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AZ ALTALANOs laoLAI TANUI,6K PALYAVAL;:aTA ,klai  

/  a társadalmi sziikséglet i  a családi ós  
iskolai, tényezők hatásrendszerében mért  

vizsgálatok alapján/  

I.j i3eveze tés  

A történelem folyamán az  ()abort  a  munka tette  
#milerré. Minden társadalom a munkára épiil, az emberi  
teeék©rysóg értelme és lényege a muma'suasi keresendő.  
As emburré válás folysasataban - miként a tsírBaüalom-  
ban  is - aMiunka determináló szerepet játszott. _.,  gels  
szerint ek aiankával kog.dbdó uralom  a term:;azet  

fölött a haladás minden lépésével tovább tá{;itotta az  
ember lá tóköré  t.  „1 .2: kölcsönhatás vizsgálata sziiksóg-  

szerüen a rman; .a és as u.Aber, az ember ós a munka  kap-

csolatának viszonyához vezet. Az uab©ri lfitókör tam-
ló hatra, et  ltalóciés soran végbement, de napjainkban  

earc: fokozódó alkalmazkodás nem csak befol -,ydsol ja az  

amber életmódját, hanem kihat biológiai és szellemi  
fejlődésére. nélkül sem a térsadalom, scam az egyén  
nem fejlődhet, létéhez ugy tartozik, mint báraolyik  

iletfeltótoi. maim adja  az c:t_.ber valódi értékét,  
csakis a  munk<;►bas bontakoznak é:; f:ejiücinek ki a vcló-  
síagoL; képQssézic:k, csakis ez lehet az acabe;ri to-  
véiS(3C3~ sC ; IIiÉ:r+JeáT.kÖze.  

As  egén sorsa és  a társadalom  feji; dé so a munka  
kontskto.stWtn alaul ós halade- As egyén értéke, tevé-

kenysége tehát kizárólag attól Yiteg, hogy munkájával  

1. Engels: A természet diaiaftaias. S$3.kra Budapest.  
1952.  
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miként gyarepltja a tarsakialom anyagi és szellemi 60‘. 

szetevőits  enrielfogva az egyénnek a munkára való fag*,  
készitése, a munkához való megfelelő viszony kialakt 
taint a nevelőmunka egységes readszerebe tartozó feln. 
dat. A szeciallsta tarsadalat reislaser mélybes *man. 
ka visszanyecte igasl értellit* as ember fulemelkeam 
senek leayeget - a tarsadaleaformáló neveldmeeka egé-
szébe heIyezte a kommanista ember szemelyisegúnek ki-
alakitázát. A szocialista iskelarenaszer edig legfőbb 
feladatámak tekinti a személyiség sokoldalu fejlődésé-
nek minél tel 	elösegitését ugy, ho gy "4,4..2  a 
tanulók beesüljék a wunkát es a dolgozó embert, vegye-
nek részt társadalmunk célkitüzéseinek megvalősitielow 
ban....s2, Ós minden gyermek egyéni adettságaihoz. Maw 
pességelhez es tehetségehee Miérten érjen el maximdlis 
eredmenyt a  testi, eaellemi do • r k ö  3. 0 e L  fej. 
lödésben, végül tudatosan kés zül jön lavendő élethiva. 
tasara, a tiirsadalmi beilleszkedésre. A szocialista 
társadalom minden eye s eber számára megaaja  kép-
Bét ervényesitésének lenetőségét. Az eaberi Apse-
egg sokoldalu kibentakortatása ékesen igazolja a szo-
cialista forradalom nay erkölcsi fölénAt minden °oz. 
tálytársadalommal szemben. Makarenkó a Nagy Októberi 

Forradalmat e szavakkal üdvözöltes "As em. 
beriség egesz törtenelme során most mondhatjuk val6- 
sagos ertelemben ezt a szót - ember 410P, walker is a 
személyiség fejlőésé t a közösségben végzett alkotó 
munka keretibe dgdazta. A szocialista embereszmény $.. 
..alkotó ember, közősségi ember, aki tudatában van 
annak, hegy munkájval, tevékenységével eljut a ter-
mészet en tarsadalom törvényszerüsegeinök fe1100806010. 
ig, ós  ennék  birtokában  képes  arra,  hogy formilJa 
világot. Felelősségel vesz részt a közügyek intliskeim 

2. Tanterv és utasitás Tankönjvkiadó, Budapest, 1945* 



bea, ura a ter.:íalé:s eszközeinek, ól benne a t.ul.turáló-  
ig#tyref  a szocialista humánum, meg tudja tcsremteni  

41111446141011  	tbze31t1t harmóniáját." A szocialista tar-  
aedalaa elibereszme:n,ye toYát "a*et  le€r,yQn m3.ndenoldalnan,  
harnónikusan lejlett, orö, edzett, Qlae3letileg és ~,,,rya-
korla.tílag soJcoldaluen ás politechnikailag képzett,  

cuakasserestő, szocialista világszemlélettel és erkölcs-
cool  iendelhanő, szépnek, jónak  örülni tudó közösségi  
e;mbQr''~, •:eget csakis a szocialista pedagógia elveinek  
következetes érvényesitésevel lehet cilarit#.• A szocialie-  
ta embereszmény l:ialakit'asa iblyaaatabars oi iieleértve a  

társadalomnak a személyiséggel s3ze:Akeu tillesztott kö•  
vatolményeit ..►  ag :i►akola mint a müv+Rlbdósi hatásre;uCi-  
ssert a tfirsada2om érdekei szemsaOgébál képviselő aews-  
löse;si iutózmén,j le3gigub célkitüzamét akkor ás 4s,  tei-  
jesiti, amikor élethivatás betöltésére késziti  

tanulókat. A  ttsrsaua].om érdeke a sokoldasuau képzett  
szocialista euber kialekita,aa, amelyért -► a torrendi-  
ség igénye3 nólkíil 	Qets.3.ád, mind  as 1eko1:i fe-  
íelös3e,;,_;e1 tartozeek, A nevelőmunka c:,ak akkor iz,he:t  
sikeres, erecsre=`:nyes do célravezető, ha feltárja a ta-
nulói személyiség lényeges vonásait, fo jlődielinek,  

iráqyuláadttaxc jellegzetes elemelt, hm stabs veszi as  
érdeaóctésli, a hajlamot t$ a képeBeiiget, nikid e  szemé-
lyiségjegyek alapján konfliktu3uentesers össze tudja  
hangolni - egyeztetni - a társadalom szükségleteit a  

tanuló adottságaival. Megnyugtató eredmény akkor ola•  
kul ki, tw, a család  ús az  iskola trreőníkurs e -:gyüttmü-•  
k6cie:3ben oldják  Mars faladataikat, • tanulókat adekvát  
módon indítják Aletpá.2,3rékra én nem hagyják figyelmen  
kivül 

 
a népgazdaság alapvc:t3 érdekeit. Jl eenulói adott- 

3. Nevelési terv: Tankönyvkiadó, Judapest, 1962.  



ságok és a népgazdasági  érdekek /munkOmmem'züka(::glet/  

4E4Matt — auk Ilia tég,;tezü mmlle tt -- Cctt*  tlikozatu€3an  
i%lhat elő ilegyenlf tadé a, mert a  1018d60 nagyobb  
időszakaiban a két 4utat6 tatrtómMO találkozhat, a  
kisebb saibma,zokban éles 	tessltú ellentéteket  í- 
cléztet alas alla kevesebbről van ssie  Mint a demográ-
fiai hullámakit eltozta magas tanulólétaidift$1 és a  
elin: ,.aoaő3zOkettgl.e:t kci$öta nivellálódásról :  +► társa-  
ás].om szükseL;le;tei állanclőan változnak, a kie3fti.tés  
igénye reális fejlődési jt;iQtlság. A  kérdés ldnyeek  
etom eme bogy  kíal "slermbly szerint" mi lagyen, agy-
nom a táseactalmi eicebo% milyen szükségletet mutat-
nak, s  azt  a relay.**  401116edék - irá ny ul t a4;a f o ly-  
tán -- miként tudja  ~#eiégá.taei: 

A társadalom tiirténetéuc:n az euberi mmmimiról  szá-  
mo3 állás.porzt ke.iethimmrtt. A muWia tartalmé sokat vál-
tozott, de  jolent42égit iS.aciit; megtartotta. Az ember  
életében a  ganka egyre miglob4 szerepet kap, s  életé-
ask jel ent őn rés-ét munkéval tölti el.  1'_;rtha tő te•~ít,  
hogy  a imaWilica, az életre, az életpályára kéazülé3  
fontos érd 	a társadalomban ély embernek.  Az egyén  
órll~~ 

 
()Awn  abban karesendő, hogy milyen Mértékben  

f  e  j  a ici képességeit a t  arsatial. om javára, etlbbn  t  tud-
ja  m000, a ,s.:izl3sség szolgálatába állitani. Az agyóni  
614400004 az egyéni élé tu tak t  á.rsa.ctal omalaki  tő és  
küző$ségrdrmúlé erővel  birrsak, ezért figyelmet brde-  
mQlnak. A társadalomban és a közösségben  bon,folult  
kapeuolat,vk slaku.A.aik ki, a miadennHpi élet az emberi  
::.ottlmodk ;eentlkivial gázdaosagavdl jelentkezik ős ki-
hat  as  eg,p6o á1,: tutjáu°a. Nem a fatalizmus és nem a  
véletlen i:ii,ive, ho gy  az e:Liber a sok ezernyi foE;la].ko-  
zaís közül  malyiket választja.  Vajon milyese hatások  
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és ösztönük eredő jekónt jön létre az egyéni pályaválasz-
tás? Mivel okozat nem jön létre ok nélkül, i{y ezt a fo-
lyamatot csakis dialektikus egységben lehat szemlélni, 
ezért az ind.itékok kutatása - az életpályákat meghatáro-
zó tóqiezők egybevetésével - oktatüsi rendszerünk egyik 
legfontosabb részterületét képezi. Számos tényező hatása 
érvényesül ua életpályát választók dönteseiben. A célhoz 
vezető ut i egváiaszto:t a szülői fikáz, a földrajzi terü-
le t ipari e;8 aezíigazdasági jellege  e .;yaránt befolyásol-
ja. As inditókok forrusait kutató téma következtetései 
num  egészen speciálisak, neiA eluzigcteltek, országos mu-
tatók alkotósara nem alkalmak, de az egyes emberben, a 
személyiségben rejlő törvénjszerüse ;vk eredményesebb fel-
társához *  a Jó és sikeres pűlyavúlasztáshos elvezetnek. 
Nem keveseobről van sző, mint  a  felnövekil►8 nemzedék élet-
pályáinak célszeré ne gvalasztásárül. Az ifjuság a társa-
dalomhoz tartozik. "Az if juság nem izolált, öntörvényei 
szerint fejlődő rétege a társadalomnak. ;eszmei- világ -
núzeti, politikai és erkölcsi arculatát szükségképien 
ugyanazok az objektiv társadalmi folyamatok, hatások éo 
uryanazos, a szubjektiv nevelői er$teszitések határozzák 
m©g, amelyek a felnőtt társadalomra hatnak. Am de ezek-
nek a tényezőknek a hatása a fiatalok küreben némileg 
más módon - olykor egyértelműbbe a, máskor ellen taondá-
sosabban - érvónyesiils az if juság állapota sohasem pon-
tos tükörképe az őt r rnyezó felnőtt tároadalomnnak. Ez 
fiként az ii juság oly sokat ecileretett - elsősorban tár-
sadalmi helyzetében gyökerező - sa játossezaiból ered, 
főként a ..ovetkezőkbőlt a céltudatos, szervezett neve-
lés nagyobb szerepe a fiatalok esetében a társadalmi-
politikai tapasztalatok korlátozottam .... könnyebb 
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alakithatósáw i:::, boxoly<a,;súlhatóság, stb. Ezek a sajás-  

toa3ágok cyarvran  kiélnek  ó. folnagyitva tükröznek  

bizonyos tünatu4ut 62 	amelyek a  terinc5tt  
társ3aclalouban esetie6 	lrang3ullyai jeleetksznek.,  

vagy pedig aliG játszanak szerepet /pályaválasztás,  

hívatú:studta;t, az élet anyagi caogalapozása ntb./. Fel-

tétlenül számolnunk kell azzal, Logy  az átiliastí kor  

*saga - 01lylusr lappangó, aW::kor kiélezett gs •llent-  

tanciásaival és konfliktu:Aü.vul as iYju-ság életét,  

kebb és tágabb körben szerzett társadalmi tapasztala-- 

tzcit is átszövi. A fiatalok nea holmi légüres térben,  

nem valamiféle zárt - pedagógiai világban élnek: ó--  

lotük, tevékenységük ós nevelődésük társadalmunk Q- 4 
 

gész terepén 62 valóságanygén szerveződik ós folyik."  

Kérdéses tehát, az inditékok milyen irányuan formálják  

a gerreeket, az életpályákat Mashat:. ►rozó karakterisz-

tikus és kevésbé lényages jegek közül melyek r.aegra-  

gaciás.":ra képesek. As isditékok,  nyomon küvetóEe emiatt  
lényeges alkotórésze  Si  temmAilk pályára irányitásával  

foglalkozók :szr_tm.irg.  
A dol="oyat témája 411 általr,noa iskolák nyolcadik  

osztályos tanulóinak pályaválasztási iiiclitókait követi  

a társadalmi szüksé;;.iet, a családi ás iskolai tényezSk  

hatásrendszerében mért vizseilatok alapján. A vizsgáló-  

dús kiterjc;clt az oro:iházi járás alsóFoku oktatási in--  

táiir:nyQinok 13-14 'eves koru tanulóifjuaá ►gara.. Az al-

kalmazott r.iód,,zc:rekt  

~- 

 
irsos felmérés /kórdóivek/  

~- 

 
exploráció  

4. Nevali:süt°,yi Kongresszus i Iiiradó Budapest,  1)69/2.  
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- szülői és nevelöi kollektivákkal 
VOló tanacskozáuok 

- siemélyes megfigyelések 
- családlatogatások tapasztalatai 

intézményi dokumentációk tanul-
mányozáss. 

A pályaválasztás fogalma 

'IS  egber csak olyan munkiA: végez eredményesen és 
agobiremme*:4,04 képe.ei  alapján megfelelö a szamóra. 

egyós 4104R társadaloakösiis érdeke, 'way as ea.* 
SOMMakbr6ben blvatásra taltajon."5  Nspjaink ealk Zap. 
gyikrabbaa hallatott kérdése, amely egyarnt megtalál-
ható a kaamiskor forrongő ős lAzongó álowIlban„ a 
szülők realittist kairena szféritjábass "MI Umiak, ha 
nagpM060.11  vow 	lagyen a gyernehiaből 7% AIL kórdés 
gyakere t'pszichikam mélyébo Agyazvatalálható, non' 
véletlendl, ert az ember tereimaatóből fakadó érdek-
lődéssel fordul az élet fejlődése és saját élete alaku• 
lása felő. Keresi, kutatja azt sz utat, amelyen haladw 
va 4- ha önmaga képeseégei értékelépere felkészült 
hasznos tagjávA lehet társadalmanak. A világ jelansé-
gait felregó és az összefilegésekailyére látó ember 
felisOmrte azt, hog, számtalan kapocs és  szál fűzi  az 
000061yokhez, asok alkotó ja Ő Rasa is, de ugyanakkor 
INN* hatiOlaist formálódik is. hatasilik többirányuak, 
tetimailk as saber egész iletét, it a t6nyaz5k kölcsön,- 

5. Vaszkó 	fteezetés a nezőgaYllanagi munkaltlok 
tanba. Mezőgazdasági  kiadó,  Budapest. 
Wo74 



beildeminiat törekszik aiedeskl malit jövőjét mmstervezni  
sea mas t  fatételeit mi/i&  losds►ssö bben kiaiatit:aai ►•Ai  
ember a  te jId►dés törvényazesamége folytán logyütt  ~bj3lS- 
d.i.k a társacialoMMS. B a tágellatl.oS joeskes foxdi  Lott ta-  
vékenjsv"gét Its ntoaabb memissOilak kell tekin-
teni. :; tevékensiig ama was, Mint a szoaari466  társa-  
dalmi pozició  ját 111Meiúaa foglaló müküdé si tliiilet, fog-
lalkozás van,  élethivatilik As élothivatás vaw  agy bi-  
aovas fasiialkozás as a ilbert  boldgssá; és amslissdett-  
:3ég Allandó forrása lehet, amennyiben a tá.r3adai;ai kere-
tekbe történt beleillcssmkedé:s egyezik a személyiség  
adottsá,;aival és a túrssil. órdesketsxel. Minden ember-  
1100 lan éE,l,etkedva  alkotHLiMi040'Ir softly  szoros tartozé-  
Wes élet értelminek. 	+érdek nélküli, a eikerólrméryt  
Malbsqru  j tó, a a*i►ar Ss  imeégy  tel en lc:he  t > séggel pare-
suit  iMMONk simagesztas az egyéni se  {, ; t , a kibontakozás  
u t j - t Milig  ja. A  holnapot, a jövőt  fiitbbéaaő ké rdé sek  
Allandban foglaliwstatják az aiberi.4040 8 e kérdé-  
MMAI lémyege minas.  munkához 1eze te 1114. 1aként lehet  
at  jobban, simelOyesebben, a malt tSOMSztalatait  
~iia~iklva minél b

{ 
 s%.noF~abban végezni. ,s ember az 3dott-  

iait, k~-~á~}JSIi( ~e~+.t  közvetve  vagy  icösletlenül a társa-

dalom javára fordit  ja. De sasként som közömbös, hogy  
milyen munkában érvényesith;:ta leginkább az  ember  o-  
gycsni, esetleg  külőnleges adottságai.  

Az ambert mint marigat mitxie:stlr csak  a köp.ösnégi vi-  
szonyoidtk ásplzva l+eMt aagközeliteni. Az ember beleszii-  
la tik a tá.r3afal0lba, amirait vaIMitilyon köz; ;ssét;í: ben fe j-  
lödik,  a  a.z aeldlias  a  tlkammbs agybevágó érdeka, hogy  
mindenki arra a helyre és aria beosztí►9ba isertll  jön  
amelyre a legtöbb rátermetteige van. Az  egYén tehút élet-  
pályát választ. Az egyén szmpélyiségOinek egésze, a túr- 



sadalai i:e41aftilak vallalás<i:  az ado  tito :As oknak m;t:fe3lc:lő  
órc: tiymiliisi..3a~tii~.c.°-, ts u t ::~~sada2m 	í 	~  ~~a~°~ -:;be;u a ~~:

,~-  
tes tehekdai vart produkáló Xéoe3séf,ek futvüttwn  

fAsiqak ki ausikn $1e tial.Yá;1á44ük waválaaztAipt.  Az  
iftarise;g jövelieek alakilimas !1 a1elleiaj.íatat tiraadalui  

read eredményei Oró sab #Esel! Silaak• boa bloat  -  éppen  
adottságai alap  eannyit és hogyan nyujt a Wassidem 

 

lomnak.  

Mikor páldnválasztásról besaélüAk *  timc;szetsz.e:rülcg  
a társadalom ama rc;tugére gon3olnoic. melyik életkorát  
tekintve e6y olyan szakaszhoz AMMeeake, aaikor e kermalö-  
LanLa aktiv r.:.! szesóvó k€:11 válnia. Ms a f elnövekrtS nss -  
zedók, ezért életutjának fontos  álloaimaként tdinteail8  
az ólc;tpályúra ijtInyulfiee. i pályaváJlusz#5ia alapvető tár-
sadalmi órcleket fejez ki.  A képessitgekxtek aMgfele3lö mun-  
ka csak abban az esetben iet,vlaahatdr Msg. Ill a ezemólyíaég  
/tanulói szemelyisé£;/ a laléban aeglóvű adottságok bir-  

tok3Liari jut aegfdleló iuni,.ak:>rhöz vagy társadalmilag  
hasznos teviimayafthef. Az élL thivatúsra való készülődés  
a felnövekvő neMMOdiik. a fiatalkoru szumél,yiség fejlődé-
si fás ~.isiaMik legléaya,ma+aebb tartalma. *pen ezért Mir-  
hotetlenill nagy feletlliaa‘g itA.cal azokuk e ltényezök,re  
/szülő, intózmÉ;ny, pedagógusi, aMelyek tevőleges sQg.it-  
sc3get nyu jtanak ;fiatal meMWMWAL pályaválas'ztásában.  
Hogy mikor, melyik élc:tr.orbalt keelad,f.k és kezdődjék a  

pélyaválasztás előkészitásee gyakorlati élét erre még  
eta  iactott egyst;geek Lasses 	iCisgyermei ea es  tekolás-  
arillaek, mint ezt mar  l,tttcek, sea  áll ais Tamely hive-  
*Mel  komoly szakialAEeretekon alapuló kapcsolatban:. Az  

óvodáskorban natty közkedvc:ltsegaik örvendett az a játék,  
melyne4 során a t^,yori :.an kinyilatkoztatja azt,  hogy mí is  
szeretne lonni. Igen ritkán baltilkowenk olyan vúlasszels  



arai;ly hosszabb időn ítt érvényben maradna. .ze;,et az  

erős ingadozásokat az a tény okozza, hogy a kisgyermek  

hivatásra vonatkozó vágyai a legkülönbözőbb és  igen  

vál to zó itxii tékok bó l adódnak. isseke t a vüGyakat tö bb-  

njirQ külsőeftek határozzák meg, gyakran iüzídnek  

s,•r.i.npatikue emberekhez való kapcsolat 	woo,' ~s. a  kor- 
szellem befolyásához,  b- divathoz - n . A hezai közok-

tatás fejlődését elámozditó s az 1961. évi jt.L. ,z. tör-  
véqyr<: épülő iskolarendszer egyfelől a 14.0111ef e1ö1 a  
3.ci. 

 

életévhez ici:íziti az életpálya megválasztását. Azért  
ei két a3etkori határhoz, mert  a felnövekvő nemzedék egy  
réeee air  a 14. éle tév uLn *  MIAS része a 1d. életév Qlé-  
riMatt►r belép a t  

A pályaválasztás történeti áttukiatése  

Az élt;tbe induló fiatalság i.'elkészit:ése évszázadok  
óta az oktatási intézmények feladatköróbe tartozik. A  
kapit.ai.i-:Lxls kibontakozás:inak valamint  era teljes  
désé nek 

 
időszakában a tőkések profi télisége a t+epmlóit' ju-  

sáL; életre e;lvkészitésének szakaszát át:menetilag  előbbre  
helyezte, i,ow  ezzel  mar  az  5-6  éves GYOOMeket  a termelő-
munkába állitiia A  francia polg:i ri forradaZMek tai'tvetS  
évtizedekben 4043zolóciott a kapitalizmus to/eleló3i vi- 

5. Dr G.ClauDs, Dr 11.liiebscha Gyesmekp:;zicho1600a.  
Akadémiai UAW  ilifteats  
19'v4.  



szunyainuk I•.:nyege. tarsúdalom megoszlott a nagytőkés  
burz3odzi;u•a é3 a nyomortan tengődő proletáriátusra.  
Matert Owen az utópista srJcializmus angol hipví3ulő je  
mar  ltily-txun klbarcolta az első olyan törvényt, amoly  
a gyeraakek marl  aunká já  t  korlátozta. 	zoko  t  tnak  
9zási.tott aa 5-6 éves gyermake4 napi 13 ó.can muni.:.a,ideje.  
M~lp 

 

az tabun  az életsLilk`Jt3gif; t kégysvc;ritc3ttí: u r;b,in-  
káscsalériik wercekQit a munkaterülQtet Ii•logatús  
küli e1fCg3.ulá:.ára. Az életpálya omiiilamatésúrál, az  
agycni ellaél• r.t:l é sek tel je süli sórül WOW  lfhe  te  t  t:  

A  mlnrrascsF31„ldok ólet$, a lbtfenntartóahoe szükséges  
anyagi javak olőteres:zt;ióao mind  niebe:r.ebbé, mind 3ulyo-  
3abbá Whit .  A  aiic felebérórt cioígoztak, a gyesllaíaaMl-  
1.á©rt abs opsyi t sem  fize ttek. Ai  elook4400aládok capt-
ion  célt imartaik, elŰtere:ateni a ssibeégluteket barbel,  
bálat}#.33►en fegtalkoT.6►al &pan.  

# ,YiiILI. századi muDii,iilglezdulások figyelmciztctő  
jaabint hatottak,  hey  valami nincsen rendjén. triarx és  
ligols a tudományos szocializmus : ~; Galapozói a tapa3z-  
Wati adatok briisi mc:nnyíaigável vizsciíiták, elem+oz-  

kapitalista termelés Minden  moZzunablik `s rt:sz-  
terti3etét. "A gyialmak elvétve ötéves, E;yakrec hat-éves,  
i. ,;en sokszor hétéves, legtöbbnyire og01c-kilencéves  
gyermekeket alkalmaztak"  - moad,* 	A  rounkaidli iiiP•  
pi 14-16 6ra volt. iftetal.ték a - térvak láttán - 4 IMP,  
loi11.6111tAs előtti isiao2at aktalist, a munk{ ►baálL#.al  
63etkoráníWk *3.tolódását, a szoci#lis ós latlturálla *Air  
Zt;t 3:ie€;,javitfio3t. A  k:iveteléMit la,ssu wegvalósulását •  

t,ííkesok  azon Yelisma.c•ése is sagitette, hü,v a kipzettebb,  
~► többet tudó munkások ulka3amais:ival je? t,Yl tősobb profit-
többlethez jutottak. Az ilssrlc ie4leaetót ►e mars a ter-  
nelbsbe beállitott speciális fgipek kezelése na gyobb tu-
dást, szélesebb látókört és alaposabb szaktudást idényc;lt.  
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Mask  értelmében létrejönnek a kötelező érvönyi,inek  ki- 
t t, a valóságban azontan mellőzött, kötelező je2—  

leg8t ::u:g;vulbsitani nem tudó iskolák. Miebbes olvasást.  
irást és számolást t:ani.tottak eivfokon. irm is  En€rQls  
a munkásosztály gJrea:aekcínek szellemi nytmorueétgat "fi-
zikai kiz:ákaánjolt3t.iguk kiivot:kozménybslek" nevezik. Az  
iskoláztatás kötelazettsies ellen ve t*  azonuan büntet-
lenek riiSYdtak, mivel  seeKiszertel en ieiriolábaliEsklakal  
az alapisieretek ol sajátitású.ra see  voltak  képeeek• A  
fa7.uai nyermckek csak késő ősztől ke►ra tavaszig  láto—  
€,attFSk az iskolákat, utána k.aaúazkónt, bojtárként vagy  
kisbéreskónt dolgoztak. ő városi gyermekek t;bbnyire  
alkalmi munkát vállaltak, s ha eljutottak az esti isko•  
lákúa, inkább fáradaál;uk .id,pihenéséért teteik.  

A felgi3iigo3 oüás hatisara az 1777..-ben kiadott i3atió  
Aducationi.s, a :aagyar oktatáumügy olei alaptörvénye "Qé—  
lul tüzto ki a tan;i ;y aiverbeee, állami szab<alyo zá:;á  t".  
Az 1í34o0-as poleari f:  orrac3a10ibas aecv.ü.bsul  t: a vildgi  
is3icolázá.s alapelveinek kidolgosá3x. A  fpjlődsi kapitnlis■  
nua igégyeinek raQgf  elal:íen Megszülcstett  JAW.  évi  
XXXNIII. to.  "le€;nagyvbb jelentöségs ebben áll,  hogy  lri-  
mondta a 	ütelezettséget"  ? ós asgtertete tt ©  a'bilá~, 

nópoktatáa" talózxtát. a  tdrvény st  hibái  ~ ;llatt aigis 
a magyar közoktatás poleiri korszakának maradandó ias '  
nagy horcierejii alaptörvénye. Utat mutatott a tanoncak.  
szolgagyerc;kek iskoláztatásai kütc;leze3ttatgOr.;  setbdlyozr-  
t;ra a"nópoktatáui tanintézetek" lótesitimét, és  eils egy 

 

év„iraí.zad távlatából is a fel8.melkedésLrt küzdő sligyar nép  
ált: tutján:ak. formálójaként  kell tekinteni.  

A  magyar  ki;isaktatáeiley * TauaácuiköztárssSág fer.inállli—  
sának rövid ideje alatt indult 444 izben a szocialista  

7. l.avrasL Jár: ,J3s A magyar novel's  történGte. Tankönyv.-  
kiadó  .E3uciapest, 1961.  
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forradalom eszméinek irúny&ba. A teendők aegysagát mi 
sem jellemzi jobban, mint az iskolák álleMesításának 
vegze ajtáua, a U osztályos általános népiskola beve-
zetése. Az 1919 március 2y-é© kioocstutt XXIVe es . 
rendelet 1. r}-a kimondta: "A Magyarországi zági Taná 	i- 
tárrsaaNg as  oktatás ügyét állami feladatnak tekinti. 
iihhez képest a Tanácsköztársasa L5 valamennyi nem  
állami nevelési és oktatási intézetet kezelésébe vesz 
át" 8. Ezek az intézkedések az egész magyar közoktatás-
ügy szocialista stellernü _ tszervezéset ozol;áiták. A 
Tanácsköztársaság iskolapoli tiké ja az úle ttűl elsza-
kadt iskolát a társadalom életével szerves egységbe 
kovácsolta. Lrvényre juttatta a "munkaiskola" elvet, 
az oktatás és a termelőmunka kapcsolatát. A dolgozó 
nép fiai előtt  megnyíltak a  lemagasabb tanintézetek 
kmpsí, s a fiatalszeg a magasabb tanul:aanyok folytatá-
séra készült. A magyar pép történetében a Taníicaköz•-
t&rsaság 133 nupos léte kilenditotte a magyar ar müvelé-
déspolitíkát art  évszázados elmaradottságból, és olyan 
példát istatott a► dalgoző nép ügyét szok;á16 kiizneve-
lúsi rendszer aartereatósére, amelyet vógül is csak  a 
felszabaduló:; hozott meg. 

A Magyar Tanácsköztársaságot megbuktató imperialis-
ta tuler6 a belső el leniorradalom összefogásával u jra 
hatalomra juttatta a nag,,,birtokos-tóm . nüszert. As  
osztályelnyomás a köznevelés intézményrendszerére re és 
a maveLkiespolitikára hátrányosan Hatott, Az oktató - 
nevelő munka  egy, észé be bevonult a sovinizmus szex lo ie, 
a "keresztóny-nemzeti eszme", a klerikális hatás es a 
militarizmus. Az 1d6o. évi XXXVIIL. to.-re épült 1921. 
évi XIX.  tc., majd az 1940. évi XI. tc. ess elemi nép--
iskola szervezetét fokozatosan n.yolcosztalyou iskolává 

6. <tavasz dános: A magyar  nevelés története a feudaliz-
mus és a kapitalizmus korában.  Tan-
könyvkiadó, Budapest, 19:.i9. 
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kivánta fejleszteni, de ueu tette általAnoasá. A tan-
köteles koju tanulók szájaa emelkedett ugyan, de 10 
$-uk méhe iskolázatlan niuradt ij u népiskola VI. e;3z-
*1ydt /1929--3v. évi statisztikai adat/ a lakossá inuk 
emapán 4d,5 2.;,-a végezte  el.  A középfoku oktatass rend-
szerbe tartozó u. n. nógyövfolyamos polgári iskola, 
ily a továbbtanulás réseleges zsakutcáját jelentette, 
majd az egyetemek és főiskolák beiskolázásét célzó 
k ö z é p i s .. o 1 a a inunkas es szogényparaszt 
gyermekek iskoláztatását - a szelekció úrványesit ;oé-
vel az ali; néhány . bejutásától eltekintve kizár-
ta. Az ellenforradalmi rendszer ideológiájából félre-
érthetetlenül következett,  hogy  "... A középiskolútól 
távol kell tartanunk azokat, akik Midusabb tudo mányo s 
kikópzéar© nem birna c kellő ké:;z sógge1, s az egyeteme-
ket és f'őíjkolákat is el kell &:rnunk a kontraszelek-
ció elve alspján odatóduló illetéktelen elemektől"9. 
Nem kétleges annak bizonyitása, hogy az ellenforrada-
lom müvel. Adéspolitiká ja. é:y zsákutcás iskolarendszere 
/pl.t a közópfoku intézetón.'ek, a tanitókápzők, a fű-
iskolák én egyetemek/ híven tükrözte az uralkodó osz-
tály közoktataopolitikájának igazi cálkitüzéseit, 
amely a azük és önző osztályérdekeken alapult. Az  el-
lenforradalom 25 éves rendszere gondosan ügyelt arra, 
hogy a dolgozó nap gyermekeinuk minél kisebb  juuveltsé-
;i uzinvonalat ny u jtson, es öke t a továbbtanulás lobe-
tóségóből kizárja. 

Az idézett törvények ós azok szellete a pályaválasz-
tásra alig hatottak. A dolgozó szülik gyermekei  előtt 
csak a termelőmunka lehetősége állt /u oz:SL azt asá , 
ipar, kisipar/. helyzet természetszerüleg már 10-11 

9. ravasz Jánost A mayac• nuvelós története a feudaliz-
. Tus ón a kapitalizmus korában.  Tan-
könyvkiadó, Budapest 1961. 
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éves korban valóságos gonddá tette a pcilyavtilasztást,  
azaz a howl  és  milyen  munAéba való elhelyezkedést.  
Uegecxló isaerut:tel t  !}úlyaiemerettel e l.:,xu Gyermekek  

nc3u rendelkeashettuk, leginkább a családok szociális  
vagy kiszvlgultatottsúgi helyzete döntötte el a gyer-
mekek sorsát.  

A í'elszabadula3 fordulópontot jelentett az ország  
életében. A hatalom a dolgozó nép kezébe keriilt.  

régi ttorok történetéhez e tény óriási jQleotvséga. Az  
u j társadalmi rendszer lé t:re j ö L`  to , a gazdasági alap  

magszilárdulása fokozatosan maga után vonta a fel©-  
pitmány Atálaku3f#t is . Kibontakozik az uj iskola-
rendszer megtoreetésének körvonala, a Minden gyermek  
számára kiitelc;zs t  iagyenes és egységes slapmiiveltgégii  

általános iskola. A ilgyar Kommunista Párt 194c3- as  
prog,rol:tervezote és a haladó erők siirgetik az iskolák  
állatnositusút. l94o. Junius 16-án az országvyülés  el- 
söprő  többsEst ;t,el megszavazta az iskolák tíllamoai táBát.  

több mint ötezer  nes  állagi  iskola került a nép  
kt;z.É:Le, közel  20 ezer neve jutott állasai státuszhoz.  
Az iskolák állaraositásúval létrejött az egységes isko-

larendszer alapja.  1940•-tól smileardik az általános is-
kulák iilózata, kialákul az espOillsO icollQt;iuni szerve-

set.  fiegiindu.l:iag a sacaki;rettsc`sgis ienfOlyamok, a  az  é-  
rettségi meeszerzésével mintegy  20 SO4" munkás is parasztis  
fiatal  bejut a foisűoktatúsi. intémeinyOkt,o. A különbüzó  

kedvezmények juttatásával /évfolyaMpót36 osztxílyok, ta-

nulószobák, segélyek/  sikerül ©l..rni, hoEy a munkásta-
nulók aránya jelentősen emelkedik. Az 1950-vs évek ok-

tatáspolitikájára a szociális össze té tal nagyarsznyu -  
minósé6i - változása a jellemző.  

Az 1956roa el.tenforrac3alom leverese után beállott  
konszolidáció az oktatás4gyi> a~n is jelentős változdsok  



szi,iksé(,®ssct;et érlelte #p  Az  1;50-e0-a3 években vóg- 

rehajtoc;t iskolaszervezés 2.1t7u alt-alános iskolai éa 
,UG lcűaépiskolai tanterem épitésére terjedt ki / as  
orsadisos adat  mellett az orosházi járósban 14 	tem.- 
terem épül t'/, amely alkalmasnak bizonyult a továbbta- 
nuló gyermekek befogadására. Mindezek a szervezeti és a 
tartalmi kérdésekre .ataló erői'esr.ité3c:k veE;iil is érlc3- 
1Si voltaic as 1961:évi reformtörvénynek. A refrmtör- 
vény alapvető cé2kitüzései a következők: 

A./ a tananyag korazcrriisitese 
b./ az oktatás í;s a termelő- 

munka összekapcsolása 
0.1 nevelósköapontu s<íg. 

Az 	évi III. törvény a tankötelezettség felső 
határát az általános iskola ndolcadik osztályának si- 
keres elvegzé:réig, lesídiebbb azonu4cn annak a tauZevnek 
végéig terjesztette idi mmelyben a gyermek 1G. delete-- 
vcét betölti. 	terc.észe;tszerülesg a l,ályaválasztár3 
is a jelzett életkorig kitolódott. A reformtörvény 
szejelanése t kuvet5en kormanyhatározat foglalkozik a 
toviibbtanulás kérdésével. r: határozat kl+awtxijas"...as 
általános iskolát vc;6zett fiatalok képe8ségeiknek és 
személyi kbri1Wenysikrie.k legiakébb megfelelő élutpá-
lyát vailaoz.anak." 

A rc;forrstcirvóny alapgondolata az éíetpályóru c:lőké- 
szit<i, illetőleg falkósnitő periódusra is utal. A sze-
mélyiség a környezeti  hatások inoerrerxiaze,c*ében ól. E 
hatások fol,yramatosságuk atallett hol erősebb, hol gyon- 
g':óbb reakciót váltanak ki a személyi3e;,bö1, olyan ható-- 
okokat eredményeznek, amelyek a pályára nevelés szem-
pontjából a figyelmet az ekes szakaszokra forditjáic. . 

A Gyermek  fejlődését - a  benne lévő adot tsáGok valane- 
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lyikének dominanciája mellett - számos kürnyaz eti ha-  

táE3 alakit ja. =,z életpálya me gválasa táea szempontjából  
a kiagyexmekkov/ elmén,yek. elképzelések  olykor maradan-  

dó eralák.n;yomot hagynak* AL  1aJelapvetÚbb benyomé.stak a  

ceas,~►cii 
 

otthon légkörében keletkeznek. A gyermek t: oo-  

isarevi a szülök munkaköri élményeit, s a külvilág hal.-  

tidialkva►i sit  í.caa.irokt a6don éríntke3zik* A családi at-

~ 	atelet;st3ge a Aamani.kus ea:delayilégfe,jldci&snek  
ogy#k 1+ergbiLt:atóbb a3ep  ja. Itat:áetlt a rdlyeittlas2t;isra,  
as  igények, a mearelósulás, az elképzelé:3ok és a tel je-  
Sklményékrd abban is  kii'ejezádsrc, jut, hog;y a gyermek  
adósz életit cirOmteiivé teiréti. A megismerő  tevékeny- 

6e tily  tán lokozatosan ttgulni kezd a világ, a kie-  

gyeiIaek j;i i:likaiban  mar  gpakren a leendő hivatás moti-  
vuntai jelennek :_,eg.  

A  aerdalőkor a gyermeki fejlődés legellentmondásosabb  
időszaka, melynek "... három periodus$ -- /prépuiscartas,  

pubertás, postpubertás/ -  nehezen tagolható élel;bvok  
szerint,  mert a fiziológiai és pszioholögiai va2.toz.á-  

a04L Iúmnek a fajtától, éghajlattól, táplálkozástól,  

életmódtól, kulturális hatásoktól és ugyéni árükl.ütt  

é.ri:si bccűt:ej:re:zcsttset;tiil, tehát a külső és belső ténye-
zők kűi.es :scatratéíe:i tól."2°  A serdülés idejére sokféle té-

nyező hat. A tziraadalmi, gazdasági, éghajlati és egyéb  
befolyások gyore,i.tják vagy lassit ják az érest. A tiaé-.  
ves `,,yerok sok tekintetben fejlettebb, érettebb mint  
előző áietéveíboa, tele tettvággyal, C3E31ei:vésioéAnyel,  

de estate;  ne lehat  a pályaválasztás alapjának tekin-
teni.  "  A tizeves gyerek  Lrder.. lüctése 3okirágyu, beálli-
tottsága a világ felé forduló /eutrover.°tá1,0e #1aptrető  
kérdése: milyen a  világ 3 Főleg as  a eril40, 810e1yeil . ~  

10. Kiss "iharár: Életkorok  pszichológiája, Gondola*,  

Budapest, 1966.  



iskolAba.n nem ismerhetett meg. korban jelentkezik  

gyújtJar,cinvedélye, ami  kilo jleszti megf'igyelőlÉpességét.  
Kielégiti tciváncsindmit, kitartásra, logikai oiptaitlyo ■  

zásra nevel."11Ennek ertelnrró; ben a tizüvea gyerek legfőbb  

problémája a környező-3zmóra aft  alit; ismert -  világ  
f€il dari té se . Megf i£;yel őkóp e s t;ég! te j  1 vüc3 a baa aap s  kiván-  
eaisága kiclet;itetlect, ennólfogva brder=lőüéea #saptingb,  
no.ra  rendelkezik  meg kítartással és logikai o: zta].yozáe-  
ra Liaga,abb szinten nem Akpes.  

A gyermek fejlődésére az iskoláskor kdszöbén - főként  
az azt megelőző óletkvrban - k.st alapv>:tő nevelési azi-  

tuác:.á hat, egyfelől a család, másfelűl az ovoda. A két  

tiqyezótő1 származó ©s az 	ezférára haté be-  

4,15100100k felvételére  a &rem*  rendkivül alkalies. Az  
asl.itett hatótényezők mellett' as  í:d:olác;korban megje-  
lenik egy harmadik - a gyermek adottságait ús fejlődé-.  

ni körülményeit tudatosan sLámitáaba vevő 3zeuélyiség -  

a pedagógus, aki a legfőbb ok.t:atási és nevelési felada-

tok ellátása mellett  a gyermeket emócionális ka2yCsol.zit-  
ba hozza személyekkel 	tarimak.mal. s tapesolatvétel  

iránya aár megában hordozza azt a tenliinciózus ligeat,  

mely ammo*  kc: sü b bi  pályaválasz tás ának intli t6100i-  
~ t ta.t.•ta3r.a::za. "Az iskoláskor kezdetén a g,yera~!  
iNl ~g Qrösen a hozzá közel álló személyek szük köl+éhez  
kötött. Aa i,sicolába való já.cu seal megindul a gyermek,  

~ 

eleinte  a~ eft 	alig észrevehető  kivá láea a  
csa,ládból, lgyra jobban belenő azonban bizon,; os - sze-  
kundór - eagportokba." 12  A gyermek tehát észrevé tbnül  
bulanő a nasy közösség kisebb-nagyobb egységeibe, w6■  

11v. 1LiM lgbaaérs Eletkorok paziahológiá  ja Gondolat,  
Budapest,  1966.  

12. Dr.G. Clause-Dr. H.  HLyboab= Gyermekpszichológia  
Akadémiai liad+ós Buciapest, 1964.  
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gill a tár3ad.alosb® ►, ahol meg  hell találnia boldogulá-  
sitt.  

Az i3/Loláskor egészére legjellemzőbb tev§k.erXysó{, a   
tanulás olűeegiti a gyermek öntevékenységét,  

sil,orc3lményYusz vezet, egyre inkább kiainks ,tja a jrninsrá_  

nak - mint legfőbt tevékenységnek - alapját. A munka  
megarc3siti, kifejleszti azt az érdaklődé®t, hajlamot,  
timely végül is a fiatal életpályájának alapját kbper  
zi•ssámosari már 14  éves korban belépnek a termelőmun•  
kába ás az ott s,iarzltt va,w  elsa játitott :1zskm6bnn  
töltik óletükot WO  ION& érc3ttaégit ide  jón  seat  
tudnak kialakult pályavábOtásról - órettséget -  
nyiltánitani4 Általában • qv.. a tauulók pályaválaszt{t-  
si érettségének kialakitásábau... 4 legfontosabb al-  
kotótényező van,a tanulók megfoleiő pályaismerete,  
önismerete, személyiségük és társas alkalL.tzk.odÚ ma-
gatartásuk érettsége, vala ~a~i.nt megfelelően motivált  
bensőleg ioen18 pályavtála3ztáei elhatános,ása." 13  

A középiskolás koru tanulóban már határozottabban  
jelentkezik  az élethivatás magválasztásának igénye,  
ós es aindinkább szílávdul, *moan  közeledik az "ó-  
rette nyi.lvánitás időpot  ja.► .  Az Us labit az óvodától  
az iskolán keresztül as " életbe 11piser hose's  ás 
türelmes nQvelőmankát feltételez•AS 	pályaválaas•  

tására ható  legerőteljesebb tényező a c:;alád, de az  
irás~yitás döntő  érveivel a pedagógus re.odelkezik,mert  
a tanulói személyiség folyamatos és rendszeres megfi•  
gyeléséro alkalmas szervezett rendszerben mdkaliks F'sn- 
nsk a tapasztalatsorozatnak a táreadrlmi óidebabla  
való azoros.i.táeára, egyeztetésére leginkább a petiagb»  
gas  hivatott,minthogy termésretszerdlQg ő az adott  
társadalom köve te lcró ay.t#sxiszeréaak képviselő je . A pe-

dagógus megtalálhatja azt a döntő  pszichikai  pillar  
natot amikor  as  if ju irányulását  a családi,  egyéni ás  
13.il~kusfaiTy PáltPályaválsztó tanulók pályair;merete.  

*War  MOOOSABit 1966/1. szia  



közössc:gi érdekek azonoait ása mellett megalapozhatja,  
de nem tekinthet el az adottságoktól. a szubjektiv  sa•-
játossQ'Oktbl. Caakís ilyen felkéezttés Leellett népes  
az it ju a társadalmi életbe beilleszkedni. A pályavá-
lasztás rövid türtén'ti áttekintése alkalmas arra,  
hogy abból mind a 25 éves a l lenf orradalmi rendszer,  
mind a felszabadulást kiiveti$ és a szocializmust  ópi- 
tü társadalmi rendszer isAolapolíta ja kialakuljon.  
zsákutca mentes iskolarendszer a szocializmus viv-

wanda, ahol az ember kéjességei alapján biztosan i o -
talál ja boldog ulas ának utját.  

11./ ~1~1v~yá,_ 1~z~eiinc~itc3kok és azok~ k" p- 

A  té.ragdal )m fe iJci.íse s21010a kategóriát hozott lát-
10-09 amely süzuro s  kapcsolatban áll az emberrel. Ilyen pl.  
a e z  ü  k  s3  ó(,  1 e, t.  Ismeretes, "hú ;y az ember :.iilüti-  

leges csel  -e;kve:;3i YormAval, nunkívq1  tartja fenn  életét.  
A munkatevékenységnek minden szükséglet kielói;ités3é;ixn  

- 

 

vagy legalább az  ac.t.oz szükséges feltételek megterem-  

tés3é uen - iGen aagy része van. Igy  az ombernól megje-
lenik ..... a munkaszükséglet, a céltadatos, az elűre  
elképzelt  eredményt ssu:gvalósitá cselekvés szükséglet®. "14  

14. i:r. Kardos  Lajost jitalános pszirhaldigia Tankönyv- 
dó, Budapest. 1465.  
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Az ember sssML]yiségQnek története összefügg szükség-
letei fejlődésének történetével.  A szükségleteknek  

tesltészvteaen 	külön fejlődése nincsen, ez a  

tesMalí:s  fejlódhsónek részeként alakult ki. Az em-  

ber munkatevékenységgel isapc3olóeiik be a társadalom  

életébe, s oz a tevékuc3ysé ~~,e a legaktivabb. Nnnek so-

rán olyan javakat hoz létre, amelyek té saint személyes  
szüksé=r etí:nek kielégit(=:;c:re szolgálnak, részint a  
társadalom fejlődése azempontj:íból órtókocek. Az em-
ber  életének  a munka ad értelmet, auait  a  nagy  
proletár költő - József Attila - oly nagjszeriien fe-
jez kis '•.}olgoxtsi csak ponta o y szépen, a.i.a;. ;3r a  
csillag megy  az ógeii, ugy érdemen 1"  

Az egyen úletéisa a senka.szükséglet abban a társa-
dalmilag  has. nos  tovélEenyséi;:ec, nyilvdnul meg, ahol  

dolgozik, munkálkodik. A társadalomba született egyént  
egyide  j  üleg objektiv tényezők veszik körül, amelyek  

hatnak rá, de  az egyén szenélyisói.;tufa jdon:xúga.i is  
számottevő  szerepet töltenek be e viszonyban. Az egyén  
keresi a maGa utját, kitqpintjet saját objektiv értékét,  
a  táraadnlo8ban elYbclait helyét. A történeti fejlődés  
során  a szíiksögletnek különböző meF;jelQnóui formal_ ala-
kultak ki /pit agyagi és szol it;sni sziíkságle tek/, de  
ujak is keletkeztek, aesl,,yuk mar nincsenek szoros  awe.  
csolatban a rei;lávőkkel !. a koribbiukkal• ► .külvilbgpl►  
való kontüktus tartI3b•:rn a aftiamerési folyamatok  k3~.• 
váltják a cselekvést, mintegy  "késztetést jelentenek a  
cs3oieE,vésre.N E  késztetű tényezőket n o t i  v u  n  o k  
néven  ismrurjük. A motivumok jelzik aMeibat az elképzelé-
seket, anelyek alapján az egyén  a r aga életpályájának  
helyét igyekszik uQgt.alálni, törekszik  annak  casr;vA1asz-  

tri:3úra. A szükséglet es az abból sz:,i-muz.c5 motivuo nem  

mindi{; találkozik kedve•r.8 egybeesóss3el. Amikor tehát  
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a személyiség kirsidalombgli helyéről beszélünk, az  
icleúliu vagy helyes életipélyaválaszt{i.srí:l, _̀:ét té—  
rayeakel á" 11 makmol.nurmit• Az egyik a ts Csadalmi  

iorméc:i.b adta Gasias:"=gi feltétel, az életpályák  
netnyiebia üs:izetevói, a mama  az egyén Siett:élei.t  
r'algiUmmi lft1rz.2.ó babiltel• * tényezők eladepkOr  ~ 

cs ürzheeiSb.aa vunnek, e,;pékét átszövik, 481 a  valőAdOP  
ban  eivikasztlewttatlanasl negta3.iltaatóke asko,  me* 

 

e: berMk murakMpsdadoyeit össtiiMManlit juk, 418.14.5-  
c3ünk as•ról, hew  képea9ségikbam különbiiztmilt emmi;s  tó1.  

'aoá.en képesais inalar:ti2xen t evolaiammizabiée való  

?mad&  BeY mogr.atAroeett kcrpese~~.~:~t jti~-- 

3.e1~ ~y  bizony  ~s tevéker~;~st: ~;.r~e. 	As  ,eirán ké,pes-  
méglinek i-.ife;jleszti;se az oktatás fol3►anató.ban m!:£;y  
végbe. Kiivau'ó a].ai:sak kell tekinteni az öröklött  
atlo ;; tságok.a t, melyek az ok tzetift sortia képességekké  
alakulnak át. At legfbbb feladat abba4 jelentkezik,  
hogy az egyón hc:lc:n esetben a tr::nulaif képességei-
nek kellő irányba való tudatos alaidOISIMPMi a eokQl—  
daluan  fejlett harmónieus sieMélyiság fejlairn ki.  
* fej  le ttobb Wes:;éc ili,,Thatdro•r,ö  ja az f;lelhivatás  
klalabulciminakii 	MayQaó wjwa;yr+a  

kot:tt:ipi3.a32idas jelen esetbea cm.. mart  szklia.-  
~e bligy vildipsabban lá:ahuk szerepake* a pallier  
langela koL.pZC:X reiidsl.eréber,. 3Qk bimakimaulaauságflt  
ite33 elelm±le.tui able= a i16Y.felfciiaban. boa!,  az emits- 

YlajiaM~fii ~► és a álimaT.*1eigi érlalltsk 11leatmancasmWm  
~ eamehangol.tiser awn  lalietséj;e9. El  a  bi ifalmatlan*,  
aikeikolmtlan, hiszen minden felnövekv5 személ,y ísé g—  
Ofte?cintve a néhcíqy 5—os c:ltéróstííl — tvüb élo tpálya  
maw foglalkozás betöltésé,r:: lehet altatmes. ; itt  
ika• Sz. L. Rubinstein: Az általános pszic'.vlági.a alarm  

jai Alradáaiaí Kiadó, Btuiapaskji,;  
19646  
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van a környezetnek és a nevelésnek fontos szerepe a  

kupességek kiboataio oztatá aban, az egyéni és a nép-

gazdasági ado t teág©k egybehangolásában.  

tár 	lom fejlődése folyamán kialakult - a az  

ember 4i10110110,41benys géhez kötődő - életpályák álta-

lános és sajátos jegyeket alakitottak ki. Ezek köré  
a  tudailinj éú a technika faj1 . ~déuóvel éliaandóan bíS-
vül. A  társadalom igényeket támaszt az életpályákkal  
is ben, s enne1 a követelménynek betöltése az ólet-

pélyán dolgozókra vár. Az életpályák caegkiván ják azt,  
hogy  az egyén olyan- Cula jci onságokLal rendelkezzék,  
amellyel, alkallassé válik az életpálya ellátására,  
Miként tutija as Agyén /a tanuló/ az éle tpálya karak-
terisztikus jegyeit kitapintani, ószrevenni ós érzé- 
kelni a domináns és a kevésbé lényeges jegyeket? Csak-

is ugy, ha roans ötiiiserettel rendelkezik, ha az á-

ietpályával szembon tMizztot:t társadalmi igényeket jól  

ismeri, ós azt kópeueégeivel egyeztetni is tudja. Tudnia  

kell az életpályát választónak, how pl. a pedagógus  

iiivatas betöltésének negfelelhet, "... aki uE;y őszin-

tén szoldálaa illyünket, akinek tudása, szakórtelme,  

vílá nózeti Miliallesödese, erkölcsi feddhetetlensói;e  
tiszteletet para asols  akit lelkesit aunkdja, aki r -

lyeu cetórai azt a Osielőseéget s  amellyel a társadalom-
nak, a hazfsnak. tartosik...' 26  A reália önismeret elve-

zetheti az egyént az életpályást jellemző jegyek ön-

magabon való felierseréséhez, bér ebhez nélkülözhetet-

len a tudatuo irunyitás. I)e kérdéses, hogy a pád,,yát  
választó képem az érde. lődést kiváltó életpályában  
a "karakterisztikus jegyeket" raegl rtni, végy olyano-

kat felismorrni, amelyek kev6sbé fontosak, vagy aue- 

lb. Dr. kto:ston György- 	Jausz Rélas Pedagógia  
II. Tankönyvkiadó, Budapest,  1vi4.  



lye!-: pillanatnyi /pl: anyagi/ índitókok nymMA# .  ia.ekul-  

tak. Az i3ni:J:aeret fojlesLtús ►;ben 3 az iveiiL-ókQik fel-  

k+ttatáa.ibau évekig tartó nevel3inunká.c•a van sziik3éi;. A  

motivációk kutatáo<!t nem elegendő asupilp a pályavá■- 

la3ztvis konkrót idA8:.akában végezni, azok jóval korúb-  

Gan foli::amc3rhagc►k As konfliktus esetón a megfeleló  ne- 
vel3r.unka a3laLrtsAsAval atalakithatók, a kivánt irány-

ba terelhetők. A, IMltiv3ciók korai felismerésének, to-  

váuLá az  ea-An pssichiku:3 arculata ismeretének na;-;y jo-  

lentő 3ége van a gyakorlati é l e tbem. szc: k nó lLíil "le-

hetetlen az euberek helyes elosztélia ós racionális fel-  

ha3 znícláaa"1?  u  társadalom  f e j lőddtsi ben.  
A pályavalasztás eszmei célkitiizósahksl lapcsolódiat  

egybe. aaatalok célokat tüLnok snguk e26 életfelawLM•►  

tul . Többé - kevósbó a pályavúlaOzt:ab időpontjában fej-  
tik ki4 hraby az élet mely területén kivánjrik céljaikat  
. egvalósitani. "A tanulók hivatás  tudatában, aktivitásá-

ban, a tigiaialmi feladatok keresésében 68 vállalas•.:,ban  

dutatL ozik Meg 1, . ginká úb a pedagógus sok AtvrQ kiterjedő  
nevolőmuakája, melynek eredményeként a fiatalok az  osz- 
aei célki tüzósek társadalmi és egyéni szempontból leg-  
hatc:konyabb, legreálisabb megvalóaitási luhetaaépot  ke=- 
resik a pályaví:ilaaztásban. "1t3.  

A személyiség fe jlűclvse és a valósis s3ndenkOr seem  
rus kapcsulatban all egymással, ezert elválaszthatat-
lan as,ységflt alkou, A személyiség F.c;reoi a maga  kibon- 
takosUiisic utját. raját képét egybeveti púlyakivánná ■  
gaival, a ha azok szerencsés találkozása, adott, agy  

konfliktus nem alakul ki. A pedagógus ós a nevelési  

17. uz. L. Albinstein: Az általános pszichológia  al.ap-  
jai Akadémiai Kiadó, Budapest,  
1964.  

ld. Yályaválaszt si Tanácsadás A Uunkaügyi Minisztérium  

Ki ndvá t~y a. Budapest, lfits. 1. sz.  



folyamat itt kayp 6riisi szerepet, amikor i3 "minden  
ease gyermek és minden egyes tanuló egyk>ciilug türté+  

alrgkőzol.itéeöt'", sseMílyiuér;únek átfogó és alapos  

isaagetót kel2 tliérni@. A felsoroltak alek ján prc'ibakip.  
411111 SW apnea  kiivo tni a páayssiteiztás eift% 4116  
tat7al!!if juség szemólyi advttsigait, bár  arra gondol-
nunk kell, i;uL;y egy állandó mozgásban ':, változásban  

lévő fejlődési folyamatról nyerünk pillanatnyi hely—  
zetLéyut, amelyet sziitileióes u jre és ujra kontrollálni,  
de  arMklyQ t— éppen a tRáltozékoaypíigi t kih~.~ra —  
oé l tudu  to  san lehet  alatitasl*  és  Agy a6dunkban Alf a  
fiatalok 1'e jlődé::aó t, a valasztott ipit1yára való f F;lké—  
iaiiléiüket irányittani és segiteni• Az eddigiek fol jo—  

spettsmok arra, t,ow,  a tanulóif juilig aaa«u és  

Ara megválasztása előtti fejlődési maikaaaati, beano a  
l~tiváaiák 

 
utját kutassuk. 1is8gó1 jak abbdia • eésibbli.  

haw  azok  miként valósulnak alAg.  A (oust*  t,e jl641004se  
ható te:gyezíSk /a vele szíiietett adottságok, közvezeti  
feltetel ós a nwe: - és/ a pályaválasztás azempontakból  
rendkivzil, iontoiak.: 2 tényezők  akár egyikének is  kiz .. 

ról.egaaelgit nea lrbet hangsulyozni, mert azok oasis--  
tól elválaszthatatlanok. A tenyezők hatáarendszerQ  
azonban a pályaval.asztá3ban számos irányt hoz létre  
aszerint, hvi;y milyenek a gyermek adottságai, milyenek  
a környezeti hatások, és milyen imkqyban bontakoztatta  
ki  a nevelés a gyermeket. Host yá,Afá,ra lrányitAdk hatb—  
tényezűi közül a környezete, Witarajiik, azt kell  *sr  
3llapitetamk, Logy számtalan iekiváciö iorrása iammt  
ered. TealiaaF: t.es helyzet, bogy  agye.roaic el sű sorbalt  
azt a ailbRteraletet ismeri sag,  amellyel családi  Wow  
zeténél fogva kapcsolatba kc3stiil• 10/41446m6ve3 pirhusiMaat••  
nan állandóan változik a külvilághoz valb vissonya,  k~• 
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cnolatai az issMppsMit szerzésével b:ívülnelcs A ké rcű:  s  
v3zsgá.2at:Aus an  3967l6d . tenévben végzott molcadik  
osztályos tusalók szo3g1`ltattak elesSéei amiss-at.  A  
felmérés a4Sari►nefc s a tanulók válaszainak érté  1a©1ó--  
sekor egy fontos gazdasági bényer.őre kell ranutatni  
nevezetesen arra, hogy az  orosházi járás 10 községe  
tulclye,mórószt aMSÜgaLdasági jellegü, az  ipe~rtc~lepi~ 

tés egyelőre ssémottevüen sasi befolyásolja  a l$kes.  
ság foglalkozásbeli megouLl ssát. A jaráss kSgwag.i►  
t~íssi. 

 

székhelyét, Orosházát, mint jelentősen ipissosi.  
dó  varost, csak abban a vonatkozásban le het kiesel-
ni, hogy az  1965.4em lá;testiit üveggyár, továbbá a  
Vas és Kályhaipani Vállalat főleg a városból, kisebb  
arunyban a 10  környező  közscígból veszi  fel munKaerő  
szükségletét. At  vázolt helyzet aallo tt u figyelmet  
istikabb a ►bbu az irányba kell furditaní, hoL;y milyen  
airÖékiellz b.:triil t a pá3,y avá l asL tá  s el ö t t álló ,növeII-  
dékek ) a l y • i►  s IM • r e te.  

A holies  pál,yaSélasztási döntés és  elhatározás  
létrejöttének   egyfk alapfeltétele, 1iugry a tanulóif-  
jumíg az ólc; tpálysik soissitsisaól minél több oldalu  
és főként elnélyd2b ásmeretekkel rendelkezzen. Mi  
volt a jellemzá kb. egy évtizeddel sselőtt? As  
19G[3-an évek  elején - nyilvánvalóan az oktatási in-  
t(3zmények i:;tc:oláztata;si politikája nyomán - a végző  
tanulók lagialtiúb az orvosi, a msrnöki s a tanári  
pályák irrint ércieizlídtek. Társadalmi rendünknek a  
a:aocialinftsbt savjel lerakásíhos tt].tétlenül szük-
sége volt as 10 9  a nóplxuz hü `tte2.yaiság mc3 gter©rrr-  
tó sére. 8/4 az elvet  az 6[. Sz .d.P. ntiivel ődéspoli ti-  
kai irimellvei i3 _örvonalsrrzták. beiskolázási po-
litika étkit asultán egy telitettségi állapotot idzett  



~ 

elő, s az ál tal áno  r,  iskola beta joaési ós az óre  t tse;cA  
megszerzése után a tanulóitjumigbdl mind  kevesebben  
választották a tassaló•wakti. Az orszag gazdasági  
strukturájúean bekdvetkesett változás esltonbFxn e:lárOwOmb  
ti tette a mezőgazdasági szak+lcópe3sitó$sel rene:ielker/4  

szakemberek ssiiicsigessig8l• A  korábban kial.akitott  
"érettségi t 3.rástsz tal+ koncepciót  ea  u j, a tF+reaási*m  
cai küvetelmégyQkAeit raíilisa:bban megfelelő koncepcióra,  
az  "érettségi t egy siiimél--ra kellett változtatni.  x:a 
megfelel az 1961. évi I r.  I. törvény szellemének s a jö-

vő szakmai kaalopiskolá  ja 4gányénak•  
A köáirp eés felscifoku oktatási Lalimaligyeakben e be—  

#,skolésis nyomán egy  eddig ki  nem  agyealitett tui je—  
lentkeszós állt elő, amely nag a retoert#grvóny 6-9. é-
vében sem  szüsit rreG. erre a nívelléiödósra mindig szá—  
ai.tani Dihi3t;  mert az egyéni érdakiődís ás a répGazda—  
si,gi szükséglet vonala többé—kevisié atindig el fog tér-
ni. As iskoláztatási politika a népgazdasági  szükségle-
tek fiGye3lQabevc: te:lésvel a tul julcsnthozése3ken sokat,  
főként illuz.ióror.,bolíts nélkül segithet.  

A tanulók ktit•ében végzett felmérés arra irEínyult i  
bogy at5.vesl foglalkoznak szivesen, [aível  töltik szabad  
idejüket. Ismeretes, hogy  =laden ólő 6r,crvezotre a kiil—  
viláG számos  hatása irányul. Vajon melyek  azok a haté—
ask, amikor tartós  segmaradéaról  leget  beszélni, anikor  
a  Választott  életpálya val.satsl,y gyermekkori élmény rüg-  
zfilt maradványa nymmin alakult ki. Tudjuk—e;, hogy  az  
élutpálya eldöntésére ós ve@,valá3ítáaAra ösztönző i n-  
ditékok honnan származnak, azok mélyén szükségleteket  
vagy igényeket találunk—e? Bármely s ziveseu végzett  
aNSaka lehet  elinditója e3g;y` életpálya mogailasztás#nae,  
kimutathatja  a uveneiék i:reieeklócibsé t ós iritny ulAsitt.  
Jóllehet  a sZivese3a végzett  munka valóban nines kelpar3o- 
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latban a tanuló által vúlusztvtt 	mR!et  
saivesen olvas a fizllkai munkás. mivel  ,e<;ztc: tika#,  

zol.r.ne1 kiolégltéa6Mak tesz elegut, de  szivenen fqg3m3. ■  
kflz,ik a s•...c;llma.í munkás valamilyQn 	vagy Mantles  

á].13 tevákel, mart abban kiQlóg.ilést 	esztó-  

tibia  érzelgi*  1oe►p.  

A  páliavárlasztó fiatalság pályainditLkai tudateelé+•  
Omsk katatósára az orosbázi járás oktr,*túsl intéSelőer.,  
iben vugzett nyolcadik osztálj us tanulók megfeleI.ó . 4MOr.  

nyilvanuláui anyagot ryujtottak. .Bár az iltalános 04,00190  
taint  st..c.ririt a mogjelöl ti  #adit$.icok nee  il.acinnkor aesailim  
ban maködci MR#.ivu.mokra amplesak. Mi.efte lliDtivun a itia••  
vuasit sgéss Rendsz€eróbe Asystsódik be, ős többnyirre *AS  
elONb motivumok által is  meghatrí.rozütt. A  valóstíg meg-  
gftelitóse a megbizható kép kirajzolódása szempont já-  
bil idea  fontos,  ezért több száz tanuló pályav aasztási  
104pyílvánulása került feldolgozásra. A  kórdöneket a  
ali '  alábbi sorresxibetl kapták:  

u./ Wayallt smillit vúgzel szivesen?  
b./ Mlyen  MOISicakvrciket ismorsz?  

Sorold  tel  azoiCatt  
g+j ialyen pé►l,yásm 1eémalszi  
44/ Tiz foglalkozás kftiil eekAkee  

vúlasztaoád szivem®n va a in.  
eziveagit. 	 . 

a.!` IttibItt *zee  mom  aUsasissork as  
:Mama  válaaatott pá.lyára?  

f./ Jelöld ~  set  a vülaszt, amelyik  
életpályád me6vala8ztásábar3 szerepet  
játszottt  

Á k' sei tartalmi órtekelúses  
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a./ gig= SMUT  IlikO$t}L 11aIYSSER?  
Időpont  1967/6d. tanév  
Évi'olyaam 10 osztott intézmény  L. o. tanulói  
fiuk számas 335  
Lányok  swims:  370  

;;or- 
o.+z . . Fo *la~lko~s  ~  

1. Iior.•kácsolosaaral 137  
2.  Tanul  

3. Olvas 50  
4.  U t  terU munkát  Api 40  

5. vortol 14  
6. Húztartdsban dolgozik 12  
7. Mg .  munkát végez 11  
8. Allatt;trndozá3L véGez 6  

). :3zc3rakozik 5  

Os3zC;s©n:  335  

::xor- Foglalkozás 
sz.  

Leány  

1. Tanul 116  
2. Háztartásban dolgozik 106  
3. Uttörű munkát végez 65  
4. Olvas 41  

5. apartal 12  
6. miket t végez 17  

7. illatgondozást végez 7  
8. Szóra:,ozik 6  

Ose ze sert: 370  



A feltett kérdeaekre adutt tanulói válaszok - függet-

Ionia a szoeliais, a munkakbri 66.11,6b bQfulyástól  

azt titksdzik. bogy a, fistanulók aiiseaaR barkiiesolpak-  

szerelnaky, tanulaakr 	nake aagalii arnkét -il6gez-  
.asica, sportoira* •  aAg a 4,ányok affiev tans/. a hástarté:a--  
ban doltroziks ettOr$ inskAt vegez és olvas. .i felsorolt  
foglalkozási tariíletaE agytósLt a kedvelt. aMsréazt a  
esaládf szituó,oió 	alapuló iJb töltés előter - ben  

alonaic• 	 hogy Ilianu1ók isontiw éaF trat;yitott  
étdeklődé3i - kőae ezzel besMra3+ Bbbái aMrbU  kicsik  
az oly fontos asaileadasasi 3failegiit munkatosrékersyság*  

mart  a fiuk köail 210404. ! Aseeyok közül; 17-en adtak  
~tY3 ó 

 
választ. A mez8Gazdeisike, munkában való réwavvir•  

eel /altar  a házté41.a  aká.r s saoqialiate► aaOkt.or/  

abb62. 	hoer  a rim*  önswt bisarittesit‘m  
sire Áhit.ják be  gyersoküJrst a aaakába!  r6aaLnt  ~dig 
at segélhotcsi viszonyok késztetik errs, 	való  
viszony kíulaki  t bsá ban  as itjpoikst issgalorma amik t en-  
niva2.ó wax.  A  vógzett ialialóic 14,8 Poe  vállal  ibilliatea  
,jollaF;g+etlL 	 anikor a 1111 .O: zllobb  ~a 
t;atsi•lóifjusá;.::nak 91 l'ma lagja a stssoaiomnak. a a nyol-
cadik osztályos tanulók 91,9 %.-a ut.t5r3. ünkiateleniil  
kinálkozik annak asaillv;itáeat  hogy az íf jueAgi tűo2.E;a-  
lom a maga 3zer;rQ,za -t.#►  mattzuséAel, saj6,tos eszközeivel  
hogyan és aannyiess  ..  irár,ritatie # tanulókat lerO iyb 3cö-  
tslenségUkneks a tanulásnak asigsser+ettetéeér®, s a tam  
nitási áríni szerzett iswerLt;ek hogyaw váltak a tanulók  
választotta eleti,á ►lyák mozgató elemeivé. A  pályaisme-
set alapvetö feltétele a 3b  pályavL+lasztásnak. A jó  
~,yavüaaztás jó itt>di taékn t is  t artaluteaba.t*  albs  el-  
Vdieg fimdMMsla►n inditék leb: tsét;usa  bsgotlibb .is anrwi,  
*any aLdkség iXot van. Az a tanuló f skit  leendő  
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1asIAS3,lran foglaikoztat, i'eltet:et6, 11 ,36y tudati  

sliféiijt olitore  ben vsay a ha mep;kórdezik, ~,̀.,i erről  

kevés eltáadissei pantos választ is  tud adni.  

• szerelő /gép/ 
- villanyszerelő 

- festíi 
+~► Ssztalt3:3  

128  

79  
24  

—  lakatos 19  
-• idaiives 27  
40 pedagógus 43  
as aüszeresz 31  

aérnök 31  

- 	szakmaimicá8 89  

-  urvaa 101  
~ ápo3őnő 54  
40 8vó nő 26   

varrónő 26  
- csecsemö ~,rondozó 19  

inaesen! 	705 tanuló  

A kvrrLyvsrala batatsok, a ssaakaie kapcaolakok i 110au-  

1ók pályaieMeze tsr t több  iaénYb4en, Oleo as  #,lMaistek  
gyarapitá.sában befolyásolják. A megkérdezettek ,200  

sloskígazdausági jolles4 tolQpülósen lakik. I.rre vall a  
Maalliazda;s44 salkiaakás slaakakörről =616 pályaiaa,e-  
Plttük, ollentétbaa aaakkalo akik s gé;p +ás villacr,ysze-  
rel6 éo egyéb • szerelő  jel legü ! sz akmAkat ianorik.   

részint 'rUalliza vonab, részint a távolabbi ipari  
otnkahelyc3itre járó felnőtt dolgozóktól uzáransb hatás-  
nak  tudhat  be* A  ssaulók pollagiguaaal., larsikedővel.  

asztalossidia laicatuu:;al, védőnővel,  orvossal sokkal  



- 

16  
.. 

... 

G  

23  

3  

gyakrabban kerulnek kömaOleD kontak tu::taa, mint pia  
I}ilótávalg üuyveddel, divattervezővel stb. I'igyeleow  

re mélt:ó,, bast  a La  is nvlktlözhetetler, ;;z:l:auák jbog-  
nisr, molar, bádogos, Wr ós szúrmefeldG1 ~,~*ozb stb./  

ail*  vaw  egyAitalán nem  szerepelnek a folcQrolásban.  
átemilá# pályaismeretét  -  a  Web .Ares metfigialés  

egybevetésével - s a tapott válessokból s z é 14140,  

se ..  v  n e k  lehet ny ilvé.ni  tani. Zzz  való  ean  a  sok,  
egybehangolt tényező laSksáraak e.rdd::én,ye. :`L vágyak  

áa iiliépzeló ,eK azonbtk iMil iRicicleni:or é:: nos mieb100  

ilea&  valóaulhatask sag  milreAékta].uul. A vdevak a  
gyemoskkorbaa bontakoznak, slinItmAt kL az embert  
élete során elkiserik, ö3 sok esetben szubjektiv oció-  
ciókkal párosulnak. Vágyaiba éli Nusit a fíatal,, bér  
tudat alatt vra.i, t:crcy a awiwalósitos leietősógei o]y-  

kor aAottak, olykar blowout*.  R`udjy bogy a  vágyak  is  
~ 

 
realitás között különbség  van, abba 4061* tényer Woo  

ezól, de lc,;föképyen a szüldr és a tárrtrltalost igéngs Sea  

t;ivál  ja.  körülmáinyekre alapozva icináll:ozutt a kővet-  
kező kérc%és, ammAy a választott pálya =iegjelöiésóro  
irányult. 
4.! ~~.jr} .:: ~ PALYARA fE,,V,1 <.s  ? 

 

	w.IMIlt■ 	 .r 	 . 

Pálja megnevezése 
	

flu 	leány  

asztalos  
/rpolónó  
bognár  

otipthia 
 

QuXS6011  

Cs4cselikonduzó  

divattervező  
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esztergályos 	16 	411. 

lisikus 	I 	•. 
Yodrfes 	imw 	30 
10p1aerel3 	76 	.6 

evaijavitó 	f 	f 

gyógyszerész 	-- 	i 
gyors  és gépíró 	— 	I7 
hentes 	4 	4110  

kereskedő 	— 	i 
kertész 	4 	•► 

kőcriives 	20 	.. 

kouzc:rvipari dol gozó 	6 	19 
lakatos 	12 	. . 

laiirteai kutató 	1 	-- 

UV  tiszt 	4 	2 
#eskuz.iluaz 	d 	27 

md. Qr.akmu.nk:as 	49 	30 
mg.  tochnikus 	9 	6 

r6 rnr3k 	7 	.. 

ClLl:3zt3rf33Z 	a 	1 
n}/OIDd; tsz 	2 	1 

orvos 	— 	5 

óvónő 	- 	$ 

AMU 	1 	- 

rubsgrari miskirt 	- 	12 

sslbb /női/ 
ssricac a /nő/ 
szo bafas tő 
sztiv10 falszolgáló 
szávős;3 
tan:'ir 
techmábai 

3 

3 

11 

7 

3 

- 

4 2 

- 18 
8 20 
10 - 

1 
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varrónő 	 -~ 

	

16  

veni6glátó ipari doig.  - 	 26  

veg,yász 	3 
	

2  
védőnő 	 - 

	

14  
villeqysLerelíi 	17  

vi  zveme téks zerel ü  

nest elikiLisz to t t szakmát 22  

Úsnze9ens 	335  

a fiuk, mind a lány  .k megr>yilvánulúsai fgalgMstr•  
képzelései{ sok különböző szükségleti körb8I táp3ii -  

koz.neic. Kiilönböső beitAsok érik a tanulókat, a bennük  
lessiódott inditékok felszinre törnek.  Olykor nem is  
egy  indi ték emelkedik ki.- is  ez  E;yakess az ellentmon-
dások  forri/s is lehet. tanulók vilaozut elé kerül-
nek, s a ssk-=3 Jk lehaiieigbila az erűsebb Mrti.vum ha-  
tása érvúnyesül pályaválassaimu:ban. De beleaszövöd.ík  
a harcba ea/  oiyan ele m is, amelynek  nyomán a tanuló  
szive9en vagy  kényszer hatására valasztja meg életpsrx-r  
lytját. Feltótlenül figyelemre  méltónak bizonyult a  

következd kérdés,  amelyik a tanulók  választási tenden-  
ciá j€ira mutat.  

doir TIZ FUGLALKOZÁ:I Xt)ZiiL M,:LYIK.,T V4LASZTANAD " Ivo-, 

~1 YAGY 	°'iyagst  

plamiliftben 335 fiu tanuló vett A s*  



- 35 -  

*1Qtpálye 	:_;zivesen vá- Nem szivesen  
lasztott 	vá.laszto tt  

4,•---- 	 

IA Ownzerelő 	97  
ihi lórnúikysspri'i  
3. +rtg. munkás 	 -~ 

4. zug• sv.aiCmunkús 	?5  
5. mérnak 	9  
ű. miivzeritaa /rádió,  1  

t ,/ 	5  

7. orvos 	23  
J. pedagfipas 	13  

9. verdc:glátóipari 	30  

10 villanyszerelő 	12  

A két oszl ap közötti arány több jeleadisre hivja Sol  a  
agyelmet. A  tanulók  kedvvel taki+otonek azoh.ra a pi*-  
lyákra, ahol kedvezőek a kareseti torrías3ok. Szüleiktől  
tudják, hut;y a ró us mellékrugla1kQzáa jövedelme kö-
zött nemcsak látszati, hams  nagy3ácbe1,* ia].önbsó13 is  
van. A tsn.,a].ák tartózkodása nem általia** * g3.zikai  
munka,, wawa  stezö6azd+a ►sági tevékeayMiget kifejező  
muns.ra 	agralvssoul ties*  ibben tertnaezotszcarűleg a  
szülők r.ihattisának nyomh,t Jabot kitapintani. A fizikai  
és szellemi életpályák r;r tókó t uac;gi tólÚ határvonal a  

tanulók 1/5-nél a  szellemi, 1/5-nél a fizikaira esik.  
said aillejbalbs mind a ke t tű t megbecsült  éle tpályanwatc  
tartja4 A  tanulók a  két terül:etet egybetartozónak lté-  
lik, mert 'vezetés nelkül SAMI leAet erotinőnyes fizikai  
munkát végezni." meÉ;lOpü koMMAgaégot áz'ul 	agi egyik  
tanuló, ski igy vé1e4cdik, 	#z attól 	kinok  
mire van sziiksóge. Ncy fizikai Nuteda as lehet  elysn  



órtóKes, mint a szellemin. Több tanuló valfaszából  

arra l6hot következtetni, hogy a fizikai és szellemi  

iu d a küzütti lényeges különbség elmosódásaban her-  

billemott szerepet játszik az iskolai rtevelftutnka.  
lOssela 3zóp vd Iast  t ado t t az egyik  tanuló, aki a  

kc3vetbslőkat irtat "... vannak, akik a fizikai, v:w-  
glla:, akik a szellemi rtuskában találják  nog  életük  
eil ját. tf;zek közül n3.nciaikinek a mega aminá  ja a szép."  
4 válaszadók isözúl többei ugy foglaltak  alást, hogy  

• ~ellMti 
 

munka hatMrosaa helyettesiti a fizikait,  
alart a teda.igyus ós technikai fejlődés által alko-

tott 040 a fizikai munkát kiszoritják.  
A kórdöa  tel 	ebben a felálliti1111110 M Ogr'  

szerüan fermis buss  tantalsi célt saeftabo ioat a  
fizikai ia  szellemi slunk*  elsődlet;esaées yaw  g ood-  
lagvssala volt a döntő ■amscttum, hang* aso  May a csa-

ládi hill és az iskola -  mint a ket lngfontelab nave-  
1#si téqes8 - milyon mélységben keltett  a tizikai és  
alMilemi pályák iránt megbecsülést,  mely  haft*  itwc: rye-  
sale  dasinó.lóan a tanulók pályaválasztásában. 1 ■ig•-  
nyilr►áaulásskból olyan t::egállapitást tehetünk, hoa a  

tanulók 010 X•é.t guba a kategóriába soroljuk, akik a  
két r,,un4f3t sinenrangl/nt i tó lik, se a tanulók 2/3-a  
kifejezetten ssollearí életpályán kiván elhelyezkedni.  
Lz a szemlélet mindenekelőtt a csalácl4 sevelí:s egyol-  
dai.uságí►ra veti arr.zayókát. I3izonyit ja s kűrülm;ryrt az  

is , b o{;y a szülők jobbara a szellemi életpályák anjagi  

forrúsai.ra ópitcnek, a mesók;azdaaagi jQl.lel;üeket lte-  

' ihiamb tartják jövedelmező életpályának.,. szemléleti  
forrás saftes megnyilvánulásával talélkttllsk a nevolői  
közcinségek, e ellensulyozá.suira rum  kis eröfe:;zitítat  
kell tenniök. "A motiváció t  u d a  t  o a aá g á n  

az indítóerők felismerésének 	órt jüt-.. Be- 
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szélhetű* az egyik motivició na' yobb, a másik kisebb 
tudatossigi fokáról, de. irs lehet azt állitani, hogy  
a tudatos állásfoglalás amiden esetben erősebb ér 
alaposabo i;;, Mint a kevéssé tudatos. New  áll az  sem, 
hogy a helyen vilasztás feltétele es,,  bogy  mindes o ,yes 
raozzaaebvi14..eme helyezkedjék al tudatunkban. A tapasz-
talat szerint Mis igen sokan választanak pályát ós 
munkait, ugy, hugy inditékalk homályban maradnak. Oajá-
tosan ilentyolult esetekben, továbbá ha az  egyén  mi:{; nem 
éreti log a pályavalasztásra, a tinztánlát:ír3 érdekében 
szak 	s, Logy az inditékok tudatosuljanak. 'or sze- 
tesen Op a tisztánlátás meg nem  biztosit ja a pálya-
válásaik: helyt, de nagyban növeli annak valószi- 
n :égét ~lg  

A
. 

elliabbiSabiliS azt vilegaltuk, milyen a tanulók ön-
l:wore bedpan  $télik  wog saját pályaalkalmasságukat? 

kérdés 	aún teruész'etss a$ önismeret körét tovább 
kellett sAakiteni. A cél az volt, vajon a tanulók a fel-
ismort képességek a2g3áa egyáltalán no ;folelesk-e a 
maguk  valaastotta éliályán, vajon mit tudnak 
nyu j tani f tatjákqe a tanulók, hogy a társadat eá &l tal 
adott mi lyafeltí:telokért valamivel tartoznak, ez pedig 
a képedé által nyu jtott pát yaalkalrz assúgi tel josit-
mény. A Mirdós elemzéséhez valamengyi osztott általános 
iskola nyolcadik osztályos tanulója a kivetkező cimmel 
do lgo zato t irt. 

yQlrt . réal, idöDont:  1969,   március hó 

•../ SaganBi ''IL tZ JNW/MAMPTOTm 

316 ftimeska János: Pályalélektan Gondolat Kiadó i  
Budapest, 1966. 
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Csanádapacai atul.ipos Iskola  

"Pedagógus szeretnék 30061111"  

"Minden iskolában a nyolcatdii:osoknak van a legtöbb prob-
lémája. Elérkezünk az élet kapujához, ahol a sok ut kö-
zül agyete  a legMagrelelSbbvt ki kell eálasiztani. title  
easiE /Oak  ilia jtésoh 3ibsé .tartozom,, habár woken nom je-  
lesiatt kiil8aőaebb gaNclot a pályaválasztás.  

~ régóta foglalkoztat az a gondolut, hogy  szülei~ 

nyomdokaiba lépve pedagógus lesiek. :izüleim mind a MOW'  
ton p00gógusoks  s látvé.n 1000k6jakat !s elért areal*  
nyeiketi#. én is kedvet érzek e pálya #tAnt . Nai;yon  0111b—
retek a ~e1eimbkal foglalkozni. Tőbb évig alsó osz-
tályban voits*  érsveLető• lisaN+iivetelten a Asodet, cé-  
~ls szeretbskr ln azt  Usage  nincs is room  gyerok.  
Xlág eGy 	sofie  44, dicséret, a a rossz aferekbűl jó  
arbillak laaz t  ha éimaddnk velük. Olidaadra nagy őrömet  
3oieatett, mikor a "fireit-tud"-on emy-ear  361  sikerült  
szám után a nézők vasfspeW,  kötötték őket. Nagyon  
16 érzés volt, hisses  az ét ailiis sredmónyét is mutat-  
tat  #i 36 szereplés.  110870n  jó Wilt  látni, mil,ytMn ig;ye-  
kossttal késsültek agy-egy argil  gyüláare, s  hogyan  
cnillegottc ik ezemiik, ha megdicsértem őket. i:n a gye-
rekeknek nipmeak tuwxruk, hams  bar•át juk is szeret- 
nék lennia ii barátság alatt  mina lepet értem.  
Kel lő t  isaiol.  e tme gadás mellett  Őszinték  !som k hozzám.  

Ahhoz, bogy e szándekom valóm wál jaa 0l4006r le  kell  
érettségiznem. Minször Ott kell liagi120011 41k 3rtlye n©t*  
Iarc3kezni feg.r hiszen sr.Ot+sissisi va ►1Grs váltani tallow  

ve3imet. ReMiNkliS SAMOriilni fog."  



It:ssicA Iloaa4J. b. o_ Iucauló  

CsanAdelpiaa3. AlttalAnos Iskola  

144100r•Skigoadnzá :;:zeretsilt  

lismit saar, hoL;y evcarsakgond:szó loaaok• ast *ow  
kiáss, saw% amikor ezt elhatúroztells WAS WV lit  
11111011110 asst+oídsl  t a Pe j emben , de vó  gal Mists  411111141k MO*  
tallesitit  

Mow  szeretem a gyerekekeáe  kiváltképp aMAN 4,0  
abigiakiatr 	tiröioe tölt 	%WéI y keel*  ar-  

000 WOO. Sibs  akba lefelé gerbil  kicsi 2316 414 iszí-  
iern 	illseitsiOkre is 46Y-kettőre  raegvlE;~i~±-~ 

amt.  Na t-vo.r,isftondo46 	végig kisc:rhet©m fe j18-  
46aiikot. Ta[u7t  ja Sabet.jailt egy Atalekulásnak•  :aelyóen a  
kine eft **SáTtSl !olii# ,isa tud6 cweetank eGyro  Sibbacabbd,  
értelmesc:bbv 	'Mostában lraigyok tone?: a payrínsk  a  
ncházUc:Geivia is boas  ott ..sti# cask játszani WA  a  
kicn3.nalidgele banes 	gondest3i 	őket. Da as  
a tudailk bay. egykor én is *pp  3aven kis igibilletlen  
voltam trans is igy togia].kealmite Najd  Wig  jobban  
metsnzépLiti ll104111st• Namr,  ha  ktiaottilit Vagyok azon coa-  
do7igodosR  vajon milyesok lesznek tiz, vas,  busz év na-
val  ,istia1« te::; 4811111111111/ itlik-fl, vagy  less 1116su ttlik  o- 
3,yan. 	állja sin  a helyét? aeiibnyk.eiiistae bogy  mink - 
rkyá3uk ~k~ól szoc.ialisiisat épitő, dolcoső ember válik.  

Ahlaalw 	alms  seg`raa[>sithassalks el3bb 	kell ilibe'  
mama  a  gimnázivatat• Igyekszem ugy teaulni, beg; 1161111 

 

#NSWIdok felnevelesé.a•e méltó lerzrek.'• 	 . 
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Tótko'aló3i A1tn1ónos Iskola  

"Miért érzem :. iaoaa alkalmasnak az áiltalars vúlaszt:ot:t  
Pályára ?"  

..tn 8pitbealikaábk vagy alegaw ►tika-kémia tanár sz,c:retnék  
lenni. Azc5r t  választottam esekot a j1ályék,at. mart  sze-
retem a matematikát, ezen belül a mértant. *OW  ér- 
zuia, tudok alliyit és majd fogok is tudni, bow  40,1001-  
m+s lowrek lialille a pályákra. Az épí te:,...mvralfa aaink3 jtit  
nem nagyoxt kteltpliftlia azért valaast0lt eRt a pil,yát,  
mort 	 SO  arpos ürül annak, i et  ampent egy  

tot, a =óawliic ha !l mow  egy olyan biz  előtt, melyben  
i#► 41,  uus$ ja  is  aM *  'Ma.  ugyanosy örül. A pedagócusok  
swohliOt jobban ím/m, mert saps  iu ők tanitanak és  
4454811401a is tasár. ag,y  :uiértlklasztittasa? Eat egy  
YBrics Ldóze• Vitiaesolja Lieg= eta  azt hiszem, annál  
nincs a04rvbb öröm,  mint valaidoe segtanitani valamire,  
amit MOM  tud." Bat aau► és is tmpmsztaltaca akkor, ami-
kor oextály t#MildiMi sargitettei soslianulni azt, amit  
nem  értenek. Fkwan kaísafiliik rá? Mkt ugy, hogy mcf1i-  
gyelem a tanrok elit. Magamban á:;gondolom azt,  
ón hogyan cuinálnám. 	példaképem is van. Egy tani-  
tónő. 	én is ol,y  an tanár lesasit Im ►lanikor, nagyon meg  

losadriNgawu::ül. alépmfte. Azért .irtam többet a pQda~,~►ó-
iuiaoas pakyérál, 011e11 #st jobban iamor<m. As $pitó9z-  
akrnciköa ata11ija 	félig iamore tlan olőttaft. Da azt  
bis$ea a  ; gimnáazisai év alatt alaposan ass Ova  is-  
merni."  
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Negyszéná.oi A2t.al.ános Iskola  

^dosOms szeretnék lenni"  

Miaciehkinek aljön az  idő, mikor pályát kell vá1aell0016  
Pályaválas aftmil sok agespest u t kell figyelembe  ~ 
igy képesséents tulajdonságot es e  {; yóni:é gQt. fo,n is id,  
,iatots.m arra a kvvetkeztetf:sre, %Jgy legjobban a jogi.  
*Ara iránt voesódom.  

trdekl idéseel f ryelan a napi  politika esom6nyeit.  
Kedvenc olvaannnyaim: órdak%s politikai ás bün:agyyi ens-
ue/40k.  ~!".ii2.ötiften érd.elŰdcin a XI. vilégibébor ut liége18-  
'Aw e  táborus eseeuéqyek és an  i l%  iövobt 4041,10001p1-  
10L  -Vá].truzaiak iránt.  Többi között sziveaMen ©besaban rész.-  
31**0 sibiaber&i far  .a©yat;áb6.10 ikol►ttrak_ # arkiraborGi  
41.116.11f  .  a 	iürubal3g  ,  irsalsosa  .  laiilett  

ilksliskeit:ek az u  jságokbmw szereplő bincselaWnyek.  
0411004408őssel. tölt el , ha a biirii,igy)tek elkc>votC4 -01100ap-  

aéltó  bit.  Politikai téren legjobban a  vi-  
etnaiti hfibealtai, a párizsi béketárgyalásokkal ós a  
Közel-Keleti baityzettal kspcsolatos es€mógpek kötik  is  
figys3mmist.,.:lftsdvs, ho g, életünkben nacy szerepe vain  a-
soknak  a I pgi sz46  . 	amelyeket  a t,3rvó nysit  ó~ 
különböző tendaiwtiit fejeznek ki. 1335 a tevCkeriysig nas 

 

amely saga*  legfabbes 4410014 	 . . 

Abwies  ht.cy emit  • keitiPagea vai0 ~gm  tel#1iOftilaek•  
tudAlV kagy hosszu idörc: vi'  ezakair. Atom  kell Sae--  
kozrii  s  Astey kedveltebb tárgyaimban, de a ~ben  is  
jó e:readayt érjek c3l. Szeretném ha  váG,ynil lilbra tál.zta."  



A pálya3alkrtlrrsa,asE+dgot érintő 6s önisseretro épülő  
dolgozatsxt solle tt a feisorolfalckal történő beszélfe—  
tc:s alapján a következő értékelést adhatjuk e  kérdés-
re:  
4~y Ibol,ya  ,pá.tyawal.aaztés``+ban a szülői környezet  
ji►tezik fuatos Ose.repet. Látja elért eradmányeiJcet,  
mook4kaik szi,O60ti  elhivatott3ág4t, s eiII SPOONI  
aelit aprdotLságaít egybevetve' alkalraasnak #alil ja ims-  
SO*  apt pANOOMO hivataLl betöltésbse. A gyermekhez ve-
stal* ut nyitját munkájuk elisceíöpiiMi látja, s ezt  
nyilván azért vallja c.élravezetöeok, mart irvv ►iii 416  
NOlei i:s ily módon közeledtek  sMmaljuisiefte$: Ak  
pi'i3y aköVetel mé sayek t e 1 jesség é t ppág nos Aomori, doll  
aa~iilűi karnye.:et a jó tulajdonságokat kibontakoztatta  
UMW.  

jraroga Ilona  nr3gynr.eslii Yalacatre ► kikisu1a a errs 11160  
kai:a.eoasaic is  találja aAogát. Lissein litjapt, hogy hi--  
vatúsa glakorlása közben ciiiyen követelményeket  kell  
a felnövekvő groomokkel szemben támasztania, a 10-20  
6v ts'ivlatában pwig szocializmust 6pit4 as  lc;lka—  
seu dolgozó eM1Mar kiatl>ekita3tira gondol.  

Z1attin ina szinte hitvallas sael= idézd.  
Móricz 3aiglOmdot, amikor azt irja "En azt hiszen,  

annál nims rigyobb Üröm, mint valakit t: ►egtanitani  
valamire, amit nem tud. Van e gy példaképe,  akihez  
hasonló szeretne lenni, s a hasonlósú, ot sajtit egyó- 
ti.ségével egybeveti. Vóógsó döntése bizorvitalan, a  
motívumok harcára még lehet számítani.  

Arvád  a príl.yavála3ztás követvliigrikil az at—  
dottsádoitat, az egyéni tulajdonságokat 	ms ,  
#rdexló44si körét l.agrenc olvasmányai al#hitottlR  ~ 
J61 eső órzús 4piiltl sie  be  a b,Anügyek  
buntetéabon ré®zesülnspt. A társadalmi élet azab$lyeldrt  



sának jok;i oldala érdekli, felt00416e bogy  választott  
pályá$ávati segtaiá1 ju ólú tcól$40  

A  taaaldét "..• #asett loi,résaib4l SS Saditékot: naa  
hatóereje sugáraikile Al  azakLiai :;zorettte. li bivatáastuciat,  
az egyéni becsvágy mind oiyan uiotiváciÁ s  Maly bizt3s,  
hoev flea aarad önmagába lezraxrvsa, hF1riL': i 	és  
megvalósulásával tevékenyen alukí t ja az 31Qtpál,yát". 2°  
Az idézett dolgozatok az önismeret éa az aliadAMMOile  
egybevetóse szempontjából jól értf:kelhet8g, a többe  
neat. Szekből az csendül ki, hogy a tanulók mit várnak  
az ákettöl, de arra avIr keviiebb gpndolnuk s  bJt;y cs ert:-  
be valamit nyujtaniok is 	MO a tény egyfelől arra  
hivja fol a fl4grrAblethpbcc a taSulók öni®iere tca b3.á-  
nyos s  miS$0141 as in#ilismények edrányu nevelőmunkáján  
jav:itanl ke i,,e As életeélok elérősében nem kis szere-  
pet játszó  kürülményre, ai, r Ü t e t, c i 8 r a fel  
hell fimalni. A  tanulói vralaszek figyelmes, boncolga•-  
t:lsa azt bizonyitja, )j;y visaomylag aagYeleló hányad  

realism szemléli az életet, ado  ez 	 ér-  
11418* áa a  me sahett:sí táreitivések kvzü tt 	Saay #;-  
volsg. aa40irclezetteK azoniteli ee6 fiataldió 14611é--  

nyük, áIl{ioftglal.ú.;uk változhat, mintiwGy az élet ala-  
ki tólag hat rájuk. ebben a hatásrendazaaben a lc;gaua

-  

~ ;,rocrb s  e legreálisabb teedSzt:alutot majd Ai ólat adja  
msg. Az ó1etpálya egirós8iee•  a vülasztotii blivalati-  
pusbu való jutás érdekében ssimsan nom csak tudásuk-
ra, tel jo: it:aéuyü,kre tumaszisodnelk, iiams  Sigit.vbe ve-  
saik as u. n. protekciót.  

Az által.:.Anos iskolát v::i;zett  tanulók köréből gyü j-  
tött több éves tapasztalat arru mutat, h%7  

- a jobb rendil tanulók szülei,  
tüwetieuül gyeraskeiit *paps 

 

ségétűl, jelentős ezáSbail Wows-  
20. Cairszka J anos: Yályalálektan Gondolat Kiadó,  

Budapest, l%6.  



be veszik a közbenjórás módsze-  
rc;t.  

vqA 

~  e~ arengétab tanulmányi helyzetü  
tanulók esiileinek egy maze ki-  
sew kutatja  azt a i'ürr:ist,  

0111114SOk felttaeaetléwaval gye3r-  
eaéteiket asz elké,paeit iskola-
tipusba ireiraayithatjg.  

Anesftéssier.ettek 32,7 ;.:01-a valamilyen tonatic a protek-
cióhoz nyalt, 67 s3 iö-a logaslübb is a válaiaban ettől  
tartózkodott. A 32•7  %.»os arány alatiuz melon magas,  
hcag,y # jelen$óg tels** l*Srevé: tienüi elbr+mlsltjuak, ezért,  
keeai,y itigelmet 	eras  Irsedí tarni. 	kevesebb forog  
itt bockáS ltint 0104tocyan lehet t'rvó n4y QSíi lni a szocia-
lista  tü.rseielisbeas Az a szemlélet, amelyet a válaszok  
zi#Ae felvillant, nne sok dordre ad  okot. A 372  /a  32,7  
We tanuló saáileinek 44,7 ,.-a politikai, 23 %-a fillastt-  
gazgatási, a ° .► st-la gazdasági és 3.1,4 SP-a egyéb szervek  
egy-egy befolyésvs dolr.~;ozó jónsk közbenjárása utján jut-  
tatta be gyermekét a választott vagy el:ire kijelölt is-  
kolatl.pusba. Ily uYÜu©n a s.egkórdezettQk 32,7  Y.-ban olyan  
hamis általáuositas alakulhatott 	a►:sely saerint as  
©zvénzioillós talk  j®3.e.ntós eleaa a protekatit, AZ  a  
sse.1614,41 é1talúnosailiban ní;lkülözi a retain  lneti:;:ao-  
r*etet, de mint jelenete- az emlitett aranyt tekintetbe  
v€3ve - readkiv ►i1 karos nevelési céljaink tisztasaoa  
szampentSbó1.  

# te1.siolibes ,rátszt vevő taralak gifj 111041 110.141.  
320 Ires nwtleges eélasót adott a "waft  saükeis isgetek-  
ciórer cimii kérdésre. Neit lehet azonben g1gyeliaen kivül  
hagyni azt a körül.aényt, begy e rc:lfvie asegyliződéses  
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ho,rc,tuzt,Si see  a  13-14 Óves koru tanulók, hanera a szil-  
ask. A szillűk óletszemléle;tét, a csal.euii ~k~ir üaz-  
SOeteVÚit a tanulók tükrözik. ,, a nevelési ténrezcik  
hatásrendszerében a szülŰi oldal stabilitása logy  la-
bilitása döntő láncszeme a nevelés ereftWeardenek.  
~ pro takci6 	se:`; essá $ .;á t v€tll*  leutuuldk aálanzai elgan-  
dolkodtatxí ak, La  tsyil at,csneks ilcsak Say WW1  irvtfr■  

ny8sülni; szükséges; gyenge a bi.zonjitlrányom ős kell;  
az jut ei5re;, akinek protekciója van; enólá`:ü1 nem le-  

het elűreaialadRi; saját erejéből ens  e.rvényesültiet az  
ember ; a z3tsglsabta iskolába ,juttáshos'r 	stb." De  
számosan 	hogy "sajált er64101 szeretnél:  

jutni E:..; 31;,u1t3m választott iskolábas asisdil ak#ssik  
boldogulni; stb."  

A i.aiyaválasztó fiatalok érdettiodiednek irányuldes  
mar a pályaválasztási érettség előtt jolsi azokat az  
óletpál,yaúrdröket, aaselyek vonzrísi lciiróiilr tartoznak,  
ue;ruljcicen imaül a nekik lc;g:reg#e3elótabek keresik. Az  
órde-16iás stabilitásáról ez esetben u;  ;y lehet  vi-
szonylag selpizható képet kapni, ha a pályainditékok  
vi  zsaílatkban ea  tágabb, szélesebb területet Yelüle3--  
1S inciitéicaort teszi.tnk a kaetuldk 816e amelyből csak  
azt  tell megjelölni, ame4 .a pAl,yavál.asztáa szempont-
40451 lényeaps szerepet játszott. Tiz osztott t;Eltalá-  
Win  iskola 731 tanulója a k6vQtkazS választ adta,:  

f ./ ~~.0 MaG P,GT A YÁLAJ41`. =61414 i,,,  -i'.iA1,Y4il  

l,Lfipi-ET 4..'1. ~"t.iI'T  ..~.....~-..,.: ~_ T ._.r_.,~...~.. 

Ilaulapita Z..~  UON, AEICClüs hó  

4% $züloim kivei s: ra. alapján vá lasz  to t  taras 	40  

400Pestvc:rem /testvéreim,/ is az általam  
választott  pályán dolt,Toziks 	16  
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- Iemeriíselm küziil t~bben as én  

leenaű pál;yamon dolgoznak:  

- Csalilduntsban air  többen ezt a  

munkakört töltötték bes  

81110,1111s politikai és moz-
3alsí életben szerepelni:  
Szüleim és isí 1er6seiu is fon-

tos ruhakürt töltenek be a  

politikai életben, és °.:.agara  

isi ott szeretnék dolgozni: -  

- Vgar 14 éves 	után szeret- 

nék i-eresethez  jutni : 	65  
- 

 

Keresetemen klvül :Ae11ékjöve--  

tiei ew'.ro is 3 7.;:cmi  tok  s 	26  

- Ozeretem a pénzt, s sz.c3retnók  

minél többet keresni: 	 53  

- #ere te4a a tiszta,  v  ilAg  os nun-  
aMbelyet:  

- Sszoretoia  leendő munkakörömet,  

mert fizikailag könnyü lesz:  

- Nola szeretem a mezcigaa.ciaság3.  
Ca1Ctkex t :  

- Szeretek az emberek közo tt  drol-  

t, uzniS  
- 

 

3?,(3reteL'i a [nagános:iagot, az Ci3is-  

úl  lÓ  s.lunr;~  i t kt:  +de l e n t s  

J:l  

15  

45  

22  

4  
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2  

12  

2  
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— Nem szeretek  stazc,atní, rm.in > a-  
telyet változtatnis 	4  

— Csak a  z ülvmunká  t, az  ~na lló 
foglalkozást szeretem: 	G  

— ~ 

 
szeretek úeszélnis 	4  

46gbecsült életpályának tartom  
leendő tsuns ~akurömets 	51  

.■ ion fontosnak tartom a  eM~ 

veaá msnkgt$ 	3 
- I endő 621041061yí m fontos helyet  

foglal 	a társadalomban: 	22  
- :3zeretes it gyerekeket, keretem  

azokat nevelni: 	13  
— `szeretek az ember goníxval,  
problémáival foglalkoznia 	2  

— Jzeretaa az utazt;atesal.  

foglal.tcOsdst  s  

— ;Aeretek a napYtányen, a az.aftd-  
ban tartóakaclnit  
örülüks, ba tovább nos  1101/ OP°  
tuil.noms  

— Dom szeretem a künyvets  
-- wzoro tek olvasni *  mindenféle  

Irodalmi mü órciekel s  
— 

 
Életpályám m®gválasztas-ban  
nagy szerepet jiitszott a  =i1,i,  
szintdis !ow  O r.:  



Csak a szocialista országok ha- 
sonló koru fiataljaival lc;voloxr  

e3k: 	 3  
- Nyugati oraz._,Gokbal, ólő  fir~ta- 

1©h~:al luvelezek: 	12  
- ;;ze:retnók kijutni külföldre, meg•  

ismorni az ottani fiatal Ak éle-  
té t: 	 26  

- Mindennapi munkám rac:lleatt spor- 
tolni szeretek: 	10  

- `~,,a7iere3tnék alkotni ujitani,  nun- 
~n u jut lG tree o zni : 	13  

• aaare3tnók kutatómurkilt végezni: 	5  
• `.azc3retnók gyógyitani,  as  w!e- 

risk;  ©gószsógügyát szolgáin1S  
- Jó n,yelvórzóke::eet szeretném ór-  
vénye3iteni: 	 3  
lslvnyö:innk tartom a :aüveltségben  
való e3lőretlalad<íst 	11  

- Szeretem a vúltozeitossígots 	22  
.. 

 

Szeretem a kütetl©n ós szabad  
életmódot: 	 12  

• Jzerotnók szépen öltözködni: 	Gíi  

- :;ze3re3tau a szabadidőt: 	26  
3zelretek parancsolni, utasitá-  
sokat végrehajtani: 	2  

A  motivációkból rendkivüil széles tartalmi k;;p bonta-
kozik ki. Belőlük következtetni lehet azokra a iatúsok-
ra, amelyek a notiviaciók kia1ae s azok létrejöt- 
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talon szerepet játszottak. Terc ►vazeteaen tvvoclós vol-
na okjan atoll j=crni ós arra gondolni, hogy a tanulók  
filtal aallaevol.e tt életpályákban us  a motiváció volt a  
ciöntű Lí,ncszem, amelyet válaszként megjelöltek, jól—  
lehut a  dünte3s pillanatában ogóazen, aaéin inditók volt  

az el65dloges. A tanilói nyilatkozatok — ezámitásbm  
vvve abban az érteluacjzósi ós kiie jezí3si nehézséget —  
örvsmeitauca mógis alkalmasak arra,  hogy  bennük  a való—  
aCzcot, a család mindennapi életének gonci jai t, terve-
it,  jövőre vonatkozó olkt3f,zc;lUsuit, szemléletét Aita—  
l,intsuk, ó3 ahol szi:iksc:Ge3s já szóval, felvilügosít€is•-  
sal, a szüksógszeriion kiválasztott ciovolósi torálaiá—  

val közbeszóljunk, de mindig a gyermek, a a fe3lncivek—  
vő nemzedék nevelése órdekóben. A szülők kiváns3ga —  
mint iaitteblk —  a gyermekek parmailaszt..FZsOSS mind-
össze $00,16,A,  család  ea  a közeli rokonr,3<íg, valamint  
az imeretiialigi k61- hatisa együttesen l3,6 S. Sz a  
viszonylag alacsony arárval* azt jelenti, hogy a ta—  
nulók 	baseíltók ueg vow nem  a azült3k tanác.sara  
dürtt4tto1c pályájuk L>egválaaztásábaft empis 4MIN4 utal,  
hogy a 4U tanuló nem vnállóan, Was kizárólag wale-
ik "hatásura~ döntött. Meglepő a  eliseenylag aregac  lót— 
száma évfolyamból a  politikai ós allleal.mi pályára i—  
rúnyulók kis száma /0,6 ;ú /. IVha a politikai  ~őr` 
re való al k8lwasság az ifjukor után bontakozik 	4o—  
zUrt nuu is Jabot  elhatározottságot várnia iA éves Aa-  
nuldktól. Ha lgss,  hogy  a környezet alakitó 6s i'oíeilb  
hatással van  as emberre, ug,ry az is i6az, . ar;,y a folnö—  
voi•:vő gyermekre  gyakorolt környezeti hatások — főként  
a  pubertás és  a poc.tpube;rtása korban — évekre, talán az  
egész életre szólóan jelentkeznek. Gondoljunk csak  
eg,,yazc►rdoa az anyagi érde3;..Qltsógre, a pónzsLC;rzóci vágy- 



ra.  A  tanulók 993 	már 14 éves korban amerQ tne  
korosv foglalkozásba jutoi. WellékjOveciel,es igényé-  
vel kivan 	diletbe lépsti  ihe : J. Alk ra;tyagi "Mt al- 
nél, aaga:axbb #okál.-a t  érekssik 7,2 	Mbudt  i. . 

mok 	neu i;; anrdira szeMbetíintiekt  mintha  
együtt szemléljük azokat. isz utóbbi 3 kategória együt-  
tesv viszont 20 t3 Aot  auely az üaszos tanulók 1/5-ét  
f ogl a.i  ja magaban. Igy pedig f e l tí; tio n;il f í gyallimro  

méltó is a szülői amwalés an`ya4110 tendenciáit veti-  
ti a gyreruekok törekvéseiben. Enoslt finomi.táudra, a  
helyes arran,;ok kiibaaitüsára a  nevelési intézmények-
nek fel kell fig,yelniök•  

A pályainditékok éu se  1969. évben vt. ~.;zett nyolca-

dik ♦oaYZt41yos tanulók tritnyiteAst /összc3hasonli tan cál—  
jáb61Í az alábbiakat tükrözit . 

'1'ovubbtanc?_las alukulü.:_aa ► az 1t);..6/59. tanévben 9  

boszi  középiskola  Iskola novo 	tan.  	Köz.  
sz. lilt. tag.:zak-tech- 	iek. 

gimp gimp köz.níkum. 	 an.  
0s3Z.  

,+r 	  

BBkéssácason 	65 	2 	it  15 1 	20  
0:strnádmpáca 	75 	5 	I 	— 	18  
Csorvós 	135 10 	41 	- 	27  
Gádoros 	104 	6 1P 11 3 	27  
Gerendds 	53 	8 	9 — 	18  
Kardoskut 	35 	5 	6 	11  
,lisgys$É;II_is 	110 	7 	10 6 	26  
Pusztaföldvár 	49 a 	8 - 	13  
Tótkomlós m. 	140 37 1P 23 2 	69  



Tótkoalós sz.luv.  . 13 	 7  

Összesen: 	779 	8b 34 102 12  

Iskola nave 	Szakmunkás 	TOV. Utt-  
	smgkm 

 tan.  hon cl 	
~ ' c, $ 

4.  II". 6938. 	~ 	',  
ÜsSZ radt  

13ók641161teon 
Csarkí ciim1é c;a 
Csorvas 
Gádoron  
Ger©ndrís 
áerdoalait 
Illegysz,óadc 
Fusit:if Oldvur 
ibtkottLl.óa 
Tótkomlós szlov. 

Összesen:  

30 `' 32 52 13  

:2 11 43  61 8 6  
67 7 74 101 9 25  
)41 5 43 70 11 23  
26 7 33 51 2  - 

6 4 10 21 G 8  
49 11 60 86 22 2  

14 1U 24 37 12  - 

?►Z 52 121 13 G  

2 9 4  

305 6d  373 609 100 70  

A tanulnif juság pályamotivációiban tapasztalható leg-  

Opitoiibb jc;lcnség az anyagiasna.g korai megjelenése.  
Seftes c:;alad nem számol azzal a köriilsx;nnyol , ha gyer-  

SOW  lelth:, az életben vale helytdllú:stioz, a nf:bézsbgek  

legyőzéséhez non kevés edr.etL- svgre Os némi gyakorlati  

kószs<:gre SIB emiiksége. As  as igény, amely a tanulók-  
ban az aimit atiplapozottsig iránt folébrod, tor . .1őazQ-  

tQn velejf;ró jm aia ilc: tnek. De a szülök - egy része azin- 
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te böku:s3in gegiakran minden megfontolás É:a a 'Civot-  
kc;za;:nyek 2ellsaerése nélkül ontják gycuwekeikre  

azt,  aminek  hiányát msguk ::segssenvodtób. Eau kevés  s2~- 
lő u4 .v ví:lokociik: "nWhat sM sdta neg a sora, de én  
mindent ::egadok gyermekellase. E szemlélet leggyakoribb  
területe a gyeratikft drfga őltöztetósúuen és a zs©b-  
pónzzel való tulzott "ellátásában" nyilvánul LAT. L  

kc;c3vazméryek indokolatlan "juttatása" az életpályák  

karalsteri3ztikuU Jegyeinek felismerését a gyermekben  
elnyomja, az arra való  törekvést kÜzámbiisiti, "végül  
is az igy nccveltsaermek necc i:enul meg lemondani, nem  
tanulmeg v‘sui,".  

A Gyaradtaá anyagiakkal való tulzott ollútáma - saj-
nos - a pubart:as korban leF;vesz$lyesebb. As amu€*yiss  
kiomensalyozatlan és ellentmondásaiban forrongó koru  
worst*  roiulkivi.il fogékony arra, hogy a kedvezménye-
ket hemmte megazok ja., amit végül is jot;os járandóoé'gnak  
könyvel el. ♦  Janis  egyik általános iskolai /Csorvás/  
diálcotttionabma v+égsttt fsLaérEss rc:ndkivül figyelemre  

r.celtó tényeket szolgáltatott. " A di.ákot'tbAD 65 tilta-  

lános iskolai 1U-14 éves koru tanuló elhelyezését lüt-  
ja el. Zsebpénzükről az inté zmeny gonclr.oka iAzi pens-

tárkönyvet vezet. AS  W7—ee, timairvben a tanulók 36.70O  
1`t--ot sz.diakoz t:ak el, mig as 1965-as tat3c;vben es az  
usszeg 41.450 kt-ra eueol..edett, s 196)-bc3n 43.270 Pt  

volt a felhasznált összeg. Több tanul'> a kiemelkedőbb  
munkaszüneti napokon lU0--2W Ft-ot kitevő összeg felett  
is re3ndelkezett.°  ii gyerc:eksY szülei kivétel nélkül ta-
nyán élő emberek. Métrán,yos helyzetük indokolta gyerme-

keik intianinyes olhulyeLée646 Anyagias életszemléletük  

gye3ssiniesik seveióte szempontjából igen k:±roa.  

21. Ursaiges PodOsigiei intézett liavelőmunka Tankönyv-
kiadó, Budapest, 1967.  
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kiemelt figyelemmel kisé rtük az utóbbi  báron  
évben végzett tanulók pályára irányulását. Többen e  
tanulók és a járás általános iskolá,iban végzettek  
közül vendég.lát8iireri elemekben /pressó, vendéglő/  
helyezkedlek 	ati.nteg,y 	Lrdeuea e asaksvi-  
szoryben álló 	tanulók •• as/skaisörülm ►3r.;yett  
alapos vizsgálat alé .kapni. ákted4mmo#elvt  t ol;;►t'asaégér.-  
désakre kell válL:szt  , a111i, ad. vonzotta o viszogylag  
ja illipess‘Oi tanulókat a vasilgldtóípar.i szF.rkt.ertiletres  
s vajop eiegede t t ek-N fogialbsistsukkalo 	al ap ve tő  
k3rsysigA inutivumot lebet felismerni a tanmlók irá-  
ny uláshbabm Milte1ől a családi neveló s he ly  tel ensó: é  t,  
másfelől tanulók pálys its önismereti l,iarv;át• A csas-  

nevelcásben k3.muteiliató an yagi bókezüatig a  ~rms... 
 

ket a ,avatlt nelvárágáamir sexlce nt  i . A yermslt segszot+-  
ja kiwán:IAttaingá azalea, 	törtónö, 	elleflszoit  
gáltatás nélküli - teljeait€asét, s tapasztalatai  hiá- 
nyában az életet is it;;y szemléli. Az életpályakban nem  
hivatást I.ó►t, MOM \d eriite 1 jeseri kibunt+ltozó anyagi  
vagy 1dSél ti.ikél©tBNlebb, reá nézve 	bodiesőbb  
tUl jQSttésó t, aaua%  megzogadását• soft"  vonsidut az  
olyan pál, akzaa  FcYaol v$impgit elkó;pzellk sértiliensa tel-  

jesi.teni t adass t- vendés$Atóipu.rban elhelyesibmie‘t  
tanulók tarai2mány3. átlaga 3,b7. Tanulmányi erAmflux,yi;dc  
még alkalmassá tette  WO l,rza őket tovrábLitanuiagra. ;.°xí3; P,ie 
ti 

 

választott  szaeas mellett döntöttek. ley, ke re setatc  
az utóbbi  3 évbis ,/s a visz  ,inyítás kedvéért a korábbt  
évek bó;rátlacát is beszámitva/ igy alakult fl.sz.áb,r®t/.  

l dalf;oz.ok /presazós, fel;3zo16ál6, pincór/ .xl*:;cáre  
s?.esiay+eri anelire;díí tasdenaiát sstat, utGyenakko,r az alaisr  
bOxen kivuli jdveáslap •F ili települések vendég2átóipari  

hálózatinak fejlettségétől i`Oggéalt - lényegesen Lagasabb.  
Általában kevesebb a falvaittese több a városban. Az egy- 
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1. ant.  

VerLcC,éq , , tpparC`arz GCbCv-.z,(T'iC ft,CL(tG  

k.ec'e.reEdrZek Gs rrLe,e ,
~ /Ca: föCtG'dePrZ,Qrtek.  

cc~.~alccc,C'ása. 1960 -69. ,Ec-rZ-'6'.  

A . 

1é160 196i 962 1963 Vest  1985 19E6 1961 15168 1969 400:  

zaci. G*m,Qup aQak.uP,áox &ber cifeaql.art  

bértvla{ao-n Kic,•ü.tr havi goedeQern  
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személyes boltok vezetőinél a i.cór:si kalkulációból a  
forestal"  5--10 	Jelenti a tiszta ,;üvedelmet.F EnMelt  
alsó ér* t©l aR  határa falun  tsoo-1.500.-nis• kös8t*  au.-  

pitl:ató mug, városban os fóként presslaban :..eghaladm  

Ja  a 2.50U-4.000  forintot  is. A vendéglátó szakmákban  
az egay►szsrü felszolgAló keresete együttesen eléri a  
3-5.000 forintot /l.sz. ábra/.  

A  vendOE,latóip3ri sza i:caák iránti vonzód  .s mindenek—  
alőtt az ulapbóren felül Juttatós és il) egális rűsz.e—  
seüí:s mórLókóben keresendő. Noha a felvételi szelekció  
elóg nagy, az évenkénti jelentkezések vt;ltozatlanul  
ec:elked,i iráa<yzatuak. A t+stlitáchoz tartozik, hogy a  
mQgállap,itott tiaiimpasiogas tsvi kereset olyan minira;í—  
11s, bta1Ql9ök ersiaÉ;IIyeként a üusllékos jövedelemre  
való türek#is necc is tartozik a titkolt vig, lt blisé.  
A do1do:,bkkmI türtént személyes beszélemeieekbel le—  
flzüncetá, hogy életpályájuk értelmét — a e001441 no-  
veléeből táplált inditékok alapján — egyedül  as  in,ya—  
gi jÓ].éC dt3agounál caagusabio nivó ju fenntartásában lát-
ják. L.: ezt a felfogásukat nsa is  titkolják. :; volt ta-
nulók a mug** esztétii.umá.t namli.tudják Grték.elni s  ~— 

lalkozásukben az anyagi érdekeltségnek egy rosszul dem*  
talm:3zf;tt olvó* igrikeznek törvé.gyesiteni, s páiyaAet—  
la3z tá 3ukban as  •gyé ni sg giik,re  kevésbé j ul lgsss.i jegyek  
kaptak döntő szerepet.  

A tanulcSkLól kapott irssos megnyilvánu3Asok a pbnz—  
a zerzós i vé a; w uk; l,y én lévő okokra nem t er jedhe tnek ki.  
Ssért indokoltnak látszott ss e x p 1 o r ú c i ó mód—  
ezeróvel ! tenulbka►t t ib ir8siő3 évfolyam/ személyesen  
is megbillllgatni. A tanalók megnyilvánulásai a csalddi  
atruktcira mélyén ülő szemléletre vil ,í;;itottak rá. Ter-
mészetesen általánosan jellemző a a  tanulók nagy részét  



érintő meg€illapiLásokat nem  luhet tenni s  de az 44010 . 
nileg sokféle :egnyilato,.s mélyen ülő gy.;ker0100 
utal *  pl.: 

— A tanulók oGy részénél  urbanizációs  
tendencia jelentkezik*  menekülnek a 
faivai életformától, szüleikkel vá-
rosba irdivulaak o  ahol a kereseti 
lcsbetüségek kedvezőbbek; 

tübnsn azért állnak mielőbb áeeaalé 
foglalkozásbae  hogy a család közös 
/mpsii ',WAR  segitsene}s. 
zös hrondba tartozik a ház ós lakás 
korszv rüsité aftel jári k.ia<iilmk fem.  
dezése s  s  WA)*  a :.zü3ők Gyermekük 
Jöved©lmi#t anima  tanak ; 

— a korai kernsn az öltözködildi éi 
kulturális igényeioINI is oaillicenti 
Több vissett tanulóan /talk  fillt  tr- 	' 
f;onc:o-r,ói mutikqkü,ebeli asseoft.voi 
It—ot is r.tagkeraa:1ek/ WAWA  ezeret— 
nék nbtl, nyan kOlotni e  ;jó1 keresni 
és szóraKoznif 

d. at  Z ányoknál a szép altözköc3és utáni 
vigy a do ing: nst 

— a :augkérdezettek k.öz6tt olyanok is 
tal.álhatóks akik szüleik t_elyzetón 
kivánosk setiteni. 

Mind a aunkekörök *  ailla aaaltatbelyek iránti irAnlyelk• 
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ség nylllírtl meg a tanulók  válaszaiban, amikor  

eaztilabilleC hangsulyoaaá[• is  a larakv6s naglroa  #~ 
tiszteletre aebltá :  wart a t.oiutlókban ll,yan sw sé23t#r  
sí:gjegydisut lc:hc;t kitai,1II404, e:melyeJst az i.nbtOlnények  
Qrodme:nyes nevelőmunkájának lehet  betudni. elnnál ~r,le-
pvbb és tcr3.r.ás 	ál li tható , Logy a napjainkban fO-  

x,yb pálya*las$iii"aflrán a ii.Si:aa,i munkAtól való  ide-
genkedés vliltoxatianul a páliawitl.asztási gondok küzé  
tartu zik. 1  tanulókban nem tudatosult elég mélyen az  
a kUvetelmény,úug,y "a  munka vt:ig,iése az eCészst3E,;es é8  
boldog ealxori ólu t feltétele", hug, "beasül je ás vedje  

sajlit bn side munkájának eredményeit". ho;v "tisztelje  
a f f.alkai unnkfi t" •2L  

Azok a t.anulf)k, akik "MU  Illieretei  

munkát" cir.u,i választ adtike a felméréSble r=szt vevők  _.,,..,,-...~... . 	_ 
6,15 mi-at 	i~ t 	k ki. 	i~lócsoportoniaist 2-3 tanu- 
lót jelent, aftly az átiagos oszt6.1y3Ats,zéR 8-l2 16.-a  
között  nivellita i. azikai munka aegszeretfretc':OS  

ciE3'r:t'3ben nagyon Most kell  tenni. ♦  iai, fiatalség a  
termelés adott viszon y ai között lép muzlkflba, és  ezzel  
az S közranüioiiiiülciin is mulik - valljuk be, nem  kis  
mértékben -, hoQ a koraLarüsöd.és feltótc;lei minden  
terúlo ten kialakuljanak. ,t gilyát választó tanulókban  
jolentkrazö ellentmoncLísokat, amelyek  szorosan űsnzQfliga-  
nek az óltalánvs tudati viszunyokkti2., =c:lyek jelentÓe  
befolyást gyakorolnak kialakult itélatek ás tírtékeió--  
sei► formú jícbon as  egyes iciipakokbrxa a kiiliinbci  z3 Pu-
lyák válaaztásérasic gyakaciaii ►iw►il  a nevelés Őszinte  
szavúval tel loiie* és tel 	oldani. Hiszen ippen  
ez a folyamat biztosit ja  azt, bogy  a tanulók c:l tai * OP  
dotts:i.g,ai, talán szubisktiv egyéni sz..iksét;l.eteí valet-
nek el végül is a biessembli uurnxa.szi,ikuógletek teljes  

22. áMWAVASI TERV Tank6uyvkiadó Budapest, 1962.  



és  optimális ullátásához.  
A társas kareeolatok k;alakt tása ea a  kül f üldi ~II 

élő havon26 kern Stela 	való viszotvi YmQntar-  
túsa a taiu161 Uttar*  k5a6 bactorik. A  tanulók  
3,5  :'-a glikáat n`yugati orsz.úgokna kivaa cl lát;o6atr  
ni ts a leaslaiimak malgyaiga is ezt az oldalt dn3-  
ait.1•  

A ankáítiarettek "Ime =area a  vilixsaütoue6.-  
got, 1.6 %me  iditetlta 	:;zatiad éYetet: 9 itma a  
3z$j, őltöakedhst, 3,5 7--a a szabad időt. De a vá2-  

b4; Stosságo'Cv kötc:í:3.ammkpot ús azt3btid 	együtte- 
sen elérni kiviink arútv e. Ilkar 3,2 ; ~s, a ez ri.arliele  
fe1,kc:x tű 	 ezt 4.1z  in cii té keö►1ot amMeabani  
aloal.itjuk as k atréoyfitre1, akik alkotni 	4  

af:CLi %(,i,6 4 az cu2bGPindij eggisz`,:t:{;Űgriii A,2  
~ f aaareLnók szolgálni, ütz as  elhivaktottsigra  va~ 

16 bili$Zülűdéo valaboarnn az órösirlődéai a1aCóra  p~r-  
rumba t'.a1a.1hift.-1 taau3éit li7,G 	eg,isOtolnü lole--  
letet eclat* arras bogy ivalasz t, utt taz aka:liban a meo-  

határazott Lodi tikok alap jtin basznosaa *kw  taaiéaers  
Jac:üni az. emtx:riabg 3zolf;álataben. Ide bartazo* am  
2ak is,  akik a nevelői pály:zt, a gyógyitskalk Ali a W.  
c:iialfvr  ok tllkodidab  t vá l.a Az to t ti6.k irle th ivaliá sul. A  
11011113Ai válaszok Au  inditaokok, amelyekben sok ear  
t$kas alozzu[Yit is aietspet kapott, arra : ~.utattsk:  
bogy  eez orc:dmónyeit nee tul kedvez«ek, alert arról  
vallaaaét, sok tanulóban még tulajdonképpen  

 
  

 lgyálto-
lann/t tudatosult semmiféle határozott ~t~ektiva 

 

. 
választott 3TGIm~ Yii ~nQéyk~dQ~ 

 
 • Választott  

hivatást gyakorolni társadalnutlac is heasnos, de ez  
nom tuclatovult a tanulókban. Csak az atu6ni aspektu-
sát t:rzékelik, amire kedvük, tehetsieit van,  abban  



s zorc; t'núne3k teve3 k©nykedni.. ..23  

10641 az általános helyzet  é;; az inditékok tartalmi  

Qlemaéae utána oélszeriinek kinálkoak ,a Yi$t®lok hely—
zeta abból, as  aspektusból uiegközeliteele: bogy  azok  
miként 3gesednak cl az élet sokoldalu és változatos  
jelenségeiben, huti;yan iaélik mug a maguk helyzetét a  
szocialista t:ársadaloONS. A pályaválasztó tanulóif ju—  
eág irárs<yulássábao e  s a felsurolt Sativációk mélyén o-
lyan szemléleti 44, lelki tartalmak huzóQeak megy, ame-
lyek biL:Jntytalansigi te:ny©zők 344001ótóre utalnak.  
~►1 inistibb ss as eddigi  .itemMll, slaghai.adóna kell tire—  
bedaliök as oktatási in  tí: zményekOon dolgozó pedagógu-
soknak arra, hogy a tanizl.óif juság ir`arstyulását tudato—  
sabban ve;gezzzÁk. L;l kell érni, hogy a szocializmus  é- 
pitcsse szempontjából fontos életpályák a tanulói gondol-
kodás ás tovékaa,yeég ircítt,yitó motivucca3.vú váljanak, s a  

páljaperspektiaálre.t el ne takarja.  
Yiz:gálóciá.suc egy másik irarya a zenei képzc;súen  

reszt veerifte is k:iterjecit• A zenooktatís iránti iGc;ny  
az elmailiSi évben sat.amozs fl'riveke3dés3t ért c3].. I:a kü-
lönösen a szocialista reforatrvény életbelépése óta  
tapasztalható. gint jelenséget örömmel kell fogadni,  

.u3rti jelzi az általános müveltsé/ = elk 	te—  
roMlISSedéaót. Az ig$pr#1e növekedúse3 azonban sQegkö—  

ve3tell a mihterezE:toktattás nevelési eljárásainak 6s  
módszereinek korszerüsité sé  t, a zenei életpályákra  
való i.nanyitá:: .finomitásís  t.  

A jelen ós a jövő iskolafejlesztése szempontjából  
számíittevöe3k azok az adatok, amelyek az egyes társa-
dalmi rétegek gyermekeitie3k hangszertanul,ási igényóra  

engednek következtetni. Az e  területen végzett vizs- 

23. 	CA 	 1.1 	 6zaged,  



~3~eok mélyebb következtetések megalkotására is  
alkalmasak, amiben a lélektani és pe3dagébdai prob-  
1ómEik alapként  szolgólhatnfak.  

1964--ben Gondos elűkósaités oreciaiényetsént  nn; ~;a•- 
lakult az Ureshúrai. Allami Zeneiskola kihelyezett  
tagozrata Tótkomlóeon. A fiók  intézmény taoulólét-  
Yaríma az talep it ~ ;s évétől fokozatosan or:wlkedik• E8  
~ jolensú arra inditott bennünkc>t, lsaiiy érdemes  
aa intézményben tanuló  Gyermekek ilágyulúsút a I,.ö-  
vetkeaő területeken kutatnis  

a./ Van-e vidéken olyan zenei  
müólveizöt irunti igény,  
amely egy intézmény önál-
lóvá válásához vezetne?  

ta:/ Mayan  Os:Kieklcidóat matutnak az eGyes  
tirsadalmi rótegek a müvészc:ti  

oktatás /runt?  

4WW ./Ailyen mértékbon alakulhat At  
személyes iG'snsyó a zene szore-  
tute;  As  ez mennyiben hat a  ta-
nulók  gi►lyaválaeztásáralt  

. _ A  felmúrés adataiban a oélul megjelölt  problémakö-
rökre -  kivr.icaltQn podia a eó/ pontban foglaltakra -  
szeretnénk igazolt bizJnyítást 	A közvó-  
lcanóqykutatá.3 tónysaeriien igag elta azt, hoüy a müvá-  
aset1 igúqy kiel6si#iasáblin uemoeak a woutaaeitá©,  
MIMI a tudatosan irányillOtt íaliisoyc is  181ilegosault- 



-61- 

sággal birnak. Igazolható az is,hogy a falun élő em-

berek zenei műveltségének igénye - természetesen a 

szóródások figyelembevételével - bontakozik, és ez 

mindinkább a ma még objektiv és szubjektiv akadályok 

miatt elhatárolt rétegek körében is visszhangra ta-

lál. 

jelmérésben részt vevő tanulók száma: 100 fő. 

Időpont: 1968.tanév második fele. 

A kérdések: 

Kinek kivánságára kezdted el 

zeneiskolai tanulmányaidat? 

Van-e családotokban hangsze-

ren játszó muzsikus vagy é-
nekes? 

- Járnak-e szüleid hangverse-

nyekre vagy szinházi előadá-

sokra? 

- Szivesen tanulod-e a hangsze- 

res leckét? 

- Jársz-e ifjusági vagy felnőtt 

hangversenyekre? 

- Szeretnél-e zenei pályára men-
ni? 

A tanulók hangszeres tanulmányainak emelkedő üteme a 

szülők irányitó szerepének domináló jelentőségére utal. 

A megkérdezett tanulók tel %-a szülői irányitással,l9 

%-a az iskolai tanulmányok hatása alap ján jutott a zene- 



iskolába. Nam vitatható azon:,rin, hogy 6rtoln 3   ségi csa-  
laideisala, ahol hangszerem játszó családtag van,anuuak  

személyes i>atá9a ►, tudása impoa4lt a zenei tanulmányok-
ea  való úokapcsolócitis irányüban. iellatt számitüsba  
kell  venal  a közmüvol Jciést sz olgiW ilt]bzatot is,  gint  
a rádiót ós3 a te]eviziot, Seely a latögvcrsenyek 68 Q-  
gyób siivelc3ei.e3s3i albsi4itrak kfti3tit6  revel ss2itstt:n az 1-  
ruciLyitb hatúarezsdase. közé tartozik.  

Kedvezően alakul aMtorY szülők aránya. Okik rendszere-
sen lí3.fogatAit a befORMIMOGjeiet  és a Uz3ibikai előadá-
sokat. Nz oaten azt is jelenti, hJ.y immi%eibilst a  
ze,.x3i teaullin,yok 	tsrtdnt beíJ.Kolásár,a *Ammo.  
lád oüvöláddnt szit}t jéneit •redményeként született*  ~ 
megkérdezett teluiók vüsosban /ürosházt,/ lakó  szíll~ 

nek GO  ;',ra, a viaidlesi t fitkiwl.ós/ élők szüleinek min-  
tegy 20 :(J-a t*sresiiw4®ryer0 3illeAt  ja a illibsze ti rondos..  
vényeket. A  folairésé espObist arraklirgilr`llágitott,  
hogy a fiók zonoiskola Mftemiliksi.net  l ame a  a{ivészQt:ot  
koíivelők itürób<il fe jlődett ki:  

Az értelmiségi családok gyermekeinek sz3SS ALispel-  
kedik azok közül, akik ott'r ►vni hatásra, pélibliaMeisra  
vagy  intellektuális meggyózésre kezdték el MOMS.  *anul-  
mátsyaikat: A legnagyobb arrityu érdeklődést mégis es  
"e g y ó * 	kategtiriti►ua tartozó gyar=:lesek adják.  ~-  

nek t4S00414111 saserurráz.ata az, haw  a dolgozók müvc;l$-  
dési igénye igoe  jelentóses aemlit*kedc3tt. >.íeg kell a-  
zou~i jeg,yezni, hot;y ez 	sseesélyos3 iges,y, a szülők  
elsősorban gyermekeik  'Washes  kiván  j:  jk a sokoldalubb  
m.iwlc3déa.i lehetőséget megadni. Aetig az Lrte].missó ;i  
e3o lsozókts;íl a a1iPIWISe3ti igény a foglalkozáshoz, a hi-  
vat.dhlsoz, az intellektuálie árdexlíkie33iez és az esz-  
tétálcai élmény kielégitksei3ez van kötve, addig mások  
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inkább az utánzásból, az egy szintre törekvésből 
inspirálják gyermekeiket a zenei muveltség megszor-
s'aiisk irányába. 1:::a a jelenség k.; toldalu reakcióként 
is felfogható. E eaelá+dok gyermekkoruk számos  negatív 
élményét hozták z:*is,l, és ez készteti őket arra, 
hogy gyermekeik számára mindent megadjanak. 

A munkás családok gyermekeinek zenei írányu érdek-
lődése 25 %-os, a paraszt származásu tanulóké 10 -os. 
A 10 paraszt azárzuaz_su gyermek otthoni körülményeinek 
vizsgatata isLiatata szociális Helyzet szintjére, va-
lamint arra, hu ,y ezek a szülők igen keveset törődnek 
gyer:: ekeikkol, mert a telelő fiban elfoglalt h©ly-
zetük a tudati elemek megerössitieére még kevésbé hat. 

A kérdőíves felmérés alapján a tanulók u1 .-a szü-
lői inspirációra, vagy még inkább presszióra siezdte 
el zenetanulmányait. A zeneiskola következetes  nave-
lőnstnká ja éredényeként a beiskolázott 100 főből 92 

a han szertaL&ulást sespzeretto. Pszichológiailag 
i= azolódik az  a t. rvényi, bogy aiként alakulhatnak  át 
a külső hatások belső iarEl 	. Noha is eddig nem hal- 
lott uj módszerekről alignt esetünk ozaiitést, sokkal 
inkább a lélektani hatásokat kell  keresni  zug akkor le,  
ha azok alkalmazása  a nevelői koliektiva részéről csak 
ösztönös utkeresésnek minsúíthető. 

A felmérés kimutatta azokat a nevelői hatásrendsze-
reket, a:;o1y©k a zenei élménynyujtás magasfoku kiolé-
gi.téeéhez vezetnek. A "szeretnél-e zenei pályára menni" 
kérdésre a tanulók 92 --ban igenlő választ adtak. A ta-
nulók jól érzékelik a auvbszeti pálya kritériumait, 
SWelyhez termöszetszerüleg fokozott szor aloS és kié•• 
aelkedü adottság szükséges. Az irányulás annaéletOMMS  
igazolja a származási kategóriák részvételi aranyát t 



~ —  

zeSsiskolai tanulmányok folytatásában. Lszerint a 100  

főből  

munkás szá,cmazásu 25  

p aras z t származása 10  

értelmiségi 't 30 %  

egyéb 	" 	35 r:,  

A köt utóbbi kategória ®gylittes aránya kétszeresE) a  

munkás és paraszt tanulókénak*  mely azt  igazolja,  
hogy a  zonal mi.iveltség iránti igO:y befogadásának fel—  
tótelei ebben  az esetben  kedvezőbbek.  

:1 tovább non tanuló gyermekek soj 
a ovabbtanul isi kudap_221i  

A  szocialista társadalom egyik alapvető ismerve a  

t c; r v s z e r ii s ég a társadnl.rni és gazdasági élet  
~8t1 vonatku.sásáuan. Igy all ez termC: sí+et@sE;n a iui.ive—  

l8d8rsíia mun;.ájára is. A fc;lazabadulást megelőző ellen—  
fozradelmi rendszer x3zoktatá.spolitiká jában * feudál-

kapitalista osztályérdekek árvéqyesiiltek, s az iskolák  

nem sokat törödtek a dolgozó osztályuk lomorzsolóEió vagy  
mógis csak  iskolát  ve

~

gz

~b
e
`
t

t

t 

 ~

g,,Lyerr~e[k
~

eiv
~Q,.,l~~.,.,j

~  dolgozó  j~í—  

tC~~-jE3~i te2a~iges3 ~S~~fúe~~.nc~ f~elkutataa~f,~.~ fitiMOMMII-  
sával a rendszer nem foglalkoautt. Iraáirid de divésze-  
ti életünk akkori i:oaort témája /pl: az iskoláztatás hi—  
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ánya, a kallódó tehetségek/ élesen vádolta az ellenfor-

radalmi rendszer szelekción alapuló i2i:olapolitikáját. 

Móricz Zsigmond "Nyilas Misijének"  Bursa, mintegy szia 
bolizálja a sok-sok tehetség elkalló ásót. Waagyon kevés 
volt azoknak száma *  akik a magyar ugaron mindent oda-

vetve virágozni tudtak cint József Attila. A felszaba-
dulás werűben más formációt hozott, a tervszerüaé , a 
tudatosan tervezett gazdálkodás hatásara egyes népgaz-

dasági ágazatokban muilőhiány jelensége állott elő. 
rohamosan fejlődő i 	+i sezdaoá ;i szektor a z u j 

szakemberek igényével 1►ett 416. S ehhez a képzést 
epujtó intézményeknek #,`*somok kellett. A t krsadaloa 

életében a munkaerővel való gazdálkodás, a pályaválasz-

tás mint uj fogár jelenik meg. Az oktatási intósaí-
nyek intenzíven midnek a tanulók sort•ival, s tudatos 

irányitó tevékenységbe kezdenek. Min:iet jó kópesaógü 

gyernekot továbbtanulásra ztünüzn o Az intézmények 

alapvetó feladatóvá láp elő a pálya ir áyitas, amely-

bál a társadalom is a; tiv Mist  vállalt. L pályára 
ir gyitashoz kapcsolódó, a fal törvényszerien íisszefi -
géeben illó tényezők, mint a demográf i.ai bofolyas, a 

népgazdas::ig reális szükséglete, motiváló hatost gyako-

rolnak e munkára nes =csak egy adott településen, de okr-

sellses vonatkozásban is.  A változó demográfiai hely- 
eide.dalmi összefogást követelt mai,, melynek (wed-

eileyeként mai; jelent Biz 1004/ly6d. száma kormányrende-
let  az alsőfoku oktatási intézmények pályaválasztási 
muni..ájának elősagitúsóre. fejlődési körülmények vá -

zoldsa mellett .. aely fákként a tovább nem tanuló gyer-

sokek helyzetének elemzésére irafyul - az alaphelyzet-

nek :eglolelő demográfiai-statisztikai adatokból kell 

kiindulni. Csupán ezek i smere té bál lehet a tovább nem 



tanulók aranyának ó3 sorsának he:lyt3s megitélé3éro  kö- 
votke ztettl:  

Közismert a demográfiai hullám l959-ig tartó emcl-  
kodóse, majd 1960-tól beálló jelentős csökkenése. A  
hullámzás az oktatási intézmények és  a társadalom é-  
letében figyelemre méltó gondot és törcidést váltott  
ki. Célseevéiuek látszik, ha a születések as • isakíi-  
telesek 	egybevG t jük az általános **alit  1960-  
(k). évi időszakban vüg6ett tanulókka). /2. és 3. &bra/.  

Az egybevetett adatok arra utalnak, hoy a népes-
ség növekedése a tároasalon anyagi létfel tvtc: leinek  
egyik, de nem a legdöntőbb eleme, és mt  nTen  törtónol-  
mileg m;;tT  iatá:rozott termelési aéCinak illvt:őleg társa-  
dalQi formációnak megvan  amesa  aajátos történelmi jel-  
logi.i népesedési törvénye. S ez törvénysr.eid iissasefiig„6u-  
ben áll a gyermeklétszám növekedé^éval is. Az 1960.4964-  
196u-as években kulmináló általános iskolai tenu2ólót-  
szám numcsaút az irányulásban okozott feszültséget, de  
nem segitotte az alsófoku oktatáoi inbézuények általá-  
no ,3á tÉ% tul©t, söt a jelenségek alapján emmikedő arány•  
ban növelte a továbbtaaulásban részt nam vevők számát  
/4, fibra/.  

A grafikon az órtókelés időpontját :,lapul vevő sza-

kaszban lónyegQaen emelkedő tendenciát mutat, de az  
egye:, tanúvek relációja is azonosnak mi.n ~JS,ithetó. Az  
kétteígtelen, hegy a► vizsgált iu:iszak demográfiai okok  

adta gyermeklétszáma term,ó3zetazerüleg befolyásolta a  
tovább nc:m  tanulók ar::nyát. Téve:dó3 volna azonban ki-

zárólag arra gun.aolni, hogy a továbbtanulás fogalmába  

az általánol_; i:;kol3k oszlialyát végzett valamennyi ta-

nuló beleértendő. Isiaeretefl, Logy a tanulók  egy része  
középiskolában majd fel:;úoktütúsi intézményben, más ró- 
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sae draeltszintü és esakommiklWicLpző intét/rybees folytat-  
ja tanulmányait. Mik skkr est  kivánja mind  az ipari,  
mind a ,3.c3zJ i;n•r.dasági szektor fejlettsége. Végül is nem-  
csak a gyiuzGe tanulmányi átlag /1, 5-től-2,5-ig/ miatt  
otthonmaradó gyermekek hányadúra kell gondolni, hanem  
saokra, akik viszonylak; jobb tanulmányi htlaguk elle-  
sire is munka nélkül  maradnak, nem alakitottak ki ma-  
glerkeek élitc.c;lt, idegmakadnek a tanulásból és a fizi-  
kai muncAtól, és a szülői háznál maradalla. 9k.kk szá-
ma olykoiam$t; éves relációban is - felár 	ileasSos  
3.d ts$ás4 6e osztott jallegii általános  

Qlemzés alap jáu1. szolgáló tot►óbb  ~o n 
tan;ilók asita udrhofmaQt tog aránylik az :13szesen vóg -  
zc;ttekhea, valamennyi gysillsk sorsúval, jövőjével tb-  
riidni kell. Tanulmányi eracUsdmyük nem  teszi őket al-  
knl'1aiwi, közép és folsűfoku tanulmányok folytatásá-
ra, de kiváló szakmunkásokká válhatnak, ahol mó  gi  a  
saiik3óges a buoaztásskkal járó szekuai i,.Oeretanyaggal  
foglalkozniok. A tovabb nem tanulók tanulmányi átlaga  
az, o.co:házi jár€is oktatisi intézmér ~yeiben az / 5. db-
ra/ szerint alakult. A  lU éves ciklus tényszámaiból  
órdenesaak kiná].koziiclift letézmuny pályára irányi  

tási tevékenységét leiemaai. 91aRdidaUác -~.,_,'~n az l964-t+6l  
sa l968.-+ig tsr tjc;clő időben vé g.:e  t tekk kivétel nélkül  
valamilyen inkolatipusban továbbtanultak. 196t3 -ban é9  
ly~}ben 7-7 tanuló maradt otthon. Az osodaéror a zav€3-  
lőtestülot tudatosan lelkes és a célokat  ismerő mun-
kájában rejlik. Valaraennyi otthon maradó tanulót a jól  
mükzidő 5 hónapos továbbképzést nyujtó /betanitott mun-  
kAsköpző/ isL'olába irúnyitottat• BS  a továii ►képa6s3.  
forma  egyik ut  ja a raezéít;aLC3aiiii IMMiSOiak aidmaarő-  
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utAnpótlá3cinak.  
GAdoroson 195d.-ban fis  1969-bea 43 401,111111116  1111.-  

rast otthon, a végzettek 40--60 1mi* apbt tiit  tantt~ 
t!; f i :z  t l agu.k /3,1 és 3,4/  nos indokolta. 'WOO a vi.gjony-  
laf;  magas  tanulói létszámu iskolában /569 f8/ óvek óta  
r3tamt31 a tovább  nem  tanulók száma és a tarlaláközJggis  
taAulwanyi átlaga.  Az eredménytelenség a ,00lrel6ta3s0.-  
let kömet, :ezetess}c:get nélkülöző 	á jáb'as iraoreaa3ndó.  

J ogosan felmerül  a kérdés - a via,asi,lt területek  
példái {}1.azpaimi  -, miben rejlik a tovább QE.%i tanulás és  

az otthon 	o1is. A tovább nem tanulók körében és  
atnlráltal.án,  ,silyen ok11t idézik elő ifjuságunk egw xó-  

as.zóné1 a  tizikal ca.un:Aval járó foglalkozás* I.><.I ck,► bt3t1  
tapasztalható helytelen beá.l.litott:3ágPt. á .  #brClós f  al.-  
voté sa aannál is loiráW,  indokolt,  mert a fizikai munka  
~ ,a'1ec:;illÉ3se a MI  társac3aal.mi rendszaxdnLbon t3,i`kölcsi-  

lsg, a a loiietáliiikhez viszoaayitva anyagiakban is ki-  

fQ jezÚsrt3 jut. ftoicauiik osztályos tanulák körében vcíg-  
zo t t f eluérú s Utó bbi kétéves t  apesstal ata azt catut at ja,  
•` i J65, mi.adan 	tanuló közúl a fiLly a:n szakmákat ig-  

mc3rsz ?" + .61330src: csupán 6 tanuló jelölt meg  kifQ jo-  
ze ttcn Rez*Midasá gi praf.  i lu sű akst>é  t. 1966-ban hat  
általános Iskola végzős tatulói a "SzeretaWe a oe-  
zŰ€;azcius:,,i;bap dolgozni?"  ibliftre 14  :!,-.ban #genlü vá- 
laszt 	molt 	csupán 3,4 ;~-uk jelent-  
keze tt µseelliazdaildL szakilakíta  t  anulónak. llt.ttrdaaie11a3t t  
hangsulyoznunk kell, haw 	if jusíc 	üraMili .  

ve Goz érda:iládés;i küre ie 1ertoil6 és é1400mrz sa játaem-  
skla:zii>,a3z ica.zodó fiajkai munkát• aL, felsérb #s  tájéko-
zódó i;,t;rdi; ;xikre adott viait«ttMass allognsevon sok téves  
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felfaOMPI ► AWOU new  egészen a tanulók szemléletet 
tükriizl ‘ _ inglik. A tudati tényezők  mellett el$ű- 
sorban 	k 	ialkaJ e k!! kel l 
utal.ui• Mind a ezül414 mind a  tanulók  küriban nem 
egyszer lay jelentkezik  az igényi ^... szeretná©, 
hogy gyetliblm Isdvuzóbb körülmények k:iz;itt dolgoz :on 
és éljen.A #AMOlotöriilsamyek fogalamban egy olyan 
saotivua iiimrhető fat.  mely  az  .. objekt,ivitás mel- 
lott - nea éppen 4taftillinerü vele j4ró ja R auais.10- 
rülmbryek alacsowebh kulturáltsv,gí foicinak• A salak 
jeleatűs részéről aftigoyilvánuló iües0Widés a kevés-
bó jobb munkaküriibiérvek iránt, ós foleaó ére,klódés 
a kedvezőbb köriaainyeY:et n,/u jtó maNka3gfirt516gek:.el 
szemben, egy ralativ azemléleteii . tükr:i2. Sib 	t- 
asgenkedést a korábbi évekből satSgazóan j1964-5V a 
ISMOplüsaftstkdzeti szektorok irealipzÓ saidlasimit 
$014,446 b0S is lehet 11Rreaní. s taruelúszüv®tkeyetek 
istlMtaure jilisk elöspOai, üteme is jól erősi ti e 
szemléleti tendenciát. is Idősebb szülők révén számos 
korsLerütlJA n:sze t hat a fiat:nl.sáF;ra, noha ezek az 
eubQrek bQasüle tesea gondolkoclna,iz, de az if jukoruk 
idején kialaluu . t foyiimktól nem tudnak olszakadni. 
Ez bizogy►fteanatkozásbaa érthető is, mert az c3.11eo- 
forradalmt iondszorben a "munkás" kifejezés a aii►é8 

és piszkon  munkát végző, rosszul fizetett. ells  i sm- 
kolúzott és a társadalmi élet "alacsony fokán" á11ó 
embert jelentett. A felszabadulás hozta aser jelan- 
t:ósiL;ü túruatial_mi-pfllitikai-gazQiakli átal'.atalit8 e3.- 
Atiórc3 iu letazó előitóletekkel aN ►gyarázható as *  je- 
IttaeéE;, .,o67 c. sz::lleai foglaJ,bleast betsiltő szúlók 
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deklesszálódúsnak érzik, ha Gyermekeik fizikai fog..  

l alkosLB t vé.].asatt aaac..  

Az emal.tett hatoiasoic szellc;tt 1.14l3 tÉ3vezŐk is fa..  
r>ozzák a fizikai fo{;lattlkozásokAal szeabeat jelentke-

ző Ullo,z8rzést, noha ezt a szülők és tanulók ea ki-

sebb  hányadára lehet csak vonatkoztatni. Ilyen a azii-  

tudatéuan rejlő saziik l.ietók ;rüség.o F. József ós F.  

Vines  Afass tNeetvórek/ lyk)v-ban 3,4, 11:i:etZi log  

végezték el'  as illtr3.l.ános iskola  a.  eeztfilyát. 3zQret-  
tek volna továbbtanulni, de szüleik ellenezték óa  
otthon Iaarucitak. A csu,nAcfapó.cai 	alkati adott-  
sáGa.ikndl iogva - munkaszerződést ajánlott  részükre.  

Végül is a szülők akarata érvénye siilt. F. János kö-  
raiiv0ssó vált, helyét  sea  kae.ldel ja a * MAL  legnagyobb  
vaSánya. 	József fneutos az eizríg terlielbszövetke-  
zetben, ós bsvallasa szerint nem  leli rir6:a6t Manki4$-  

ban.  
A fiaikat oun1a társadalmi fontosságát, hasznonná..  

gát  nos  lebe# vitatni, hiszen az élet fenntartásában  
nél_,úlüzrietetlen termékeket hoz létre. A mc;zőc,aLd,ee4r  
Gi szakmunkás bizunyitványt szerzett tanulók sorsát  
vizsgulva olyan tapasztalattal találkozunk, amely a  
végzűs fiatalok ambició já t, munkahelyi kötődöttségeit  
ki#sömaciaj;.ti. P. Idu agz•ásmóraüköt /Csanádapác;a/ admi-  

nisztrettiiv  Mával bizta meg az egyik jár's si terueli"- 

azávetkozeto- 1116 József kertész 3zaicm:atn;,úr; a fogatosok-

hoz kapott beosztást. A részükre járó . : ::1ga3abb Qunka-  
bért nem folyósitották, a vezetők takintél *yf&ltósből  
sel.l4izt6k űke t. Igy termé3set:es, hogy  sorsukkal  eló~► 

gedetlen munkásaivá vráltak aunkebel.yüknnek.  
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~ paIpMrélsszffai törekvésekben - mint ere a példák  
la  utalnak - n..421 csupán az egyéni óhajok, Iane.ra kl~•  
lÜrtbü Lő f o -e,i. alkozaso4ról kiü. l akull, tir,racir3l  ni  é rtc: ki-  
tc:lc:tek 	tükr6zóönek• Ilyenek pl.* is elérhető itere-  
se t, az érvérvesiilés yerspektivai, a alitim feltételei,  
a stunknhi3],y szeretetae vonzalma stb. * 	ez utóbbi..  
~ kiLst eliiGRni., 6a at  Járás acritc sepeoebb j~+,~szb-  
Mel küxaúlies1! 1zkolQztata 63. adate#.t elemzős alb van.  
nini. A k+iíiibgben kc3 t-.,rentibilisan gazildilkodó - t 

 raiiküdik., A  leinkokipe o lalassig  

a termelő3ziivetkcazo tekbele aip 1 ilksa s::olassopor. balibm,  
kw. czli ►o,r~L'ekbari- +Aolgozik. rtz a eatczt.ó G:z o.i3zige:  
adhlailabl,jo.lentőseex el  tit/ be egészségtelen areuu•rt utal.  
UM mocialia ta,  mind az egyéni asaicgD,r az  ,3nos gond-  
ist albikBtt •  t.i. a muniLaerőütánpótl$ssal• Az  utanpb b- 

Us Aga  asatorssiji# az általános iskolát ittak  
say  sAsilivalk lekötise kvptezte. F+eltiint, bogy as 	.  
1966167. t•;:~vbeu ss iltaNiaos iskola osztályát  ~ 
zu tt, de ot t::oa =MO  419 11111=ló közül 16-1?. éle  tlArre  
otthagyták a teeselőszavetke .atat de Linden előképzett-
ség nslkiil as  fatnkataeiil:: ton helyeizikbdtek ~ . el. nd a  
volt tanul ;ke Iliad a szülők részéről eagayilliaul6  
"tLactőzkotiáe,".  *fie  tt rsallas ind.i tat  Őeaádott Beg. A  

hslysLiai tiagitdozódás 	kis passskritalt bp kősiillklba  
có~ je1au166ét hozta te2=inrc:. A szíilők ai/ ~le  
et3.nc:1.~; lQalacsony i tbmak tartja  a "parasz ti. ilik6 tu •  
a  sLoci.al is t.a szekto.rzel szembeni 	 kíala.ku-  
lászatwn a ateielikcsltebb fizetési feltételek is dumi.r31-  
tsk.  

A szocialista ss.akt ,%ror. kivül dolgozó ;rzülők a "gaz-  
ls.1dáere►^ ninden lehetőséget tell3as eíJ►Mk, gyermeke-
iket a tAbbtanulást61 visszatartottiks ass gondoltok  



azok jövőjére, enn'lfotva gyermakoik valóban hátz'á-
nyos helyzetbe  kcrülttk• A felaéres azonban több jó 
kól,essúgü tanuló sorsra is fényt deritott. E tanun-
1ók a tanyavilágban laknak s osztatlan iskolában 
szereztek végbizonyitvány t. Ugyanakkor azok is az 
egyéni szektorban helyezkedtek al, akik gyom bb kó-
poasó güknól fogva nem  tanulhattak tovább. E tanulók 
családjában - épen az ingerszegény környezeti ha-
tások miatt - a t©vábbtanul.l_;nak e  a :a egyszer a ad-
velödös iránti igénynek es a gyergOkek ó lo tpályá ja 
iránti "elvárásnak" is "rossz akusztikája" van. Mb-
ben az esetben nt mesak a tanulmányi segites, hefts 
a net ativ hangoltság leküzdése, érdeklődésük folke1-
tó e - i$  log a kiváló é:3 jó kópc ssó€gyí tanulók iránurá-
bun - a fő feladat. 

A fentiek vázlatos képet adnak arról, a4Most alakult 
a három kiomolt községben  a tovabbtanuldsble risa t 
■M vevok sorsa. ::mellett érdemes figyelmet fordi tani 
-sast aár jártisi vonatkozásban - mindazon tanulókra, 
akik a korábban vázolt okok miatt nem tanultak vad 
necc tanulhattak tovább. ;;zárinuk 2009 fő, az 196U-l969. 
években a dele osztályt végzettek számának 31,3 

Mind a szülőkkul, mind az c; rdekel t tanulókkal tá jókozó-

dó beszélgetéseket folytattunk.  amok  a,;yik vezórfona-
la az volt s  bogy gyermeklik sorsát a szülik ne saját 
t er::x3kkoiuk, hanen a ,jelen és méh; inkább a jövő szemü-
vegén én keresztül nézzék. Az alávbi adatok éppen arra mu-
tatnak rá, hogy az általános iskolai tanulmányok befe-

jezését követően a tovább nem tanulók helyzete hogyan 
alakult. 
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A tovább neu taaalókból  

A  kir:-iutatd:> 1. rovatában állók /kómiil otthon warac.lóki  
749 6- lec.;.ny.z a azám egyfelől a járás muaaer3  Qil~r 
tottságán;u igenyére, másfelől a n3i aunkaer0  elhol;~e- 
zésének szükségességére Iaivia fal a fíczela®t• Az egyé...  
ni /©gyedcsnkénti/ k:irülmónye![ aekul$ai.vo.l /abet  azt a  
jolor,ntigat .:k,tvar.íani. hogy a toviibb 	joialók 4295  
~a a l5--17. ©lu tkorra az ípaí3, asalasabl8 illip$6et  va-  
laszt;ják, noha ennél kevesebb  a  wai 	ezaaktar-~  
ban elhelyozkedók sz€taa►a firm  401118sak órdalles, M  azük- 
ségds is a konzdkvene airs11111* ,táiráciyi  tani. Av aez3gaz-  
dasági munka  ir'anti ki#ldingulat kial.akulfi:. ►►áért els;oor-  
ban nem a tanulókat terheli a .iQlelúo:k:G, hanem a beis- 
kolázással foglalkozó az4rveket. Ha  azt akarjuk, hogy  



fordulat álljon be mind  az 8.rciev.15ciá3, mind az imányi+-  

tás torún, umr néhány mez;.;gaLdasá;i 	szakmának  

- az eddiE; et:slitettok .:ellett - nagyobb mc;r;bocsü3óst,  

di fi erdz*#.al ti ame,,  elismerést Kell :1E)gadni. Mayen  
uton érbetű as el? itiodencw.:lőtt az általános iikeJ,a►i  
wakorlati okt.atásbaud, fennálló müsssabi 1aaMretanyag  

arányán kell. n! változtatni a mez4;azda3ági. jelleg  

elvnyárv. SzOl,yá,3olhat ják ezt az  aranyt as  intézményok-  
ben müködi lsak.i.wr€ik a humanisztikus és realisztikus  

jellec fQpntarta:ával a]yan iránybaki, bow  nStatednt3  
a kisállattenyenztű és t►ermésze:tkutatra3 szakkörök szá-
ma. Az eea lonn© olönyttrlen., ha az általánon iskolák  

a Gyakorlati foglalkozásaikat - büvülő ar#a<yban a  

meziiazdaaáci sLŰvetkezatekben tartanúk-, mart  a köm-  
vtstlenebu kontaktus huzziv8oktat ja a tanulamt a ue-  
z;:4ti;azcía3át;;ban dolGozó eaierekbes,a és érzelmi kötődést  
iu biztu:tit;, amely  az irányulás szempontjából emál-  
Galan no A c:lb8n,y ago lha tó  kürüloé ny. 

Az i:ieola - sellett jelentűs tényc3z3t képvisel az if-  
jus• Gi mozgalos is. Jóllehet, az uttöröcs3apatok sajátos  

módon o  13jikk wog  felidatukat, de a pá]y aválusz táo fe-  
~el íís3ségteljesa smtnlr`á;át 	eljárással seGithetik s  

01s a let 	szakmák ö3$negyü jtése, "XI leszek,  
ha  nat,y leszek?" viták, üzeiyltbel való 3sMaesibb e-  
gj►tlttL]diíficief3, az A21L'lt;gitSzréf3 legelkelsMrwbb glrakorlá-  

tetdeek az uttöríiélAilelt- szinenebte, elevenebbé té-  
te4 stb..  

A v& zol t számok emberi sorsokat  tabern ak . if:tr,yi kük a  

boldog pályatel jE.sülé3 utjára lép, mikeibwk utja görön-  
gyösaó. vtllik. Az élu  t  állandó ütamü fejlődé sével számol-  
nunk kell,  de emellett változik a fizikai mina jellege,  
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és hiudinkább ötvöződik a szellemi munkával való kap-
cuuluta. A belstható jövőben a fizikai  jelleg fog do-
minálni. A fizikai fu ;lalkoz.('aokkal szembeni ellenér-
zés ős tartózkodás egyik lagáli alánosabb jolensége az 
általános is'i olát végzett tanulók pályaválasztásának. 
°;z a nagyon lassan oldódó passzivitás epl ntettol 
arra, hogy a dolgozó parasztsáv egy ríme /aZ időseb-
be ./ még ma  te s multban gondolkodik, károsam érinti 
az iskolai nevelő k t, de - hatását tekinti - so-
kat ront a  assegooderigX szövetkezet ben és állami 
gamiMMOOMMben folyó luk minősógénw. - T hatások ismere-
tÁb az iaialai nevel 	ama 1atávd toll 
tenni azt  as  lirté kmá r5 e1 t, h „y a s pla t r-

42-2-dalol an a7a. aukeE 	tlli`sadalmi  

.V4'1 mij a kS'cló t  zézzs.tlt .nká jr  _ 	aa 
i ,yidejüleg azon oljari társadálmi hátteret kell 
tereuteli a pedallgasok mögé, amely erűsiti munk7: . juiíat, 

s  ennek tadatibem kedvezőbb kiutat tudnak találni mind-
-eon tanulók számára, akik valamilyen oknál i oltva ki-
11.1.dtak a továbbtanulási lehető s 	" 1. "Az  a  tény, 

,y a fiatalok +• főkánt az értetmieb 3. ős alkalma-
zotti fiatalok pályaválasztási töísei nem álla-
nak összhangban társadalmunk reális le'eetősbgeivel, 
nem pusztán azt tükrőzi, iwgy a fiatalok jelentős ©so-
portjai szabadulni akarnak a fizikai iunkátdl, vagy 
hogy a m;.: ztclen "anyagiasság" vezérli Őket. Az a  tény, 
is tükrölkóik ebben, hogy eljövendő éle tpályá jakkal 
segmbin mogyobb igényeket támasztanak, s intell ;ktuá-
Iis  tartalmat, az alkotás ás a változatosság, a  "hu- 
manizálts' " mozzanatát keresik bonne. :zeknek a tÜrek... 



váaektsek viszonylag gyakori meghiusulása fiatalok  

,jelontis agbpart jaibau többé—kavésbé 164/41.  kenY'lik—  
tusokat 	fűként ott, ahol eset • jeI.eeMbeak  
surusodae.k /U.  osLtal,yt vcgzettak%. lClétlezi a koIIflik—  
tusokat az a körülmény is, how a frsülűk egyes csoport-
jai  — főként a társadalmi rét:egez3clés felsőbb szintjein  
—  140MALts kűvotsiményc3k.et állitaaak a aereke4 elé, s  
lay  biöéiesn or3setálják ők.e  t„ .24  

lúman.ri.a a 	a  Ua3-  

"A ma*"  döntő szerepet tölt  be az e:.:beriség Qgós38  
tÜrtónebbben. Az embert a  munka tette emberré, a javak  
oiöállitására irányulb cólszerú taebbsnysóg különböz-
tette weg az úllatvil4g tó1."25 ki emberiség kialakulá-
sában teht döntő •aerepet van  i;.MOMkának. A sinks  nem  
t:zücs — mint ezt  láttak — az c:  r:;beri bk rs3aci.al. om 2é tf ee'_ tig —  
teloit biztQSitó tsvékenysé ~,,. Pltekintvo a rruakáva ne-
velés  e leLazóaótc31 — mert e gonc;,olatkör célja nem  az  
vi l~oa~ ~11 

 
látni, iis3l c; fügmiOibaa és kölc sö nhat.á—  

szíban ban  aam$ém alá venni az 4let ée  as  iskola kap—  
caUlatánalc alakulását az 1)61. évi refvrmtőzvény  
1006bap. Az 4=ltaldnos iskola as  mér jelentűs teret  biz.. 

"kV.  Nevelósiimi Xen~resszus  iáidgpest ,  lyv9/2 .s3z.  
 

25. Weiss  f #psészet dialektikáaMo k =nka asawqre  
a nsO■t emberrio válásáballgs Szikrrt bedierlab  
1952.  
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-  

tosit a g,;•akarlati aaiiatektatísnak. :'.anek kleret:: bexs  
a tanulók mef,ismerkedask a termelőmunka alapvető ele-
meivel, elsajátitSállt es%  iegtanulnak a aeabsaQzkö-  
zűkkel bá.nni, végső soron megismerik a fizikai munkát  
és kapcsolatba r.erulnek - iizaalátogetimoit utján - az  
élettel, a felnőttek :r►üci~nvil#siv30 A  szülők tuln; omó  
4466041so ma mar  megértc:tte 6* olfogadta azt az elvet,  
104 a kor•szerii nevelés és képzés elengedhetetlen *le-
a*  a termelőmunka, a fizikai  waíca. A  terr1el Jmunka és  
s$ iskola kapcsolata eg,y ben azt is jelenti, hogy a  
munkára nevelésben nazyon fontos momentumnak kell ta-  
kintoni az óletpálya és hivatás helyen megvé.lasztdalt.  

A mun.kúnak tudattotaáló és táasacialorat'enntartó sze-  
repet tuaZ jdooitunk. AmAkor aecfogmiilat.tiik a szocia-
lista tz:ir;:radalonn embertipessi t,  a mában a lakuló és for-
málódó, de mks a hoinap Épitésén fáradozó pllberrre kell  
gondolnunk. A szocialisbs táresdalaa sokoldaluan kóp-  

ze tt, 	embert kiván, aki 	szeru z me gbe-  
csülúst a t€Irsadaloiben. 	~-iabmir i11lmgfelii].ő élet- 
céllal rendelkezzen, becsületesen dolgozzon, legyen  
alkotó taGja u közösségeek, a társadalomnak,  végül r.wz-  
kíilk.cxijék a  jólét éx-ciet+ases  

Közismert, úoGy helyes pályaválaszt;'xi döntés lct-  
rc3jöttórrol csak  abban az esetben baesdlhetünk,ha a  
fiatalok a  nép6azdagági munkaterületekről sokoldalu  
és elmélyült ismereteket ®zereztet►• 	conk az egyes  
él-r tpályák hiilönfé ls információinak aMmmeeaieiae gotr-  
do  1 «n k,  a foiadat kőrgyüask igé rkezik de esnek a® go lüá-  
sa a valósugial snicks/  igrspreBebb. A dolog fontoss46a  
mat*  itt Sibbitag rd  esl/txárdé sze itt igell törni.  

A táreadalent te j lódésével az ország gazdasági éie te,  
a társadalmi alvkaawgosztá.s /elég ha csak a meaGgazcia,. 
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sá; szocialista átszervezését érintjük/, az egyes 

szaillet és foglalkozási ágak állandó változáson men- 
a sk 414. liben a megváltosQtt helyzetbon a pályaitI©r- 
mie3.ók szerzése nemhogy Az páiyaválssztim®al foglalko-
zó felnöttef.nelr., de a fiataloknak is lnaloly gondot o- 
111116.- illé;3.e #ng kell találni azt a kiveeltt8 utat, a:iely 
az ©g;y-egy pályára vorzatkol. ioformácilliic halmaza kd- 
zül annak az élő isweretanyasSet, egy lCtrltlaflztott 
éle tpályAr.ak in:iitó hatását gyakorolja a fiatalra, 
a:.o;ly oldönti a Lielyét a társadalmi muniumosissztssban, 
az  Óle tbeti . 

A helyes pajtavalSOStás előkészitér3í:t szo416i6 
lyaismeret MOOSSerz606ben kü3.ösiiaen lényeges  as  a né-
zőpont, :1ccy 	és a fiatal személyisége Optimá- 
lis egyen;3ulybsm leaven. As életpályák ismertetésének 
számtalan módillercível találkozunk, azok  teljes igáryyü 
áttc:kintóre e témakör keretében nincsen r,jóci `  de a 
személyes 	élményszerzé-s fon- 
tosságáról - alallyet socamilryiA allsvet:ett uton nyert 
ittformacita ticas pótolx.iat - részíetenen Moll  szólni. 

As élotpálya megismerést szolgáló SO0Mályes él- 
arMsyezerz.isuc:k olyan területét veaeziilG elemzés alá, 
amely  agy iLtézmény /Általános ISicala Csorvás/ és a 
vele 2.3 éve riapcsolatban 4116 iisawsek között f c; j ldci.ött 
ki. As Orosházi Sltdisi Tanács VB. Wüvelcidéaiigyi üsztá• 
l,ya 1965-bon felkérte a Csorvási Altalúnv:; 1;;;,ola veze-
tőit ős  nevelőtestületét az 19v1: óvi retoratürvészy 
egyik alapelvének - "Váljék szorri0666 az intézmény ős 
az élet kaipcsolata" - kimunkálására. A kapcaolatfolvé- 
telltsl ssaMbon azt a követelményt iiat:f.roztt,tk *e{;, hogy 
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a./ a közepes ós gyengébb képeaa6g4  
tanulók is megtalálják helyüket  
a termelűmunkáuan,  

ü./ az üzemi mauicirmt Mly területe  
ass ahol a pályakővetelménynek  

• aIRr e kApeeséGü.ok is uegYpleliac:k,  

Mixammallett saiilitásba belie**  venni a munk,ekörök ki-  
váálasztá:iti mellett a Nealbabröm~ +:regjeleaéaillek  

valamint azt, Lows jelöltek erejádies is k.ó—  
pissógáhez mórt erőfe3zitós optimális a..~nyu legyen.  

p CWosváeai Általános Iskola a következő üzszokkral ala-
i/Matt ki a inLlakapcsa la tott  

eat  .̀lzegedi Len és /tenderfoot,  Uzaa  

1114 Eltrtdapesti Lpitőipari  Vállalat  

0.1, 1113:ós mc;gyei Kos~ rf onó Vállalat  

AMMO Len  és KQnc3erf  o ..  tlzeui  

Az i:ntézmcany fel.edetta az volt, hem a gyengébb képessá—  
gü tanulókat moompojtataan elhelyezze.  A  Vállalat mum.-  
kaüiz# fel.elő3e p! UM bitkára - a Csorváa közsé Ji  
i'era ca  vb.  oleibivel motértósbak +P t:ijikoctatták az  
iatózmóny o;;ztilyfúnökoit a f®lbite2ekrtal. Eszerint a  
tanulók  hut hónapi,  illetőleg egrives képzési idő  után  
szakmuw:ánokká válnak. A  tanulni iáű alatt csökken-
tett brabc:.cben részesülnek ós olyan ke3vazmégyeliQt kap- 



n ake  melyek qRpabt3tanuh/oOkab elösegitik. l';st köve-  

töe+ as ü2í9$ elbelyeLés'uiicr61 gondoskodik its havi  
1.200 - 2.00,-Ft közötti aakkahért nyujt. A Kapcso-
latfelvétel me gbizhatóségira utal az a k".rUlmóny,  
2Og,y QS üzem a tanulólp* 46 lisiilaiket elvitte azok  
lama  iliguaLlaelOse a kcirdillinyek segisereíee céljá- 
ból. 1ts asses  issetői -- as  Satészlány me~3.véaAra ••  meg-  
jelentek 	as 1!)-lo-as beiskolés#,isí /szülői/  
kozáaon, ;3ISikor 22 leáiiyta.nuló felN►telét lehe tóli  
tették. Az intézmény vezetői a munkahelyen történt  lá- 
tegatás után arra a tapasztalatra jutottak, hag,  a be-  
Sato].ézottak becsületesen tanulnak, kolciugan várják a  
azaYmuotr.á:levc;l kózhozvételét. l idilla.lat elösQg.iti  
-e  tanulók kösépiskolai tová.bbtrseultailt is.  "N.T."  
eiMuló 1954-ben neu nyert középiskolai felvételt. Volt  
étlz:atftos i;;koláju juvaslataia az üzen fizikai skellera  
elkal#Iatra, 4ivil6 munkája  és helytállása clisWSOMOWSg  
aa Sim  leórettségiutette, s ma mint közópkáder felelős  
beilatásban dolgozik.  

Al  vállulat Ls az intézmény kapcsolata kölcsönös elé-  
sa$ettsé;ot: mutat.  

Dalw s i u i t~ri Iáli:zl uk  

vállalat es  as  Ic y között több éves vlszon,  
fenn. v' i l:.,1ab fiatója minden évbe felkeresi Sat 
iskolie ós 15-20 Siss1ót - fiukat - sealimankásnak aa s  
zódtot. tanulók IOW  nagy érdeklődésasi fordultak a  
kinálkozó alkalom irónt. Megértették azt az állami  tá-
mo:;atást, hoz ] ók az épitöipar szakmunl:ásaivá leintnek,  

ezért pozit.iv viszanyulússa1 fogadtak b iskolásásukat.  
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A tanulási, az elhelyezési, a kereseti, a munka  Its  
kulturalic l•>Urallebniekrő1 desalyes®rl meggyőződtek  
a tanulók és esdIeik. .sert a vállalat est fontos-
nak 	lórtyasesrtok tartotta* ♦ két  sae  /intézsény  
ós vállalatf előlegezett bizalommal ós  optimizmus- 
sal  karolta fel a tanulókat. Az iskola omben kook*"  
zatot is vállialt, his`en olyan tanulókat jarepolb  <,. 

felv;:tolreo *Lk  tankötelezettségüket gyakera  

tartották  bee  As iskola v+c:zQbn  ezt a  ltirülaényt  
a vállalat ve2eb6i előtt feltárták. A azc;mó],yisle- ►  

formálás bizonyitókát produkálta  a vállalat az intóz—  
tu,ónnyel fenntartutt szoros kapcsolat fo]ytán, mert  
a f.tata+lol.c ma tisztelettel köszöntik volt nf:;ve:13i—  
kWh szeretettel ós megbecsúló3sel nyilatkoznak  
1111064jukról ós  arról, hogy az ország hasznos  e:pitci—  
f,.ne.t  Őrzik  sagakat. I; gyengébb kópességii tanulók  
adottságainak Magfelelő életpályára juttali:k;ban a  
te3rrael6üzen e53 az intézmény szoros — fo],yaeatos —  

kupcsolaGa döntő tónyezőnek b3.zonyul#e  

iiiNga.LualLiatiMMMOMILYILLtkal  
~ intézaórl,y au • ilikilalat l969-ben tering.*# olle  
Uwe  kapcsola tot* A kosárfonó iparság DiblB fM►gyé-  
ban fellendülésnek indult. úrszágos  an elismert vál-
lalat,  és  sokat  termel oxpor.•tra. A kFapcsolatfolvó-  
telbexi az intézmény smosseagnv gondoskodási szándó-
ka ny ilvénul me;g, mert olyan tepalók alhelyezésé  t  
kórtók, "aki.k nagyon gyenge tarealsdtnyá, eredmógyük  
miatt minden — számukra e33eti:.;ge33 — mmakahelyral ki—  

maradtak, de dolgozni akartak,  us  erre easocieilis  



zetuk is késztette őket. A vállalat a tanulókat nóhány  

hónapos kópzí:aben rrsazeeiti, majd  est  küv : tüen  b0t~ 

ni tott szakmunkásokká válnak. A kjpeasi idő alatt a  

tanulók - tehetségtiktól 	égmma►tokr-  
ban dolgoznak /a gyengóbú munkét lelattabbáC a1tgy  kpt•  

s  oka  t fonnak, az ügyesebbe:: a modern ké rti carn  i turá-  

kat ké:;zit-iWo is egyéni tel jeal ►iNW Wain rész©uülnek  

bLrozéeban. ii intéaaény 196944ea 8 taalöt iskolázott  
bt;, a jeilew4404ők és sLÜle3ík 40011lyei létogatást tot,-  
tok a vál3a1m% telephelyén, majd élWvbQszaaolót tar-  
tottak osz tályki3zkissigük elütt.  

as c3orvúsi intiilaMi►ny  évente végző tanulólétszáma  
a10-130 fő. Az utóbbi 4 évet 	icí5ten gyakran  
i~#;óvá valt a fizikai /kétkezli do1F;ozők gyermekes-  

Inak more  uawobb aucúnyu - teralissete.3cn a gyengébb  
tatxrlm:tny i e rej dmétty t i e; i ::ui t a tó k ki raaradú oa a közéki.  

foku inYfmimplit Aéyzé:3c:bül. E tanulók sóvárgó szem-
lélői vo I.1iik miN ic bo ldogulás_rtzak, watcsan 1-2 évet  
a:ltalaflul eltöltüttaic. As iskolai oktatii ie  a tert:se-  
a4Minka 4010etapc:;oliia, valamint 816 kontaktus Qegtoa-  
remtbse ter:x:lvüY.atiNticel rertddkivül reetpaz lehu tő345 et  
nyujt a tanulók >sun::Arm neveléséhez. -  sőt a szocialista  

erkölcsi neveléshez i:;. A trammelőmunka és az élet köz-

vetlen 3xo::iléletén alapuló awplés eddig soha renc3el-  
kn,iaéare nea 4116 alke;slaalodi ‘mo Módszereket gy  u j to tt az  
,~eícilr~i !liveléstu;z, navel Mind a továbbtanuló, mind a  
ter;3e16obvn elhelyezkedő fiatalok megtalálhatják a  

kÁpoOséoll'.Uek -:.legfelel3 életpályákat. S ebbe:: a nun-  

3ykliar a caorvási intézmény erodmérfiyei biztató 63 ~,ron-

lammala k#MMIkilt ievéke,nyei,ertíl tanuako,Annlc.  
As oxtatási intézmúnye;k oktató-novai Munkája eg:-  

:,zóben 	rtun?..Ara n;val€s lu{-.,ffább feladata az.  
tiocz foruillód  j or. a taoulbk s z e Qa Q 	©,  
és erkölcsi szemlílf#g.k kialakitúsával at mmikához valö  



szocialista triszJcyulósuk ia fe jl6d jön. A személ.yiság-  
ZajlssLtó:a erdcaKC;boa álló tuuni.ára ncveló9 tevékanység'  
Yetnáinad. valamennyi réezterületát nesa vehetjük vi z.s»  
gil.at aló, de az élethivatásra szóló feikészitésben  - 
jelen esetben -  lc3.enelt fontoamagot tulajdonitunk  ~► 

különböakezakaó.k Masitaaorését ei3,s4, #8c1liniinehmak•  
A  aanica aesszerette tdsével au taaiottskelkmak is meg-

felelő életpálya iránti vanzóci,.l: kiforrottMftit  

400011 elcísegiiti • tanulók és a tonnrl3üzsnnadmmi  a~l-  
soma 618 kipMalata.. a  igsaolat lroradimaik allan a  
tanulók olyan 6106nyak.re .0  t erre a l!►ta*attia1t elők6•  
oúitűkedc 	vezetőknek nagyon 	itgyelniők - ós$ gr-  
aelak aMtivuritok,ra tesznek szert, astiyek gazdagát já1s  
és •ernmntik, végs6 soron icaryitó betü:.yást ualkoroí-  
va a válaameis leh4tős4geinek megkeresésében hasznos  
ás iletre se446 atla•igazitást adnak.  

Zndokoltnat látszik azonbao a tc:rcu.t:lő üzemekben  
folyó /vé.11al.atok, raez.íi;az,;argast aGektorok/ lt;toGatá-  
sok edcíigi rendszerétRíl két vonatkozásban 	i té st ten-  
nio 	elite  azt haasoztatni, how  az üzeral:atggatásdc  
h.•aae3lsasik, Mert  eats  kürülmágYt war senki nos vitat-
ja, de az szemekkel yel* kap cso lu tkere:ié sbea eaf elől  
óhatatlanul benne rejlik a tanitott isuuretanyag b6--  
titósénak as udgsailórs:df. töeanak • ha c,ua aa t/W  iW is ál-
talános jQllbgii - számoavótele, :aasfelA azonban oda  

Men  érni, iyőp az uzemláLogatás valóban hoaOájácul jon  

ig 1$41u hcl.yy pályaválasztásáhoa►e, Az üzam2litogetíasoit  
jelenleg alkaillnzott anódja 	ál,;alón:►s Jena*. PIA  
vaw az intáalany tai  jes tanulbif jslsa ;a, vamp Amy  tms-  
nulócsnoport vesz abban reszt. Az ilyen látrMlran tam"-  
l6kiizö3sé6re gyakorolt impressziók  tartós ha►efist, fő- 



`ónt pedig valamely ess ANDais való kőtőd,á®t aligha  
t.kivak gyakorolni. A tanult ismeretek búvitéJe ós  
mogszi].á.Y+ccif.táxaa, illetőleg az áletdcözQlsc;g ; :egva—  
lú,itása 	álló — didaktiKailag is lükészi.—  
t:e tt iiiMeIlitAga t,áank lovés bá  előnyösek  a p 3.yavA—  
la3ztó tagalókra, t teíeeloi,izem:i:be szervezett iá—  
r,oúatasok során két köriilwéa,yrc: kell .,ouciolnis  

a./ az uzgml€j►to -yF3ttFi:i a szakma  

/fot;lalkozis,/ isweretónek  
gyarApieftit szolgál ja,  

b./ ós jíruljau  hozzá  a szeuayi—  
ságnvvelés szempontjából oly  
fontos gályaválasztás helyes  
irtnyú előicó ,,zi tósé2xez.  

Az üzemlátogatanok Yontosaagára utaló előbbi iiri'  
te:riumban az  ay.-Jan  swat/aim  i oglnale,á3ok megizaie—  
rcíebk 061.4 teendőket kell tuaagmayosai. csak lr;c-  
togatási céllal fo] ,y Gatott kiránciulówok a  
tanulÓJc 	t á .. a Ó '4 á t awn  sagitix  alű. 
~~~,yszeriien idő ós kiir41ais '  hiágyáusu, de a uaduiók-  
re bat* vadig scam  nea lét.at►t vagy ibuil;itb auu.a.  
tbl,y amatok. gé.paorok, du tonatilikk egrü ttese augy& bem 

 

nywua.it 4,4111. /may  mar; a szakMoe.ca beni1atás és OMMON ►  

ra sra t: mellett sea  tudnax 	koticaa#,r;,lni, miligLIO- 
 

icatib arra figyelni  vagy azt a nan :aiccz:i.at kf.claeini,  
alkilyik 	ogiulkoza.zuic /5zakmajkai/ ariffi#3saa#te.  
siben doair616 tényezőül hattao ♦ jelenlegi gyakorlat,  
továbbá az iskola vs  az élet közötti kvutaktua xorsze—  
rüoitése u jabb igényeket támaszt a pályára iráxWitással  
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•zoaiOS. s ennvk elsősorban az oeitliklyfunükök ós az  

intdaMinyek zruvEilómt,tnk{it jában kell jelentkeznie. Az  
i,ntésmények ooL tá.lyfön8kei az alattagoLatból kv ntt  
jellemzések birtokáoan már az ötödik o:;ztályban k ~.~zd-
jek meg a tanulók céltudatos figyelését. swami  ór-  
eiolűdés'anek és pályára irágyuláori.nait miltttározását.  

rtivelői feladat azt jelenti*  hogy a tltarzett palyá-  
rairányulaai infumiciók *  valamint aa oaat.ályfűaök  
cíltal megfigyelt tanulói adott: X+gok birtokában megfe-

lelő tervezési alapot lehet kapni a cóltcxíatosan -drá-  
nyitott - s valóban a tanulók pályaismeretét szolnal.ó  
-  úaiaol.átogatásokhos. megfig,relóek ás a tanulókra  

jelling* f,rcuvulialik . telhasználával az álts:#nos is-  
kolák 7. As  80 aaasbéagos tanulóiból 418ppán esak #zo-  
kat kell e6y-agy kisebb csoportba iissetválogatni, a-  

kik a•r,orroc, szalen  irdnt vonzódnak, azt az onztáiyfő-  
nök megfYgyc;lésli igazolják, akkor  ezek a látogatlimit  
valóban ak tanulók pályaválasztását szolgálják. 110;40* 

 

aetbea a tanulók - az osz tályfönök irán;fi tá:;úvaia  -t.  
üzemet  butató mérnök-tectniku:, vagy manán té.jditOD- 

 

tatára utján - valóban olyan pályakötő -otivációkban  

rószesülr3cs3t*  amelyek wegerő:sitúleg hatn ak  éle tpálsyá-  

juk mc;gválasLt:áml  ban. Assanyire döntő  szerepe van a  
közös szaími.ira /rogla ► lkozárssa, éldtp&lyúra/ készülő-
dő tanulók részére szervezett  iizaaalátogatxi:;oknak *  

olyagnyira fontos e látoga►tasokat az osztályfönökiík  
ős az intézmények munkaterveibe rögziteni. A  Iel,yqz~ 

izaml4.o1ara.tefaiiok ~bghaAL,"alaLIa eiVitk t:ri-  
$Y2$ili2. li:2i114  

Az iizaralátogatusok másik fontos kritériuma a azoné-  
lyisé€;noYelósrc; ható  tényezők nélkülözhetetlensége. :  f- 
szerint minden óletpályánuk megvannak a maga pozitiv  



vonásai /pi: egy szocialista brigád termelé :ionok ered-
ményei, a kollektiva együvó tartozár-;a, a rend ú s man--
kaszeretet, a becsületesség, állhatatossá ;, szocialista 

tulíjdon vádian atb./, amely ►et ara isxol.n nevelümun-
k 4 tval kell  vowtkozásba ha:a  övül hatásosnak 
ős eg yő zamek bi zor y ul olyan végzett tanulókkal ken-
taktust keresni, akik valamely üzemben dolgoznak, s az 
iskolatarsaknak ők matatják be  munkájuk, hivatásuk szúp-
oégót, amivel szubjektive is vonzódást alakithatuak ki. 
A tanulók 61m nyct te, érzelmi ziotivumokra tesznek szert 
s$ !gyes szakmákkal való ismarkedés alkalmával, anel, 
enniesitja Őket a választás lehetőségének megkeroac sóben. 
De aíly  ben,  orcásokat válthat ki az osztályfőnök is, ami-
kor egy-e kiváló dolgozót osztályfőnöki 6rtin a tanulók 
előtt mugxfsólaltat. 

A vázJi .t kapcsolata Arstatik eredményeiknek - s ezen 
tul az orosházi jéré ►s enlamennyi oktatási intézménye 
tapasztalatainak - órtikelbse raigis azt igazolja, hogy 
a  mind  gyakoribb üzemlátogatások ma  aég nem  nyujtanak 
olyan hatást,amelyet attól elvárunk. 1:nnok oka mindenek-

előtt t 

- a szervezésben,  

- az dzecaek ma még általános 
jelle{ru és nem  differanciál.t 
látogatásban, 

- a tapasztalatok  feldoftozásának 
hiányában keresendő. 

A népruci litl i követelményeken ós az egyéni érdek-
lődésón /altalassaigla/ alapuló üzeatlátogatáookat a 
kor követelményéhez kell igazitan, ezért elvben  csak 
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olyan aaaM3átogatdaE>kat szervezzenek  az oktatisi La.  
t.ézaét;yek, amelyekben elsődleges hapgsulyt kip a pi.-  
lyara elűkószités hatásrendszerének kimunkálása. 4e1122- 

 

u  z60a  vonatkozás baa a alai,4ei  el  n pályahatást kialakitó  
üzea l-ek/ meglátvgatásqárnalg idvpoatjAt az  latézmf:nyek  
osztályfőnökei rögaitsók ema3.saterveikbe. 4iek a  7. és  
t3.  osztályos tanulók,  akiften az adotú3ógaltalti lesf.n-  

•' bb megfelelő szakma iránti  vonzalom kialakult, a  
szorgalmi idén kivül - csökkentett tmtnÁ.ai.eióbeta - 1-2  
hetet dolgozhatnak az üzemben. Wilszerütaek bizonyulna  
t szorgala időbe iktatott üzeatlátogatámok számát 3-6  
4101141lotara navelni, is iizetraekbt3  utász szükséges ela-  

80116 lyek kia►ddleiS lerszerüsaiteni, végül az a célu u-
tazások kültsigeit /vonat, autébusz/ adel$kelni. A  
személyes íaiaretasorzés fonteaságanak haagaulyozása  
mellett megkell tervezni a461 dolgozó  iYatalokkal . 

való személyes találkozás alkalmait az osZtályltúnöki  

órák sorábEa, de kiváuatosnak látszik a ped:at,-Póguaok  
rc;saére olyan előzetes üzemlátogatási lehetőséget te-  
ret+tlawii, amikor azok rendezhetik, őslaagyi j  the  tik  
mindazon - as  üzem életére vonatkozó tapasztalato-
kat, amelyeket a tanulókkal történő látogatás során  
pozitiv :otivációként tudnak  felb.asznc'a.].t3i.   

gondolatok vagon emlitést kell tenni  arról, hogy  
a tanul6iijaajg pályaismeretének 	••. ,a azü-  
lők., a píadagegusok 63 a tnreadal.va faadata isillstt -  
a tudatosan írágyitotk ri].yavglasatásaslt 	e a k  
egyik  feltétele. "A folyamatosan alagval8sitandó  
is;-.olarc3form sze:llcmóben - amelynek  41icitüze;se az  
élotközelsíac;, a korszozuseg és a .neveiii jelleg f

y.
o;~.o--  

zott ervéilyt3.iltíi ~:t3 - a pályaválasztás iskolai el~Jké- 
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sait::sE:vel szemben ma mar  az a kiivetolmény, how  as, a  
tanulók egész szemLlyisl:t;ét alakitó életre nevelóssó  
fejlődjék. Anr.ok az életre nevelésnek  középponti  fe-
ladata a Lai tanulóif jusá.; meghatározott  programba,  

foglalható pály-avála.sztasi órettségrF; nQvelése."26  

III./ A tanulói szemólYizí;€, m4gismor43 ~í; t3Lk jelcln ''-  
soge a válygvála,sztás szemvontjából  

Az íil t:alános iskolai  Rendtartás a pedag'36usok fe-
ladatai közé sorolja  azt a küteieze ttségat, mely sze-
rint „... Tvreksdni kell  a  tanulók  személyiségének  
3okolda].u*  alapos magismtrőmikre40* A sz©mélyiségfof;a-  
l(4a szerint ".... szeuilyiségast rievezziik az ©4medi  
Qaber pszichikus folyaluatainak, a szem:lyiség Allapo-  
tánuk é:; tulajdonságainak sajátos egyénivó szervező-  
dött rer2ci:azQrét."27  

A ,zemclyioba 	islatalt éva$assif& 2.egt:siotet  ku- 
tatott  es vi  tata t`ri idbrdésQvé alakalt. Oka as!  hogy az  
ember  a társaJa.lvOloan mint azuü jektua van ölen. A  
valósag jolensésmi  t és  összetett hatásait nehezen  
tudja t„írprileepian értékelni. Mivel itóletei a te-
vékenységének fő ootivumaiként is je2cl.tkosrhetnek, a  
társadalmak számára flier :jészet8z.erület; neon maradha-  
tott kos3mbos a szeaillyi,gis aegis.®erésow 	adódik  

Illastaiv;j 	AUjoiliafxsz.t,áai itiottaiepo ac vo-  
Nbee "war  Pedal.* Budapest  

3390 24, 
 

27+ ! r . 	JóaaerS X.  lbwMt► 	Uave3.4s1  ur~- 
reiressia 4044). 1966.  



a pedagógia azon problémája, hogy alanyát mIWA . UV*  
ja fel ugy, hogy a felőle kapeek ismerebolk  
n~. irányitáeához elegeaiűk l4417110k• II  110APIMIO  .1160  
szonylagosafl eredményes megoldása s ad%  a jeles dts  
a jövő pedagógusától is változatlan hivatásszeretetet,  
cúlt+adatos, kitartó és lelkes tevékenységet, korszerü  
is.lseretanyagott  valamint magaafoku poiadigiai intelli-
genciát k©vetels Az 1930-as éve3ct,31 a fejldttobb in-  
YwIseisaclsr..orrQl rendelkező 411aMlpieerl gyermek eats.  
1411,40hs$ való közeledé  ipudolata a pedagógiai tovó-  
kailOg kiiséppont já4a került. Célja a gyer:lc:k alapos  

004040ker4se, szc:mélyisógének feltárása. Mindez  abt~ál 
a t4raaitalni igényből fakadt, amely súrgeti as egyre  
növekvő„ korsg.erü ismeretagyag elaajó;titúmit és annak  
eredményes gyakorlati alkalmazását.  

hazánkban e törekvés az 1950.-es évok végétől jelent-
kezett. As  iskolareform Altal. létrehozott Tanterv és  
Utasitrís, ilevolés3. *Irv és Rendtartás - mint alapdoku-
mentumok - viiágoela leszögezik a tanulói s**MAIyi-  
ségis3neret igégyét• A RendtartA8 f.. Si-nak 	és 61.  
g-nak K/d. bekszdéeei az osztályfűnökök számiva erre  
utas3.itíist 	iagbatai-ozzák tevékenységük célját  
és k,irvonalUss4lc a mfiits,.ereget. A helyesen felfJt,rott  
és 361 végzett s3z©mélyisegisaeret az oktatás és ne-  
velós hatékonyságának oöve3,ését + aao1pi1 ja.  

A személyiségismeret a nevelésre mint alrappiilbrre  
épül, s a felnövekvő meraek személyiségére céltudato-
san hatós és teivszeriea aservezett tevékenység. "A  
nevelés sla a társsadalosl valamiféle személytelen funk-
ciója, hallo* - mint mondottuk - konkrét emberi tevé-
kenység, amelyben a nevelők /pc;dagógusok, szülők, fel-
nőttek/ és az általuk :aoza8ba hozutt toctyezők alakitó- 
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big Mesa  a ,ilexx3ékekre /gyormekekre/."24  `11t1a4—  
tltitképpe3 404# -e... a nevelés e nézőpontból te-
kintve a MOOMMilii[re gyakorolt raha.táook folyamata,  
amelynek uosin kialakul személyisége, alkalmassá  
válik társadalmi feladatainak elvégzésére**  

A  tzjxsau,ul.mi feladatok elvégzésérc; történő fel—  
készltés folyamatúban a pedagógusszere-

pe  ós f'eleliíssége döntő. Tekintettel arra, hogy "..  

.. a sokoldaluan képzett szocialista  ember  kialakit,ása  
— a nevelés a család és az iskola kiisö3 feladata 68  
fel ovséGe.s. •"29csak ugy válik valóra, bt "... a  
két tc:u,yeili r/szülői húz és a pedagógus/ iM,rmánikus  , 
egysfttaikiS~n oldja meg a feladatot, dro ba ebben  
a mucka4an ai iskola vezetése érvéryesül.g d aarxi.c—  
ta pedagógia fontos feladatának tekinti aDal Y az em.  

bereszményuii amsvalós3.~i t, amelyet a nevelés cél- 
jaként  MON Iiic elé ti: ztiias aamel fet a nevelés f  v:ly ama—  
iibat: elérni türekasiNak. lOirt aa8l,yea é ► t kell gondol—  
nunk, milyen embert Okarunk neve3lni, atlyenek legys—  
nek tulajdun:;agai, hogyan tudjuk adottságait a kör-
nyezeti hatások összetevői figyelembevételével fej-
leszteni 68 végül olyan túrsadalai.la, hasznos hiva•-  

tee  oetiiltósóre felkészitaai, amellyel a társadalom  
fQjlőde;st3t eliímozdi.  t  ja* Sintho•e;y a tanulói :;ze®ályi—  
ség megis:.lc;rc:se a pedaligeisok nevelőmunkájának egyik  
legfontosabb feladata, külön:jsen, ha ezt a követelményt  
a t:irsadalom szemszögéből kiizelitjük meg, ezért net  

2ö. Dr. &goston György Pedagógia I. Tankönyvkiadó  
Budapest,  

29. Dr.  Ágoston György—Dr. Jausz Béla Pedagógia II.  
Tankönyvkiadó Budapest 1964.  
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lehet közömbös a megfigyelő tevékenység igen gondos  
elűkósz.iteAes• TTgy véljük, bogy a tanulói SieMbiyiség  
Msi.smsiw8seasi esüksÚges e2vi kévetelm@nyekee  a  Fe-  
ilkgúgusok altaldban ismerik. As sivi követelllinpOk  
azonban kü.ics'cinhatasban kxvernyesülnde, az üsszeiú~,~-  

gésekbúl azokat kiszakitani nem lehet.  A tartalmi  
kérdések eisősendü problómúja az, hotly a szem.tá3,yitift-  

‘r  

isneret mire irányuljon, mit; emeljünk kie sit lismOm4- 
 

jzuüi nog" a sLemélyisógbül, .,ogy azt a pedagógusi  ~► 

nél teljesebben uegisStrje. Gyakran elhangzó kérdés,  
vajon a pedissigus ismeri-e: azt az ai~yagut.. sspll,yei  
do411ozik.,  rieftri-e sew ,  mint  pl. az osztesetly os a  
vase*. A peddalgua által furaált anyag azoMMO neu  

egysz+era. +as 413,45 anyac bonyoltítb, esOmer-  
hetŐsige n©hstMbb. As eddigiek iaacgsulyozaek  se l  l`  t t  
a mcgagyelós ©redmalyeinek tei jesitesso MEOW  rend -  
kivúl bofulyúsold téqyeaő rejlik, amelytől nem lehet  
eltekinteni. : aatmpiLdi.wap pb ;_uaek munkahelyhez ksi-  
IÖItAéLes Vizsgálataink 4.8 statisztikai adataink  

tokában 	ilapi tiató, lbegy /10 óv távlatöe S jár5e  
intő z.mórd e3i tanulóif juságAnak csupán évi t3 :5-2,5  `:ra 
vtíltoz.ik, ez a szám a reformt6rvény időszaka  együttes  
éveire nézve sou  több 	De  a pedaefogusok moz-  
& sa, muüWhelyváltoz6sR annál  figyelemre tliltóbb.  
Ma4arenkó szerint *•., m ss$siAgueköziissis st,tnká j:it ne-
héz lenne pontosan ezawidtba tOiialni. A poda,gcíguskzi-  
tö:►:;eg talán egész pedagógiánk legbocyolultabb kérdé-

se."  

1111 41 ~ gyesimoki►  smsMUmAiigf e j le s zti:  s f el aciataivat  
szedesii a ksrs$erilsis tliktialta követelményeket A121t-  
juk  fel, akkor  iLisreicelütt a pmdag6►guak.özösaóg ü;  z-  
szekovácsoltságiSik kriteriumára kell a figyelmet öaz-  
pontoeitani. nem lehet a pedagógusköz.:s8éggel közvet-  
le3niil i"oglalkozni anélkül, hogy ugyanakkor ne foglal- 
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koztt'nk a gyerwekekkel is, bs amikor a gyermekekkel  
v41, éppen a szülóki:el foglalkozunk, akkor közvet—  
3401 tapasztalatukat súerziink a pedagó ~,~usközösség  

tellOcf:u.ységénLk szinvonalüra, t;atüs# ok,ra is. Ezért  
a legfontosabb: mindig mindenben mE;61útni, feltárni,  

elerezni,  értékelni  a kapcsolatokat, az össZefugg$s-  

esiet, vágüi szintézist teremteni a nevelési folyam  

'At  binyolai.t ht:tt ~3.srerx3 ste ré ber..  

16111401ádásun-k az alabbi t-eriilc3 teY..cc3 iráigrul t s  

_ 
a./ a ped~sck r1UnI::ar-  

ideje,  

b./ a pedagógusok  kópe—  

sitésében tapaszta.t  

változás,  

c./ a fluktuáció  okr,ri.  

a./ A pedaGvgusok intézmt:Jr>,yelcnél töltött mun_:.aidQjes  

2 lxínap  

9 	tit  

16v  
2  ft  

3 	tf 

4  ~ 

5 •  
e •  
7  e` 

9  

10 90  

20 fő  

3 tt 
 

.~ 	.~ 

•~ "  

ir "  

1~ tf  

27 t•  

16 tf  

2.2 tt  

14 "  

15 "  
lzi "  

11 n  

16 "  



11 év  
12 "  
13 "  
14 "  
15 "  
16 ►►  

7* ~22 

 " 

1~3 n  
19 M  

20 "  

21 "  
22 "  

23 *  

24 Me  

25 • '  
26 •  

27 •  

29 
 * 

_ /  ~. 

30  a  

31 "  

32 "  

33 - 

 

34 411 . 

35  

1-20 éves szolGálati  idővel  262 fíí. 21-30 évvel 19 fő  

és 31-35 évvel  4 fa recuíelkesik+ 	li►tosikm az otoilbilat  
j<3..rús alsáfoiqa Oktatási inté zmielpiAlia mOkiidő áslomii•  
kat foglal ja Oftliban./  

b./ 19'vl—tííl érIbt:;égi oklevé11e1 rillsammsott, azóta  

képesitést Onerzett, és  továbbra i:3 az intézmények  

04  



Utssamiaba tartozó dolgozók száma 43 fő, mely as  
állo.ár'y 16,9 *.át teszi ki.  

o./ Az intézményektől való távozás okai:  

*- nyugalomba helyezett 	20 ~ 
- 

 

elbocsátva 	14 fő  
- fér jhezta:n t, :.le {,níí sült 	17 fő  

~► 

+ 

 

felmondott 

  

	 { 	

7 fő 
Faját kérés alapján 

 

 Xt~  

helyezett 	151 fő  
- clnv=, t:;letiodett imkolá—  

ból távozott 	13 fő  
- állandóan ős ideiglene-  

Mp ki jdró 	36 fa  

#lIR  szerette a nevelői  

közösséget 	2 fő  
+ kie:.:c:lé  s más munkakörbe 	7 fő  
- egyéb 	15  fő  

Az a.,  b. ós c . pontokban rtszletezett, G a nevelői  
közösségekre vonatkozó adatok komoly konzekvenciákra  

hiv já;k fel a figyelmet. A reformtörvény éve alatt  
233 dolgozó cserélt munisabelyet. Csupán az 1967. és  
az 1~ -.i6t34 vanóv mutat jelentősebb csökkenést* aer#t a  
nevelők 1 a k a s 65 riun==akriilményeiben azeró ►tyis  
e:c Lk,,,dő ,}avulás állt be. Ha a :c'.cserélődött  á11r■ 

hoz a képo:sités né].ktiíli nevelők 	;;;p-os arányát  

h.ozzá.3záni.t juk, a helyzet  0„-ro . 'alomra ad okot,y  sort en-  
nek  hatúja  mind a nevelaraunk::~ bapt,  mind a tanulmanyi  



erociraóny Nag 	 és a szomél;yi•su:g,issaeretlMla  
hátrányosan jeleathinik•- t fluktut ►oi.óra jellemző.  
tiogy a nevelúi állerdárg Jh► ,;  el  ze  t t 8&me  id 6 3zak-  
ban,  52,31/00 változatlanul az intilllileiAati1 mü--  
k$iic, de  41:95 	mintegy ké tsYwr kiegaréldddtt.  
JIB  t fo2,yoinat megneheziti a nevelői közösségek ki-
fejlődését. az eljárások egyeiges szi.ntü  al~al ~aa- 
záaát. A fluktuációból egyeAeleu követt_QZik az in-  
tóx.múnye* osztályfőnökeinek Merndó csQrt:lúdc;se , 
amelynelc 1Nyryságáro. a 41 -A-os arány rendid.viil mu-  
gas. Iin dams  figyelc:mbe  vesszük  a korszerütlen  
Pedagógiai e:l jú..rüsoka.t aiilallemb dolgozókat ás  az  
olykor erőtlen vezetői talskillNRet, u67 nem  lehet  
azon csoQ#lkO;cni o  hogy * 	képessí:,;eI: kifej- 
lesztésére 	 erCit'easzit-;seic, a tanulókról kü-  
tele3z3en kc;szz.tondű feljegyzések sok esetbon csak  
formai tel jesitést tükröznek.  

A  felmárt:sen alvulú adatok kihatás t t ~OW  
tafu13  mit1y0?Lpl. kFlall Sind a  reSejatAirYénvi. tsiliga lmi  
alaiaúokumantutseok eaértelmüeiW issirbeetelik az egY-  
sc:6os 	c:i jár.ísok 	 valamennyi ok- 
tatási intázmenyekben, amelyhez a taau:lú.k szQwi1,yi-  
iiliOnek sako).cia].0 its  alapos :~:gilsamiritse csatiakozik.  
aikk3ntel3s.idl f  c;lsm,tl !t icós'dés, ai.kt3rt* tud egy-e;;y  
oc:val4i tolektiva - weak  ellenére, hew  a Pedai56-  
i,us közdawbeet i:; mozgholiban kell 	 - a ta-  
nalói sziiíl,yisógisueret követelmény€mek ailMog  e:s 
111.10.11 ligidszer szerint =:dag,f'elei ni, ha összetétele ilyen  
~irLék~;;léliW zik.  hogyan tudja a tar4u143.  e~Yi- 
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;;ét,ismeretri cj.iilv f'e:i jecwzéseket egységbe *Spillman  
aezmekek 14. élet%vére, ha a kvZÖSAági életet a 
fluktuáció kisLri7 

A Arás 3 legnagyobb általános iskolájában öss- 
iSep►iijtÖtt tapasztalati anyag a következő helyzetet 
BOtatja. 
AS  oaztráxyfonvkük által vezetett tanuléi feljegyzések 
r2 sztc3riil;:tc:inek ue,E*v s z_i ásat 

családi Íi6 ly ze t 

v./ CsaJ.áúoil kiviili hatások 
c.l testi, egészségi állapot 
ci./  értelmi mükÖCiés 
amof érze3m3. élet 
f., )L4'7,5  336;4 magatartás 
G•/  etikai ér'•..lIk fe jlett€céGe 
ü./ e ir&  

Az o;;zt6.1yf.inöic3► f:a1j.;Lve.3se 	bmsé: e /°:3. áJru./ 
urra utal, hoGy az flak  iti;szteriiletre zömében ala-
pos, 3oko.c4tal,u ismeretagyagot rUgzi tettek a nevelők, 
mint konk:.ét téqy.k©t. Csoké3,,y azonban a. e,yerm:ke'.. 
adottságáru, tulajdonságara  mutate) köveG i:eztetés fő-
ként olyun ircln;,'bfua, hecy az osztályfőnök milyen p$— 
latíit„ milyen társadala& biay3t itél a {lyermeknok. Fel— 

ü _ továeb.., az  a bondOl.at is. }!olg a Cisiilatiliteaga— 
túsak tapasztalatai az i°olai navelós folyamatiea 
kevésbé hatásosak. .Az otthoni környezetet a podaem 
Ga3ok csak gint absy,olat ob jeistiv tF.:ry t foal& fete  
A  4.3o:.tik ggicztc:rnee fie tamely  et családon kivüli ha-
tásuk 3oixaigmftére terjed ki — m<; ,leogisp hiányos, pon- 



AOa  

6. ciEca  

F,rcs cireCCeatz,C7S c,, k' {~x,~, 	: 	~ 	0~ -  r 	
~p,  

rJ~~Ö~G G~~GQ U~eZ,0(0t~ ~iGiU2U.QÓ•G~ f~Czézrk  
r.,z(et-üQetecrcrck úe4izsatit .  

103  

J V 

F  111111i  

a b c  d  e  f y  h  

a fcuaéc: felie.gyzé  k 
resz6zr6444e4: cc. , cSaQQ',dG ~ 	, 	 : g1":  

 

b:, C:Suferden kAaciF,d fuzd6GtSJk. 	. 3?  
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tatlan, paciig a domináló cealdi hatások mellett itt  
találkozik a gyermek  olyan  befoi,jrá3okk<:sl, a:.®lyek sok-  

szor konfliktusba  torkollanak. A pedadAmmook a  szülők-
kel  folytatott eszmecserék alkalmával aakorta arról  
szólnak, hogy  miként kell - ellansulyo zUi a gyer®8k0k-  

Se *a a családi ós iskolai nevelésen kiv,A l- károsan  
neh®zed.a hatásokat, ugyanakkor e hatások felderité3c:ben  
í:s az inditóokok .aegkeresésében kissé bá.tortalactnak :._ 
mutatkoznak. A  pedagógus  9z esetben  saját sikerélmény-

től fosztja  meg magát, amikor tapasztalatai  ellenóre  
látja egy-egy glrere ►ek some**  rossz irányban kibonta-  
kozni, 	hogy felemelné szavá t a'Akroa  ten- 
denciák olden. A  ~ . 4 . és ötödik re:sztQriulot  
pitásait a pedagóousok a közvetien is,fsolai tapaszta-
latokból meritik. ., valuszok bir rövidek, de tartal-
milag jók. A hatodik re:szterület a gyermekek k.5z •s--  
sógi életere. bailleszkc;dúsük h:lyzetéra  vonatkozik.  

A viszonylas csekély ..x:gfigyelés arra figyelck;zte;t,  
hogy kiirült+akintüeb gondoskodással  kill a tanulók  

közösségi életét  érintő vonásokat ©sszegyü jteni. A  

?. és b.  részterületnél felmerül az  elvontság kérdése.  
Figyelemmel az életkori  sajátosságokra, Valamint  arra,  

hogy a tS. osztályt megelvzö évfoly w:okban összogyü j-  

tiitt tényanyag a tanulók általánus iskolai pályafutá-  

báaak végső  Ito  reális minósitését kell hog'  szolgálja,  

a feljegyzéseket kevésbé használhatónak lehet  

tent._ Az  QgYqb rv9ztoriilet - mint foi,al.omkűr -- szintén  
roses, hiszen a pszichológia  jelenlegi ismeretei a  

személyiség minden megnyilvánulására ponto® eghatá-  

ru  z ás t adnak.  

A  részterületek  felépitése, sorrendje pszichológiai  
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szempontból kevés logikai üsszc:f'dgést nyti3t. .144006  
ka,lmazott tartatai körök nom képesek átfogó ©t# WisObb  
rét ::zdmólyise{;tula jdonsd ~,'okat feltárni. Uvanis am:lg  
az egyik kissé talzottan nagy körii, addig a ásik  
analizia Oellegii. Tanulságként levonható, hogy a sze—  
aillyiski *saicholbgia alapos iaasrete nélkülözhetet-
len iv*  kapcsolatos tevékenyalg alkalmazásához.  

Az évf ; amnka legfőbb hiánya az, hogy a f al jegyzé—  
sek közvetlen kapcsolata a nevelés folyamatával nines  
biztositva. A feljegyzések részterületeire adott  vú— 
laszok elszigetelt ismeretanyagok maradtak. 44140da-•  
gógiai tapasztalat meggyőzően i;;azol ja, bogy  a ne—  
velöi celzatu L+egismerés — prugraunjának — mindig a sze—  
zaólyiség ,l "e_nsege$  jellemzőire kell összpontositania a  
fiimelmet. i.z podig azt jelenti,  hogy a  ISSismorés  
alkalmával analitikusan ós sziatetikugan  közeledjünk  

# tanulók személyiségéhez. Az erősen ki:értá mEozaik—  
szorüségfl  t csak utz lehet elkerülni, ha az  egyes je-
lentósnak tartott pszichikus folyamatokat, állapoto-
kat, tulajdonságokat kölcsönös összefüggésükben, a  
személyiség egységében ssMtiél jük, ha az ewes konkrét  
cselekedetek,  lelki fo],yaatatok, hangulatok r:u;llutt Ls  
mögött minden esetben  keressük a személyiség egí:3zóvel  
összefügnű tipikus vonásokat is.TM3°  

Az  eddigi tapasztalatok azt igazoljak, hogy ered:aó—  
nyes megiúcic3rű ős személyiségformáló pedagógiai tevé-
kenység csak ugy érhető  ely ha a gyermek huzamos időn  
keresztül ugyanazon nevelő vezetése alatt van. Makuren—  
kó szerint is a nevelÚnek minden körülmények között  
i;yökere  t vert embernek kell  lennie. Ismernie kel  1 köz—  
vetlen környezetét, a munkahely és település adottsá- 

30, ir. iur(  Lajos Utrautató Szeged  31/l%5. sz.  
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imatio a szUlók helyzetét, gondolkodásét, mert enélkül  
i/! lehetttek reális ismeretei a tanulókról. A p,Adagó-  

gµ;; kulc:32:ontosaAgu helyet foglal  el a társadalmi é-  

letbou. A társadalom pedagógiai kUvestelmikgreit, a ne-

velés céljának eszmei  és  erkölcsi tartts].sé1t küzvetia  

Fa tanulók számára. Wi.2.aszreak.cibkból itél, következem.  
tot, végvú soron megismer, amelynek birtokébal,  í'igye- 
lembevéve a Gyermeki adottságok for:aúlhatóallit, a tár-

sadalmi életbe irányit  ja Ske; ts  A gyermeki aSON6Ayie$g  
megismeréatt szo13 áló adatazelaiisnek, infbSMAció gyü j-  

tó 3nek s okOldal. unak. kel l lennie. A légy  oase kcáadós ez  
esetben az, fooi;y a szemayisége t takaró in!}osmAciók  

mennyire adnak teljes  képe t a tanulókról. 	munka  csak  

akkor lehet esadményes, ha az osztályban tanitó  

mennyi ped#gioes, a n<JvelőGQtüle# egésze kollc;kt3.y  
folad.atánake oktató-nerel$ Awtnkiii4Wi s;i,ervev részének  

te kinti a tanulók cuí:giiiitésót. Aszocia,li,.sta iskola  

fejlődése  azt  igényli, logy ez a munka a pudamógusok  
nevelői a;cmléletének  alkotó eleutévó .t..:gyen. Aga vales-

miféle kdlön dologról van  szó, hanem  arról,  Logy  az  
oktatósseveslő be7t$ketayaig folyamatában.* természetes  

feltételek által  adott nevelésl belyaeiahben, vietr-  
Mzituáciőkbtanz  családi környezetben kf.nCrjiik figye-  
lemmel a tanulók különböző a;:enyilv:Aul.ísait, s a-

zokból pszichológiai és pedagógiai k:ivotkeztetéseket  
vonunk le." ~1  

Az eddigiekb en a tanuló& 	é ly is  ég me g't. ;;ae.ró sá -  
nek móís  j=firól volt szó. Snakelike.' azonban a személyi-

ség pszichológiai árt4 lr.ezésisc:  k i'5b .0 jellemzőire  ki- 
::oy végül is a képességek fejl©sztóá;hez úa a  

teh.o tség kibontakoztatásához eljussunk. A személyiség  

31. Dr. Duró Lajos: Utmutató a tanulók szemályisé f;é-  

nQk megi:rmeréoehc;z. Szeged‚ 1965.  
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fejlődése kb. 1 millió évre tekinthet vissza. Az 

állandó változó környezet tette lehetővé a pszichi-

kum fejlődését. Évezredek folyamán a tevékenység 

biológiai formációkban való rögzülése alakitotta ki 

az adottságokat, s ezek mint funkciók öröklés utján 

jelentkeztek az ujabb generációkban. Az egyedi fej-

lődés tényezőit összevetve az alábbi sorrendet állit-
hatjuk fel: 

a./ öröklött adottságok 

/anatómiai-fizioló-

giai szerkezet/ 

b./ környezeti hatások 

/természeti, tár-
sadalmi/ 

C./ társadalmi hatás' 

rendszerek szerve-

rettsége: a nevölés 

folyamata. 

A pszichikus folyamatok ismerete a nevelői munka 

nagyon fontos alapelemét alkot ja.Melyek is a pszichi-

kus folyamatok? 

a./ A környezet hatására 

az öröklött adottságok 

működésbe lépnek. A 

külső és belső hatások 

együttes tevékenysége-

ként az idegrendszer 
beiktatásával létre-
jönnek az egyes lelki 
f o aty amat ok. , 



b./ Kb. hároméves korban ezek 
a funkciók eljutnak az in- 
tegrálódás szintjéig, aA- 
kor képessó válnak arra, 
hogy a személyiség tulaj- 
dvtteát;aive3 ► szerveződjenek. 
A lelki folyrr<iatok ne7acsak 
az egyjitis mellett lévő 
esetekben kapcsolódnak egy-
mashes, tiane3n teljes reláci-
óban is. 

`1 Ju;;asauurunciú integrációk e:rzékeltete3serkónt te- 
kintsük At  röviden a képesség, a jellem 6n az irá- 
nyul tség szerveződési kérdéseit. 

c./1i 	 szerveZ6tlt:se a iuiya- 
..ratok bizonyos ielhalrwzódásá- 
ú:3n  es  sajátos kapcsolatrendjé-
ben  jön lít.re. Weójelesu4sQ a 
személyise:v egyik  konkrét tulaj- 
doasúgat eredményezi. Fejlődését 
a fo]yematUk  állandóan v.Ls.,zaté- 
r6 Ílatasaitttt.x KoszC)[ihr:a. `.t3mé- 
aseatesen ez a hatan kölcsönös és 
wegtjatároz más lelki tevewerlysá- 
get is. Gyakorlatilag ez azt je-
lenti, hogy pl.. * uiate,.latilua.i 
c;c;nuoikoci..lsban jó képességi gyer- 
uwk man  targyaK tanulásánál  is 



könnyebben mogMegMd ja az  z-  
ezof úté sa::e  t,  logikusan rend-
szerez stn. IlyeD LyQrweA.  r~.. 
lielébe4 kedal;cíl;ua. Lend..ri_4  
oka 	annak 4rdoké bejao  

k1  a  the izawi taat  e.  

Viaaldaai16124, 11S'Alin  Qlűké--  

~~~•_ 
A képesség As  a folyamatok  
tartalmi ®zervez8déae lótrehoz-  
za a személyiség masodik Cula j-  

donsCigát.i, 11. Jellemetq 	kell  
jegyeznio  'hogy a kél,e/ligOOk  
meghatúrozó szerepo van e  
folyamatban. Természetesen a  
kialakult  jellem rá is vi.al- l.ar-  
hatás:-Jal van.  
A nevelés szempon#jáböl kiemtel-  
kedö,  hagy  a je22iiO lNab,aos<enrVi  
fo ly a:::a t tal  állandó  kapcsola-

tot tart fenn.  

A lelki folyseatvsi< eollimikre é-  
pülve a iikpaaaiiig lii a  ,jellem  
speciális sz.errvssseOso holm  
létre az i.raA:,ru1tságot. k lirimz-  
szatiatáax>kíl as irányultság M!'"  
határozza a jellea és a kepos•  
sség tendenciait, valamint  a  
folyasatok tartalmát. Az irá-  
nyultságga2 as egyes  lelki  fa- 
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Arelletqk külön is kapcsolatban  
diIibatnak:  

usnzeonvo we" ll ap i th a tó , ,.ugy #SidpMbbrendü in-  
tagrációkban is teljes a dinamikus külcsönhxctils. 30,  
vért ki.alakitásukra törekvő Wirmol,y nevelesi tevé -  
k;nység al.feja,  hogy a pedagógus ismerje az ulvviiink  
tő 4idottillgek, folyam.atok, tula jdon 	 t . 1.,3 t.m jattsit,  
aminek birtokában ade,:v,ít =abdon tudja esea‘lori:3ő-  

get iíérnyitani.  
As ember azért személyiség, mert k+ópos a körgya--  

zat?lez áa aNiapiáos, való viszonyát tudlitCSIM Liegha-  
táruzni. Wee  arra, iaa pszichikusát 3"allWa,  é- 
1ethelyzeteit felissarja, önmag6.t irányitsa ős é;r-  

té'l. je. Tehát alkalises  a tudatos önsa ~ibí3lyozásra.  

A személyisis alma  sesseibbrendübb, SOU  fej let- 
tobb ea a kftemajois # folyamat istaisbayekónt  ké-  
passé  villk arra lier. best  ilc:Wig  nagyobb távlatban  
órtol: mzze, ieliaierje k8eeli do 	ca€:l;jai.t,  
azok lényegét, valamint a vc:l .ik kapcsolatoo  fola- 
datriit. A személyiség a tevék®nységbetz, a környe-

zet állandó köicsöraba.ta sában alakuxl, változik é:s  
fe jlücdik. A pedagógus részéről ezért fwatos a to*  
vékcnysé:gi 	sakcetü a.lkzlazása fi aovelée  
folyamatábon* Igazolja e izivánul_at az is, Logy a  
gyermekek vonzalma el :3.;  sorban abba; az irénytaa orii-  

ontalóciik, a.'t,ol aLtivl.zálásuk szerveaetten bizto-  

x►i.tvn van. itt  nyilik 1aket5Oóg arra, Loa apes.  
da84gus a gyt3r3:ielialc ironzabté.t, érdek.lójiését mosLepo 
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merje, aminek alapján irrányitzsukba Yeleliísségtel jeeel  
beleszólhat.  

Amikor IOW is a  hetsér,  fot;alzult és mibealétét  
i4;yeicssünk #tecüzel.#atai e 	iZte.h3atduks hoar  # : PoAi'  
Yiol6eas sall air tisztázta. A  telimfisegen - korszer4  ~* 

tale***  -  az egvén kiemelkedő teljesitalielét és  fe3r- 
k f►sziiltségé  t értj6ic, amely a gyakorlati  éle tbeu s  #► 

eeni:a, a tudosies $s a Qüvésze;t valamely  texüielois  

Idea meg. A  pelogOgiai g3rakorlafibl jól  Matta**,  bOgY  
#eeculói tel jes -l.traény úrtelraeabee bizonyos vela szü-
letett adottaa~,;okat, más szóval Witermesttséget feltéte-
lez. A  köznapi életben ezt 	fogalmazzuk, hogy nem  
lehet .Ak:Iskibál4-akármi. De az is köztud,ott s  ;''-),7111  
t  ca L  e t s é  g  net  önmat;átaiá jött ful3zinre,  ~ 
érüe:.ében münktil.r.uci.ni  brill* A  lelünk született edoLt- 
ságrok,Nó1 azonban tuciamek bell, r ©;;,y azok na£ymérték-  
ben elakitbe66k, mert a tehetség nc3ra k-:;zen Jelent-
kezik. Az edOttscágok tehetséggé fejlődéséhez nemcsak  
Ida, 	kürryezesti feltétel is szükséges.  
Arról vaa BLlfw _logy a gyeelekben l.étnő sidattstiE,rok es az  
alkalmas karoyeze ti 	gyermek  tevékenységében  
szerencsésen találkosOOMMOw A legdöntőbb pszichikai  
pilie,nat ilyenkor adódik*  maw  er n e v e 1 8 bs--  
avatkozhat a fejiju6 gyeíesic tevéke4y410be:, felismer-  
ve beano azokat ara aciuttságeitat, eseaggli birtokában  
adekvát módon as életbe irár,yíthat3for All  +életbe  irá-  
ttyit:is al.kalmaval egy olyan dgybevág+é érliek-öaszYu:uig-  
r.;ak kell jelentkeznie, amikor mindenki arra helyre ke-  
riilhet, amelyre a legtöbb rátarmettsége van.  
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A feladat ten;ít az#  a tdhetséf;et i Si ♦ í v sOonn  
korosai, bcut;atni Wl.. •flózacf Atfaa Tudoadar.  
eGyQtet IleveléstudoeiRyi és Lál©ktatti Intézete fatal  
k.idulgoGnCt szemelyisiOssereti rendszer alkal.::azár ,át  
a saját tapasztalatok is megc:rvsitik, ezért az álta-
lános iskolák ateztr„lyfúaökei részére történő haszná-
latát javaso 1 jek. ,  
1./ A  inregilole ageb1yíeértt$ri;énetével i.zIasolaL•os ia-  

?mare  t k  

a./ Ismeretek a gyermek testi, idegrend-  
szeri fe jiödéséről ás a jelenlegi  
éllapotáról  

b./ A családi  környezet  iswerstes  
- a szülék szociális körüZ.sdg,yei,  
- a  Cst3.láa 64-ervCtzi'.ttailge. eleaka-  

megusztása és érzelmi kiessola-  
tai,  

- a coal*" etíveltségi, ernölcsi, vi-  
a/W set&  4eliemLői, törekvései,  
aSig+tlaá.qya3, szokásai,  

- a sia1ék per3azégiai kulturáltsága  
különös tekintettel n4vels.i elve-
ikre é:3 módszereikre,  

- a nevel5k és  a  szúlak együttmük:iciésa.  

2./ Az árt*c:lui :séocss ~ .,ek fc~ .i ~etYt~~~~3.lernx,ő oti.iá-  
piiigk'At  és  aktuális 6,),lgkota  

- az általános ké,pNsigat iN4pyilvA-  



a'11iia a were*  tClik@nY/gieOMf  
az érzékelésq. disL.ielés-eaAókesés•  

gonciol.kod.ás-c#!isksée-tanulás bo-  

váirbá az issuf:rctek, jártas:wzok ós  

kósr.ségek szintjo *  

- specii,lio képaeséoe:k saú ~osságai  

/watosnaGika.i, i:eEnuálirr stb./,  

- kóp 
/p
ess(:gek fe j}.esztc sore vonatkozó  

tevVt~et'yPee,i 1'Vimt3k.  

3•/~s~ ~,i,k c~~t n►,3cai e3s 441erafe41144si  ^,u.iaoms,,:;Ai.  

a./ ái taláneis erkvlos#. és ,.iellem-tu-  
1a jdünsága.irNak iiilsaint 3zc,;atartazi-  
naá. ismerete/ becsuletezrse:f;, it,ez-  

:zoncias, humanizmus, tegyelera, akarat,  

kitartua/,  

b./ i3um<a7; .hoz 	viszonya, r,isrwret,  
lelkiismeret, oze3rénysée, bassizle-  

*MA;  stb.,  

a.lmupkához való viazoays►, k;;zösségi kaar  

E;:dtEit`tecsa t  s  

d./ a riuttKiboz és tanulóshoz való vi ozo-  

nya,  

e./ az erkSlcsi és j eileiptitlajd0ilmiyspLaak  
fejlosztsi3re3 voua.tkez:, ylékouyail6i  
formak.  

4./ A  t ► c rask 3,rQgyult sílganak je11amzi,íi  

a./ dreieklédéai k6re, cdlkitázéo©i, beál- 



litódaia irt ezekre vonatkozó teve--

ko:4:Ge, törekvései,  

b./  péld akápui, ideíil je e éezmányk4pei  

Fás :azok tevékenjO éből kiragaklott  

és la Ának vallott jellemzők,  

C./ a világról 68 az ca uberrúl alkotott  
el.kepzelósel,  

4./ cinismorete, 10000vaGya, üni,r.::.ny:i tó.sának  

pY'oblőIDá3., aap.i.rend je, munkarendjó s  

e./ f r•anyul tsalliik tej  :® sztó s::re vo-

natkozó OMMONimp  

5./ A  személ.Yin ~ltaaot  főbb ,'ellt~: .i~vi  

a./ idecr+ándsPeri szerkezetének egabboo.  
ik,ut , tij;t28n ,  

b ./ a rlgyt34 . @musko 	distaemnpk, a t"it3r -  
hel.é:ar: e.k, a firadMéglk jtlloazai,  

c./ konfliktawaiiliit MOgladisi rttbsja s  

d./  az fil3.apo tAnax fejlesztésére vona t-  
Isözé tdvékecaysLgi formák.  

# személyistrl'eltAr!xsnr.lá évcken At  tartó folyamat-
nak kell 2(x.ni.r:. I^l.t a folyasatost;:tot az áltnl.áuos  
iai1o3.a minder. osztbl;rvezctálbaek és ~:zztl;; fónőkének  
be  kell tartania, mert átfogó izectély iví;cra  j:ot aeuuk  
ilyen ecetben le2k:t ké azitaci. Minden  időszak  ~ellcu~- 
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$51 nagy  jolentőse?gcQl ta..3.rr3ok, ezért a ttipaasz•ta]tok  
irásos rv~•,:,.i t; sé tü  1 naa lehet e  1 t:, rn i. r. me i;i emcaré si  
azempontok oI.apján : apott anyag adminisztrációs fel-  
h•aaz,aálá::,u az  alábbi folyamat  szerint  történhet:  

14 1'élkysz.orii tapasztalatok  
24 Valóin  okok és Ö3s7.e-  

fiig6é sek  

3.! Nevelési, oktetési in  té zke-  
cií::;ek és azok  hatásai  

4./ A  :3::emél,yiség átro,.s;ó jellenzé•-  
sére vonatkozó megá11.apitasok  

Minden tanév befeez.ásável az osztályfőnökök iiasre-  
gezzék a wessekek.r4l koHZitett évisözi foi je€-.yzése-
ket s etw« tc folya.latos átvétele a nyolcadik osztáiy  
végén egy  viszonylag  kénnyen Osszeúllitilatú si:emé-  
lyisógraj2s}t oredm$rLyez.  

rtr•/:3s..:~~c~..~1~_n4~  :ola n~.~vctUsi  SeZac;aaia_La:  
:~lcí;.:..d'al.va~•~a1^ sMt::~ tsaxt 

~ _~ . _r. rrrrwrr. ~r.wr+rrr 

1.;zocialistra t&snadnitni, rendszerünk a felnövekvő nem-  
zedék emoereszmQn,yf;nex x.é.fo .ruidlds~ib.oz a következő Al-  
talános követelményeket tánaszt  ja tagjaival szerabens  
':1ewen mindenoldaluan, hermtanikusan fejlett, eris,  
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edzett, elméletileg  .": s gyakorlatilag sokoldaluan én  
volitechnikailac hopL®tt, :atnkaszeretts, szocialista  

világszemléle;t.ol és t:rk6lcc:3e1 rendelkező, szépnek,  

jónak tudó :4öz6seí®it  ~bsr."32  

Az  ecniuu.t~evz.tt`any kiformálása t3t3 te ~trsactalttturik .t~e jlő—  
déseánek jelenlegi szarsasza sz;iikeisszeriie;n t.,elIcövetel.is  
hogy  az ismuiai nuvc:.té:; vileagaá►seti ős er .;?lesi  tar-
talmát köve;tkozoUc3sen szocialistává tegyük.  Az á lta-
lános ise.olának oldan tulajdonságokkal  rendelkező  ~—  

bar nevel:,sönelic feled.atát kell betöltenie, aki egyéni  

céljait, érdekeit helyesen tudja összehangolni a k.ö.-  

z isseg c3l3aival és érdekeivel. A szocialista emberesz-
mény kialazs.x.t;il9ában az iskolára varé feladatot a .'end•  
tartás igy i,atarozLa meet  "az iskola neyep  tgstületé—  
4,4A es azan belül elsösorban az ogatál_,~~.inöknek a  .. ~ y.. _  
sLülói tstlszal eg<veterté sben arra kell t ,;rekednie, hogy  

az adott i3kol:3ban tanulmányait befejez5 tanuló egy ■  

részt eFyénxsé.;én3k, képessuc;einek, valamint egészsé-

gi állap(Winak, másrészt  a népp.azdasáq szükségleteinek  

ttuagfelelöen v á l a s s z o n p á l y á. t,  

tastla tanulmányait.",J  
Az általnneya i>3kolu rendkivül fontwA szerepet foe-

tal el a tanulóit,juság élethivatásra felkészitésében.  

3 e folyamatban  kietael tefl expona 1 t he 1 . Ven all a peda-

gógus, vauvis az osztályfőnök szettilye. Az osztályfő—  

n3k yys,zeatű sztmt,;g biztositria mindenekelőtt a pálya—  

választ{)s elQtt á16 tanulók irányulásának erlybe2YUt—  

goltságtit rizo!•.nal a társadalmi érdekekkel, anu4lik  

32. A. V 	Luciapest,  lyü2. 

33. Rendtartás fiankón,yvk.iadó budal ►est, 1964.  
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ob jetivitásuknál fogva  meghatározó  erővel birnaL.  

"A napjainkban folyó nevelés sikerének nélkülözhe-

tetlen feltétele, hogy a pedagógusok s mindazok,  

akik az if juság nevelésén munkálkodnak, kékesek  

legyenek politikailag éri világnézetileg  érteij: ►ez-
ni és általánositani a fiatalok minden pozitiv és  
neestiv tapasztalatát, képesek legyenek őszinte és  

megf' y3ző választ adni minden kételyükre és gond fiuk- 

ra. ,.34  

A továbbtanuló gyermekek 1v;nagyobb gondja - te-

kintettel arra, hogy a pályaválasztási döntés előtt  
elsó sorban az általános iskola ü. osztályába járó  
tanulók állnak - a helyes élctpá,,yák megválasztása.  

Az  utóbbi gondot azért is érdemes kiemelni, mert a  

pályaválasztásban az egyéni óhajokból, adottságok-

ból indulunk ki, u€;yanakkor figyelembe kell vennünk  
a népgazdasági érdekeket, nemkülönben a helyi szdk-
s©glete kst. A pedag ~ gus irányitó tevékenyéé ge nem  
szakadhat el a reális lehetőségektől, arra kell tö-

rekednie, hogy az el]antmondusok, a konfliktusok  
oldódjanak, hogy  az egyén adottságai és a nápgazda-

silci érdekek szerencsésen találkozzanak. Tudnia kell  

minden peder€ ógusnak, hogy "szocialista embert csak  az  

neveihet, aki otthonának őrzi a szocialista társadul-

mat."35  Lzért "nincs fontosabb feladata a nevelőnek,  
mint mélyrehatóan, sokoldaluan átgondolni, milyen  

embert is akart tanitványaiból nevelni, milyenek le-

Gyenek ennek az embernek a tulajdonságai."i fi  

34. Az V. Nevelésügyi Kongresszus Tézisei 1969/2.sz.  
35. vr. í oston György Pedagó is I. Tankönyvkiadó  

Budapest, 1969.  

36. Az Y. nevelésügyi Kongres zus Tézisei l%9/2.sz.  
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A pályr':cra elűkiiiibii iai, álLalápos iskola oktató-
nevelő munkájában - servesen bsigyazo ;t pedagógiai  
tevókeqysógénéi foga - az, életre és a munkára neve-
140 központu8ágát laaasuiyozsiLa ebben faattos as ~.e- 
t'pet szán it  pedasistanak. Oélspssrü ezért a pedagógu-
sok szemléletében  uralkodó  n . zetek azonos ságiihoz el-  
jatrri, megszüntetni azokat az 3nom.íliékat, amelyek  
Qilyfelől a nevelők sajátos szeml.óli té búl s  másfelől a  
káraye..:eti hatásokból táplálkoaaaak4 tszek után lehet  
a padagógipsOk akti.v muüe.A íjárs tipi#eni.. ►  Timagálódása-  
i  nka  t 4.41-tanulókon kivii  1 - a pc= cimilkIMaokra is ki-
terjesztettük.  

40016r4s időpontja:  1966/69. tanév 
elb,rj st vett =  180 áltanos iskolai szak- 

tanár  
Velmc rbs oél ~  t,  ho lyzetképet kapni arról, milyen  

mélysé ;ii a tanulói 8zemél„riségí ae-

r©t, a pályaválasztásról vallott.  
szemlélet és felelősségérzet.  

1  e 	é  k ,r...sis  
a./  sorolja fel a  legfontosabb  életpályákato  
b.lmely életkorban kell at pályaválaaztáe e15k6  

té; ét elkezdeni2  
c./ kit tart felelik a yer{nt:k pályavál sztás'irt?  

A válaszok értékelése:  

a./ ;aU'rtui,tTA VII, A LLGIAAFIVSA.h13 tL:VPPALi(AK AT  

1./ Picii 6s férfi fodrász 	 d4 fő válaszolt  
2./ Orvos /ember-állatorvos/ 

	

73 " 	"  
3./ Autószerelő 

	

" 	 " 
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4./ 1Mfiebei8 	 56 tő 	velmaselt 
54' álióiö-TV szerel5 	54 „ 	• 

	

6./ arnök /ép.vegy.vill.J 45 a 	is 

?./ It • gépszerelő 	36 • 	ar 
6./ Géplakatos 	 25 # 	• 
9./ M.islerész 	24 s 	• 

104 Kozmetikus 	22 • 	's 

11./  Ápolónő 	 22  • 	a  
12./  .Villany s z®r©lri 	21 *r 	II  
13./ tarró n8 	 21 • 	as  

144 & ree:Liledn 	 17 at 	a  
1501 Mc . szakmunkás 	17  " 	• 
164/ Technikus 	 15 " 	

.. 

11.7.1., li, 8rt s$p i ixs ip ar3. s 
szakmunkás 	14 * 

10./ Acroa0gRae 	 14 at 	or  

l./ 1111110111. 	 12 	at 	" 
20./ óvónő 	12 • 	« 

21./ Védönő 	11 * 	aR 

22./ Pincér 	11 * 	• 
23. j Wolves 	lp 5 	at 

24./ Jogász 	• at 	.ar 
25./ ::secseu;igunciozó 	7 • 	aa 

26./ ; ,zinösz 	41 • 	* 
27./ ;.,aztergídlyos 	S as 	• 

26./ Gép-gyorsiró és 
irodai alk. 

2;?./ TAncdalénekes 
30./ Könyvelő 

31./ Kutató 
32./  Asszisztensnő 

4 *'  5 

4  • is 
4 • w 

4 s 5 

3 5 5 



33./ Bányász 	2 fő válaszolt  
34./ Gáz és vi  :vezeték-  

szerelő 	a  a  

35./  Gyógyszerész 	a  ~ 	h 

36./ Aliatten,yósztő,  

sporto ló, ve- 
gyész, iirha  jós,  

::knHt,L'n, fog- 
technikus, s?rÖ-  

vőmum4i£i, c1F3z-  
GZ o?.do ny-  

verzetb, szoba-  

festő, laboráns 	1  

A kapot t válaszokból objektiv ós €aegbizható képet  
kapni a pedagógusok páiy8i snere téről ős  az általuk  

legfontosabbnak tartott pályák sorrendjavöl teljes-

séggel nc:u lehet. 4 isórdés arra irányulto bogy min-  
den elLizetes inspirálás 	milyen életpáayákat  
tartanak társadalmilag, politikailag ó3 gazdasági-

lag f  olitosnak, rangoanak, vajon  válaszuk egyen 15-0  
itélc;tükkvla  vagy óvatoskodóak, esetleg lejálisak,  
számitva a kirdé  s mögött rejlő kritériumra. Abszo-  
lut értelesrLen fontossági sorrendet Pelállitaní nem  
lehet és aim  is célszvrü, mert minden életp$3,ybtt  
oa jektive és raláci.Jban kell szemlélni. Meglep3,  
hogy a podagf,gusok pályaismeretét bemutató válaszok-  

ban  big  2iF1tAruk találba ►t8►k4 Pl:s a. "pedagógus" élt-

pálya  a negyedik, az ~dvónái" óletplayer a huszadik  
sorrendet kapta. A pályák fontossdga és népszorüsége  
tekintetében a pedagógusoknak akKor kell egyertelmü  
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választ; ud.nl a szülőknek 4s gyermekeknek, ha valor  
mely pé.lya iránt tuljelentbessés áll elő, és az ér-

deklűdők '] ko1   inassága sum fedi a pályakövetelménye-

ket. Itt kell a képességek ismeretében tudatos irá-

ayitó munkát kifejteni.  

b./  MELY :L
t

.
/

'KíORBAi K2111. A PA ágiba AS L K +.'ZI•»  
`igy  ►3=.~1 1' 1~. 2.D 4l ~ 

1./ Alti. Iskola felső taWzatán 90  
2.1 Alt.iskolü alsó tagozaton 	55  
3./ Kisgyermekkorban: 	26  

 Óvodás korbans 	9  

A felnövekvő nemzik életére szóló felkészitóse a  

társadalom iejlődöesbnei• egy szakadatla&i folyamata,  

amelyben több tényszó szerepet  játszik. Ilyenek:  

- a család,  

- az oktatást ess nevele:st nyujtá  

intézmények,  

- és a társadalmi for .. ációnak meg-

felelő nópt ;azdasági érdeks  

mint a legfontosabbak.  

A p$lyavé.lasztás megkezdésére  nézve as elmélet wc;gkö-  

zelit8 élethatárokat dolgozott  ki, a g„yakoriat azonban  

mk6  egységes álláspontra nem jutott. A gyermekek nog-
figyelése mar a cealádban e7xezd.údike: s az életkor tsó-  
vmkede:sévol mind erőteljesebbé 	óvedéskor,  
11010m1 inkább az iskoláskor mar a1kaIleindlik t  kiter-  
jedtebb ue3gTi-E;yelósre, mert w  a j61 előkíezitett ne-
velési ás oktatási folyamat egyik alapkövetelménye  

minden egyes gyermek és minden egyes tanuló egyénileg  
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tUrtenő met;közeli.tesé". A gyermeki személyiség  OIEg- 

közelitóse, acz ottságainak megismerése, mely  az élet-  
re felkössf té :. nagy feladatai 	tartoaike oaakis  
szemezett rendszerben iulyhat, azt ain 2ebet kiszer-  
kitani és elvonatkoztatni a valóságtól vagy csupán  
individuumnak felfognia  A személyiség fejlődése so-

ran ált-ialiben a 14. öaz lb. életév jelenti azt az  
idApontatf  Mik+or a sit].yavdlasztás komoly jelentógó-  
get  kepo L  A pedagógus közösség jelentő!; többsége a  
13-14 &vas korra  helyezi a pályaválasztás megkezdés.  
set. A ve:lemeínyek azonban korántsem amröntetüek.  

pedagógus igy irs "Egészen kicsi korban /5-6 év/  di- 
vat  volt bemagyarázni a gyermeknek, hut;;y mi lesz. Az  

WS  a . Aaod~ irosok körében reilis választást tapasz-
taltam ug: a tsltulbk képességét tekintve, mint padig  
az elosztást. Csak el n:: rontsak hiu reményekkel a  

szülők! Kűrt~yezcst.ismerutbQl már másodikban megismc:r-  
kedünk 3r,akRk;1a,l - a sauakahely

;~

e~
~

c
~y

és f c~;l¢il.k
~
oy-z,as

~
o

~ky
- 

Q~Qa 

 

Fontos, Logy F~  ettől ~Vd minden foglalko-  
aé*# Ilyen szempontból  la aiegfelelben mutassunk be.  
hatodik osztályban mar érdeklW aek, isme: rke cinek,  de  
ta66 nem választottak. Talán ez a legalkalmasabbi?"  
A kapott valanzok mimeo  biz ~nytalaosát;i tényQzüre  
utalnak. A pedagógus kolluktiva tudja, ho gy  az é  le tre  
.kószite:s a legfőbb feladatteriilatek egyike. Mégis az  

időpont fg,ltálasztás::brrn, a tanulók nyilatkozatainak  

megitélésében a szülői társadalom véleményének hatá-

sos formálásában 	sokat kell korrigfrinia.  

c./ KIT TART plAILNIFIE A  G i :.xúW.K pAj.LTAYÁLACZTÁSÁtRT?  
101 nevelő a ecülói házra hel3roai  

a felQlbsebgeta.  
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53 nevelő a lredagbgus  
lyét ós az oktatási in-
tézményt tartja  i'ontosnairc  s  

26 nevelő a társadalmat jelöli  

fe.ei esnek•.  

A pedagógus* nyilatkozataiból az alábbi kbvetkez-  
t:etésat:  

- a sank  j,Alyaisaerete hiányUU s  

- a szülők ,na:a a ;yeenakeik in3a  tt-  
sígaibó  l indulnak kt,#: Sam  a  
koiat iaaricaviszonyha jetást szor-  
delmmeeeks  

- 10 ezulda am"  #Mrierik 'Mgt gyc:.rcu3-  

'Mo 4s 3öntáseibit MAIM  az utol-  
só pillanatbea itozzák mpg.  

~ pél" ai.ianyiL-á,* fontoaaégát ős nipenzdasát;i je-
lentőségét illetőet! *nemegyszer tört.dn$ s¢4:.r utalás  
targyalásaink során arra s  hogy a te}indeelevő nemzedék  
nevelósének tényezői .. et telnevelc:ndű sysimmit Mo,l.lett  
- a  c s a l  a d é m az  i  s lZ  o  l  a  w.37  Ex  u*  
tó  bbi tó  4y  uző felelőssége millet is  to.kozo ttabb s  mert  

az iskola €t szocialista társebeial érelekeit szol06.l ja s  

és  képviselői utján beleszól a felnövekvő nemzedék  
pályára izáz;yitásába. A pályaválasztási raunkAban  

vetitezó  a l a p  e 1ir e  k  emelhetők  

a./ a tanulói személyiség sokoldalas  

aeMere  te  

37. 	Aspotan Gwergy 	JaueZ 3.3ela ped.a068$41 1M, 
 

Tan4önyvkiadó :3udapeat  1y~4. 
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b•/ la nevelési tényezők szoros  
együt tmiik<iclit se  

C./ As  iakol.a és  a társrr.daiiui  

aservek k€p cso.iata  

Yizsgil. juk 	mit te:az.nek a: oktatási intézmények  
a  v#iIIQIt a1a?SlA1t Sa,1e33sságteljd3 vf.,rehrijt;;sa  
érdekében.  

Mbar  bizoµyitflt:4 tény, hogy "se. Oktató s  sem  nave-
l*  awtnkm ass lehet e.rt cúaényes a t  anul.61 személyiség  
alapos Ammirete nélkül. 	saély i:3é o fe j 1,.:-déa z t,  
c31t3:uZá3aill.$ tarsal; 	egesz sora, szoci- 
ológiai öa;;zefág,,~:sek egész   re:dsZere befokyásoi ja.  
Ezeknek az összefüggéseknek legalább bizonyos szem-  

grontu inmacete nélkül a tanulók magatartását, tevé;-  
ke:ysóL;é t  tényként ossisztráiiat ja a tan-x, de O-  
.é.oztiti 5ysgefü=i; ,é:3skR`e neu tud rámutatni,  ennek  izi-  
á.nyzAboa pedig  minden i;°,yekezete éu sasf.t3kdszaégs la  
Ct3a4 ~ K:etrós c: tedmenn,yal kecsegtet. A taamulói :-zearW i-  
skive a legdöntőbb hatással a cualikto tasaláa.

y~

I,w{.r-  
nest  van.  lö~3J~  ;Űri ~ ~tdla ~,(~3 ~itiS ~uii~t..3"'~G  

obaj,ek tiv i z vutsá,t,i aliat.ow.3141..Pam.  
k,rato1J` ja4acío3óT,-iaí viz,al1t ; Jól ásszeáilito#t'  
Sérdőivval, bizonyos adatok ösazeg,yüjtésével kép et  
kaphatunk a csa1á:1 szociális, kulturális, világné-
zeti, politikei. :3zintjórül, 1et;slá.úb is  annak ié- ►  

szóról, amoly tB tá ssal van a i v Llmok.Ce • 3:Ogtudhat juk,  
huby a gyermek hcgyar, viszonyul a csalad tagja3.boz,  
bisaliaama1 van-e irántuk, va gy jobban 4.rai legit  '1á-  
Seek. Oirao.kk.z;1. vagy e g,yedki  l. Képet kaphatunk arról,  
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hogy milyen indilOpkat ad  /vagy esetle g  épDes me'  
lévőket fojt  el/ a  441116d  varat- és aályav:ílapti; sa1  
kaocsolatbant  hogyan kelti fel  vow  ílanyítja a tanu-  
16 61 .deúlőciúsi körit•...  "38  

Teret:szetesen ititameulyoznunk koll azt, ho gy a kér-  

clii ivQs v  iz:,,g_.l.a  ti ~r utel 3s tt több irányban is  
véuezlietank kutatást. Ratak  Aösött eelit.;otjiik meg a  
személyes busLél.f;c:té3t, a szisztematikusan boallitott  
esal.i'lulátoGutás3t, a nagyobb iti.iszakokra maigbat£u•ozott  
feladatok tervszerü tel jcssítí:sét, a a3zíilái activa  ü- 
lt~aixat, az ot;ztál.d#;űntikök folyamatos augfillyelóet3it  
és a küli"snuiizri 	 Jelőre tegrentle•.;ett/ szit-u-  
áQ,tólsat. IAA*  elű.zmu;xsyok és mftötli Midsac3rek ismare-  
te utia as o,roBbial járas egyiicáltalÁnoa iskolája  
/Pu:sztaföldvaz/ a favetkező felacio _ tot kapta:  

- a tiGvelOte3tüle  t tege vxasgá?at  
tárgyává a felaűtagozat minden  
tanulócsoportjában az 196o. es  
Uz 1yG~ . tanévben a tanulók  pá- 
lyaváiasLtá3i indi tékr3ínak ala-

kulását 9 az eredményeket a Mt  
óv felmésima alapján vesse öys-►  

sae, majd alkossa meg  az intúz--  
mény számára azüAsóges - a ta-  
pasx.tal . atokból. adódó - 1,; ;;f.'onto-  

sabb tennivalókat..  

A falmérés az inibmaigy 172 föbői álló felső tagozati  
%anulÓjtil"3 es  szúleik helyartóre tc3rjoút ki.  

3t3. Ur.  Ró7na MOOS  Ai  sedisigiai szociológia a gyakorló  
leibig6gail ilinkAdban ACTA  MUM,-  
BITATI3 ateged 1>Go.  
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a./  Szülők szociális bely$etes  

jó 	/60,4 % 	Lanu16ná1  
r öz.:pes/20s9 /  

roses i38,,6 %  

b./ kiziilag 	ise  te  s  
Willa  /39,6 ,t. / 68 	 .. 

ellent-. 
 

/460 / 80 
	 k 

nondúsoa  

vissza.-  

nuzó /13,9 r; / 24 
	 n 

c./ ;;zül3k :aiiveltség.i azintjes  
jó 	28 

	
It  

közepes /6396 % / 72 
	 n  

alacsony 	72  

A  azülőilAz hatrisa a t  ac{ulákras,  
pozitiv /27,9 % / 48  

közümbös/4G,6 % / 80  

negativ /25,5 / 44  

A kapott a.ciatok ter=aéuz`tesen nem  abszolut érvnnyiiek,  
de  ,alkalc:iazak arra, how  valóség-relrícióban Jsözc311t-  
ilk wag a tanulói szemé4i3tiget. Az adatokban  rejlő  
iOODefüligApbeli elie;ntmondbtsok a valóo<ígos szitudai6  
bemutabblima a],ki#aasak, 0 a küvetendű utat megta..  
türezLók.  

~ 
 

szülők asooillis ha,ysu3ténesk jmulása - tekin-
tettel a tolupülés3 mer.6ga7.daoa6i jellei,©ro - ö; ► :.ze-  

n 
it  

n 
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tügg a talailótszövetkezetsk. segorLsösLst;val. Lrro  

utat a suládok anyagi helasetének G00,  16-oB ecrel-  
bed1ise• ! kbr.w  es és  rossz szociális 1aeiyeehble 16-  
vóket sut munkahelyük kedvezótleu tS1t6 teiei, Ya.a-  
noat iMikiviszoqduk éo csaiádi ipsdilkocí:Asuk tcrvszu-  
r~usá400k hiárrya alapján 	saints ön- 
ként t:i.eá3kazik a a..ociá3.la helyzet és a lilágtrézet  
vi:z okiátaic 0410bMlet éses t► u$l "úk semi he 1 yze té nok  
fekesatos jaselikaa nos  ili  sránytes jri,lágaézetiik  -  
jeSeseEn elvárható - szocialista tertalu tej lŰdé sé-  
vol . A lét mint  au gi uet:.,rozó e1 cm keyed* hat a tudat,  
u 3zoc;.iali:,;ta vil.tgue;zet kialskul:isaról. A c3allid.ok  
atmu;3zferó jában a malt ideológiájának tudati muteti-  
vam*/ ellentationciá€eokuan í:s konfli=-itusokelart nyUvet-  

nalMak Mego, A visszatauzó er ikhüsk tartoznak ma is  
aft  azok a családok. seal az idealista 'r,atdsok a  
E;yeitmekokz►úl csapódnak le. /pl.: a gyQrme:kcsk kény-
telenek Oast venni as iskolai vagy iskolán kivüli  
M  uldiisi teadelrligyelc.ens  .écilptiek az  uttöröcsapatból   

is  jeleatkeznek abba stb./  
A  sziilQk WeltFségi bzi:zt,e: naE;y®rtékii elt;ulódást  
Matat a 48zepes és alarseony bc:sJrolá:;  irágyáisi„ ~1.-  
után helártálló az a  mogil,tqpi tás, how a családok  
anyagi jóló  te  folytonosan  Maelhetii.k*  ugy ennelt a  
mitivalt,eéci 1404, Yokuzfittásébaa in jelan:ntkezllie boas.  
lege. i mazoisbb aArelíídósi igény u i;,ye;r'uc:kek t,ab* . 

nya1.á.:_ir,= is tQrMiesot:;zeriien kihat.  
A nzii3.í3i ház hatásreudszc:.ret a. n;valái isüzü+alk  

27,9 	pozitivrais, 46, W.-ban küziicnbot3t>sh 4ia  
25,5 *ban negu tivna,k í télils A kút utóbbi  halegária  
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/72,1 ji J  a#ad  a  tanulók  erkölcsi :zc,mlfiletének  ki- 
a].aiuI.áskiffi. a`.:runkk,axioz és a Qözössoghaz való  vi~►

..  
az onj árac  mind az In té zsaany cuiv e lóm►unká jáxa WM**  
ziit;let: ill hat. A raLLi.lók raiiylt+aégi Lain tjs aallialai•  
vitásialka alapul vettük  az olvasottság, a aaiiiiiteti  
railirzvénYoit Uttagatot te3.ga é8 az iskoláztatás  

## tasétty növekelk: só t. • aK,ilöi haz taat:lisrendsxeranek  
aérbikéro a családi élet tartalaaból ós szervezeL- b-  
aéi;éből k6vetkeztet:tiinkk• .jpl.s a családi  élet k.i.sp  
egrensulyozottsií;a, vildguózeti szilárdsia, az lsoli•
kol6val Azonos követelményrendszerek betart;ása i. a  
tanulók riunk.~ ji..taak ellenőrzése, az 	 nave- 
lés stb./, A :;yei.mekek fejlődésére jeler<ttiís hat-á.3t  
gyakorolnak a t;$asacialmi. t$gyezők e  +csak '~ p1•:  
a családi 	 Ennek a►izagAlata dittarenciált  
képet ad a családon belül  uralkodó viaz. nyrokr. ól,  
fűkóni, auv©r+.rekek pályavál ~ 3Lt✓asának irányitá3áról•  
Az e téliMMOrben Ietolytat;ott szociológiai vizsgálat  
/tales**.  azül3i értekezlet, salád].ríto6atán, nee.  
figyelás és a dokuxaerntt><rcek tanui.máca;gozásaÍ arra  
f3.v  ja fel a fiwelurát: , hoey a gyermekek pályavá-  
lasztf'ssa c;c a családi mikrokörnyezet .kőzött igen  
szoros etsymásrriha 'dB  traa. A 11Mkyszéná si  általános  
ASkol.ábac: ví:gze tt vizsgálat során azt elallsat3ics  

# asaládi Itatások aliint t iik.ri7'ződ  nek a gyessokilli bo-  
válbtan;uliiibnrz c;s ezek irári,y$ :>sawhangban 40.1-e az  
egy6ni ós néi.iGazd.3sr:igi érdekekkel. A szociolngiai  
vizagril.at 	alábbi eredményeket rrautattas  
IdnnQnt s , 	460 1967/66. tanév vége  

• ts. o:,z;Aly o3 tanulók mámat 107 rű  



a./ A család 	vészettségéssit baths::  
a evermek,ek páAyavglxsstasára  
Az a~~olá_~~~at 
law 104 fő ebből egyetemi végzetts,16* 1,  

főiskolai 	'• 	Sow  

kösépiskolai * 	• 41 SS  

Az  c L ;f  t+ t  «.la.i. ós  l c ~ w 6[iOls3 ~aa~tsi~ 
.rencie2kez6 apák Gyermak®i kEizils  

irnya7. 2 gyermek sax  
ir• tellektuúlis 	" 	7 	 %  

b./ alacsoay /elemi  (is általános iskola/ iskolai  
eispettség;e1 rendelkező ova  hat(Asa gyerre-  
=sat 1ovhOuta.zalásárai  
Aal. 2.04 fő euből elerei ás ált.i:ak.vegxatt-  

a:4;í  t 95 fá  
Az alacsony iskol<>i végzettséggel i++ls4014 c; 5  
apák gyermekei  
f i zi at  pályáars ti'kin.yu 1 67 Effe.nsels le X  
int U leictuál  i  s pé:lyára fob " 	$0. 5-  

c./ az 4.14ya ibsolázottságaaik Isseiga közép ös íeI-r  
s6 t'o3rl w6 3ze t t.sé G birtokában  
anya: 107 fó ebből egyetesi véggisitikAt -  

	

főiski.oiai • 	t  — 

	

kört,iofisicalale 	s 4  
fizikai pályára  irányul 1 g,yernek 25 %  
intella:ietuáli:3 	" 	3 	" 	75 ¢  
/Az e családok  Gyermekeinek azáma 4 fő ez 100 %,/  

d./ alacsony /elQmi és általános iskolai/  iskolai  
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véGZettsbogesi rendelkező molik 	rzerme-  
iceik tov; :bbtanulására:  
awe:  107 tő e.►'vbzíl elemi  isk. vli€21141110.111:  

ált.iakvlai ~gzett~:rgiit 	105 ~ v+  

fizi.rt.ai  pályára irányul 66 gyermek  66 111  
intellektuális 	" 	35 	" 	34 $13  

A  fenti pólakbal aN041Apitható,  Logy  az iskolázott  
szülők gyeíeecelhsit 	többségben t  ars:i..ttatab.  

- 	iiicolitsattságu suit  cssaládjábbi tov°ábbtamiii  
'l gyermek 73 ,°a  

- al  hakolázottságu aria. caa3.idjA,bó1 továbbtanul  
3 Kyarmerk 75 %  

- 

 
alacsony iskol.ázott:ságu :::ülíík hatása gyermekeik  

tolvtibbta  nj}   :i.sára az  

~ esete:be3ns 35 gyermek 30 55-ban továbutarnul  
~a " : 35 " 	35  ban 	 " 

A  vizscálat alapján a kedvező  iskol.ázottsigra családok  
száma:  11, itt a jól  tanuló aermekek szdas: 6 fő 54 ..  
Az alacsony 4411toli$ottaágu cselác3oit mamas 96, ebiQ61 a  
Sig  #+lsulók 8061104 26 no  s ea ,/ I6o  igi a2~.gcsony Sslto-  
lá$ottságu sdiltSk gyerieasinek  továbbtanulása  egyene-  
ac:4 aranylik a szülők iskioláz.ot- t9ágAva1, vdgyis 96  
családból 35  lrermok tanul tovább, mely a tanulók 36  

&z sweemai r€ógzettségii családból továbbtanul  
1 gyeOWt _s#400.  1061, a ,középiakolai vóget.ttseggel  
rendelkező eaaú.ádilig továbbtanuló giONMOkek am6ea:  
y  fő, slelS 90  air a elamir4:sb6 1 az i s ki.tünik, hogy az  
egyetiii vegzettséggek MOOdeikflzü szülők  

nagys6sat az intellektuális pályákra iien;yuls:it /`'j.ábsaí.  



7. aix-a  

GC  csa,Qá.d riskaedaoffsciciának hcdCZsa- a  
,  

c~ 	pá~~ea.~ izra  

1968.i-o  

.el43'vfokíC ti,s(coe.cu, véGgettiíticye2 rzrzcl,eQkeró  

c.raá cCGáe :  

Egerrat és á.acricfnos 	vicizeflsécnee  
certdeekezef csaQádf,d(  

~ 
h.,a,r,á,.,,a,  

IIIIIIIIII'  f:z~k.cc~ pácidd választó &zru,cick .uc,úrim,  
: nrc<<c Kftcú,Pis Skid  oapa.rzfc tarkclók smrrut  
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e./ A szülők iukolai vegzetts L€;e megszerzésének  3.dS- 
porit  ja  

- i'Ql szabaiuitis 4151414 	apa: lv4 aqy  a : 9`7i  

- 

 

felszabadulás  után  2 	 - 	 10  

X./ A  ct~ alúc;.ok ra+,ivel tségi helyzetnek hatása a Byer-►  

tnekek továbbtanulósára:  

jci 	oivasottsúgu c..aladt 	1  család 	1 it  
kozupes 	t• 	., 	2 47 	li 	s  

rossz 	N 	n 	II  45 	tt 	61 rt  

A  s2ulők olvapoi;teigimel itgitélé:;éncíl a küvetkQzőAbCil  
in:iul.tusuk kit könyvtári twe vagy name  milyen  

idűkosökten cserél könyvet, van-e  

otthoni kónyvtára és mennyi a kö- 

tetek szána, melyik a legkedvesebb  

könyve, mit olvasott  le utó1 já.ra stb.  

~ saiiltik olvsso t t súdinak azehas onli tása gyermekeik  

tanulaiet  eredr:éryével ós ennek hatása a tovú.bOtanu..  
lás  ra.  

;;ó_tanulAk agágyiv:  

~ 01vasot tsisse 	1 csaliibma 1 truisló 1010  f" 
. , ll.opes * = 41 w 15  "  36 111; 

r.assa " 2 25  " 16 " 2411  

Az olvasottság ós a továbbtanulás közötti  Üss4efísgnigt  

I,ayá bblanulók uránel  

akk oivasu ttiaisig #goi‘ibó13 1 csala3. 	1 gyermeke 1W 96   

• 	241 	,. 	16 	.* 	
39 R 

;roUsz 	 265 	., 	2I 	., 	32 % 

/ 6. sZí,mu ábra/ 
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9. & rCa.  

Szc;:12ék, o-eo-a.rat.Stxci, sz:ertídéz¢ 	es a.  
cyietrrzek,ek, (calt(r 	" árc..z,/c  

%e-ecsd;rthcced .  
1968. du  

tCtxí.GGta,ru.coóK sr6•na.  

• 

  

   

/~ 	

/ 

JL  

~ 	

/ 
   

~  
30 -7  

65  ~ 

razz 
	

közepes 
 

162. 40-  
taru,c.Qó S;.t r. sa 

100 - 
	

3  d  400 '2'0  

go -  
—  i 

6o -  

	

— 	 / 

	

30 - 
	

/ 
/ 

i 

!Q - 
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g./ A  :;zülói ház szcclálís hatása a gyermF3kek tcvább-  
tatxzlásárai  

jrlábbtagulók arán  
intellektuális pályán  

~ jövedel . m#s 5 cealádbál 4 cyormek JO  %  

" 	32  

" 	r0  

lovc-tbk),karutlfik a.-~átdji  

fi211:a1. pályán  

ai jöv^edel%:3üs 5 cc31ádbó1 1 cyermek 20 %  
közeges  " : 9bi 	 " 

.k2:J1ÍI 	tt : 4 	" 	 2 	" 
~  50 ~  

!~  

h./  '. több gyermekes csaliolok hatása a továbbtanulásra  

1-+ te1LdIELLai 	=Wad.  

kkiiitt_ vc e~.k...  
i groomete$ csalitiból 26  

imladds 1u0 10  

10 fű XIX 	16 fa 	Ű2%  
~ Oweruekes csmaidból 4u  

család: 100  s  

17 fö 42 i, 	23 fa 	5d  

gyar=iek®s családból 22  
család: LAO  $ 

 

3  fő 31 % 	15 fű 	69  

4 és több  04401111Akdbei1  
19 csalads 100 %  

3 fő 	15 	16 fő 	és5 g  

/9-13. ábráit/  

közei-es  " : 9U • 32 

1:32 Z " : 	4 .r  2 

66  N  N  



oeo«,.roasiliq 
 

4968. dv  

~ — 

•  •  
:++ , 	 1 ), +•b  

(w:apea 	pc  
oCLhGc.SolS644i GsaQd  

1969.467  

30  

20  

1 	 I 	•  
rcssz 	(drapes 

0C-`Q.SalS(íLáebC. Wcac.L  

300  

80  • 

- s3 - . 

9, &rc,a,  

a =dad mciveetz6ge f~,eleize6iriek haíára  

a  wetrnekek ectvair6fanuastira.  



iQ.cdrca .  

.~~ eznuzlék aaz,ruga a 	' ~C-ccr ~ 
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	 1968.  40  
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So  

!Ct  

140  

30  
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/ 	I  1 

~ 

cos. 	káz¢pes  
o-Erc1400144 c,sagad  

o,ó  1969.év  
-- — — ---- -- — -------- 3t4  

/ 1 

oE't ttJC~lcR~cn. 
 Tar 
	r 

703  



66 tanuf.;  A- 4.7°ó  

2 tan.<-4,6 
 , 

/ / 	 50 !;,%•,  

/0  

60 —  

11, u.dra  

a  su;cati ház stodcifis habit.= a fizt.k,aa,  

1966  .  ecr. 

' CO  

90  

Oo  

i 

/ 

~0a ~ 	~ 
2.6%,  

/ 

5 	 gg 	h 

s0 

k̂ i .."' f ii 
( _ , ~  

1969.   áv.  3 tacuaQé  
~ 100 yo  

0,0  
~ 

d1 ta.c~ucAb_ ,-  
W829•  
/ 

T 

 

/ 

98 	 J  

közePcf csaacc  
~ vr 



-  

20 — 

6 a _  
'? fA 

 ■ 50 °c  

\ 	i 
~ ~ 

5  

~ 	1 	I 
a:rc~ecCac~su  család  

4969. iu  
LCchiMazRU.QOiC szánta  

_  

a SzLGQŐL  rGG(z  S 	i Acteá,sQ Gr.Z, L2 -  
6zeeQktacteGS páC 	Lic~(,~SZ',~ t`U(,~i.U~!'•C 

td 	~~"""  , Gr,CiUG  
1968. év  

~ ^ , 	, 	,Szein  «L  



26 GsZZLAA.t.  
-too  ó  

22 cszacu&..oL  
loo * ó  

?9 c,srizd  
1oo°/.  

'S; u  L'ra  

a c,~sa,eá,d ricakságurzak h.a,teGra. a  
qt~nzekek 	` 	" sáccct -  

/966 éL•  
c.rae«Gc flaximsacka.,  

	

MET  ~ 	 .  

	

. 	, 	)~ci vá,~u.:~-{~ iCt,udóic  
~~.í~  frziur ac  



I  c3  ö  p o ti  t s  —1964/69. tanév vége  
—  ny ulc adik c,  sz t.Zí ly i5 tanulók sz $r-  

aR; 106- 0  

a./ A család iskolai ♦égzetteegéssik Wawa gremiEeir  
pályaValasatz.t:3érr3  
A családfő iskolázottságának rzatálla rközép, f E1. oói—  
foka végzettség esetén/ a t90116111011t továbbtanulásit-
ra  
~as  lul fő ebtől eggeteaí végaettségüs 1  fő  

fdl#olai 	" 	s  ~ e• 
középisr.olai. 	# S  

Az eigetemi és f3iskolai végzettsdc;gel rendelkező  
apák gyeruaekei közül  
fizikai pályára iranyul 5 gyermek 100S  
intellektuália 	" 	5  gyermek 	S  

b./ 

 

alacsony /elemi 6c.- általános iskola/ iskolai végi•  
zettségE,el rendelkező apák hutása gyermekeik toy .bb-  
tanulására  
~  lűl fő ebből eleni és ált•ia::olatL végaettségü  

1101 f8   
alacsony isis.olai végzettsó€rel rendelkező aPtik 

 

gwermekci közül 	 . 

fizikai  pálys►ra iráqyul b3 gyermek 82 $  
in tel lektuái   s 	" 	].íi 	n 	18 PI'  

~ 

c./ Az  agya iskolá2ottaft,inak hatása kSsip 41. t+etsdtcirt 
 

iaicalai végzettség b#gtok;~ tuan ,  
sins lcks fő t, ebbel he  te  .di 	ze  t t  séglis Sii  

főiskolai 	" 	• qv °
. 

középiskolai " 	t a  

/1=#. sz. ábra/  



G,, Uerrú é.s áPfaQci.nes c;sk,acz,e t ,éCjzeet;6ggeQ 
eru%ek,eLó c.stzPá,d,GóQ : 

—.139-- 

4ff. ab-ca. 

Gz c.s-alr.,'cá es 	" - 6f,s- ' " 	fasa 
cz wtrn,eicek, pc*Gocriaatasára. 

ige9.617 

a., Pees6 fbkú. i,rke-e;,i aigzeű,ttsigg¢Q terzd,eekezá 
c,sa,Gácfc,ae : 

EMIF f,:,,c.kaz 	uc'sQaazáz- tana&  szcúnut 
irafcite(Ctudfis 	valaszió tccrLUPcic szánuv. 



- 140-  

családokból fizikai pályára irúgyul  
0 gyermek 0 %  

intel1t ktuilia 	° 
3 gyertek 100 %  

d./ alacsony /eleidi és ált.iskola/ iskolai végzett-  
sér;ge1 seDdelkező anyák hatása gyermekeik tovább-  
tanuláaisas  

an;ras,  10U fő, ebből elemi és ált.isk. végzettsé-  
gü 105 fő   

családokból  

iiT.~►i pályára irányul 67 gyermek 83 %  
intellektuális 	n 	lb 	n 	17 ;  

Land  az aj,ák, mind az anyák i ,kolui végzettségíaik  
uiegállapitható , hogy az iskolázott szülők gydrelisik  

továbbtanulását szorgalmazzák.  

- jó i:;kolázottsáGu apa meile;tt továbbtanul  

5  gyermek 100 2°  

- 3ó iskolázottságu iteda mellett továbbtanul  
3 gyermek 100 ;  

- al  ucsony iskolázottságu szülők hatcísa gyermekeik  
továbbtanulására az  

	

 
esetében: 16 gyermek 	17  

	

Aug esetóben: 18 gyermek 	17  

A vizsgálat alapján a kedv04  iskoiai. vé L;ze tt:3éggel ren-
delkező családok száma: 5, • családokban a jól  tanuló  
L„yersaekek szán:jas 5 fő 100 %. As  alacsony i;;kolázottságu  
családok száma: 103 s  840,51 a jól tanuló gyermekek szá-
ma: 19 fő lü 	Az alacsony iskolázottságu szülők gyer-  
moieinek továbbtanulása arányos a szülők iskolázottsá-
gával, vagyis a 103 családból lti g,yenao3k tanul tovább,  
mely a tanulók 17 %-nak felel meg. ;áemfaivel sem kedve- 
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zőbb e osaládokt,ól a 36 L'aitlók száma, mart mindüosze  

19 fő s ez a gyermeklítea/At 1W1-a. Az egyetemi vé c;-  
1044még(3e1 rendelkezi Cssl€aciból /1 család / egy wer-  
s1110t tavcúbLtanul, ez 100 ; r-nazs fe1e1 mug, a középis-
kolai végzc3ttségG3l biró 4 családból 4 gyermek tovdbb-  

ez összesen 100116 A YQlm©rs arra is rávilá-  
giL, hogy az eQret{ail lideNtts4310581 rendelkflző szülők  

gycumciei in'k~.íbr az 	piij►ákt•a irányulnak.  

e./ a s"zülf.;k iskol,ci v6g-rre#:tAige megczerzieónek idb-  

pontja  
-  fQl€.:abululás elűtt: apa: 106 anyavili  

- 

 
felszabadulás utin : apa: - anya:  27  

f./ 	ú.üvel tsc: g,i. 	l.y..e t:é nd.k hatdsa a g,yor-  
ueiak továbbtanuláséme  
jó olvasottssu család: ; cia.ldú 	3 II  
közepes 	* : 12 " 	$1 • 
rossz 	" 	" : 93 it 

 

A tovibbiakban azt vi z sgal tusk, hogy a sz; dlJk  olvx 
sots miként hatott a gyermekek tanuld nyi  balyze-

1+e is tovább tanulásáve:  

.~F? tfurul~k azikly as_ 

olvaaa  t L ságu ae446060111s 	3 családban 

5 
16 

3  

• 
41 ~  
17  ..  

f►  s 12 	"  
.~o ooz 	" 	 ! 	 =  93 	n 

Az ol.vaso t y:xíc, és a továbbtanulás közötti 83sfiot4ggiss  

tOVábbtíY.+il,l~k p~Fi~as 
Mr M Y ~,~  

.~ o2.vasottséEu családból: 3 család 3 gyermeke 100  
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k:ices  olvasottsága családból: 12 család 7  gyermeke 5ii  ^' 

zu sQr  	.. 	" 	= 93 " 13 	" 	14 %  

g./ A szülői bits  s.ociáli Aa t_a sa a E;yencieKek tovább--  
tanuldsátai  

~avább~anuló~. aranzas  
intellektuális palyáa  

jöve.ieiW ayi+éudbóis 7 család 6  gyermeke 84,11  
köze+4a  " 	• 	#  as  » 	17 	" 	98 11  
Juan a 	.. # S  

lo1filableaulől swilivAL  
ii•r.ikai pál,yan  

~ jövedaaü tsiYláEdull: mow  a  memmoke 	%  
kÜ zt2D 9@ 	

,. 	_ 943 	n 	82  

~,, , ;~. 	N 	~s 	= 3 !4t 	" 	l0u ~  

h./ több  gyetwike s cc:al &dok haté sa a t  ovábLtanu-  

	

lására 	&bru/  

	

In~l: ktu~l3,s: 	rizikais  

1 G,yeilld[es Ceal eadbó l  
clg csalid!  

	

5 ore='r:~; 11, 17 7, 	24 gy4rmek b3  
 jJ 

2  Gyermekes családból  
44 c  sul.úJn.: 100  

13 	n 	29: 	31 	H 	71  



15.cí:mz . 

C~ c.sacicC rz,aq4s "  ~ 	77,a,aftt  

ciugerrrze~C¢k 	o-dc6G 	" áca .  
gc15g 6,e  

4és t•t4  
cicsecrn ek_  11  c--cacu.í  

vole,  

3 gciecrnek,  2Lt csaiád  
1P0%  

171111I111  ietfeefelCtuit4"5.  	pákláf zr•Nn.utó tanuQcic  7222 tczc%a,c.  

2 cicicc n zck:  cAsaQá,aL  

10o o"  0  
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3 gyousekes családból  
24 csalid;t 	%  

5 gyermek 20 i= 	19 awes& so ~ . 

4 As több g,y. családból  
11 °N1á+á* 100 %  

10 	It 	91 %  

A családi kÜrnprezQt miivolődési viszonyainak hatása  
már as első pillanatban fel .hiv ja a figyelmet arra,  
hew a szülök iskolázott#ga domináló tényező a  
gyermekeY, tovfabbtanulás'! 8zándékábqns k tlrizsgált  

évek mindegyikének  számadatai arra iettataiak, hoLy  
a jeub isicolázott:,ácm sz:llök gyemeeheistie AkAra  
irányulása kedvezőbb, 7t3 $1 $11e tőled; 100 	As  .apák  
kedvezőtlenebb iskulíj,zottilea utZieanaá hasonló ta-
lajt teriut a arermekek tcsabbtanulásl.Y3+ ,a  fizikai  
jellegü pályát választó tanulók axúnya es  esetben  
70 ; - : és i32 között mozog, mi, az intellektuális pá—  
ly3ra mind:issze a tanulók 30, illetc52,es 13 >>,-a  

nyul.  
Az anyák helyzete ennél rosszabb. A két  év adatai  

alapján mindössze  7 Dő rendelkezik felsőbb iskol.a3.,  
a z:im ped.ii; /103 és 105 fű/ alacsoairabb 9égzett;.k i;;el.  

az a körülmény, hrGy a munkaviszotyban nem  
áll() anyák aránya — legalább i3 a vic.iÉ3ki településeken  
elég asp,.  Wok as awl* a maguk 	végeettsi•  

~,éva.1 3gerói kevés inditékat tudnak ac.tn# ggermekoik typo  -  
dates pálygválaeztásához. A vizsgálati agyag össz.e--  
iügt;esei arra is rávilágitanak, hogy mind az alaceo- 

1  n 9  jú 
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nyabb iskoiázotteigu *  saiad a kedvezőtlenebb körül-
mények köz:>tt 618 csa16.do!s gyermekei gyengébb tanul—  
mlnyi er.dmérvt érnek el az a4onoc3 koru, de  jobb xelté•  
telek mellett élü társuiknál. k rossz iskolúaottságu  
családokban ?? 	illsLtilog 18 % a jó tanulók a.ré.tr,yas  
s az egyetemi 65 lőiskolai végZettsóg.i családokból  

a továbbtanulók arétya y() afi ii 100  között mazor,  
sa: nben a 36 	illetőleg  

r'.iil'vn :flEkycilme  t érdomel a  szülők iskolai vé gze t t—  

s€;ge Be~ gszerzésénok időpontja. 14 éves Mora  gyerme—  
kek szülcinek 81etie.ora 34  ós Ab é év ..őzött moaog„ ll  
szülők tulnyomórészt elemi  iskolai végzettséggel ren—  
delkezuek, Uéh/xnyan a felszabadulás után szereztek  

$ltalános 	végzettséget. iííi :.:koj ui és e&ye—  
te:li. 	rendelkezők száma együtt 21 fő.  

A  család kulturális  viszonyainak eg;{ik mutató ja a  
:3zi;ilük o ivaesstts Aga. A szülök i:;kolízs  ,attaiip► de  '-; a—  
sottaigo lLt)ztitt van iigsz.efügg€ss Ó3 ez 30k vanztkot,ás—  

bt.stz axva40►  lmayzetüic mealaisozottfsagéra is atal. itl—  
tal€ioan a magasabb iskolai végzettségi-N1 rendeik4z8  

sm.ilők  olvasottabb $s ezt az igényt isbrosztik f el  
g„yermekoilcbrri, sőt ! gycrnekek helyzeti elunvben an-
nak azokKa1. Tzalcaben, akik a ic.ilt+zri4n,yek kielégit6ee  
ael.l.t3tL' s3cs ; ; üzociália gondokkal is küzdenek. A jó  ©I— 
v:3;lüf;t:áígu családokban a jó tanulók aránya lUU %,9  
miL; a kőzc,aueseknél 36 	illQtcsle;g 41 	s a la gala.  

cgoxyab5 a roses Olvasottsága családokban 17 %,  
ille;:óleg 24416 As iskolázottság és olvasottság olyan  
bé nyezőlc a..:e lyeknek tra vá : ~í t vitatni nea lehet. A hul—  

ta.rmili8 nyomsín a gyermekekben nemcsak irányit•ott r:rr'sdl.as  
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hanem öntevékenyen is felébred a müvelődé3 iránti 
igétly, s ez a pá1yaoriant<.cilibri,n is  meg ilv(irnzl. 
A j6 olvasetts«{;s csalAdoksól a .neeraie6:©k tovíbb-- 
tanulAsa 100 5-on, a közepes olvusott9águ  
ból 39 illetőleg 5-44;o, min a rossz  vagy  em4ilta3.ári 
rzom olvasott családokból csupán 32 X és 14 ;' kiván 
ta.tz'wlmanyokat ibl,ytatni, de azok  Is Mint  az ipari 
ás mc:z:k;a.zdasigi :;•r:3=- unkézicLps6slisir. A asaSsinaisi 
:lltalánou lekolában végzu t t: vizsgiZali arra is tényt 
d®ritett, bogy s továbbtanulás cosmos arányban sall 
a szülák oliMmü t tságübíl r rodí; iatástéla; ez3vol . 

családi 3m,tástéqyerz5k egyikét alkotja a esalád 
Ssociális helyzetének 	l.iárem kategóriát 
ballett meGíllapihern.ink ahhoz, hogy behatárolt vizs- 
sótlatot le%en tartau:i.. A megvizsgált családok 
4,c, A-a a 36 jóvade:imü, 91,7 	a kiiz►.elpe:: is 3s7 :'}-e► 
a rossz ,j5veislig9 kategóriába tartoznak.  A bit óv a- 
data ebben a vonatkozásban alig túr  el  elplistól. Mint 
arról  korábban is szoltank, ebben a köz:41gbon s 36 ós 
rosnz jüvedelmii családok aránya között nagy kül6nbség 
nincsen. ::z természetesen ö:;aaeftigg a raes5gsa,daeAni 
szeKtor orGsüdéoével.. A csaliiok jövedelmi holyzote 
mint mo;;iiatár -zó túnyc3ző, jelent5 s és (;1 nem  vitattaiib 
iiatú.ssal Ur a gye:.me:sak továbbtanulására. Tévedés vvl- 
na arra gondolni, i:og3r • jövedelmi ttn;;•c:::űk kizáró2agoaM- 
:súc;ot birnak, hiszen ezeket cszd;l.:. ef;fütt &n ci.s37.ha ►tá- 
sukban lobot szemlélni. A jövecie:lmi tbnye .ők  nem egye-
dül és n.:m ikiizvetleriül hatnak a w+fAakx•a, hanem a 
többk téwesőve1  együtt. $bböl a:.•ra 1•ber következtt+ni, 
hof;y a jó j3vedalmii családokból a tanulók  60-100 7r-at 
a kcizw es jüvecielmi.i családok rydilel:ei 30-60 	az 
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iLntollektuAli; pályákra. mig a rossz jövedelmii csa-
ládokból a fizikai jellegü payákra a tanulók csu-
pán 50;;.~ati készülődnek. A  család nag~ságára vonat-  
kozó adatok  szemléletesen mutatják,  hogy a gyermekek  

szálank növenec:ésével mmcsak a tanulók tanulmányi  
er. c.~én,y ének st#nvQna,1.  a siil.lw ®d,i  hanem a  továbbtanu-
lás  iránti igány le stngcál. Ez aszerint és olyan  
mértékben alakul 	csökkent  aailyen arányban  
nő a családon bellii a gyermekek  swam.  

Az  itt vázolt adatokból teruPs ze tesen nem le  He  t  
olyan érvógyü merAllal,i t$sokrrt tenni, aa:lyek t  örvégy-  
sz<;rdek, é s minden 	közepette szabályos ri t-  
ma;;ba3n bel - 6vc•tkeznek. Arra azonban fel  kell figyelni,  
.. J ;;;~ a jelenlegi gazdasági és kulturális feltételek  
mellett misa több  egy családon belül a gyermekek aLá-  
m,a.s ez arniki iRsyobb anyagi 4Witvolési nehézséget ró  
a nmaltidra. Bs  a körülmény a ta7ábbtanuaisra is rányom-  
la bély%;é  t.  

A  két intézményben lefolytatott vizsgklAt az eddigi-  
aál e rötol;josebbQn i runyi tja  figyelme t arra a nagy  

#zarepre, amelyet az általános iskolának be kell  töl-s  
tenie. 

 
Eszerint kézenfekvö e  feladatokat né ~,*egyszer  

összegezni ós legfontosabbakat kienelnii  
a./  "A gyermeket  érő revelűhatások egyöntetü-  

a05érzE:k megszervezéséért elsősorban  az  
igkola, a legfőbb nevelési tényező a fer  
ölős".  

~ Tovább növelni a r;zülők pedagógiai kulto.rá-  
jit, s rajtuk keresztül a mrermsteic tanu:lmá-  
gri erei11i11Iwfare é;:> pályaválasztására hatni.  

4004‚  Minden  iutC:zruény biz tos it sa a li galapvc:t3bb  
nevelési tényezőknek  harmórsi.kus együttn:ükö-  
cáését a továbbtanuló gyermekek adekvát pálya-  
vulae;zt,:~ :.:a érdekében.  
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V./Üsszefoglalás  

Az álGalAnos iskolai tanulók pályaví.clasztá:,tí nnk  

alakulását bemutató témakür néhány fontos jelenségre 
 

ba aktualitásra hiváa fol a figyelmc-:t., iiarg3ulyozni  

lasántuk, hc3~ ;y a  piklyainflaalltasi aev0llillulkZ.ban a  
Wismek személyiségét ®zAmtsú.amc habits  ért, amely  
irF3n„-vuláol* befolyásolja. UCY véll jük, a pályavála:.;z-  
tits lc;hc: tósigoi t ti#ssada3ii átalakuláaur~% alupve tóen  
megváltoztatta, a dolgozó osztályok g.,yeaMokeinok  

tovabmtanulá..~a korlátlanná, vJlt. Wu-satiable roMiiink  
gazdasági limükségletei *zonúan ma 	date,rsináli  
tényöa%kint hatnarlgo miért a két brdstazono;am65 egpsos-  
totóaa kOVubbra is italtozatlan je;lentö:ógü. Wok  

gye70MbOmételével a pitl,yaválasztási tevókonysóg leg-
fontosabb tennivalóit a4ÜV e tke: LOkben foglaljuk iiszr  

sLet  

-se/ as  alLtalános i  :;kalikk ~as &vinJ'l.-  
tia aevel3mcuikájétt  soi~► ~2yü1-  
tQbbó 63  fe  le  lcíeség#sljoMbbii kell  
tenni;  

b./ v .i_amennyi oktatási  intézményben a  

1010416k Olptpályára való  Ql ~ké:;zitó-  
Oik air  at 	19aszttsl;,•b ~~~::3 k ezd:íci-  
Skip s oats tevékenységet az  isko-
lai pál;,' av$laaztá :i f 4.L e 1 .}scík a  

Iola' tagozat minden os2tc-ílyf4n3kó-  

vsl 1Mpigoljak össze;  

c./ el kaal érni, ho;w az esztál,yfánakak  
/bolaástve az osLtá.11tÉ! tunitó  
tanárokat is/ minél mélyebbre New  
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satak a gyetrsoki személyiség arigler•  
merésében, a képesNegok rcdlia far*  
tárasában;  

d./ a tanulók szemólyi se n ~c1c ó5 kóPQs--  

sigsineY. leginkább meg1:elelZ élet-

pélyara jutásban figyele::.be kell  

venni as egyéni és uéty;azcic.isági or-  
debilitat e  és mindest a ncvelósért  

felelős tényezőkkel ösazh .anGraa kc;ll  
hozni;  

e./ a pe;da,gógiéra és a lél€:ktanra pedig  

az var, hagy a if;y e:rmek#. 8a+emí:ly ioég  

aagi:;ca.+erését szolgáló mődeserek  

minden pedagógus vérévó vólSanak ás  

az eddigiek mMllat:t tovább mélyi t-  
se3k e tevékenységet.  

As iltaláno:; 	i,élyatrila►eatasi ncvelőmLU.~ká  ja  
csak ugy lesz ertLaényes, ha  az a tanulók adottságainak  

alapos ismeretén nyugszik, ha életszerü es mindig akta-  

ails salai1. Az élet:pélyák tartalma  és lcörii].me;:nyei, a  
tar►u14k lativez34ie Oil3lkítiizóse3 ►s a tas1tídcak it_;ú ny-  
azintjse tervet 	tlkél:zelései él.iunddati •áltoznalt és  
alakulnak. Az általános iskolik pedadosskazcisségisasit  

tehát mincteLek álliináó imeratóMn, az egyén és a kő-  
zösség érdekeit egyaztint szolgáló távlatok egybehango-  

lása alap j;`en kell kibontakoztatni a tanulói személyi.  
AO*, mert a ,jövő  szocialista embereszménye csak igy  
alakulhat ki, amelyért ne:aesak érdemes, de kütel©seft  
is dolgozni.  
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)-t 414x4  
Tonctréglátóiparúau dolgozók  

havi keresetének és mellé-  

~ jövedeL.̀ ének alakulása  
1969. között.  

4i. tibra  
r.;zül.c; túsek alakulása az  

1960-lyEi9. 6vekben az oros-  
h ~ zi 4árásban.  

J • 4z  `'ra  
A]_talánot; io ►wl.ák együt't:s8  
ós U.  0.  tanulóinak lé  tsaftw  
alakulása 196(}-lyti9. évekbaie  

4 . a_ Yaa  
L l tútl 6.nos 1:;±tola:i tanulmányai..-  

kit  befejezíi. do  tovább nem  
tunuló g,yerauKC;k ltrtszágiSek  

altikulá:io az lyr ' r9. évek  
dstmoE;ráfiai tükrében.  

r •  

A tovit*  aNa tanuló .;yermekek  

tanu146110 Oredcu:nyárek alakir- 

54. oldal  

~?. 

n 

t~t 

69.  a  
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láz~a az 1960-1y6`>. évekre  
terjedő id szakban. 	71.  

A. ábra,  
Fey  éltaánoe iskolai icr  
té7.elay o::'L tályfünökei ál-
Lai Vezetett  tanulói fel—  
jeeplése4 r1":eLterületainek  
tel jevités3e.  101.  

A caal.ád inkol.áz©ttaázAnak  

hat.ísa a cd ernekek pályavá—  
lasztására. 1966. év.  

#3. ec b.ra►  
:;zülők olvasettsk:i szintjé-
nek és a f,yetine.kek tavetbetanu—  
lánának i:öIcs3cinhatá:3a. 196o•  
és  1969. óv.  

9. abra, 

A család 	helyzetének  
hatása a `;yelmailkek tovúbbtanu—  
lá:::ára. 196101044•69. óv,  

129. 	 It  

133.  n  

lÜ. ábra 
Jó tanulók aránya a c3a1 dokban.  

óv.  134.  n 



n 135.  
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oldal  11. Abra , 

A :.zi.l 	l:Az szoCiálie hatá—  

va a fizikai pályát válct:3..tb  

tanulók tcnrábbtanulára.  

17i:x-19 39. óv.  

12 • M..  
s ziilői hűz szociális ha-

tása az 	p4—  

1yAt választő tanulók tovább—  

tanulására. L+C/6--l;ú'). óv.  135.  

13. álIMt   
A család apolisimrals babies 	_ 
a Gyermekek  temmább taaalitikoss  
1966. év. 	 4,70  

ábra  
A sit1hd isk.ol{izottaágármiit  
holds* # gyermekek pélmOMAAMO!-  

thAilli..3.96`j ,  év.  139.  ~ 

JAWWW1  
A coal.áci rza¢;ysát7Inak hatáua a  

mrC,iiekak t ova bbtrinuláoá  ra.  

1)69.  év. 143,  fi  
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14 Mrs 1gaston György:  

Slot Dr*  Az ;oston György— 

PedagógAs 1.r. 56.  és 12FS• I4p  
'L'anki3araiedó P,uisiesiip  1~iit 

Dr. Jauss 'Ala: illagOgia  II. 
46. és 161. lap límkvnyvki—  
adó iátsdapest;  1984  

Sat  SA r►. Agaston  

4./ Dr.  Ágoston  

Gyüilry  s  Az  iskolai és az iskolán  
vüli 

 

nevelő té4dezők, szc;.rvQ-►  
ae:tek szerepe. eGyüttmükiidé—  
sük saarosabbá tétele. 6.,  
7. és  U. lap  

 Y. ;levalásüc;yí F :on;resszus  
Budapest.  1969/2  

Gyóttyl A 1Ro osztályos gAmméstumi  
taaw.lbJc körében eígastt. a  
ha4atias nevelés eisidayeit  
vizsgáló felmérés tapasztala-  

tal.16. l
h
ap

/y~  r   ACfiA PA .:D?'.G{JCt ~ .'• 
f_ 

 

WCICA Szeged,  1;~  

5•/Általános iskolai jeGyzőkőnyveks  türzskvnyvek és  
dakumentáci6k. Orosb#'ii járkfts  
19 69. évi irattári anyaga  
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G./ Bólyai 1=ó044 MOMMényköpok, példaképek a 14--le  
éves fiatalok  óletóbazt.  
213-217. lap  Yedaliftáai  

Zzemle I9Ci2/3.  

7./ Dr. G. Claws- Dr. H.  Hiebschs Gyerca2;pszicho-  
1tSg*i. 292-293. lap  Ak.acié-  
aid tiadó ;3uciapest, I954  

0./ Csirszka Janos:  Pályalélokttfn 120. lap Gondolat  
Kladb ikudapost *  1366  

)./ Dr. Duró Lajost Utmut:ató Szeged*  1:XJ-5/51. 5. le,  

14./ Dr. 1 r', Lajos: Utoutató a tanulók sze0141914100 10  
nek elegismortwólialki  levet ' 
Itaigmanji ás Lélektani  Inté-
set Szeged, 1)65.  

11./ Dr. GefTesy Yiss Pals A  giemilyísé,;rűi 195•000  á. 
Magyar 1'szichológAmil beak,  
lsadaiJes t i 1963•  

Havas Uttónés Yályaví:►la3ztási t:amiessiilti rend- 
szerek 401 oidamerak 31-46.  

1ap Yodegtsstai ;,zemil.e 1 ~)56.  

1:;./ Dr.  Kardos Lajas:  Általános pszic21oló0.a 291. 1.  
'1"ankünyvlciacl,ó BIiftMt , 1965.  
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14./ Kiss Tihamírs 'i:letkorok pszichológiája 176. és  
160. lap Gondolat Buda-

pest. 1966.  

15./ flevelósi Terv 136. lap. Tankönyvkiadó Ludapest,  
1962.  

O .I`:3Zá; ,os .Pedagógiai Intézett r.evelieesca 2d6.  
63 267. 10. Tankönyv-
kiadó i3udaplst, 1967.  

1'7./ Mutikakvi Maiaiiisimma Ftí],yaválaaztúaí TanAc:}-  
ac3ds 15. lup Beftest,  
19W/1. száll.  

lo./ Ravasz J:ínoa# A  amaar nc:ve].+is története a feu- 
dalism**,  é:; a iap4ttlizraus  
korúban 46., 105. lis 17ö.  

1€+p '!' ankö nyvki adó Budapest.  
1yG1.  

l9./ Póku3fa2igy 	ALigewtia.sztó tE►nal$k pálja►ismer-  
re  te  47. lap  isigya~r lecincó-  

:. ;ia i904,a• alm=.  

20./ Rendtartás az 
 

á1tali-nos lakoldik ♦3 a GimCkí2iii::luk  
i.do.á110 1bIgkiigyvisiadó Buda-
pest,  1964.  

21./ Dr. qózsa kbat A pedagógiai szociológia a iffeicorlb  
pedagógus mtniQl jétee 216.ós  
27. lap áM# PAIMAGOGIO►  ~! 

l''YGI:ULClGtCR :311mpd, 1944•  



22./ Su,  I+. cubinateins Az általános pszichológia  ala,p—  
jai 956. lap A.kacllmias.i. Kiadó  
l.ludapest, 1964.  

23*f Vieosiicá 111161,y: Bevezetés a mez6gaLClasd31 munkaló—  
lektunbe  
1625gazciF:ság,i Kiad6 ! ~c3apestf  
ly€i`T. 

24./ :úr. ifeczakó József:: I. 	Zenei táeveléFsl Kon—  
Yercncía Győr, 196t3.  

2,410' 1%nterv ós itasitús az áitalAnvs á:;kolák szamara  
2.  lap Tank;)r,yvk iadó 3udape sto  
1963.  
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Dr, Duró Lajos elvtársnak  
egyetemi docens . 

Tárgy • 
~ J~~4~  O Q! sl.lgo l' II a  

MeI1.1144.• I db< disszertáció  

Ilel 	en  

Professzor Bivtárs !  

Mellékelve 	 J- inos .'!Az .alta7.ánoz. .violai •tan Ilók .pályaválasz••- 
.. tásáxó1..." 	  

cimü doktori ért kezését tisztelettel felkérem. hogy azt megbirálni sziveskedjék. Legyen szabad  

Professzor. Elvtárs szives figyelmét felhivnom tanácsfilésünk ama határozatára, amely a birálat  

elkészítésének és benyujtásának legkésőbbi határidejét a kézhezvételtől számított harmadik hónap  

utolsó napjában állapitotta meg.  
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'Sors z. 224/1966. psz. 400 db. 


