közqoég is jobban ös:;zetorrott. A mi see tiinkben pbl-

►

d 7.u1 az épitőtdbori tá irda oly=okból tavődöLt össze, akikről

addig cook azt tudtuk, hogy egy osztályba járunk, tudoae, bogy
iiivják. Amilyen kapcsolat

ott kialakult kifztíink, az eginzen

más volt, teljesen uj volt. Ahooran ott megismerten a lányokat,

e ből a szer.► ontbcíY is na gyon hasznos volt as fPitíitábor. Akik.,

1 eGy voltam, wegismertom 6ket, il a felfogásuk

a Lcunkárál.i.s, hogy tudnak dc,lt;oz.ni a vrAsii jó eredményort,
és a közösségben hogy tudnak viselkedni. Ott két hétig tuia jrionképpan össze voltunk zárva, és ott airuieakiről raogmututkozott, milyen a kLSZösoógi szelleme.

liptályfánökt Milyen hatása volt a t'síaiitlmi Aunaimak smemio

-

lyis ége te k f ommAlikeiüe ►n? Milyen his /'NOMir/ katsilWige ktien
voltatok?
6,-12 Vila brigádokban dolgoztunk. Szerintem a m unka alatt

a brigád összeforrott. - En nem he I,,a sa 1.tei.i, hogy aa osztály

billigidokret volt észtva. Valahogy w. -y cireztaui, hogy az osztályon belül a brigi!!óc küzdenek egym:i,li kJzt. De ez aim nar.sea
küzdelem volt, eokssor elfajult, óu *ow azerizitaa nom volt
a gé szsé ge s az aei011p,,i40WíiiWW41 4114e mpont j ábd► 1.
4z tAlyt üIkixt

Wpm s Z ci r v ef1a Mg ts b r igád olca t?

Az ópitőtl bortan problémát jelente -3, mert ha az oaz

-

tályból, ne m D.w,tQk i,c--an, akkor aids osztályból vagy iikolából
egéazito tték ki a létszámot.
úzerintem nam is az volt; a lényeg, hogy osztályonként
legyünk a brigradokban, honern hogy ie..olánként legyen ei eztva,

mert iskolánként Ortvko l ték az e iv d1410.
Ug ✓,tAyfönökt Hogyanválasztottatok mega brigádvezetőt?
A KIBz-3:izottaágon kijalölift olor gsv:Lé1yt, ez a brigád-v© ze tv /a beküldött nevekből/. Az illatő egy ra, val o lúbb elment. Semmiféle be lept~ ó}qpunk n:am volt.

mu g voltunk eléGadve

./78
a válaaztáaMa* 1111

befoly aeolhattuk.

A KIL11 Sfxottoágna.k nz volt a hibája, hogy teljesen ők
döntötték el, WI kutatták, hogy m ;,r:felelő képaisuósek,lial gon-

delrezik-e ahhoz, hogy brigádvezető leges. Gondolas, ugy választották, hogy aaAlyii:nek a nmvu a oeesSIOan legfelül állt.

0szt:ilyf 3nöks Ki volt a brigár3ve ze tűtök?
Jim1 lroltam a brigtadvd zo tó, óa furosallottuk 10 mfn8nyá..
Ise, biota mi vúlumónyünket nem ballgattak rlg, nem vulasztyhattsili1 OIp ► L~unk közül. Tulajdouképpen mint Jri,gádvez4 tJIIQk
lönösebb fsladatUm nee: is volt. Agy

előbb bohívtak,

aláirtnra, folvettem a két h e t al a tt wait koalu ct, volt egy meebuszélés, ahol ulaondták, mi a szokás, mi t kcal muocuin::xlaai,
mit

xuyta

szaJud. Azt kellett tovAbbacini, de

ae.dmi.

Osztályfőnök: :selyik iskolákból jöttek ebA az c;pit3táborba?

. := zuul;eer©l, Du:uau jváraeból,

2-3 sze ge di i:Ykolából /kót

tuchnikum és a rl'öuiü.rkcny ;imnázium/. Összesen 220 fő volts
ebből 120 Du.nau jváronbA. Annak ellenére,

hogy három városból

jw L i.iiuk iiueze, e ;_;únz jó1 r,► egórte ttúk a tábor végére e Gymáat.
Uoztályf önöks Az uj társasig, a má:;-máa vidékről érkezett tanulók :ie leaatettak -e élménrq számos -okra? Tanulta tok-a töltik

vala

-

mit?

Az én v::laményem az, hogy olyan tulaA .f oszn a más városbbl
vugy iH k Ol4t,ól érl.e z3 tt 8 kLu t nem isi:leItük me L;. L1E; r t páldild11
olyd , norif eelönként e Gyütt le he tto k volna a különböző brigádok,
~~

no n volt, és kevés volt a szórakozási lehet8444.

Segiittlét

all hoa ! hogy we gi+1MR00406

1/111411 e t;

n he vo lt t is az 6ra—
yasűe* HŐL,

koz.Asi lehetőség, akkor az is olyan volt , hogy ott nem volt
alkalom arre, ho gy ott

öa oze isn4 rke djünk eomáaxtal. Az ismer

kedé8re akkor lett volna idő, amikor szab a dok voltunk, de ez
osak cist:u volt mar, akkor poe.l€S már be voltunk zárva a szobába,
onnan kinas.ni már nem lehetett.

ZPV

jobbára aiu iyiam ismertük

egymást, hogy ezervuez-eaervuez, de hogy te mit csinal.sz, hogy
érzed

inaid

ott * ahol te laksz mi van, szóval ilyen nem volt.

,~?ailyeet volt a taábori ta e t prow? Grp„y látom
Ciezt:llv~ c:w
a tábori élet oa vuz tAxával uem voltatok te l j c ae n rae Uo láge d ve .
Gezintn szólva az volt,

ho ra féltettek bennünket eat1

elöadAa7Ca e le n,,aiuii soa,iba,., a z iriházta stb. e mert félte k attdZ,

hogy raem tudunk mús ~,p rig ~ al f'u lk:lui. .- n bg kor=zn kellett
ke l.rxi e öt órakor.
c s ináluuk.

attól is f*:lte k, h2gy va4mi boi:r uzt
.4b6d14 munkába indulás, munkahelyek távol-

s .:ga. Csak a délelőtti munka volt köt la z 3. Volt délutáni n u nka is, de az önkéntes volt. A ciilutIni.l}ro m'e.se: ►..osakoü41, aI~
~ . Amit sz6zakoz
Y.~i :,~~,..Yol • ~~n~ ~:~ iuálüuAk s ~ :.i..it~, dúlu
tunic, amit jól éreztük rmacunkcit, azt ea zját mu gunk te t tak, szer.-

gesagOia e a
többie k xxa m voltak ®tho2. Amm e r volt nóg e gy poilobeat e 1 őad6

vaztiink. Zgyszer elvitték a dumujvárosiarrat

ű

a táborbü.a, és e t;jezer volt filmv©ti.tó® a kút hát alatt.
0s4tál.xiőaöks riogyaA ellunőrizték a táborban elvégzett munkát?
tii.ncen brigádhoz bo ouz tot (s a pada.,e4gból t: gy--eF;y ih 1nGt:t,e L, aki u_,.ldn6rizte a Ilaunka ailat1864.4111 434 10p0z.ar u Ira

kellett kapálnunk ogy curabot/.

—

A gyárban

is az ott dolgozók a llon5riLtók auu._káANItt.

Il,ron kedvesek vo1111ite te ► náosokat adtak. tsz elért já areftimyben

annak is része volt, hogy

és

a verseny is elrí-

vira0nyoztünk, Ll3ne;>,yá.k nlsú a kart

,

az iskola Aó ,Ire c;T3é_1Yót<.
Osztályfőnök: '',i tehát a szerepe a brigádoknak'!' Ulleatét:et szit,
nufink cl -'* r n3©t

;,lti

v:~~

a rues vernenés

frltalY iielyas-a a ;3rigádokTCr o::ztás?
R zeri.nt.n az volt a Y3elyea, amiLor gla ce00 0rtre: volt

osztva az osztály, u nem az, am3.k;ooc 4 fOu ouoportokc,an dolgoztalc. Amikor kis csoportokra osztva tlolGvztak, eokal liambb
volt a konkurranola, kiélexÉídtek jobban

az v f4ydni eilentótek.

/o1akor két részre volt os ztva, akkor a kcizcis wunlsm volt a lónyegaeip nem az e t,y ni teljesitnányek ugrottak ki, kb. oG;y forme►
eséllyel indultunk.
Szerintem attól ft`igg, milyen szeMeiögbd'l nézzük. A

oeEt ~

;~

aü : ó° ezan ont i ó nea

-

+éli,1110te ke t ~.i-

<.a

éle zni.
ia :e W~:cón L;~e k
ja-zk

.

..

low tAEZ~~x

, .

oz ti~,

mert nezaan

versengés alakult ki a brigádok között ainde gyik brigj:íd szere,

tett vo ln Q; y kiss d ic a ős ó, ;e t a munkában, Up, mi j otiteuct c► al,..;z :,ur.p:.
L`1 IIAr az 4 ].übb is mondtam, ~~ va ~lGk r: ~ ol~ zt:á~
y,f !.L.n.g.,.l ~io~
~y
3^
való oiJztá84L.isk.
Például
"Ilatailidk ilitipviakiicw4aY' az
~

.

egyik bril;Ad tultvljesitette, a rr+d:; ik nem, utána mi seGitettdnk

A. /7g —

nekik, helyettii is t;uljesit'Itti:Ak, hogy az Ouztaly teljesitménye jó legyen. A n Kor i Qrtelmu van 8 cri,gAeiokra osz Júu:tuk?
Szerintem kritelességük eeL;iteai a gyen;bnueu dolgozókon.

A diosióg í^ettt in an
osztily vbey ixz kaYta,

bri;, . /A "Yie Ws* NIP

n,5

solir- on a %,xrnadik,bilyre keriilt az iskola./
►

;áera volt

ara az anyr.ze3lltátt, be járók voltak, wore.

utb. í VIA)" 4,
tii3.yf' ~~niiks ;+tií:rt: dolgoztatok rendesen? A t::4borbar,, e :l.0

tt

isko].áak.
,r6azbvll. Példaul a °'V Whit lag Mk"-* OW 1.

le

F! 3.Útte tti.ítéi ,J.je ui;;a LC-ilk a Y2()reilly alla istwi t . bow uó,ze tt v ol~
nrt ki, ba akkor lustr:Ukoüunk e 6o nos teliloeitjü.k a norr:at, ma rt
k.b.p js;k a p5uazt. Ott is épp ujj ha

akkur

lyt .i.i.l bunk
~

»ma -

le t<b űl ,
Pirstfm matt is igyekeztek, Wert pl. a t=:, 00rba je lentke zűkk<i`LÜl sokat azért kritizalt4-zk

'11 a rsurikái:UZ, hái,ha nest 36 a tha, 1 tar-

gcrz:i.ls, hátha nem
t.ísz. I ~~~ ~ k~ ;.r.e

s , /.d E„i il. ~ L:ea 3.tzr aol-

~

v<":laszt'~:s eac~ tt, azok

,y

Y~

t

zték, most

!t i iV..Yide a{eai ke F♦ dQlcDilniur`, 3 6 aurtkut kell

n~~

A zour.ivizl,
~
ha pénzt nu

p tuuk, 'a volt az 411.30

:~

in:+.roua be lye Ze Ltne k jutalom, és az sera le tt v
::zerinten az is beYo7yú€3o3.taa, boa

el~i~ tt

rus;yz.

do.~.~ c,4tux ,

8, rr11111URege,~:yc:; o i iíd.ott 6zs Ortiz tiük, hogy e;yénile g fs
fQ :ieVsek

vagyunk az eGúsz oaöportnak, nz egész ouztiIyraszk a

Lwnkd jéért. a ss a fe le láo,eás is sorkente tt bennünket jobb

etunkáloa.
SaLtalyf 3nvk: Yy ó+), íl t-0 a kailieaéig egyóamlicA t be f c ly. ► solni?
~t.i~ .l~
t ~¢síxl

e~ óe~ !

z ópitőtltboruan 3 harmadik o3zt.ílyoat a mi brigúc?unkba
os,ztottak. Y0lt kőztiik o w nn : you :tze7git, kisleány, á1uuR volt
e wy S ZaVa * `ií dlipiénye ♦ Urde z t:iklC miCLdigo 74ked ninon ~2 ~Y3tL it11-

val4ry ninos v62asónyaa? ::tiadic olYaqsbdiatt tőá.ünk, .a i.6r8eztük, hivtuk. IeyEskcsztiink aAraúirsii. A v-:4;611 már oúaig
jütoGirulasG ! 'oozy (3 is bakapouoládot;t a ú8:izt;lt;e cfis.'wv Vitába
~

W

ni 622i116 vassiény1i iiJ volt. Ls YikWr a 1 `✓gVn j V v t V j.► a

sezül ~ i fQ l :zat,adultabb volt /gonüoloas, os ládi probl(x.11:
~

is kö:.iv ját ;=zazak! hosy ii.jer: azótlan,. '.
~

s:: ját iK.lniC4), tF:►jXiultaí.lItm •
,ismarturs. A títimadc.lrai miirit`itit;tn.
Ls ir;un .i ül

o ú. iieGiL..te rtc as igen sok 36

x

tul:..jdosailigakat ós j61

kol1:.cis:,tAi'.e I:6zütt voltam *

lebe vbli't vg"3.ük i;7eell611111

.`L*

ü z tAIrpnZY: li2yta bagman volt a di.si:oknak i tiilialbaraf

nunk:.búl?
Eddig a l M& tudtuk kkpze lui e mw.]4en e gyúri munka, a
mczúGazdnsági =nka , r:wrt eddig a oa k tanultunk. Igy el~~
s: itettek arra áz ia•.íre, rwi.kor rai 3:s d43gsiosL, ►

Tapt,u;sz u.:lu Goi: c ku i.0 üt',ink itic. .~ ii: slam.
Jó volt az a kikcataouoltSdás ús, iva.azuosr i s . 4.1t+k iL4 izalmat
ltxaptuisk. Júl e se üt, t,ugsy a :r`®luöti; veze t:úk naGyon ma ;Úi.ztak

bannUnk, és r,~ ta aarkJ: ini;.

h~iom

ru lu ~ t:t ké~t kezvltAk Ldn-

~,- ~_c,,,
,Dí„„
t e lm and te k p 3Zditril
►

aye* lMetere, av11s 1 többs tc

~~

63 ;;;,orsz.:bban tudtuk a aunlidlitat vére, /Prob1410. az anyagi.
e'1AL-ssaa2e e,llsntét a fal.nőttekl:© le/
,lisrtanul uk b3cAiln.i a

kw

. z. ► ux:1~ i ~.e t tap; aZtulatot

adott. Rv kikerülünk az életbce, 68 iroc'ábr kariilünk: akkor
e re , fogunk fa1.e4 inas v ~?laményt alLotni arrcrl s aki rcondjuk
t►a t ~ dolgozik,

var a konz© rvistrban iivA ±;e t Taos. Az irodai

munkát is nog Loll be c sü lni, de azt ie t aki izzad 6s t'rinkre -»
megy a neh+sz

munkába. _:;rzr is 36 volt a tdrsa,':_.l;:.i

munka.

Osztal vfönöks Volt—e a kéizös l:lr*1e.nyuknek tartós hatisa az
oo7túlyk ~ zöeeégra?

V olt. Például eihy klubdélutánon elósdtuk az éYit5tiábor—
ban irt cYeaeztueká.t. A zo.nkivül a :a:;sodik ovben Dorazercáxu
:.:e n tünk a Ki.serd aos 3 6 munkánk jutalmául kiránu u l.ai.

A z e Fgraiie j obb mesiltelróotsrs azért v olt; le h.3 tuség a társadnlmi nunkA;7an f ::`.9r't a
8~eho
_$,

i zt36 k(ö c,@e iit3

~.~~ .ti..
~ik,r0

et*Iliagmik a a1.11.114 tlligaeolatte tufa jdotuiékpit

netriameTtffk,

például ki sInny4r.e es. .ii,;ett a mánii:on.

Ouzt" 1.yf:Sxwk E A táreadalmi munkát hog,yy ~.n értékelitek az öaz
~

~

:zes töbhi diákaár.';ia1 kapcsol.o toe ersöire

—

6t;hez képout?

a {slveZ hasznoa israeratedca t s7,a:raata tek y

u3 volt, és csak

ebben a tev e: t.Qnyyégi fore:{;an r::erozhett:ok
N

::zon ,-16 volt a társadalmi munka abból o. ozaaa,ontból

is, hogy itt az iskolában sokat hallottunk már az ále tről s a

a arkellkle hcez dolgoznak. Most láttuk

l~:ist

Qzemüxs k tsi, azs-

mélyes taps ztal,e t oka t gyüjt:ittiinlc. Ault az a lanAltben tanul-

tunic, azt ;Lost a gyakorlatban is láttuk /technológ3ai 6r.j st%./.
.a1 71

0,; ;órQ i,2pillvstrast nyerti":az.

OnztVYtőnöls Homan ért6ke 1 its k saját ts jlrrlébe tek szempont.j-ib61? T'o?,an hatott a tdrsadallai musks. az ott szerzett él-mimjc k?

tltesliftbp vran az il,yon os:, t&.i,y,

:rizfrintara

L Lje r1 v éptfit
8H

tiesa.d,a

cÚunkAnak i t giárbaII

C,ai ► or sMgi€sraorá., ::S„ az a fizilli

A2onkiviil az ems.

ber L>>záMSsiaben van, év a munirában. L.uű tudja mutatni., ho gy
i.fgRzán, val.t3ját,r.:n ki ó! Az osztály többi tagját is jobban

me glaze rho t tiik a zwunk: :aau.
Ibtan ia Vito* ja2antósrivit, hoer

,jobban,

rzlIallmazkodni. F% nekünk páldául kicsit kén..r(1 1mo tlarl ie * hogy

rohamauunk&ban k ©1 1 te 1 jc s ite:a i a to rye t a. rossz anyapli,átáa
F:'tla tt, (i e raó{yis az osatAly boasUle táne k ua {itint6BCO1't.

a dicsőségért.
i ii

w...r ~ .ilr+.wr.

r ~ +rr•

~~

~~w

■r

vac,
r

kn3k.
Ylir"

ltt gyon a okan nagy fzrs re kne k tartars* 1oinetillit t.

a :f. e

Y~

;,tela-Jl

~„ elkotbf;
I

ttp~k yélei . ~r„t.

YYYii iIIIY Y/M tii

Y

~

t11

a~,

most

óFitíí-

my 3i`igye ltük, hogy a i'ü 131 , ~ tc k SO t tillitie.k agnf' nt
józanul ute c;it élni, alert nem voltak kipsMk etgriiraGen ~ n
kérdöse?ae t a2cl1;nta nit hogy me 1yi ► , brlt~ ail;r ~~ ri bakd►xe
,

monjsn, me rt :iara igazságosan wa Ctált 44 M erre 5k is ra3iit-.

talc. Volt nehezebb, kc3i,nye..b Lunka, joLúaII ils.atb stb.,
e f,yP rr :au ka 3.1a tt volna e 1—sztLni. itlizbau .:.ór t:..;i, ► a r:untsát f
és az embe rt méÉ ;iA csF.k izg

, hog,y tilrl.-.,ra 25 vagy 45

ft. va L fe lix•va.
G~ xt:3lvligics V

szükség tése1404114 asiskAts 37.6zOpia—

k ulá~i~u Z

Az eddigieket bsazci'oglal; ► ac
a• ao~~ tiaert négy évig soak itt vagyunk r. z iskolfiban, a kül—
~~z~,~ as életbe áe k~4t.iD■
vi.l Ar,ro1 aaak keveset tudunk.e

csolcklág ís. Tapa$atalatezerzée.

u acíni árúak is /pónskeresóa atb./, Siirtsiada7ral. érdek is ,
az oSZ'4zils]3Z ►

k.uraaaiu?ás/•

araeke

nPS.f'~ foriaál6ciás unka t is sokban aei;ite tte. A l:tizásité•

zjiLwe 11s,ile1; is ú x° ,Ssitstte, a t-aiwlbk
lc~ ;~ zke dni

be tudt«Ak

il

—

uz asz tAi,yktiz:issógbe s társadalma munka után,

milst j ob.=ara

!UAW,

~

ó ".L.:én;r, v o lt.
Az

etzt.:niaáge t its a köaí3sSélpt is, lakit;ja. Társadal-

mi órüd k

hoGy mindenki iNgtaauljlr beou ülni amaakát, ős

dolgozni kill, hoci valiant Credmklay
JaWt,ai3aa4vj.s ., szoc,ik ► listal tJatsuc1ulaspNRit

(

va.n aziiksóge.

eabe ra kre

mks a k5a50.410 I04aa4

36 iskolás.
Lefe ~ eA+aiil: Qf'ivaka a Q2i6pirodaloiabun. Juhász Gyula: A
uuzk.a.

2. sz. óiatery

~

xOz '~z:x

mnotg TApstusib

A

tásndval kapcsolato® osztályfőnöki bs+a
tw rye zete

lAg

Ta_iitás WWI AM, Midalliri limbs Gyakorló Gimn;izium
1t /6piile t

s osztály, a tanulók eg3r része fémek

Osztályt

kézi megmunkálása, másik része szövőipari
alaplsmQretek,el foglalkozik/
Tanitisa ide je s 1967. december 13-a. /9,50 — 10,35—ig/
Az óx_n anyaas A tú:,-~adalmi aktivitás az osztályban
1'.z óra céljas A t anulók és az oszt,=lyfcínök néhány tapaeata—
latának me gbe sa61411, a tanulók fiarssadn lmi
aktivitásúval kapcsolatban
Nevelési feladata Értókelék a tanulók a tz*eadalmi aktivi—
tásnak szom :lyie6gükre és a kollaktiva fejlő.
clésére gyakorolt hatást

Az anyuC faldolgozásának módszeres Beszélgetés, közbe Llmé.
nyek felelevonitéue

Az óra elúkészitéaes Az osztály KIsz almpszervazet
eégóv© 1 aa gue sséftlm, ho gy az aktiva hálózat
révén gyüjtsék óeoze t.apaaztalatai at a társa:

dalmi aur.kával kapcsolatosan

Az órát va za tis Kovács Ia josné osztályfőnök, azrakvs za t8
tanár

- 5-

1. Az óra szervesése
/jelentós, a tanulók naplóikat kikészitik/
2. A beazélgetéa bevezetése
Az alaP$zarv®zo t Télapó délutánOval megkezdődik a
IV . osztályban a négy év munkájának értckelé©a. Az osztály

As Nr

életének a

alatt kddvos szinfoltja a Télapó kluú—

dc:ltitán meglOdazése vo l t. Miért?
A mai órán elkezdjük Its a következő o3 ztalyf őnöki
Órákon folytatjuk annak megvizsgáláaát, hogy a négy év alatt
rendezett kirándulások, tanulmányutak, klubdélutauiok, a szak—
kőrök, a társadalmi

hogyan f orm:ált:Jc az 43 - yes tanulók

egyéniségét, me.uvíro befolyásolták o Gyn nek szuraLlyiaJgónak

alakulását.
Mi a vóle:.}:.ay©tak, r,: ►3.órt tesszük azt?

Azért javaslom a nCgy év taní.tási órán kivüli rauyk-.íá—
nak órtók.elónc:t, mart iw loin tudatos mi.ndaLuyibtok ezámá—

ra, h o w ezek tov&-ke:lyaógi formák
aJ milyen :irtást vsli;o',tak ki 004.011 unbQrQkbűl

b/ milyen arudsaúnnyel nozditoteik elő az osztály
közösséggé formálódását
e/ uj KILz szervezetbe kerül tök /€,kár ismOkshu lyi,

akár felsőbb oktatási ko _ lektivábe,/ a tapaazfio,-

latok alapján tuC1jatok aktivan bekapcsolódni az
u j zrlapsz.:xvsltet munkájába is.

3. A t ~ilta kifa jtóse
at Miben nyilvánult . MI* nifty év iolyu:.:án az eGye sak e
Wefts az osztiljr társadalmi aktivitása?
b/ milyen hatással volt rátok a társadalmi munka, az
a teriilete ahol a v:)15 Ue ttel inrlerkodtQtok
meg?
a/ miben kiil3nb'izik ez a munka az iskolai raiihslyben e
a házie rtáeban végzett munkától?
ci/ milyen 6rzjAi volt fe lnótte Lk01 M10t3tt d olo:ni t

éresSt, hogy a munktítok o lőmozditja a termelé st?
e/ a trsaaalmi munka vóozdna eorA.n kit motivált a
oselekváené2 az érdek és kit az érdekladá©?
f/ milyen r.aért á kbe n fokorta a megfigyelő képe s s éga se t?
tden.iy;tzs hascx;116 éá msI..ir[yibvn tér 14* társadalmi
munka során a fihyoleza az iskolai flgywlemtől?
g/ zricznnyire edzette akaratodat?
hl raerli yiben fejlesztette a gondolkodásodat?
i,/ hogy L lehetett e]au játitLri3. a munkafolyanL tok
.

helyes végzás8t?

4/ mire emlékszel a Imgdobtan?
It/ ki tudta volna számára hasznou. ,,ban töltoni azt
as id5t, arait a társadalmi munkával töltöttünk?
l,/ mit profitáltál a sokoldalu kópze tteéQe Ohs z a
táreacra lmi munkából?

m/ az osztály kollektivává fejlődését mennyiben alladi—

to tta 616 a tármitaisti tetaraw?
4. A kiive tkaztetén.* 0114111141141414
A z ember OM
,tligménye környe za téna k, I1a
nem tavókeny lény, aki munki* során a la kát ja körny a zc t t?

—

::,

ebben az átalakitó munkában imam ie alakul, fejlődik, meG.
változtat ja önmagát.

Az e mb e r aküivitAM4 41 0nciolkculAutban, cselekvésben ős
to rnés2e te se n a tArsadalmi munkíban is magnyilv:anql, s a kii—
zösségi ember c~ yik legjellemzőbb ós leLl;fontosabb tulajdon—
U

127

.

Aki az élet értelmét keresi, arnnck kapcsolatot hell
te rRnte nie a m4val, be.» kell éluie , meg kell látnia a ma
probléraAit, rnet;oluá~::zn. fuladatait.
A z uj ir3uti ~
. , klődéa. fogókouyság az aktt.vit4S
lónyo ge w öss zo t4v 3 je .

A ni túrmadaluunk tara akArLnilyen aktivitást követal,
hanem a közö:aséc tAv1.0 tA.ért folytatott, öni 116, tudatos,
kezdeményező é:a alkotó tevÉkan06get.
A meedasfoku tEseAW4W4 Sktivitil9 kife jleaztése öeszo
függ a k.o:... au.iis ta ur':A.cs voishisival ős a z cycn jullcrnbneelt
~

fejlődésével.
5. Jafa jazée

A tanulók java=molniak olyan gondolatot a mai 6rárál,

~

wait emlbkJ zte t őiil az aBz t:ilyPőnöki 6rdkr61 vezetett nap—
lóikba • nóf;y éve — b© irnak
.-.-.-.-.

2. s z z ie pz őkönsv

Osztál

v~ ki ó a t''

~

.jalmi tieitá

He,lx Sát,*víri Andre
'
Gyakorló G imnáz íum IV /f3. os z tály

T

p;á41 Kovduse La josné

Idöuorit s 1967. clecorabQr 14.

Jalentéss 37-os a:rzt:zlylétszára, hián,yzi ►s 1 tanuló
CsztálytoV ;dint aho gy már az előző osztálytoki órán
3s a KIBz -trx; zyülósen mugpeszéltük, azt hiszem helyes losz.,
ha : 6st a negyodik oaztúly veén mindazokat a

~angláeo n

ki-

viili eiaüttlétukst /tevékenységi tormdlat/ sorra vesszük a
négy év távlat;aból* aailyek öe «~ ze ~ üztek beruiiig~,c et. Gondolok
r~i ~r.~ ~~~

~.~~

itt a túrsacialmi munkára, a szakkörökre, a klubdblutarokxa,
a t,a:a.ulraányi kir'áuüuldsokra, stb.
Aért t3é1&zfl I'ii é® l,e lye s ez?

Azt gondolom, az oaztAx ta; icainak„ ~,,,
,
~r8 rf s~ődtte
Qzewpantiáb4 helyes, hogy a közopiskoaa befejezés Qlűtt
a ~ zuk, összv,;uzzük azokat a hat _solait, amolyek itt értek
benneteket. Az umber ilotáben ez a szakasz, melyet itt a
középiskola padjaiban töltöttetek, az egyik legszebb, log-

termékenyebb szakanz uz alatt az óvek alatt. ;szek alatt az
évek alatt serdtiltotek kisgyarrlokból i.fjuvá. Termóezeteuen
neraoöak fizikai uövekedést jel en t ez, hanem az Qa+ l er ez

Ifia

~cu1~ ~t_4.

Amikor sorra vesszük a különbözőtev
kat, azt

forná—

he lye v le az, ha a tikilleeét ,

i;.:i.::iz Ura

jilk• 11;1ArtY Litt

kQ zd—

Lt= l a

t le

MeSt1f yet t sa.y,A, szakkörben u ~t<:-: ~xkYor tk3 -ki
c~ ekl ~ eaa

~
a lapján kapocolódott
be,

, _,~ a
reIl ;~ fkedett.

~iJv é~

A sigiadalni munkában raindanki résztvett. B iztosan
z;aaon ér!!ellss 1,isz, ha a rani emzetek:,.el ttagiggondoljátak,
milyen 6ln6n,ye ke t jelente ttek a néa év almi munkaai—
ill1►keai. &Le

ber

.

dal:4 aktivitásas

miarés::t .3z oszt
1.44 ,11,

~
ttt Maidailik mu

'~~ ►

,

az em-

fillsyrftlir • liairae 1a. .u:ü.:aban,

ta.ruiói111lt a lülá~abóst~bb te r~iil
,,, M,n

1v r' ].. a ti Lte aba

izál o t s

rondo zvónya k ran-

login t3xsálltIesl PTélapfi/, ati jsit éne kLo.r, apt ku 3.turH
tee, komarlabáa és j: ~ 'z il.all ,* 011ageat. t *Omen yE`:j;zatt tevés.

ataveé}~ek

az .embe

aokoVajtirv6. 11041a$t se ;tte ttók e l ~s

Nézzük mg a továbbinkaa, how kinek mennyiben sa—
gitették a fejlődését ezek a >1111véksnyeóst

AA* e zeke t a

~ t~ l~a

to

.'u da to—

`~

eMellekban, hogy

minded* saipkvfal vibes** a swam tre lys. vuLv a fe ls ok táei
lehát ezekkel a tapaszte ► 1altokkal oF y másik kü—
~ ~ikee 11I1.011* JiliaAeeamn. Ki, mire ec:lól,sz ik le g jobtia,

~

a;y yp : ~ro

4. I

.2.011-

-102.

a la eziva®e úben, mi raping ass

24giallibb saior 4, társa-

dalmi ;:wnicaiból?
Láttam egy dts ü ebb k

'

e bb o1dM-lát éo e

o-

l,yabb, a jövő szempontjából lányo ,,•e se ob oldalát a társadalmi munkának. Az első élmény, amikor 6180 oeLt Alyban kapáltunk.
Akkor az egyik k.:apir61 az a hir járta, hogy az öiun`.+gától is
k~ :pál.

liehéz ez a munka és GyakorliLunk sem volt bebn.e. Azt

reméltük, ha hozzájutunk shims a kapához, könuyü lesz nekünk
is. Tudom, hogy aanyit nevettünk ős csasztuskát is irtunk
róla. A társadalmi munkáról a©á$ ik úlményom, hogy hetekig
nevoket sem tudtam az oszt<íl.yb61. Az első társadalmi munka
volt az, amikor E.e::rieztem mixsnk i~ k a uvvót, ős ninúgn—
kivel köze ls Ggbe irierü ltfa• Az e 1s ű t:'i2Mlatlrabit allata rallgs ~
val rázódott össze +et kQlle k. tiva.
Gondolom, a legnagyobb élmúnyt minc;enkinek az első
társadalmi munka jelentette. A paprix.aszedéakor ismertük meg
egymást, láttuk, hoGy milyen a másik. Osszeforrott a társaság, itt történtek a legjobb sztorik.
Különös á . inyomáeain voltaic*
hanem d olp;oznit Teljesen az

hétig aSm tanulrL,
kivül, mint a felnüttek,

munkába járni. Kiprűbáituk,

dolgozni

ős nem tanulnis könnyebb—s vagy n:e he •r..e bb?
Nekem az időn jelentette a legaabyobb élményt a táreadL.l ~ni munkecs 140 ;'e—ot teljesitettünkt Ugy

volt e lősziir, hogy a ök,iaie i .r.e l
~

óreslem,: slikor
.m t

Osztályfőnk: Kinek van érdekes ébeinge, gondolata? W.ilyen
különbséget találtok az első két évben a mezőttazdanáLuan ós
az utóbbi két évboa az üzemben végzett munka között?
A mezőgasdaségi munka kev ebé szervezett volt, mint a
gyári, ba szórt ott azalei

► óban,

mindenki egy kicLit azt is

osir*ál.ta. mait akart. °Jan volt annyira kötött a munkaid6 s©:.;.
A gyárban nagy volt a felenvsés. A futószalagon dolgoztunk, fl nenosak a mi karesetünk füG ött

AI*,

hunara az ott

dolgozó nunkások0 is.
kpitőtáborban voltara a nyáron. ti

*raft hozott az

éle-

tembe , ott éreztem e löször, hogy valutai konkrét hasznot txaa-

tok. T'e g ►e ltünk, és az volt a cél, hogy napi busz forintot keressünk. Mi ezt a busz forintot nem kaptuk mu g, de tudtuk,
hogy te l jesite ttük, és igy ho.,z. járultunk a gazdasig jövede lr
tétez. J6 érzés volt, hogy mi is oeináltunk valamit. Mert ió,

tamulPh. ,6j tudora. ,4og y maid hanzzop lese, de a konkrét,mostani hasznát Őszintén szólva nem látjuk.
A konzerv ;yárbun érdekes volt, eiikót ragasztottunk.
Voltunk vagy hatan, és próbáld ttuk, hogy forditsuk a dobozt,
hogy ragasszuk a cirakókcrt, sorba egymás ut'na hogy csináljuk,
hogy Időt takarit©unk ru g, és te l jesitsük a morzsát. Komolyan,
mindegyikünknek olyan jó munkakedve volt, amikor r ►jöttUnk
arra, hogy lesz le •célazerübb os in ini, és mondhatjuk, jobban
csináltuk, mint a felnőttek.

osztályfőnöks Valóban az volt a helyzet. Az e;;yik brig:iúvezető,

Vajda báot3i azt mondta, hogy szíveson elvállalná ezt a táreasagot.
Mikor az e gó sz OSOSilyt átvitték paprucát szedni, m i
ia oda;sefztüxsk. :lemsokáPa j€3ttek értünk, hogy aanjüak v1.s:.tz8.
Olyan jól eoett, hogy szükség volt rank, akármennyire osak
diákok vagyunk.
Oe z t:ályföni3ks Igon, t i me gszektátait itt is , Silig otthon is,
h ogy amikor fe lnótte,ktie z ill© kiY, ,titai~ voanak. mondjuk

ssGótakozcta va gy öltözködés terén, ak k or mindig azt halljátok,
hogy ti nam lcl évesek va g ytok elsüsorban, h a nem diákok! Ott,

a munkahelyen pedig azt brv zt.tsttétek, bogy if;'l , mctaká8al
vagytok, teljes értékü munkát végarstek, nemcsak as ottani
18 ~`svesekke2, hanem

az ottani felnóttekkel in egyenórtékü

munkát.
Nekem is a legnagyobb élmény az e1845 évben végzett
társadalmi munka volt. De igazán a konzervLAyárban dolgoztunk,
Os azt hiszen, mindnyájan b az kók lesetünk art, hogy mi 464

—

ezen más rendszerben dolgoztunk ott, mint a felnőttek, és
jobb százalékot értünk e 11

Osztálytíáayk, A bban megállapodhatunk, hogy a tireadaiti sunka azt a lb érzó , t .a ta, hogy én is érek zkvzlamitl tehát
nemoank diák vagyok, aki maau a jövőjére, bqr ez sem lebecsülendő. Az eddigi években ugy éreztétek,

diákok vagy-

tok, akinek mindenki parano ol, ős aki köteles otthon ős az
iskolában is a szabályokat betartani. ftwanakkor a társadalmi
munkában egy h' tre ki apanolódtatok ibb $ a viszonyból, és
.

más

lisserylatban is érzéke lha ttóte k, hogy képesek v , ytok
~

;

helytá21Ul, sőt egyes rmurakahelyakoen óeszerüsitéasol a t~el—
n8tte k te l;je s iteinye it is tula zárr.z„yaltétok. /Amint azt a
100%—os kia1llatáe is #llazolja pb2!láal a konzervgyArban./
Milyen tulajdonságok tettólt lehetővé, hogy a munka tarén is a
le gtöbbe n aNgállták bM,1lece tt Me lya k f x ok a tu la iaopsamk.
..

amik vaiTy eil$441101 keriMatok, de nem ia ;9eSMIrtiik, mert nzuny»

nya d tak,

*zaftig, iwa pedlg Ott alakultak k.t

Vat

MuaakELkaban7
ajmuni• M 1 nem vigs ztibik eddig sizirl, aunkát. u j
volt, nehils volt, de leküzdött-ft ezt, €s dOlgOstunk. As aka»
xutunkat tov5: -b edzette.
ie het;doke t adott, hogy megtanuljunk 21k,:tmaszkodni
as uj kölaepaMSthez. Sokkal önállóbnak

ire z tU&, hogy

(*oaten aeai?~zm.
ös valani has zn osa. t

r:kartunL tenni.

040401kI

walker reckaptuk a raunka—
ruhát, au drUlt na gy ogiamát, 44 littuk ast a nagy fejetlen»
só ge t, e lne nt a kedvünk az egésztől. DO aalkor e lke zd tünk
kapturak4

c:oi.ozni, és teljesitettiik a normát, 03t tftbei is, kedvet
kaptunk.

V olt valami olpaaa
'u ~J h

w'i~. ~t~lt~l I.

boa a é

tat•-

A konserwydistosa salissÖr au rood—

tak, rathát 8,xLAM, majd adunk neki köngrellb munkát, al,a—
osaayaa.:,b órúbérért, hátha mom tudja Gainálni. Volt bennünk

ogy olyan érzés, nosy azért, mrt diákok vagyunk, ui is tu-

dunk um dolgozni, osuk azért is megmutatjuk.
a
A rsásik as, hogy az a társadalmi munka 41 ~ upceolód„~~
is jelent Ott. Hinson A,1.].ardban tanulwa, és cuár osak azért
is szivasen cináljuk, hogy kikapoeolődjunk.
OLi z tályf wniiks Kikapes o i ódáa t je le nte ttt. Ha ezt másképp f oga l—
ma . zuk, azt mondhatjuk, ho gy names* tanulással foglalkoztunk
a négy év alatt, s ezért a tdreM►dalsi munka e l;áBA kite tte fej-.
lödésiinke t. t terme la munkáyal kravcaola,tpsan tapra ztalatokat

_ .

szereztünk. .'zekkttl a tapaaz'aa2alSkika1 is s
t iiia ~ olctalyyá

—

13üte tek, nerio8L egy v:a6duyra Allitáci uit,ok rá, hogy coal:
jidiszta.l mellett, irásral, olvadAs;:al luk,et hasznos tevé-kenyl4Wst folytatni.
KOikrét példával is i1luoztrAn::am. Szruooe kópeesétret
bont:akoztedOt kis a lajzet: fe141141EA21, leleményesség;
arsi , cn' 010040tuk amunkát, a lehetőségek Leha.ez.~ é,se , a mun.—
ka egyes fázisainak Qeervezéae, az irán,yitás megtanulása /volt
akinek irányitania is billett/. ezek a tulFajdons:'Rgok esetleg

.Rem f e:i l íxi te ls volna. Lia

i14.

4oit,oEunk vagy nevi is jelentkez-

tek volne.. A tanulásnál Wain oziikségiink arra, hogy me a-a

vezzük a munkát, mint például azt, body forditenm a t.a bos—
üve ge t, és 'rioGyan ra, las a zam rá a 4iSkét.
O,-: z t i iyf öniikt Ahogy rájötte t;tell 40000, tMigold:Aera, mit j©—
le nte : t ez számotokra?
Orömat jelantett, "aha"' élményt.

jó teljeait:.;íny

me} ge légedásse 1 töltött el b® rwünke t. $w anik.or a villamoson
fólkileszckor ö; sze jött az osztJly,

Mfg hullafarudtak

.:

vdtuni:

,

do mindenki jókedvű volt, 68

töltöttük azt a náh3ny penis

hanguitban

a villamoson, abban az 6rzós-

ben, hogy mindenki te lje saite tte a rá kiszabott falad tot.

OsttAisfóuöja Ha ®um.n:izz.uk az eddigi hozzászólúuoka.ts a tárk•i it;

~

t ;Q2ez. a t, akaratedzéat, a

► L+3I°VuuíJ-

k;::azaóg, a t;yor® reakcióképesség fesjládésé;t, tehát a t:izsa-

dalai munkában 0166, oak irána► ban fejlődött a ezeisílyi:s ;ov ta k.
P ont oa azea&lyiseistulao9nsóes4 1,~41

4.4 ilyn,

közösen véglett munka?
Itle8sorban dOeus r~-Lhep való

4.1

l;~~ko~ t~

am ~ÁQk

iránt árLe i e 1,43s6.6"3 t*

i:incienfóle iluu.kához tlitiksóges a f iiv, ; lam e ha ereda c̀:ara.yt
.

akarunk cs lúrui. A társacaláet munkavan a _
t siati, és a
ot

-1

. ;oaz -

fiezd'iaa fejlődött * Itrre inuezY :aun:zkörii ,,én/ k.'z'"stt

az üllJ t

z üxos 66 le oz. Az isek41Absa 45 perce u s1111/11r4111114

,

pihe née k:ive t o ma jd nits je i le ~-,ü f nt;lulkozás, nigtQrh,: lós kö-

,re tk=3 zik. Ugyanakkor a ncuxáu he lye n, ha nem is nyolc órát e cwfolytában - mert- van közben ebédszünet, vatzr kikapcsolódás -, de általában

é b át e

kel l

t3sztál? ~ (5nöks A tartós .figf lem kialnkitáaa is fontos, de
utzanoly•ún Velma a me c,oaztott tigye lam is a munkában. Ha
visszagondoltok ! akik a konzervaárban auyiegieseptók voltak,
n1 c~ v As ményük erről?

-19fá —

Aa kq esi eut o6at hordtuk e fii;, gépről a a..eikra,
vigyázni kelZitt, hogy az fivegaket ös:.,zo no törjük, ha jött
valami járnü, na kerüljünk elé, a balosa tet meg kellett
előzniink annál is inkább, mert dm volt halasatbiztositászunk.
A munkasokra is vigy . znunk kellett, a saját magunkra is,
hOgy

71e

kerüljünk közel a góphez. Ilyen képzségek kialakitá

aáia máshol nem igen volt lehetííadgiink.
Q r , Kíl tűn4; Az űnuzwgyújtött élmények ős vélni lcsnyek alap'j án fpgalMaszuk meg, m b n lö öz a t -" Italai

k0]

kát$1 var► a. tuti t:unk;iLu l?
~

Tulajdonképpen kicsit h lí . t:ii aL óle t e. Eddig csak
az iakole falai között voltunk, abole hogy ugy mondjam,
egósz&in véd.ettak vagyunk, ._.ősik meg az, hog y i; sx. 1lgi: 1 ►u
~

Iszt

ikast_lasontott számunkra.

OsztálytőnIcs Na, most itt ellentmondás van a te raegr llapim
ino4 és Ildikóé között. Q azt mondta, hogy szervezni, torva zni, gondolkodni ki l le tt, te padig a zt mondod, hogy kikap.
cs olódás a sze lle,ui faunkából.
Igen, például amikor o cta haza: santem, akkor ős fáradt
voltam, de mégis szinte j161 esett az f _adtaág. Más jellat;ü elfogieltiag volt.

gá,s jalle Ji volt. liaLzobb szervezd tben voltunk, nem az
iskolában. Itt min(Ant készen kapunk, csak meg kell tanulni,
Ott pedig annyiz magunka voltuk utalva, kényezaritve
voltunk arai, Logy job; an figyeljünk a munkára, hogy u jaúb

sorunk méds ze re ke t találjunk fel . Annyim magur ra voltunk
utalva, hogy e E y k.osit f öle lrae te a is volt .2 la i n' e.
É on azért mart .ácsfajta körülményekhez kellett alkü 2mazkodni az Uzembvn, mint az iskolában, másf' jta kl va te 1ményekbea! épi;en ezért aokoldsalujb4 váltunk, Mert ahhoz is
.Ae tanultunk alkalmazkodni.
O ztályf u a► most arra gondoltok, hogy meóbeszéltük ma re
hol januárban asgkötjUk a munkavállalói sznrz aéseket, hogy

érettségi után mindenkinek nunl:at.'e lye le yen, most gondoljatok az a, hogy valaki akár e ;y LAző(zc1aeá i, akár ea
ipari üzembe megy, s 3 á eze a biztos, hogy ns n j a le nt olyan
**gyon idegen őrzést, félelmetes do 1 ot, vajon meg tudom-e

állni helyesaat, hogyan tudom ksznositan2. azt, amit itt
12 évit; tanultam. Hogyan tudjátok majd ba zno. itani az
eddig tanultakat munkltiftiOf

Pél& ul a matematika szerintem nemcumik arra v: lő,
hogy valaki póluAkat tudjon megoldani, bnnvm arra is, hogy
a kombiabióz ;;észsége fejlődjék, a sore gondolkodást fejlessze, ínnak po di g közvetlenül ht;aznát vesszük a ttsr.ue lőmunkában.
:dlkópze lhe tó, hogy va lame lyiküsak gyárban

fog dalgoznie

es közvo tlundl, konkrótan men tudja WhISIMAlni az itt tanultakat. A kazépisskola ha mást nnm is, de

imile

ad az em-

bernek arra, hogy a s::anadide jét értókesen töltse el.
Osztályfőnöks Beszéltünk

már arról, hogy a mi társndal-

sumknak 'Masa da

aktiv e:sbarekrca van azüksc`3ge. A tares..

8eilmi munkáról való beszélgroté$ alapján próbáljuk megható—
rozni, hogy AsiLlajsiattaaalLtagE

?

Társadalmilag aktiv ember szirinten t1z, aki ktY Tiúamó—
anzt. agYrészt= de te v n.yezi rÓszt i; vesz a aunkó:)::n.

3 le ós orban a kAöaee: t~, munkában, ve részt, és at

e 1vt°:gz i.
Lehet rá számitani, me,k.b1z tó, a r3bizott felacia tot
pantosa, a tőle telhető legjobbun e lv:: ~ i.

Az aktiv aubar riunkát végez. P. munkialk az a c6lja f
hogy órt:`:>k®t hozzon. lítre*
.

~ er,

~

i,i ideol6—

/szo ileni/ va. i7 (vakorlati time n /any°a gi/ értéke t.
A -„ii_V1
ef
~
~~

*Az is tulajdonsága , a kev4sbó aktiv e m—

~~

be rek se; ;itése

,

rkeritése. Példá,jukk.a]. kedvet os indlnak

a trirsat!a.lai a ktiv itá® hoz .

N= ~ •

k

t

dol

hanem például rendezvények szervQzds4, ez:)val ne csak azt
te kintse fa 3,aáa tatak, amiért f 1zo t;é;at kap.
Qoztál.yPüutiks rdL:i;yon nagy igazságot

Mport? Eppen

tegnap bQezéltünk róla, bogy mi raotiv,.11 ja az emberi cse la—
kvde te t ált<<lábr-sn;
'
, . yy.,

~~ ~~ ~~ ~~

~

éni és táí~►dalsi bxde k.

w~.f~ ílyf4sölFs

l' z érdek elellett még az érdeklődés.
►

z ember

u jit, kezdeményez, távlatokat lát, egyAni motivura is ler.at,
ae lyne k kc3vo tka z túbes 10101.41441.1 to j lődik.

WOW

- 2 0 j—

jissigja41

azt osiniilja, de

+1u;F,á4brt , s:.•j át érro•uay©siilé—

Wirt, hanem felio/Msi a küzüss ércl::1:ét, akkor t.

a initaillaiLAWi motiv::lja.

Oft a IsilEa
".: ati,

nysé•

sy a tdreadal•

at a.ktivitáehoa #lr ie hozzAt&rtozik, how, ra;!osak az e67éni

~ t lAesB, a fiza téa t. Persze , hogy min, enki dolgouik

a

timatéebrc, hisz ©s a 1:Afv n.ntcjrtiahoz ezüks6gee, as dnfenry.
OW* a].apfeltótQle. A j :Ionia ,Yi t:áraacir.l,-.1i viszonyok ki3—
Vitt Sauk
tad élni aa •atar, ba auJnicAt *W $, ame lyért
me ("Abe 10 18 bórt kap. :: z

i111.tillad.ű, 1a itggiu ze t:e n ctolog.

A táseadaltai aktivitáshoz az is ttozz€xturto2ik, bogy
tud ol,.tnért i.s dolgozni, er°öt kis."' jtaui, amiért ae:n ?zap

amass ;~a~t~3 kv ~re twl ~n c~rc~tk.
San arisk alts M i, eam 43411.13dóei köreb3 nem rarto-

fizitést,

~i~.

Os, zt:ílyfcúlökt liilordulhnt

ilyan a:A t

is, du 1z Wig fokozot-

tabb Al.dottatot ja lent.

A l Mbar í1tvMtint rlusabari
li, igy as is t zá.raadlmi aktititira, ha
~

eafialliaja, anti érde k-

Asia Mika dve 16uből,

például ©$injátsz6 körbe jár.

ontim~e
~

Ha

a gi launkánkrt.t n.ézzSik, tAblaskaiai s~ unkát

végvztiiak ibiambaa. Mezöf;bzciasag:,en, ópitc3tibertuau is volt
aa jci:mra ,sindanki.. fL^. azt :::n -:.; iban volt az e, Ant
érdeka tok #~t, Att vá]aszoltattqlg
.

Pé]+iiatl a nyáron v, ir>t.: e nki ohm* $o 2goe.ni, öc c z a ;;yii j—
töttik sOMt, és e kr.le ntünk CashpSiliakiába ős

11412.o116zat,^-

-

2D

2—

ba., gyilván agydni ér<!sk volt, ho ;y pénzar. ► legyen, a ne kelp- .

Jon például anyutól köZc::önkórni.
(?szt- ályfönükt Egyéni oél.otak volt, hogy et ;y küli.`üldi utazást
negvaJ ósitsatok. Senriy3ben volt es közérdek is.
ANIftepc"rvoltFUa. Része voltam a nnak a kúzöus6;,,mek, ahol
404.0Lt,am4 h18se gite ..tera a munkáját.
P' ondhataaánk azt', is, hogy a nemzeti jövedelem—

hes t

az összes dolgozó által termelt cr•tEAke,e jL lenti +

ha a oy morzsával is, de hozzájárultatok s 1OUNAkka1. Tehát
ma F;van az sg i:ni és a közérdek.

M ost soroljuk fel azokat a tevék©nységekat + amelyekre csupán
az érde k3. :: cf Qa vitte a tanulókat, a::I iért senki, aa:.mif éle p6nzt
ne m sdoa.p o tt.
Zlyensi, évközben a azALckúröL.

további fe jlSclésiink

,

szempontjából furos.

usztáls►fúnöks M i ért közösségi érdek i.S, bel, te vulntaiben
fe jlőxljí
Előaddsolat tartoutunk, a i;öb:.ieknek

Wien

átadtuk

az iumuretekei;.
Versenyeken az Ugyéni sikerek az iskola + az ouzt:.ily
dic :5L°';; ~ t is ú.3i4nti.k.
9117tIlyfőnöks Tihát a sza 1:: öri :.aunkáb:ln is összefonódik as
egyéni 3s a k.özördek. A kis közösség is fe jlúdik, kiirxlonki
non
mindent tud t.lulvaeni, de a.~t:v $imtk is érdeke,
hogy a fe lnüvakvü geneíiteib

gal él

minél sokalcla--

lubban fejlett legyen. A szocialista társadalomnak nem elég,

ha valaki os nd.ben elvégzi a rá kia..abott muthLt o ennél
többre, t:írssAelailag z. ktiv emberekre van eaM040
,Qsztályfőnók: M ilyen mondatot ir;;uk ba a mai irdró1 aa,
osztdlyPönbki naplóba?

A szocialista táxoadnl. ru al p ja a ~
kö' aöesógi szollQn►
és ennek metlayilv«nuldsa, a kö`,eösoégi 9uta~ .

A társadalmi ;uun3sa szerepe a felnőtté
A társadalmi munka LUAU , bennünket abban, hocz társadalmilag a ktiv am erekké vd.t j unk.
1± z emburi jzomUyiség poaftiy tulajr.3onseálla a aaogillafixs e+k:ilcs iqki.

L a í'a Zszólitó módban je llt?tem mag magamnak a jövő
®zámásst a tá.Tssad.als»3i aktivitAs a €rzaplyiaég olyan tulajdon—
súga , amit mki :cu ra is el ~'• u 11

ór~ r~.

Szt a aaplót ugyi.s eltasvrz4ra, mra;jd kivAnesi va;°yok,

h ogy ebből mon,d j uk őt év zirulva mennyit va 1ós it ottam mac.
Ot3 z t:ílaaa: L iz onyára rain, :e nki fl z'umó.ra érde ke s le s z néhány
óer mulya elővenni ós kontroil<gini s ho,^y ez eltelt idő alf tt
~

mennyit fa jl<"dö t.

—
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