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BEVEZETÉS 

Az erkölcsi nevelés elmélete és gyakorlata 

azon a feltevésen alapszik, hogy a személyiségben 

kialakithaták azok a komponensek, amelyek a későb-

biekben a társadalom igényeinek megfelelő magatar-

tásra irányitják az egyént. E komponensek a peda-

gógiai irodalomban a terminusoknak széles skáláját 

adják: jellem, akarat, ösztönzők, autonóm morál, 

motivum, meggyőződés, attitüd, beállitódás, orien-

táció, szükséglet stb. Bármely fogalomról legyen 

is szó, a magatartás célirányos szabályozásában 

betöltött funkcióik közel állnak egymáshoz. 

A jellem kialakulásával az individuum cselekvésé-

ben a személyes megfontolások és elhatározások dön-

tenek belső inditásból /ösztönzésből/, autonóm mó-

don. Ezért a személyiség orientáltságának, az ösz-

tönzők bensővé válásának kialakulása sarkallatos 

kérdése a pedagógiának.. 

"A kezdeti periódustól, amelyben a csecsemő még nem 

tud beszélni, és semmit sem tudhat a társadalmi va-

lóságról /azokon az ösztönös hajlamokon kival, ame-

lyek mások keresésére és utánzására késztetik/ a 



felnőtt korig, amikor az erkölcsi és logikai szabá-

lyok már annyira belsőkké váltak, hogy maguktól az 

egyénektől származóknak tünnek, az egyén fokozato-

san átalakul" /Piaget 1970/. 

A külső erkölcsi normák személyiségen belüli interi-

orizálódása tehát autonóm erkölcsi ismeretekhez ve-

zet. Az objektiv életfeltételeknek az autonóm morál 

kialakitására gyakorolt hatását vizsgálva egyes ku-

tatók kiemelik, hogy a nevelői behatásoktól részben 

független spontán tapasztalatszerzésnek nagy a fon-

tossága a gyermekek életében /Bronfenbrenner 1966/. 

Kohlberg /1966/ viszont elsődleges jelentőséget tu-

lajdonit annak, hogy a morál fejlődése azoknak a 

normáknak az elsajátitása, amelyeket a társadalom 

tár az individuum elé. E normák feltárása során a-

lakulnak ki a személyiség belső morális standard-

jai, amelyek motiváló szerepüek, s ezek tulajdont 

képpen az elfogadott értékek és döntési elvek alkal-

mazását jelentik. Egyetértünk Juhász /1961/ fejte-

getésével, amely szerint az erkölcsi magatartás 

fejlesztése "megköveteli a normák világos ismere-

tét, az itéletalkotás képességét s az érzelmektől 



és az értelemtől vezérelt meggyőződések kialakulá-

sát". 

Egyébként valljuk, hogy genetikailag szoros össze-

függés áll fenn a személyiség magatartás- 

szabályo-zó egységei és az ember szükségleteinek rendszere 

között. A szükségletek a magatartásszabályozás min-

den fázisában és a személyiség determinánsaiban meg-

határozó szerepüek. A szocialista pedagógia kiala-

kulása óta központi kérdésként vizsgálja a jellem-

fejlődés utját, és közismert az a ,  felfogása, misze-

rint a jellem az erkölcsi magatartásnak nem egyik 

determinánsa, hanem a legfontosabb magatartássza-

bályozó faktor. A kedvező magatartásbeli változá-

sok magyarázatára Jausz /1960/ megemliti, hogy az 

értelmi ráhatások nagyban fejlesztik a gondolkodó-

képességet, továbbá segitik a helyes értékitéletek 

megalkotását, utóbbiak pedig stabilizálódó jellem-

tulajdonságokként rögzitődnek az erkölcsi struktura 

részeként. Ágoston /1961/ szerint pedig a kialakult 

meggyőződés a személyiség stabil komponense, amely 

tartósan meghatározza a magatartást "bármilyen 

helyzetben". 

A meggyőződés tehát magasrendü ösztönző, lényegében 

"hatékony motivációs rendszer" tt /Kelemen 1967/. 



A domináló magatartási motivumok a személyi-

ség meghatározott orientáltságát váltják ki. Ez az 

irányultság ad aztán a személyiségnek aktivitást, 

célratörést, valamint függetlenséget a külső hatá-

sokkal szemben /Bozsovics 1966/. A morális autónő, 

mia létrejöttének magyarázata ilyenformán mélyült 

el az irányultság fogalmának a bevezetésével. Az 

irányultság lényege abban áll, hogy befolyásolja az 

ember egész erkölcsi életét, vagyis: determinálja 

az individuumnak önmagához, az emberekhez, saját 

tevékenységéhez és tevékenysége következményeihez 

való alapvető viszonyát /Konnyikova 1966/. 

A szociálpszichológia igen gyakran használt 

fogalma az attitüd. Meghatározása Allport /1935/ 

szerint: "Lelki, szellemi és neurológiai készségi 

állapot, amely  a tapasztalatból nőtt ki és vezérli 

vagy dinamikusan befolyásolja az egyénnek mindazok-

ra az objektumokra és szituációkra való reakcióját, 

amelyekkel kapcsolatba kerül". 

Hiebsch és Vorwerg /1967/ ugy fogalmazzák meg, hogy 

az attitüd "... a személyiség stabil reakciókészsé-

ge meghatározott szituációkra, vagy szituációkomp-

lexumokra; jellemző rá az a tendencia, hogy szabály- 



szerüséget és egyöntetüséget vigyen az egyének élet-

módjába". 

Ugy véljük, hogy az attitüdre vonatkozó fenti defi-

niciók csak lehetséges, de korántsem kimeritő meg-

határozásai a fogalom tartalmának. Az attitüd közna-

pi értelmezése elsődlegesen érzelmi viszonyulásban 

/tárgyakhoz, személyekhez, eszmékhez/ véli a jelen-

ség lényegét, de felhivja a figyelmet az értelmi és 

akarati mozzanatokra is. 

A pszichológiai kutatások - elsősorban Uznadze és 

munkatársai - azonban feltárták, hogy az attitüd 

fogalmának jelenségköréhez már az érzékelés és ész-

lelés szférája is hozzákapcsolható, s éppen e kuta-

tások eredményeként célszerübb az attitüdöket komp-

lex viszonyulásmódoknak tekinteni. 

A Szovjetunióban folyó attitüdkutatás alap-

jait Uznadze /1971. a, b/ vetette meg Gruziában a 

Tb4iszi Állami Egyetemen az 1920-as években kez-

dett munkássága révén. 

Ma már ugyanitt egész pszichológiai iskola foglal-

kozik a beállitódás /attitüd/ pszichológiájával. A 

beállitódásról kidolgozott Uznadze-féle általános 

elmélet Freud pszichoanalitikus irányzata "tudat-

talan"-jának tudományos koncepciója, egy olyan 



"nem tudatos" mechanizmus kisérletes alapon történő 

megragadása, amely mechanizmus a legkülönfélébb 

pszichológiai folyamatok meghatározója. 

Az emberek létezésükhöz a történeti fejlő-

dés során egyre több dolognak érzik szükségét, egy-

re több tárgy kerül az emberek érdeklődési körébe. 

A szükség aztán mint szükséglet tükröződik a pszi-

chikumban. A szükség és az érdeklődés kielégitet-

lensége esetén nyomasztó feszültség lép fel, amely-

ból kezdetben kevésbé határozott dinamikus tenden- 

ciák származnak. E dinamikus tendenciák tárgyiasulá-

suk révén tudatosulnak, és a tárgyak az individuum 

tevékenységének egyre tudatosabb motivumaivá válnak. 

"Szükségletekre és érdekekre épülnek rá az eszmé-

nyek" /Rubinstein 1967/. A szükségletek, az érdek- . 

lődés és az eszmények a tendenciák összetevői. A 

tendenciákon belül a beá.11itódást külön mozzanatként 

kezelhetjük. A beállitódás függvénye annak, hogy az 

egyén szubjektive mit tekint fontosnak. 

A személyiség teljes fejlődési folyamatában az ál- 

landóan alakuló beállitódás a személyiségnek olyan 

poziciója, amely determinálja cselekvéseit, s ez a 



pozició szükségleteket, vágyakat, érdeklődést épp-

ugy magában foglal, mint világnézeti jellegü fel-

fogásokat és állásfoglalásokat. Uznadze pszicholó-

giai iskolájának kutatási eredményei szerint a be-

állitódás az individuum célszerüen alkalmazkodó ma-

gatartásának tényezője, nem tisztán szubjektív álla-

pot, hanem az élőlények olyan modifikációja, amely-

ben az objektív tükröződik. Ezek  a kutatások azt 

bizonyitották, hogy a beállitódás nem a magatartás 

következménye /"eredménye"/, hanem előfeltétele az 

alkalmazkodó magatartás lehetőségének. Prangisvili 

/1971/ szerint: "A beállitódás nem más, mint a 

szükséglet és az annak kielégítését szolgáló szi-

tuáció kölcsönhatásának pszichológiai tartalma, 

melynek alapján meghatározott irányu cselekvés jön 

létre. A beállitódás ugy jelentkezik, mint a relá-

ciók strukturája, aktivitásra ösztönöz és igy tevé-

kenységben nyilvánul meg". 

... arra a kérdésre felelve, hogy mit cselekszik 

a személyiség, mi lényegében a jellem tartalmát 

vagy irányultságát /napravlennoszty/ vizsgáljuk 

meg" /Kovaljov 1974/. 

Az erkölcsi nevelés területén az utóbbi 



években egyre határozottabban és egyre mélyebben a 

nevelési célkitüzést ugy határozzák meg mint érték-

attitüdök /értékbeállitódások/ kialakitását az in-

dividuumban. 

Hazai pedagógiai irodalmunkban, különö-

sen a;z utóbbi években olvashatunk egyre több atti-

tűd vizsgálatáról és elemzéséről /Bábosik 1975, Bá-

bosik és Nádasdi 1970, Ballér 1973, Harsányi 1967, 

Hunyadiné 1973/. 

Az értékattitüdök az egyén magatartásá-

ban értékkategóriákat tükröznek, értékek interiori-

zációjára utalnak. Az értékattitüdök segitik, hogy 

az értékek az ember érzelmeinek és cselekvéseinek 

irányitásába beépüljenek. Az értékkategóriák /jó, 

szép, igaz, stb. fogalmai/ tulajdonképpen tudati 

visszatükröződései az értékhordozók értéktulajdon-

ságainak, s e kategóriák fontosak szabályozó szere-

púk révén az emberi együttélésben, a kooperációban 

és a kommunikációban /Murányi 1974/. 

Az individuumra jellemző értékrendszer 

jelentősége pszichológiai és nevelési oldalról egy-

aránt lényeges, hiszen ez motiválja az egyén visel- 



kedését, biztonságérzetet kölcsönöz az embernek, to-

vábbá a környezeti hatások és a legkülönbözőbb szi-

tuációk az értékrendszertől függően percipiálódnak. 

Az ember szocializációs folyamatában alakulnak ki 

az értékattitüdök és értékrendszerek. Az értékatti-

tűd orientálja az egyént az adott társadalmi prefe-

renciák elfogadására vagy elvetésére, az elfogadás 

vagy elvetés értelmében való cselekvésre. Az érté-

kek megitélése történeti kategória osztályjelleggel. 

Nem annyira az általános értékkategóriák változnak, 

hanem ezek tartalma módosul. Az antik görög poli-

szokban a városállam java a legfőbb érték, a kapi-

talizmusban az individuális utilitás, a szocializ-

musban a társadalom egészének gazdagitása és ebből 

a gazdaságból az egyén részesitése. 

Osztályjelleget tükröz, hogy pld. a hűbéri 

társadalomban a földeauri-lovagi rend értékrendsze-

rében magas piedesztálra kerül a dicsőség, bátor-

ság és az egyéni méltóság; a jobbágy értékrendsze-

rében pedig a türőképesség, szivósság és engedelmes-

ség. Az értékek, a személyiséget orientáló preferen-

ciák, tulajdonképpen motivumok. A személyiségben a 

különböző motivumok tartalma, ereje, strukturája a 

társadalom erkölcsi normáinak hatására és a nevelés 
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közegében formálódik; egyes motivumok dominanciára 

jutnak és meghatározzák a többi,motivum hatásmecha-

nizmusát, s igy alakul ki' a személyiség erkölcsi au-

tonómiája. 

A személyiség erkölcsi fejlettségének hü mu-

tatója, hogy  benne  az irányultság mely fajtái ho-

gyan és mekkora mértékben találhatók. A személyisé-

gen belül általában a kollektiv és a személyes irá-

nyultságot tekintik alapformának /Nejmark 1963, Ja-

kobson 1969/. 

A szakirodalomban rögzitett kutatási eredmé-

nyek alapján a jellem - orientáltság- beállitódások 

/attitüdök/ - szükségletek kapcsolatrendszerében a 

jellem az erkölcsi magatartás determinánsa, integ-

rálja a hierarchikus felépitésü ösztönzőket tartal-

mazó attitűdöket és irányultságokat. Utóbbiak az 

egyén érdeklődésének és szükségleteinek megfelelő-

en a személyiség cselekvésének jellegzetes irányát 

határozzák meg a legkülönbözőbb szituációkban. Az 

ösztönzők forrásának tekinthető hierarchikusan ge-

neralizált szükségletek végső során tehát a szemé-

lyiség etikai lényegét /a jellemet/ meghatározó bá-

zis szerepét játszák. 



A személyiség erkölcsi magatartásának faktorai 

/szabályozó rendszer/ és bázisa vázlatosan: 

JELLEM  

Személyiség orientáltsága 

Beállitódások /attitüdök/ 

Ösztönzők 

Bázis : életbeli tapasztalatok, valamint a ne-
velés által kialakitott materiális és 
szellemi szükségletek rendszere 

A szocialista pedagógia  kezdettől fogva a ne-

velés vezető értékének tekinti a kollektivizmust, 

s ennek megfelelően közösségi formákhoz és dinamiz-

musokhoz köti a pedagógiai folyamat megszervezési 

módját. A közösség létezése nem állapot, hanem sza-

kadatlan dinamikus mozgás és fejlődés. Ebben az ér-

telemben nem csupán pedagógiai kategória, hanem 

szociológiai és pszichológiai képződmény, amelyhez 

a csatlakozás mindenki egyetemes lehetősége, mert 

alakitásában a szabad és tevékeny részvétel minden-

ki esélye /Pataki 1975/. 
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A közösségi értékrend alapján álló társadalom 

szükségletei szerint a megfelelő ösztönzők /motivu-

mok/ alapján a nevelésnek azon értékpreferenciákhoz 

kell ragaszkodnia, amelyekhez kapcsolódóan azok az 

értékattitiidök válnak dominánssá a személyiségben, 

am&yek a kollektiv irányultságot erősítik. 

A közösségi értékorientálás közösségi társadal-

munk értékrendje alapján a jellegzetes értékaffini-

tások tudatos fejlesztését tételezi fel. A közössé-

gi értékorientáció pedagógia-pszichológiai megközelí-

tése több okból is indokolt abban az életkori kate-

góriában /középiskoláskoruaknál/, amelyben az egyes 

személyek benső igényéből fakadóan az összefüggő ér-

tékrend kialakulása pregnánsan jelentkezik, az önér-

tékelés pedig különösen fontos szerephez jut. 

Ebbe az életkori kategóriába tartozó növendékek pszi-

chikus fejlődésében több fordulópont is jelentkezik. 

Értelmi életükben egyre jobban érdekli őket 

a tudományos elméletek hipotetikus oldala és problé-

mája. Nemcsak a puszta tények és jelenségek, hanem 

az összefüggések, a valóságot irányitó törvények meg-

ismerésére törekszenek. Az agykéreg fejlődése roham-

léptekbe kezd, hogy a serdülőkori hormonális "előre- 
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szaladás" után a hátránya egyre kisebb legyen. Álta-

lában a 15-18. esztendő a szellemi fejlődés hőskora. 

Megfigyel é s ü k intenzitása és idő-

tartama egyaránt növekszik, és ez mostmár nemcsak a 

mindennapi élet jelenségeire, hanem egyre fokozódó-

an magára az emberre is kiterjed. A felnőttekről 

plasztikus ábrázolást tudnak nyujtani szóban, irás-

ban, rajzban és utánzásban. A velük foglalkozó fel-

nőttek pszichológiai iskolázottságának fejlettségé-

re utal, ha növendékeik erősen fejlődő megfigyelő- 

képességét /utánzásait/ nem a "tekintély elleni ag-

resszió"-ként fogják fel, hanem lehetőségként, a-

mely birtokában a tanulót az önmegfigyelés és önjel-

lemzés sikjára tudják irányitani. Ez utóbbi a sze-

mélyiségjegyek fejlesztését nagymértékben szolgál-

hatja. 

É r d e k l ő d é s ü k határai kitágulnak, 

ugyanakkor az érdeklődés speciális irányultsággal 

egyre jobban koncentrálódik is. 

Emlékezőképességük anégy 

tanulmányi év folyamán jelentős fejlődést mutat. A 

korábbi életszakaszra inkább jellemző mechanikus 
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emlékezetbevésési mód általában lebecsülésben ré-

szesül és elsorvad, a logikus emlékezet kerül elő-

térbe. Ugyanakkor a szellemi higiénia egyfajta el-

hanyagolása is tapasztalható: megvetik a "középis-

kolás módszereket", egyesek rendszertelenül tanul-

nak, gyakran "hajrá munkával" törnek jobb eredmé-

nyekre. 

Ez a kora képzelet kivirágzásá-

nak időszaka. A reproduktiv képzet fontos segitő-

je a tanulásnak, hiszen az érzéki megismerésről, 

a tények megfigyeléséről a gondolkodás által tér-

hetnek át az általánositásra. 

Gondolkodásuk  dialektikusabbá 

válik, a jelenségeket egyre jobban mozgásukban és 

fejlődésükben ragadják meg. Gondolkodásuk és be-

szédük között szoros kölcsönhatás áll fenn. Eset-

legesen pontatlan megfogalmazásaik mögött nem egy-

szer a világos fogalmak és gondolatok hiánya áll. 

Érzelmi reakcióik felfokozott hul-

lámzásában élnek a 15-18 évesek. Impulzivitásuk 

és érzelmi egyensulyproblémáik egyrészt fizioló- 
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giai, másrészt kedvezőtlen környzeti hatásokra ve-

zethetők vissza. Meggyőződésüket nem annyira értel-

mi, mint inkább érzelmi alapokon vallják. Az érték-

kategóriákhoz kapcsolódó érzelmeik fontos cselekvé-

si motívumokként erős ösztönző szerepet játszhatnak 

életükben. 

Akarati életüket egyre jobban a ki-

tüzött cél elérésére irányuló tudatos törekvés jel-

lemzi. Lélektanilag fontos e korban annak tudatosí-

tása, hogy a magasabbrendű idegtevékenységük már ké-

pessé teheti őket arra, hogy érzelmeiket - bár eze-

ket ne szégyeljék - rendeljék az értelem tudatos ve-

zérlése alá, hiszen az igazi felnőttéválásnak lé-

nyeges velejárója, hogy az agykéreg tudatos funkciói 

győzni kezdik az ösztönöket. 

A fentiekben bemutatott jelenségek és fordu-

lópontok a középiskoláskoruak pszichikus fejlődésé-

ben önmagukban is jelzik, hogy ebben az életkori 

kategóriában számottevő jelentőségű személyiségvo-

nások alakulnak  ki.  

Többek között ezért tartjuk indokoltnak a társadal-

munkban preferált értékattitüdök /pl. a közösségi 
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attitűd/ interiorizálódásának "hőmérőzését" a közép-

iskolai tanulók populációjában. 

A külföldi munkák mellett az elmult időszak-

ban e területen örvendetesen gyarapodó hazai iro-

dalom tanulmányozása nemcsak a tudományos előreha-

ladást bizonyitja ezen a területen, hanem egyszers-

mind azt a hiányérzetet kelti, hogy a középiskolá-

sok közösségi értékorientációjának egzaktabb megis-

merésében még csak az ut elején vagyunk. Ez a fo-

gyatékosság több okra is visszavezethető: kidolgo-

zatlanok a megbizható és általánossá tehető nevelé-

si eredményvizsgálati módszerek; a pedagógiai tuda-

tosságot nem egyszer az alacsonyabb hatásfokuk: ru-

tinjellege tevékenység helyettesiti; a tervező mun-

ka, a végrehajtás és az ellenőrzés hármas egysége 

néha háromfelé, külön-külön éli a maga világát. 

Társadalmunk közösségi értékrendszerének 

elfogadására hangolt növendéki orientáltság ismere-

te már csak azért is fontos, mert az iskola falai 

közül egyenesen a felnőttek soraiba lépnek nevelt-

jeink. Ha van igazság abban, hogy bármely társada-

lom erőssége és perspektívája nagymértékben függ 
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attól, hogy mennyire sikerül saját értékrendszerét 

polgáraival elfogadtatnia, akkor megkülönböztetett 

jelentőséget kell tulajdonitanunk éppen a felnőtté 

válás energiadagályával, a fokozott érzelmi impul-

zivitással és az ontogenetikus fejlődés más fordu-

lópontjaival is jellemezhető életkori kategóriába 

tartozó növendékeink /középiskolások/ erkölcsi ma-

gatartásában a közösségi attitüdöknek. 

iViás oldalról: A középiskolai tanulók tervsze-

rü nevelésének programja /1965/ - Nevelési Terv - 

alkalmazásával kapcsolatos tapasztalatok is arra 

figyelmeztetnek, hogy a nevelőmunka lehetőségeitől 

még sok tekintetben és több okból is elmarad a gya-

korlat /Horváth 1968/. "... csak a közösségi nevelés 

bevált módszereinek számbavétele és a tisztázott el-

vek talaján történő kisérletezések utján várható :a 

közösségi nevelés eddigieknél átfogóbb és hatékonyabb 

kibontakozása" /Állásfoglalás .... 

A pedagógiai gyakorlat ma már egyre sürgetőbe 

ben veti fel, hogy a Nevelési Terv jelenlegi ember-

eszményének /a szocialista embereszménynek/ a mos-

taninál vonzőbb célként való megelevenitése csak 

életközel helyzetekbe hozott, a szocializáció társa- 

1964/. 
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dalmi közegébe helyezett, cselekvésekben vizsgált 

módon lehetséges /Ligetiné, Verebély 1972/. Figye-

lemreméltó az a szemlélet, amely birálja a nevelési 

fő feladatok /területek/ Nevelési Tervben jelenleg 

található felosztását. Helyette egyrészt a keltura 

tartományai, másrészt a pszichikus folyamatok felől 

történő megközelitést ajánlja rendszerező elvnek 

/Ágoston 1974/. 

A közösségalakitás uj és uj vonásaira nem-

csak a mindennapi pedagógiai gyakorlat és elmélet 

gazdagodása figyelmezteti az embert, hanem társa-

dalmunk mozgásának az iskolában dinamikus módon, 

szines változatokban és igényekben jelentkező vetü-

letei is /ifjusági törvény, iskolai demokrácia, ön-

kormányzati gondok, tanár-diák viszony/. 

A társadalmi elvárásokat a valóságos helyzet 

elemzése alapján az utóbbi években hazánkban lezaj-

lott fontos nevelésügyi események dokumentumai is 

körvonalazzák. E dokumentumokban jelentős hangsulyt 

kap a nevelés, a személyiségfejlesztés. Előtérbe 

kerülnek a nevelés elméleti és gyakorlati kérdései, 

az osztályfőnöki munka erősitése /Utmutató ...1975/. 
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Hangsulyossá válik, hogy az erkölcsi magatartás fej-

lesztése elképzelhetetlen a tanulói közvélemény terv-

szerü fejlesztése, nyilt elemzése és értékelése nél-

kül /Az osztályfőnöki órák ... 1975/. 

A budapesti nevelésügyi kongresszus /ötödik 

Nevelésügyi Kongresszus 1971/ ajánlásaiban olvashat-

juk, hogy a szocialista iskola megvalósitásáról csak 

akkor beszélhetünk, ha iskoláink belső életében u-

gyanazok az erők érvényesülnek, amelyek társadalmunk 

fejlődésének alapvető hajtóerői, továbbá - ha az osz-

tályközösségeket alkalmassá tesszük a szocialista de-

mokratizmus gyakorlatának befogadására, ha tanulóink-

ban az életkori sajátosságaiknak megfelelően kibon-

takoztatjuk az aktivitást és az önkormányzó képessé-

get.  

"Az állami oktatás helyzetéről ..." /1972/ 

hozott határozat pedig többek között az alábbi fon- 

tos megállapitásokat tartalmazza: 

„... a közösségi nevelés nehezen fejlődik". 

"A tanulmányaikat befejező fiatalok egy ré- 

sze ... nem képes azonosulni nagy társadalmi céljaink-

kal". 
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"Az iskolának ... a szocialista magatartás 

erkölcsi elveinek ... a tanulói közösségeken belü-

li gyakorlásával kell elinditania a felnövekvő 

nemzedék tagjait a szocialista emberré válás ut-

ján". 

"A pedagógiai kutatás elsőrendü feladata a 

közvetlen iskolai oktató-nevelő munka aktuális 

problémáinak vizsgálata és megoldásuk segitése..." 

Ezen értékezés, témaválasztása révén, éppen 

az utóbbi feladat munkálataiban a résztvállalás 

megnyilvánulása kiván lenni. 

Az értekezés témájának megközelitésére egyszerre 

több területen zajló vizsgálat elvégzését tartot-

tuk célszerünek. Az a megfontolás vezetett erre az 

elhatározásra, hogy a közösségi értékorientáció 

szinvonalának tárgyilagosabb megitélésére akkor 

nyilhat korrekt módon alkalom, ha a'tájékozódás 

több szálu. 

E szerfölött komplex kérdéskörből az érte-

kezés I-III. fejezetében mi most csupán a követ-

kező témákra irányitjuk a figyelmet: 
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I. ÉRTÉKORIENTÁLÁS A NEVELÉS 

TERVEZÉSÉBEN 

II. A KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKORIENTÁCIÓ 

SZINTVIZSGÁLATA 

III. A KÖZÖSSÉGI MAGATARTÁS ÉS AZ 

INTERPERSZONÁLIS KAPCSOLATOK 

NÉHÁNY ÖSSZEFÜGGÉSE 

Az I. témakörben a vizsgálatok anyagaként az 

1968. évi munka során Somogy megye középiskoláiban 

164, az 1975.  évi munka során Veszprém megye közép-

iskoláiban 63 osztályfőnök nevelést tervező munká-

ját minősitettük. A II. és III. témakörben egyrészt 

teljeskörü vizsgálatba vontuk be a keszthelyi Ven-

déglátóipari Szakközépiskola 349  tanulóját, másrészt 

külön készítettünk szociometriai felvételt az utób-

bi iskola egyes osztályaiban. 

A pedagógiai-pszichológiai jelenségek komp-

lexitása és folyamatossága azt követeli, hogy a 

vizsgálatok során a különböző kutatási módszereket 

kombináljuk, hogy a különböző módszerek hozzájárul-

hassanak a vizsgálat célkitüzéseinek eléréséhez. 
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Ennek érdekében alkalmazott kutatásmetodikai eljá-

rásaink két fő csoportba sorolhatók. 

Empirikus  mó ds'zeriink alkalmazását az in-

dokolja, hogy az iskolai élet közegében a megfi-

gyelés, a csoportos- és egyéni beszélgetés, vala-

mint a dokumentum-elemzés fontos információk for-

rása. Egzakt  módszereink alkalmazását a 

nevelés szakadatlan folyamatában az az egyre erősö-

dő társadalmi igény követeli, hogy a differenciál-

tan és pontosan feltárt tényleges eredmények hatá-

rozzák meg a munka minősitését az iskolákban is. 

Ennek érdekében alkalmaztuk a II. témakörben a 

I,ikert-skálás technikát, a III. témakörben pedig a 

többszempontu szociometriai módszert, továbbá a 

Szegedi József Attila Tudományegyetem Bölcsészet- 

tudományi Kara Pszichológiai Tanszékén kidolgozott 

kérdőives módszert. 

Az eredmények feldolgozása során arra töre-

kedtünk, hogy mind az empirikus, mint az egzakt 

módszerek alkalmazása során nyert adatokat meny-

nyiségileg és minőségileg is értékeljük. A meny-

nyiségi értékelésben a sokféle statisztikai eljá-

rás közül a pedagógiai-pszichológiai vizsgálatok 

jellegének megfelelően a következő számitásokat al- 
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kalmaztuk: százalék-, középérték-, szóródás- és kor-

reláció-számitás. A minőségi értékelés során az ered-

ményekben rejlő pedagógiai-pszichológiai tartalmi sa-

játosságokat kivántuk megragadni. 

I. ÉRTÉKORIENTÁLÁS A NEVELÉS TERVEZÉSÉBEN 

A tervszerüség benne rejlik a nevelés fogal-

mában. A társadalmilag meghatározott cél megközeli-

tése és elérése érdekében a nevelés minden tényező-

jének és eszközének szervezetten és tervszerűen kell 

érvényesülnie. E szempontnak a figyelembe vételével 

a nevelési tevékenység szerteágazó feladatrendsze-

réből legalább három alapvető mozzanatot emelhetünk 

ki: 

- meg kell jelennie minden erkölcsi köve-

telménynek, 

- a követelményeknek megfelelő időben kell 

megjelenniük mind a tapasztalatszerzés, mind a 

tudatositás, mind pedig a gyakorlás területén, 

- a követelmények és a tevékenység között 

megfelelő kapcsolatnak kell lennie. 
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E feladatok végrehajtása során kell a közösség e- 

gyes tagjainak személyiségfejlesztését végeznünk 

legfőbb eszközünknek, a közösségi tevékenységnek a 

megszervezésével és tervszerű irányitásával. 

A tevékenység szervezettsége és irányitottsága nél-

kül a közösség nem felelhet meg a követelményeknek, 

mert tagjai nem kapják meg helyzetüknek megfelelően 

a rájuk "lebontott" feladatokat. Ebben az esetben a 

közösségért érzett felelősség és az egyénre rótt 

részkövetelmény,;kölcsönhatásának jelentős közösségi 

értékorientáló hatása nem érvényesülhet. A követel-

ménytámásztást természetesen soha nem szükithetjük 

le csak a követelésre, hanem beletartozik a pers-

pektiva kijelölése, a példakép állitása, a konkrét 

szituáció tudatos megteremtése, a spontán közösségi 

szituációk értékelése során megfogalmazott etikai 

normákhoz történő következetes ragaszkodás stb. 

Aligha vitatható, hogy a közösségi élet gya-

korlatának szervezése, tervezése és tartalommal te-

litése minden nevelőnek hivatásbeli kötelessége. Mé-

gis, az osztályfőnök speciális helyzetében e terü-

leten többletmunkát végez, az osztály csak vele e-

gyütt lehet egész. Elengedhetetlen, hogy az osztály 
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minden tanulója mindenkor egésznek érezze azt a 

közösséget, amelyet magáénak vall. 

Fentiek alapján egy korábbi vizsgálatban 

/Horváth 1968/ éppen ezért kerestünk választ ar-

ra, hogy az osztályfőnökök és az osztályfőnöki 

munkaközösségek vezetői a Rendtartás előirásai 

szerint végzik-e tervező tevékenységüket, neve-

lést tervező munkájukban mennyire érvényesitik a 

Nevelési Terv és egyéb utasitások koncepcióját és 

programját. Százhatvannégy osztályfőnök nevelő 

munkájának a tervezését vizsgáltuk meg és elemez- 

tük tizennégy középiskolában /1. táblázat/. 

A tizennégy középiskolában elemeztük és mi-

nősitettük az osztályfőnöki munkaközösségek munka-

tervét is. A lezajlott vizsgálat /Horváth 1968/ 

tanulságai arra ösztönöztek, hogy az 1975. év ok-

tóberében ujabb tizenhat középiskolában összesen 

63 osztályfőnök nevelést tervező tevékenységét, 

továbbá az illető iskolák osztályfőnöki munkakö-

zösségeinek munkatervét állitsuk reflektorfénybe 

/2. táblázat/. 

Az osztályfőnöki munkaközösségek elemzett 



- 26- 

munkaterveinek száma 1968-ban 14, 1975-ben 16 volt. 

A tájékozódáshoz, az összefüggések megkeresé-

séhez statisztikai módszereket alkalmaztunk. Az osz-

tályfőnökök nevelést tervező munkájának szinvonalát 

tanmenetük "A" és "B" részében külön-külön is vizs-

gáltuk. Az "A" az osztályfőnök tanévenként elkészi-

tett nevelési programja, amely elsősorban a korcso-

port  fejlettségi szintjét jellemzi, majd ennek meg-

felelően rögziti a főbb feladatokat, meghatározza 

a tevékenységi formákat. A "B" rész az órákra bon-

tott tanmenet. Az " " elbirálásának szempontjai 

azonosak voltak mind a négy évfolyamon. Figyelembe 

vettük: 

a/ a korcsoport fejlettségi szintjének jel-

lemzését, 

b/ a testi nevelés-, 

c/ világnézeti-politikai nevelés-, 

d/ erkölcsi nevelés és 

e/ esztétikai nevelés tervezésének szinvona- 

lát. 

A vizsgált tervekben tartalmi mozzanatokként 

kerestük az "egyedi hangvételü" /osztályra illő,nem 
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csupán általánosan igaz/ osztályfőnöki elemzést a 

testi-, pszichikus-, világnézeti-erkölcsi- és esz-

tétikai fejlettségi szint meghatározásában /ad "a"/, 

továbbá az előretekintést is konkrét feladatokkal a 

többi területen /ad "b-c-d-e"/. Fontos vizsgálati 

szempontnak itéltük a Nevelési Terv értékorientálást 

a szocialista személyiségformálásban. 

A nevelőmunka természetesen nem tüzheti ma-

ga elé azt a célt, hogy az összes lehetséges neve-

lési hatásokat előre  megtervezze.  Ez reménytelen 

vállalkozás lehetne. Hiszen az iskolai nevelésben 

mindig érvényesülnek spontán, előre ki nem számit-

ható hatások. A növendékek reakcióinak és magatar-

tásformáinak előzetes meghatározására sincs csalha-

tatlan eszköz és módszer. Mindez nem jelenti azt, 

hogy a nevelési folyamat tervezése nem lehetséges 

és nem szükségszerű 

- a nevelési cél konkretizálásában helyzet-

elemzés alapján, 

- a "mozgásba hozható" nevelő hatások el-

rendezésében és 

- az eredmények folyamatos elemzésében. 

Tisztában vagyunk azzal, hogy e munka dokumentativ- 
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irásbeli oldala segédeszköze, támasza a tervezésnek 

és ezáltal a nevelésnek. A tervezés adminisztrativ 

lépései azonban önmagukban még nem biztositékai a 

sikeres nevelőmunkának, de azt sem állithatjuk,hogy 

az irásbeli tervezés alacsony szinvonala, vagy tel-

jes hiánya a célratörőbb munkát szolgálja. Csak az 

a terv ér valamit, amelynek hatása tervszerűbbé, e-

redményesebbé teszi a nevelőmunkát. A tervszerü ne-

velőmunka eredményei pedig a növendékek neveltségé- 

nek éppen adott szinvonalában tükröződnek. A nevelt-

ségi helyzet megállapitása a nevelés tervezésének 

nemcsak nélkülözhetetlen kiindulópontja, hanem egy 

időszak során elért eredmények tükre is. Az osz-

tályfőnököknek nem szabad lemondaniuk arról, hogy 

az osztály "testére szabottan" meg ne jelöljék a 

legfontosabb tennivalókat, az elérendő célt és a 

módszereket. 

Az "An elbirálásának korábban emlitett szem-

pontjai /a, b, c, d, e/ szinvonalas és konkrét ter-

vezés esetén 20-20 pontot érhettek. Az "A" össze-

sen 100 pontot kaphatott, ez optimális esetben: 

100 %. 

A "B" elbirálásának szempontjai ugyancsak 
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azonosak voltak mind a négy évfolyamon: 

a/ Mennyire áll összhangban az osztályfőnöki 

órák anyagának és módszerének a tervezése a "A"-ban 

megjelölt területekkel és feladatokkal? 

b/ Mekkora lehetőségeket kinál és milyen ha-

tékony módszereket használ az osztályfőnöki órákon 

az osztályfőnök az ifjusági szervezet önkormányza-

tának erősítésére és az osztály, valamint iskola-

közvélemény helyes formálására? 

Ha e szempontok pozitiv módon és magas szin-

ten érvényesültek a munkatervben, akkor ez 50-50 

pontot jelenthetett. A "B" tehát összesen 100 pon-

tot kaphatott, ez optimális esetben: 100 %. 

A fentiek szerint egy-egy osztályfőnök ter-

vező munkájának teljesitményszintjét százalékosan 

a "A" + "B" számtani középértékével jellemezhetjük: 

"A"  + "B" 

2 

Több párhuzamos osztály esetében az illető 
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korcsoportra /évfolyamra/ vonatkozó nevelést terve-

ző munka együttes középteljesitményét az egyes osz-

tályfőnöki teljesitményszintek számtani közepe adja. 

Egyébként a tizedestörtek esetén a "hat" tizedest már 

felfelé, egész számra kerekitettük. 

Az osztályfőnöki munkaközösségek munkatervei-

nek elemzése során elsősorban azt kutattuk, hogy e-

zek a tervek a Rendtartás és a Nevelési Terv követel-

ményei és utmutatásai szerint mennyire motiválják az 

osztályfőnökök tervező munkáját. Ha az osztályfőnö-

köket kellő hozzáértéssel körültekintő és alapos fel-

készülésre sarkallja, ha évfolyamonként meghatározza 

a legfőbb tennivalókat, ha egyes területek összefo-

gására az iskolán belül felelőst állit, ha időnként 

a plénum számon kéri a felelősök munkáját, ha a 

munkaközösség munkaterve továbbképzés jelleggel tan-

évenként szinvonalas és tanulságos témákat tárgyal-

tat és határozatok születnek, továbbá ha e határoza-

tok megvalósitását folyamatosan ellenőrzik, akkor az 

ilyen munkaközösségi munkaterv jól motivál, konkrét 

és meghatározza az osztályfőnöki tevékenység fő i-

rányát. Az ilyenfajta munkaterv a vizsgálat során 

megközelithette a 100 %-os teljesitményszintet. 

Vizsgálat tárgyává tettük azt is, hogy az osz- 
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tályfőnökök együttes iskolai középteljesitménye, va-

lamint a munkaközösségi munkatervek szinvonala kö-

zött tapasztalható-e korreláció /Spearman-féle rang-

sorkorreláció/. 

A 3. és 4., illetve az 5. és 6. táblázat az 

osztályfőnöki középteljesitményeket évfolyamonként 

az "A" és "B" részekre külön-külön adja meg 1968-

ban, illetve 1975-ben. E középteljesitmények év-

folyamonkénti összegének számtani közepe viszont 

- e táblázatok 7. oszlopában - tájékoztatást nyujt 

arról, hogy az illető iskolában az "A" és "B" ré-

szek szakszerü tervezése milyen színvonalon áll. 

Az egész intézményre jellemző osztályfőnöki együt-

tes tervező munka szinvonalát pedig az "A"-ra és 

"B"-re vonatkozó táblázatok 7. oszlopainak adatai-

ból határoztuk meg 1968-ban, illetve 1975-ben /7., 

illetve 8. táblázat/. A lezajlott két vizsgálat 

alapján az iskolai nevelőmunka korszerü tervezésé-

ben az osztályfőnökök és intézmények minősitéséről 

a 9., 10., 11. és 12. táblázat tájékoztat. 

Az egyes intézményekben az osztályfőnökök 

együttes középteljesitményeinek meghatározása után 

az iskolákat rangsoroltuk. A rangsorolást az egyes 
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munkaközösségi munkatervek szinvonala alapján is 

elvégeztük. Ezután a Spearman-féle rangsorkorrelá-

ciós koefficiens kiszámitása már külön gondot nem 

okozott /13. és 14. táblázat/. 

Az 1968-ban és 1975-ben azonos módszerek 

alapján folytatott vizsgálatok számszerü eredményé-

ről szemléletes összefoglalást tartalmaz a 15.táb-

lázat. 

Amikor az un. "A" rész alacsony színvonalá-

nak okait beszélgetések során is meg akartuk köze-

liteni, különösen azokban az iskolákban, ahol ez a 

terület teljesen elhanyagolt, egyes osztályfőnökök 

hivatalos szinezetet igyekeztek adni a "bizonyit- 

ványuk"-nak. Minisztériumi állásfoglalásra /Irány-

elvek... 1972/ hivatkoztak mondván, hogy a fölösle-

ges adminisztráció eltörlésével az osztályfőnöknek 

"csak" tanmenetet kell készitenie /a mi esetünkben 

ez a "B"/. Amikor pedig jeleztük, hogy az Irányel-

vek 1972. is megállapitja, hogy:"... a pedagógus 

az évenkénti tapasztalatokat kisérje figyelemmel 

és tanmenetében jelezze ...", és mi éppen ezt hi-

ányoljuk /"A"/, mert csak ezen az alapon lehet tu- 
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datosan a következő tanév feladatainak megvalósitá-

sához hozzáfogni; továbbá hivatkoztunk a gimnáziu-

mi és szakközépiskolai Rendtartás-ra: "Az osztály-

főnök ...az osztályozó értekezlet előtt gondosan 

elemzi a tanulók elbirálásához szükséges, folyama-

tosan gyüjtött adatokat...", valamint egyéb minisz-

teri utasitásokat /Az osztályfőnöki órák ... 1975., 

Utmutató 1975/ emlitettünk, akkor a tárgyban a to-

vábbi érdemi beszélgetés rendszerint azzal folyta-

tódott, hogy illetékes fórum 1972-ben ígéretet tett 

un. központi tanmenet kiadására /Irányelvek ... 1972/. 

A tervezett központi tanmenet minden bizonnyal egy-

értelmű feladatok megvalósitását követelhetné vál-

tozatos módszerek mellett, s ezzel a Nevelési Terv 

cél-egység rendszerét gyakorlatiasan szolgálhatná. 

Egyebekben megállapitottuk, hogy az osztály-

főnökök munkatervi "A" részt 1968-ban, illetve 1975-

ben a vizsgált intézmények hány %-ában és mekkora 

következetességgel alkottak: 

1968. 1975. 

készitettek 42,9 % 18,7 % 

részben készitettek 14,2 % 12,6 % 

egyáltalán nem ké- 
szitettek 42,9 % 68,7 % 

"B" részt minden osztályfőnök mindkét alkalommal ter- 
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vezett. 

A vizsgálatok alapján következtetéseinket az 

alábbiakban foglaljuk össze: 

A fejlettségi szintek meghatározása /ahol i-

lyen volt/ során általában "mostohagyermeki volta 

növendékek pszichikus életének tömör elemzése. Mo-

zaikszerüen és gyakran általános fogalmazásban ke-

rültek egymás mellé néhány szavas megjegyzések: 

"Testi fejlődésük előrehaladt, ennek oka az akce-

leráció /igy!/. Javitani kell világnézeti-politikai 

tájékozódóképességüket. El kell mélyiteni bennük a 

közösségi érzést. Meg kell tanitani őket a szép meg-

becsülésére". Összesen ennyi csapódott le egy har-

madik osztályos osztályfőnöki tanmenet bevezető so-

raiként /"A"/ a Nevelési Terv-hői :  

Megállapithatjuk, hogy a közösségi nevelés, 

mint a szocialista,személyiségformálás legfőbb esz-

köze, alapjában meghatározza az iskolában a tanulók-

kal történő foglalkozást, a növendékek és nevelők 

közötti viszonyt, mégis ugy érezzük, hogy e téma meg-

közelitésében is akad még nézőpontbeli probléma. E- 
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gyik első osztályos osztályfőnöki tanmenetben példá-

ul ezt olvashatjuk: "legfőbb célul tüzöm ki ebben a 

tanévben a közösségi nevelést!" Pedig a Nevelési Terv-

nek e vonatkozásban is helyes áz orientálása, misze-

rint: társadalmunk sajátos embereszmény - a szocia-

lista embereszmény - megvalósitására törekszik, a 

mindenoldaluan fejlett ember a közösség boldogulásá-

nak szolgálatával valósitja meg egyéni boldogulását. 

A szocialista embereszmény a cél ! A közösségi neve-

lés a szocialista személyiségformálásnak tengelye, 

eszköze. A nevelési folyamat tehát a totális szemé- 

lyiség neveltségi szintjének permanens fejlesztése. 

Az egyéni élet feltételeinek és módjainak alakulása 

/szocializációs folyamat/ és az egyén individuális 

potenciáljának fejlődése a társadalmi mozgás törvé-

nyeivel szinkronban történik /individualizációs fo- 

lyamat/. Egyetértünk azzal a véleménnyel, hogy a szo-

cializációs és individualizációs feladatokra törté-

nő felkészités - mint nevelési folyamat - . "a társa-

dalom által determinált, a személyiség fejlesztésé-

nek tervszerüen irányitott tevékenység-, követel-

mény- és viszonyrendszere, amely képessé tesz a 

társadalmi funkciók gyakorlására, s felkészit a 

permanens önnevelés állandó végzésére" /Petrikás 

1975/. 
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A Nevelési Tervben az ismert személyiségfej-

lődési törvény /a személyiség a tevékenység folya-

matábán fejlődik/ is jól tükröződik, amikor a tevé-

kenységi formák különöbző nemei szerint veszi sorra 

az elvégzendő feladatokat. 

A Terv jól orientál akkor is, amikor az élet- 

koroknak megfelelő erkölcsi tudatositás pedagógiai-

pszichológiai törvényének alkalmazására ösztönöz. 

Egyet kell értenünk azokkal a kutatókkal, akik vizs-

gálatokkal igazolták, hogy az erkölcsi tudatositásra 

nagy szükség van, mert spontán módon a növendékekben 

csak alacsony szinten alakulnak ki erkölcsi fogalmak 

/Bábosik 1975/. 

Különös hangsulyt kap a nevelő-hatások cél-

egységének tervezett, tudatos és differenciált meg-

közelitése a középiskolások életkori kategóriájában, 

ahol a nemek szerinti fejlődésbeli különbségek okoz-

ta fáziseltolódások, a képességek individuálisabb 

jelentkezése, a sajátosan eltérő életmód egyes ese-

tei, továbbá a szélesebb munkatevékenység formái bon-

takoznak ki. 

Az oktatómunka tervezése a tantervek alapján 
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már régóta természetes előfeltétele a pedagógiai 

tevékenységnek, de a személyiséget fejlesztő ne-

velőmunka tervezése még nem elsőrendű igény. Ugy 

tünik, hogy a komplex pedagógiai terv /tanterv + 

nevelési terv egysége/ megvalósulásától még mesz-

sze vagyunk. 

1965-től napjainkig a Nevelési Terv az a 

legkidolgozottabb dokumentum, amely a nevelés cél-

egység rendszerét magába foglalva kellő értékori-

entálásával alapul szolgálhat a megfelelő nevelői 

ráhatások gyakorlati megvalósitásához. 

A vizsgálatok tényanyaga meggyőzött bennün-

ket arról, hogy a közösségi nevelés eszköz-rendsze-

rének tudatos tervezése sok kivánnivalót hagy maga 

után. Az osztályfőnökök jelentős része alacsony 

szinvonalon tervezi meg a gondjaira bizott közös-

ség nevelési perspektiváit, sokan nem veszik kellő 

mértékben figyelembe a társadalmi elvárásokat tük-

röző dokumentumok megállapitásait. 

Az összehasonlitás lehetőségét /15. táblá-

zat/ is kihasználva megállapitjuk, hogy a nevelt- 
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ségi szint rendszeres elemzése, a "testre szabottat 

nevelési koncepció megalkotása /"A"/ nem általános, 

az átlagos szinvonal alacsony: 24 %, illetve 16 %. 

A Sperman-féle rangsorkorrelációs koeffici-

ens alacsony: 0,37, illetve igen alacsony: 0,17. 

Ebből egyrészt arra következtetünk, hogy a vizsgált 

intézményekben az osztályfőnöki munkaközösségi mun-

katervek alig töltik be feladatukat /mert nem veszik 

ezeket figyelembe az osztályfőnökök/, másrészt pe-

dig arról van szó, hogy az osztályfőnökök tervező 

munkájukban alig számithatnak a munkaterv motiváló 

erejére, éppen egyes munkatervek igen gyenge szin-

vonala miatt. 

Az 1975. évi 69 %-os átlagos tervezési szin-

vonallal réndelkező osztályfőnöki munkaközösségi 

tervek jelentősen magasabb értéknek, mint az 1968. 

éviek /23 %/. E tényből arra következtetünk, hogy 

a munkaközösségvezetők a korábbiaknál jobban 

presztizsnek tekintik a szakszerűséget, még akkor 

is, ha a koordináció hiányosságai következtében 

/1. a korrelációs koefficiens értékét, 15. táblá-

zat/ munkájuk hatékonysága nem arányos a befekte-

tett energiával. 
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A magas szinvonalu, tudatosan készitett ne-

velési programok a közismerten jó munkát végző osz-

tályfőnökök kezéből kerülnek ki. Ők többnyire 1Ó-20 

éves gyakorlattal rendelkeznek. A kezdő /1-2 éve 

miiködő/ tanárok közül csak néhánynak a tervező mun-

kájában érezhető a nagyobb ügybuzgalom. 

A munkaközösségek vezetői közül sokan nem 

látják el irásbeli megjegyzésekkel az osztályfőnö-

ki munkaterveket, legfeljebb formálisan "láttam"-

oznak, kiváló és igen gyenge teljesitményt egya-

ránt elfogadnak. 

Az osztályfőnöki tanmenetek /"B"/ mind tar 

talmi, mind formai tekintetben értékesebbek a ne- 

velési programoknál /"A"/. A magas szinvonalu 

osztályfőnöki tanmenetek legfőbb erényei közé 

tartozik, hogy utólagos bejegyzéseket is tartal-

maznak, amelyeket hasznosan vehetnek majd figye-

lembe a következő tanév feladatainak tervezésénél. 

II. A KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKORIENTÁCIÓ SZINTVIZSGÁLATA 

A közösség értéktartalommal telitett foga-

lom. Belső viszonyait és a társadalomhoz füződő 
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kapcsolatait meghatározott értékek szabályozzák és 

közvetitik: a társadalomban az aktiv és elkötele-

zett jelenlét igénye, az interperszonális kapcsola-

tok kiegyensulyozottsága /egyidejüleg az alá- és 

fölérendeltségi, a teljesitmény és a közösség ügyé- 

hez történő hozzájárulás erkölcse, továbbá a szoli-

daritás tudata és élménye. 

Minden közösség egyszerü emberi együttesből, 

a csoportból - az önmegalkotás és az önszervezés e-

rőfeszitéseivel - fejlődik. A közösség nem eredhet 

automatikusan a társadalom kollektivista törekvé-

seiből és közösségi jellegéből, még kevésbé abból, 

hogy valamely szervezet meghatározott száma tagot 

munkában egyesit. Ez legfeljebb előfeltétel lehet. 

A közösség csak tagjainak személyes erőfeszitése 

árán valósulhat meg ugy, hogy magába ötvözi tagja-

inak személyiségét és munkáját, az egyén objektivá-

lódik a közösség teljesitményeiben, szellemében és 

"mi" tudatában - miközben az egyén is alakul a "kö-

zösség képére". "Csak ezen az alapon jöhet létre 

az az állapot, amikor a közösség tagjai benső szük-

ségszerűségként élik át a közösségükhöz tartozást, 

amikor a benne vállalt tagságuk mindinkább a szabad 
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választás és az önkéntes csatlákozás élményét jelen-

ti számukra" /Pataki 1975/. 

Fenti megfogalmazásból is kitűnik, hogy a kö-

zösségi nevelés kulminációs pontjaiként tartsuk szá-

mon a közösség és az egyén viszonyát, továbbá a sze-

mélyiség nevelését a közösség rendszerében. E kulmi-

nációs pontok jól megközelithetők Gramsci /1965/ meg-

fogalmazásában, nevezetesen: "az ember folyamat, pon-

tosabban tetteinek folyamat&". Az ember kutatását a-

zonban folyamatjellegében sem szakithatjuk ki tevé- 

kenysége köréből. Ezért értünk egyet Feuerbach /1951/ 

megállapitásával: "az egyes ember egymagában nem tar-

talmazza az ember lényegét sem mint erkölcsi, sem 

mint gondolkodó lény. Az ember lényegét csak a közös-

ség, az embernek az emberrel való egysége tartalmaz-

za - oly egység, amely az én és te különbségeinek re-

alitására támaszkodik". Fenti vélemények elfogadása 

mellett azt valljuk, hogy a "személyiség és a közös-

ség kapcsolatának plasztikus, minden merevséget nél-

külöző felfogása még várat magára" /Salamon 1972/. 

Közismert napjainkban az a tudományos felfogás,is, 

hogy a közösség tudatos fejlesztése ma már elképzel-

hetetlén folytonos szociológiai és pszichológiai ana-

lizis nélkül. Az egyének kapcsolatai, az egyén és a 
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közösség viszonya, a közösség és a környező társa-

dalom kölcsönhatásai azon "finomszerkezete" a ká- 

zösségi fejlődésnek, amelyben a jelentős történések 

végbemennek. 

E "finomszerkezet"-ben az egyének érdeke a motivumok, 

beállitottságok és az orientációk meghatározott 

rendszerében fejeződik ki. Amig a motivum tudatosan 

megszabott célként irányitja és megvilágitja a cse-

lekvést, az ember viselkedését, addig az attitűd 

/beállitottság/ meghatározza az egyén viszonyát va-

lamely tárgyhoz, sőt a tárgy észlelésének módját is. 

Az attitüd továbbá készséget jelent egy bizonyos te-

vékenységre és arra is alkalmas, hogy szükségletet 

elégitsen ki. A beállitottságot a szubjektum rend-

szerint nem tudatositja. Az orientáció pedig az atti-

tüdök egész rendszere, amelyek alapján az indivi-

duum saját helyzetét felfogja és megválasztja a meg-

felelő cselekvési módot. A társadalmi értékre irá-

nyuló orientációkat nevezzük érték-orientációknak 

/Kon 1969/. 

Ezek az értékorientációk társadalmiak azért, mert 

a társadalom nevelés- és propaganda rendszerén a-

lapulnak, - továbbá egyéniek is, mert bennük kon-

centrálódik az individuum élettapasztalata, érde- 
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keinek és szükségleteinek sajátszerüsége. A motivumok, 

attitüdök és orientációk finom és árnyalt differen-

ciálása a pedagógiai-pszichológiai technika egyre fi-

nomabb és árnyaltabb módszereinek alkalmazását igény-

li. Fentiek értelmében törekedtünk a pedagógiai elem-

zés horizontjának kitágitására akkor, amikor a sze-

mélyiségben a kollektiv orientáltságot befolyásoló 

attitűdök vizsgálatát végeztük a már emlitett ven-

déglátóipari szakközépiskolában /16. táblázat/. Tel-

jeskörü vizsgálatunk során Likert-tipusu attitüd-ská-

lát alkalmaztunk. 

Feltételeztük, hogy a középiskoláskoruak rétegében 

értékesnek itélhető viselkedési szekvenció létezik, 

amely az eltérő évfolyamokon a kollektivista irá-

nyultság tekintetében bizonyos differenciát mutat. 

A vizsgálódás alapvető célja az volt, hogy a közös-

ségi értékorientációkhoz kapcsolódó jellemtulajdon-

ságokra irányitsuk a figyelmet. Hiszen az egyedben. 

inkorporálódott értékrendszer hatást gyakorol az 

egyes szituációk percipiálisára és motiválja az e-

gyén viselkedését, mert egyeseket érzékennyé tesz 

bizonyos ingerekre, másokat elutasitóvá és érzéket-

lenné alakit /Djordjevic 1970/. 

Attitüd-skálánk:; az alábbi itemeket tartalmazta: 
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1. Csak közösségben tudom elképzelni élete- 

met. 

2. Csak az a jó osztályközösség, amelyik se-

giti a többi osztályt. 

3. Az osztály közös szokásaihoz mindenkinek 

alkalmazkodnia kell, ha  nem is tetszik ez valaki-

nek. 

4. Ha összefog az osztály, meg tudja javita-

ni a legrosszabb gyermeket is. 

5. Az osztály érdekében mindent meg kell ten-

nünk. 

6. Akkor is az osztály érdekei szerint kell 

cselekednem, ha számomra az kellemetlen. 

7. Helyes, ha az osztálytitkár is beletarto-

zik az osztály egy részfeladatot ellátó /kultura, 

sport, stb./ kisebb csoportjába és ott engedelmes-

kedik a reszortfelelős osztálytársának. 

8. A többség döntése mindig kötelező rám. 

9. Mindig nyiltan meg kell mondanunk az osz-

tály előtt véléményünket osztálytársaink viselkedé-

séről. 

10. Az osztály életének eseményeit közösen meg 

kell tárgyalni. 

11. Az osztály minden tagjának kötelessége, 
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hogy osztályfőnöki órákon elmondja véleményét az 

osztály ügyeiről. 

12. Az osztályban politikai témákról is kell 

beszélgetni. 

13. Minden ember csak a maga dolgával törőd-

jön. 

14. Ha erősebb osztályközösséget akarunk, ak-

kor elnézőbbnek kell lennünk egymás hibáival szem-

ben. 

15. A leghelyesebb az lenne, ha félévenként 

váltogatnánk az osztályvezetőség tagjait, hogy min-

denki sorra kerülhessen. 

16. Senkinek semmi köze ahhoz, hogy mit csi-

nálok szabad időmben. 

17. Teljesen mindegy, hogy kik az osztályom 

diákvezetői. 

18. Jó osztályközösségben minden feladatot 

ugyanazok a tanulók szervezzenek, mert ők már érte-

nek hozzá. 

19. Az osztályfőnöki órákon legjobb hallgat-

ni, abból nem lehet semmi baj. 

20. Az ifjusági üléseken a megbeszélés és a 

vita üres fecsegés. 

21. Bármit is mond a többség, mindenki tart-

son ki a saját véleménye mellett. 
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22. Az a fontos, hogy ki mennyit dolgozik, 

s nem az, hogy milyen cél érdekében. 

23. Az a jó közösségi tanuló, aki jól tanul. 

24. Az osztály diákvezetőinek csak szervezni-

ök kell a társadalmi munkát, ők maguk természetesen 

ne vegyenek részt benne. 

25. Csak az a fontos, hogy a mi osztályunk 

legyen az első minden munkában. 

26. Minden áron el kell érni, hogy egység 

legyen az osztályban. 

27. Az osztályban mindenkit egyformán kell 

becsülni. 

28. A felnőttek nélkül is jól el tudunk vé-

gezni minden munkát az ifjusági szervezetben. 

29. Az osztálytitkárnak joga van bármit meg-

parancsolnia az osztály tagjai számára. 

Az attitüd-skála itemjeit a növendékek öt 

fokozattal minősithették /17. táblázat/. /Az ite-

meket természetük szerint ., vagy -, vagy ++ je-

löléssel láttuk el, magyarázata később következik./ 

Mind a pozitiv, mind a negativ,itemek eseté-

ben a pontérték annál kedvezőbe /a kollektiv ori- 
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entáltság annál nagyobb az egyénben/, minél maga-

sabb egy és öt között. A tulzó /++/ item értékelé-

se pedig annál kritikusabb, annál megfontoltabb, _ 

minél kisebb a pontérték egy és öt között. 

A pozitiv, negativ és tulzó itemek a termé-

szetes csoportositás elkerülése érdekében keverten 

kerültek a tanulók elé az alábbi sorrendben: 

1, 18, 194  2, 3, 20, 4, 25, 21, 5, 	26, 	22, 	6, 23, 

24, 	7, 27, 8, 9, 17, 10, 28, 14, 15, 11, 	16, 13, 

29, 	12. 

A skála itemjei természetük alapján három 

fő csoportba sorolhatók: 

1. pozitiv itemek /+/, 1-től 12-ig; 

2. negativ itemek /-/, 13-tól 24-ig; 

3. tulzó itemek /++/, 25-től 29-ig. 

Egyes itemek azért pozitiv természetüek, 

mert elfogadásuk kivánatos a közösségi értékrend 

elve alapján álló társadalmunkban. Az elfogadás 

mértéke a lehetséges öt fokozat révén tájékoztat-

hatja a kutatót arról, hogy egyik fő nevelési esz-

közünk - a közösségi nevelés - mennyire határozza 
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meg az egyénben a társadalmilag vallott kollektivis-

ta értékpreferenciák interiorizálódását, belső vi-

szonnyá - készséggé alakulását. 

Nis itemek negativ természetén azt értjük, hogy ne-

velésünk általános céljának és elfogadott alapvető 

eszközének megfelelően elutasitásuk kivánatos az e-

gyén részéről. 

A tulzó itemek beiktatásával felvilágositást 

kaphatunk a tanulók kritikai képességének fejlett-

ségéről és bizonyos mértékben válaszaik megfontolt-

ságáról is. 

A huszonkilenc itemből álló attitűd-skála 

segitségével a megkérdezettek kollektiv orientált-

ságát az alábbi különböző aspektusokból /a, b, c, d, 

e/ is vizsgálni kivántuk. 

a/ Nagyobb közösségre utaló itemek /négy/: 

+ : 1, 2, 
-:13  

++: 25. 

b/ Osztályra utaló itemek /hét/: 

+ : 3, 4, 5, 6, 
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- • 14 

++: 26, 27. 

c/ Önkormányzásra utaló itemek /hét/: 

+ : 7, 

- 	: 15, 16, 17, 18, 

++: 28, 29. 

d/ A közvéleménnyel kapcsolatos itemek /hét/: 

+ : 8, 9, 10, 11, 

- : 19, 20, 21. 

e/ A közösségi tevékenységre utaló itemek 

/négy/: 

+ 12, 

- : 2?, 23, 24. 

A különböző aspektusokból történő tájékozódás 

jól összeegyeztethető azzal a felismeréssel, hogy a 

beállitódásban a személyiségnek egy bizonyos tipusu 

magatartással kapcsolatos orientációja hangsulyossá 

válik /Bábosik 1975/. 

A különböző természetis itemeket évfolyamonként 

a legmagasabb és legalacsonyabb pontérték figyelem-

bevételével csoportositottuk /18. és 19. táblázat/. 

A legmagasabb pontértékű pozitiv itemek szá- 
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ma négy-négy a második és negyedik évfolyamon, három 

az első- és egy /1/ a harmadik évfolyamon. A legma-

gasabb pontértékü negativ itemek száma hat a negye-

dik évfolyamon, három a második-, kettő az első- és 

egy/!/ a  harmadik évfolyamon. 

A tulzó itemek elfogadásában három itemmel 

vezet az első évfolyam, egyet-egyet fogad el a má-

sodik- és harmadik évfolyam, a negyedikesek nem 

vesznek részt tulzó itemnek kiugró módon történő 

elfogadásában. 

A 18. és 19. táblázat adataiból tehát kitünik,hogy 

a legmagasabb pontértékü pozitiv és negativ itemek 

évfolyamonkénti együttes mennyisége az 

első évfolyamon 	5, 

második évfolyamon 	7, 

harmadik évfolyamon 	2, 

negyedik évfolyamon 	10; 

mig a legalacsonyabb pontértékü tulzó itemek száma 

az 

első évfolyamon 0, 

második évfolyamon 1, 

harmadik évfolyamon 1, 
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negyedik évfolyam 	3. 

Attitüd-skálánk a tanulói állásfoglalásoknak 

megfelelően lehetőséget nyujt arra is, hogy külön-

külön az eltérő természetü itemek összes pontjainak 

számát egy tanulóra vetitsük az átlagolás módszeré-

vel. Például: az első évfolyamon 45 fiu válaszait 

dolgoztuk fel. A pozitiv itemekre adott minősitésük 

együttes pontszámát /személyenként legfeljebb 12 • 5= 

60/ összeadtuk. Az összeget osztottuk negyvenöttel, 

s megkaptuk az első évfolyam fiutanulóira jellemző 

mérőszámot a pozitiv itemek esetében. Évfolyamonként 

és nemenként elvégeztük ezt a munkát a pozitiv-, ne-

gativ- és tulzó itemekre adható pontszámok figyelembe-

vételével. Végül a 20. táblázatban tanulmányozható 

adatokhoz jutottunk. 	 . 

Az egyes itemek pontértékeinek egyéni, vagy 

akár csoportos elemzésén kívül az attitűd vizsgála-

tokban a skálaeredményeket szokás jellemezni az azo-

nos megállapitások egyetemesen /nemekre osztás nél-

küli/ átlagos pontértékével is. Ezért a vizsgálatok 

összesitéseként az egy-egy évfolyamra jellemző atti-

tűd-mérőszámot ugy kaptuk meg, hogy az adott évfo-

lyam fiu- és leánytanulóira külön-külön érvényes mé- 
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rőszámok /20. táblázat/ számitani közepét vettük 

/21. táblázat/. 

Az attitüd-vizsgálat eredményei alapján az 

alábbiakra következtethetünk. 

Az első évfolyamon a nagyobb közösségre,az 

osztályra és a közvéleményre utaló itemek /2, 4. 

és 8./ legmagasabb pontértékü elfogadásával /18. 

táblázat/ a növendékek közvetve azt fogalmazták 

meg, hogy: 

- igényeljük az osztályon kivülről jövő se-

gitséget, segitsék az osztályok is egymást/ segit-

ség igényel; 

- fogjunk össze az osztályban, ne csak má-

sokra várjunk /saját erőnk kialakitásának igénye/; 

- vállaljuk a többség akaratát, mert ez ad-

hat ebben a közösségben életemhez az erős hátteret 

/a közösségi háttér megtalálására törekvő individuum 

hozzájárulási igénye/. 

A fenti igények közvetett megfogalmazása lé-

lektanilag is indokolt és jogos egy uj környezetben, 
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a "felülről" kijelölt uj társak között, távol a szü-

lőktől /73 % kollégista, 11 % szálásadónál lakik/, 

még akkor is, ha a vizsgálat időpontjában az első 

évfolyam növendékei már kilenc hónapja ismergetik 

egymást. Náluk még a tulzó itemek /26., 27, és 29./ 

előnybe részesitése is az osztály "féltéséből" fa-

kad, nemkülönben a negativ itemek /16. és 20./ él-

utasitása. A 19. táblázat legkisebb pontértékü po-. 

zitiv itemje /1/ nem annyira a nagy közösséghez va 

ló tartozás elvetését példázza, hanem az első osz-

tályosok iskolai helyzetének legmegfelelőbb reakció-

jaként előnyt élvez az osztálykeret, amely a legna-

gyobb védelmét nyujthatja az egyén számára - leg-

alábbis igy érzik, igy szeretnék. Ebben már néha ad-

dig is elmennek, hogy felvetődik: ha erősebb osz-

tályközösséget akarunk, akkor elnézőbbnek kell len-

nünk egymás hibáival szemben /14/, s talán bizo-

nyos foku csalódást tükröz a 13. és 17. item ala-

csony pontszámu minősitése. Tulzó item kifejezetten 

magas elutasitásával az első évfolyamon nem is ta-

lálkozunk. 

A második évfolyam növendékei legerősebbek 

három /18. táblázat', az osztályra utaló pozitiv i- 
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tem /3., 5. és 6./, valamint egy osztály-közvéle-

ményre utaló item /10/ elfogadásában. Ezekből ki-

tünik, hogy az osztályhoz tartozás-, az osztályért 

vállalt felelősség tudata sokkal erősebb, mint az 

első évfolyamon. Itt már több negativ.itemet /14., 

15. és 24•/ erősen elutasitanak, amelyek osztály-

ra-, önkormányzatra- és közösségi tevékenységre 

utalnak. Fentiekben megmutatkozó "osztály-közpon-

toságukm-ban addig is elmennek, hogy az osztályra 

utaló tulzó item /25./ náluk viszonylag magas pont-

számmal szerepel. 

A legalacsonyabb pontértékü itemek 19. 

táblázat/ adataiból arra következtethetünk, hogy 

a második évfolyamon a legerősebb a negativ ite-

mek elvetése: az önkormányzásban /16. és 18./; a 

közvéleményben /19. és 21./; a közösségi tevékeny-

ségben /22. és 23./. Hajlamosak, hogy az osztály-

titkár kivételezettebb szerepet nyerjen /7../, a 

politikai kérdések /12./ megtárgyalásának kitünte-

tett jelentőséget nem tulajdonitanak. Az egyetlen 

tulzó item /28./ alacsony szinvonalu minősitése 

előnyükre szól, hiszen a felnőttekkel kialakitott 

kapcsolat/ minden bizonnyal kedvező tapasztalata- 
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ik alapján/ igénylését és elismerését jelzi. 

A harmadik évfolyam tárrtogatja a vizsgá-

lódó számára a legtöbb problémát. A 18. táblázat-

ban jelzett 7. és 19. item jelzése mögött kedve-

zőtlen légkör huzódik meg az önkormányzás és köz-

vélemény "berkeiben". Ezzel a következtetéssel 

cseng össze a tulzó item /28./ jelentős mérvü el-

fogadása. A 19. táblázat pozitiv itemjeinek nagy 

száma /2., 3., 6., 8., 9. és 11./, ugyanitt a ne-

gativ itemek teljes hiánya és az egyetlen tulzó 

item /27./ határozott "leértékelése" sok, osztá-

lyokon belüli gondra enged következtetni. Különö-

sen a harmadik évfolyam attitüd-vizsgálatának e-

redményei után vetődött fel bennünk erősen az a 

gondolat, hogy az iskola egyes osztályaiban a tár-

sas-közösségek problémáinak más oldalról történő 

megközelitésével is célszerü lenne foglalkozni. 

A negyedik évfolyam növendékei mutatják 

viszonylagosan a legteljesebb kiegyensulyozottsá-

got. Négy pozitiv item jelentős mértékű elfogadá-

sában kiemelt helyük van. A négy item nagy kö-

zösségre /1./, közvélemény előtti nyiltságra /9. 
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és 11./, valamint közösségi tevékenységre '/12./ 

utal. Ugy tünik, hogy a tizenkilenc évesek gon-

dolkodásában határozottabban kiütközhetnek a kol-

lektivista beállitódás lényeges elemei. Különösen 

abból következtethetünk erre, hogy a negativ ite-

mek közül a nagyobb közösségre /13./, az önkormá-

nyozásra /17. és 18./, a közvéleményre /21./ és a 

közösségi tevékenységre /22. és 23./ hivatkozók 

elutasitó minősitése jellemző.  Tulzó item kiemelt 

elfogadásáról nem lehet beszélni, ellenben eluta-

sitásáról /19. táblázat/ annál inkább /25., 26. és 

29./. A tulzó itemek elutasitásával függhet össze 

az, hogy a legalacsonyabb pontértéket kapja a po-

zitiv itemek közül a 4. és 5. Utóbbi itemeket ta-

lán nem is egészen jogtalanul tulzónak itélik. 

A negyedikesek intimitáshoz való joguk érvényesi-

tési akaratát tükrözheti az, hogy legkevésbé vall-

ják elsődleges jelentőségünek, hogy az osztály é-

letének eseményeit közösen meg kell tárgyalni /10./, 

mert ugy vélik: több minden létezik egyéni életük-

ben, ami nem tartozik az osztályra. A negativ ite-

mek /15., 20. és 24./  viszonylag alacsony pontér 

tékü minősitése életkori sajátosságaikkal és tapasz-

talataikkal függhet össze: 
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- több, vezetőnek alkalmas személy is van 

az osztályban /15./, 

- igényesek az ifjusági szervezet életének 

dolgaiban /20./ és 

- differenciáltan itélik meg a vezetők kö- 

telességeit /24./. 

Ha áttekintjük az évfolyamoknak a különbö-

ző itemekkel kapcsolatos állásfoglalását, akkor kö-

vetkeztetéseink summázata az alábbi lehet: 

a/ A közösség fogalmához és valóságához tör-

ténő viszonyulásmód a növendékekben az első évfo-

lyamtól a negyedikig változik, fejlődik. Kezdetben 

erős az osztály közösségének kereteiben való gon- 

dolkodás /első- és második évfolyam/; negyedik osz-

tályra ez a látásmód ugy változik, hogy  egyre  in-

kább a nagy egész szemszögéből határozzák meg a nor-

mákat. 

b/ A vizsgálat nem igazolt egyenesvonalu 

/töretlen/ fejlődést a középiskola négy éve alatt, 

a legkritikusabb évfolyamnak a harmadik évfolyam 

mutatkozott. Empirikus tapasztalatok /Horváth 1967/ 

és mostani attitüd-vizsgálatuk egybehangzóan fel- 
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hivják a figyelmet arra, hogy növendékeink személyi-

ségfejlődésének középiskolai időszakában a 17. élet-

év körüli szakasz /legtöbbször a III. osztályos kor-

ra esik/ mind az interperszonális viszonyulásban, 

mind pedig az erkölcsi tulajdonságokat befolyásoló 

motivumok hatásmechanizmusában a legdinamikusabb 

helyzetet teremti. 

Igaznak tartjuk, hogy a serdülőkorban megmutatko-

zó fokozott ütemű erkölcsi fejlődés nem azonos az 

erkölcsi normák, magatartási szabályok egyszerű szó-

beli elsajátitásával, hanem ez a fejlődés a kivülről 

befogadott erkölcsi szabályok és a megélt morális 

tapasztalatok belső organizálódási és átalakulási 

folyamatának eredménye /Bábosik 1975/. 

Vizsgálataink során arra a meggyőződésre jutottunk, 

hogy a serdülőkor végére, az ifjukor elejére a nö-

vendékekben elemi erővel törnek fel azok a tudatos 

szükségletek, amelyek türelmetlenül követelik a sze-

mélyiség saját erkölcsi nézetrendszerének a kidolgo-

zását legalábbis főbb vonalakban. Ugy véljük, hogy 

esetenként a külső iskolai nevelőhatásoknak is el-

lenálló, tanulói."autonom" morális nézetek, ítéle-

tek és követelmények, amelyek mellett e korosztály-

nak a tagjai néha "konok módon" kitartanak, az előbb 
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emlitett saját erkölcsi nézetrendszerre való törek-

vés pregnáns jegyei, az individuumban már manifesz-

tálódó erkölcsiség kifejezői. E jelentős változás a 

kollektiv tevékenység gyakorlatának és a környezet-

tel kiteljesedő kapcsolatoknak a hatására követke-

zik be, amely változás természetesen a személyiség 

pszichikumának további fejlődéséhez szolgál alapul. 

c/ Általános érvényünek mutatkozik, hogy 

a vizsgálatba bevont fiu-növendékek a pozitiv ite-

mek elfogadásában tartózkodóbbak a leányoknál, a 

leányok a negativ itemek elvetésében megelőzik a fi-
ukat és a tulzó itemeket is kritikusabban itélik 

meg, mint a fiuk /20. táblázat/. 

d/ Jogosnak látszik az a következtetés, 

hogy a középiskolás leányok a kollektivista érték-

orientáció tekintetében érettebb gondolkodást tanu-

sitanak, mint a hasonló koru fiu-társaik. 

e/ Szembetünő, hogy a tulzó itemeket év-

folyamonként /elsőtől a negyedikig/ egyre kritiku-

sabban itélik meg, egyre kevésbé fogadják el a fiuk 

is meg a leányok is. Ez azzal függ össze, hogy fej- 



- 60 - 

lődő kritikai képességükkel és gondolkodásukkal a 

társadalmi-, politikai- és tudományos élet fontos 

kérdéseit, itéleteit és jelenségeit mérlegelik, 

véleményük a saját igazságérzetükhöz igazodik. 

III. A KÖZÖSSÉGI MAGATARTÁS ÉS AZ INTERPERSZONÁLIS 

KAPCSOLATOK NÉHÁNY ÖSSZEFÜGGÉSE 

A téma vizsgálatánál abból indultunk ki, hogy 

az osztályközösségben az egyedek közötti belső vi-

szonylatok bonyolult szálakkal egyrészt alá- és 

fölérendeltségi kapcsolatokat /formális strukturát/ 

határoznak meg, másrészt "sajátos pedagógiai és 

pszichológiai valóságot képvisel" /Duró 1972/ a 

spontán kapcsolatok strukturája. Ezért valljuk azt, 

hogy a különböző fejlettségi szinten álló osztály-

közösségek interperszonális kapcsolataikban semmi 

esetre sem homogén egységek. Ezzel kapcsolatban 

egyetértünk Kolominszkij /1969/ felfogásával, mi-

szerint az osztálykeretben kialakuló /kialakult/ 

zárt csoportosulások létrejöttének magyarázata ab-

ban rejlik, hogy a tanuló pszichikus állapotát meg-

határozza osztálytársaihoz való viszonyulásmódja és 

a közösség tagjainak reagálása erre a viszonyulásra. 
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A kölcsönös viszonyulásoknak ebben a jellegében 

rejlik a zárt csoportosulások pszichológiai ma-

gyarázata. A csoportosulások, a különböző alak-

zatok közvéleményformáló ereje jelentős dinamiz-

mussal nem egyszer meghaladja az osztályközösség 

önkormányzati szerveinek befolyásoló képességét. 

A közösségi magatartás és az interperszonális kap- 

csolatok néhány összefüggésének vizsgálata előtt 

feltételeztük, hogy a növendékek karakterisztikus 

pszichikus vonásai, a kapcsolatok  keretei és tar-

talma meghatározó faktorok a kollektiva kooperá-

ciós feladatainak teljesitésében. 

Vorwerg /1964/ szerint ugyanis a "csoportviszony-

latok és ezzel a csoportszerkezet is a kooperativ 

tevékenység során valósul meg". 

A tevékenység pedig "valamilyen meghatározott vi-

szonyt létesit egyfelől az ember, másfelől az őt 

körülvevő világ, a többi ember és az élet által 

állitott feladatok között" /Rubinstein 1964/. 

Feltételeztük, hogy a tanulók személyiségének kol-

lektiv irányulásu erkölcsi tulajdonságai és társ-

kapcsolataik között dinamikus kölcsönhatás feszül. 

E kölcsönhatás pszichológiai természetének megis-

meréséhez - feltevésünk szerint - a középiskola 



- 62 -  

koedukált osztályaiban közelebb vihet bennünket az 

alábbi területeken' zajló vizsgálat: 

A/ A fiuk és leányok társas kapcsolatait 

befolyásoló inditékok 

B/ A tanulók szerepe és kapcsolatrendsze-

re az osztályközösségben 

C/ A feladatszituációkban realizálódó ta-

nulói társválasztás, személyiségjegyek és aktivi-

tás.  

A/ A fiuk  é 	y_ok  társas.,,kapcsolatait~befolyás.  ó 

inditékok 

A vizsgálatba bevontuk a vendéglá.tóipari 

szakközépiskola 294 tanulóját /22. táblázat/. 

A vizsgált téma alapján kutatásmetodikai-

lag a fiuk és leányok csaknem 50-50 %-os arányát 

igen kedvezőnek tarthatjuk.  

A szükséges adatokat irásos ankét módszeré-

vel nyertük, amikor a következő kérdésekre adtak 

feleletet a vizsgálatba bevont tanulók. 
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anuló- 

"Az osztályban milyen valóságos érdeklődés 

/vonzalom/ kapcsol a másik nemhez tartozó tanuló-

társadhoz? Fontossági sorrendben kell megszámozni 

az alábbi valamennyi válaszlehetőséget /a szerin-

ted legfontosabb az 1-es számot kapja/: 

a/ közös iskolai feladatok /társadalmi mun- 

ka/ lehető legjobb elvégzésére való törekvés, 

b/ szórakozás, szexuális érdeklődés nélkül, 

c/ szerelem, udvarlás, 

d/ futó kaland /némi kielégülésre való tö-

rekvés!, 

e/ kényszerü együttlét, mert egy osztályban 

vagyunk". 

Az öt különböző tartalmi jegyet /a,b,c,d,e/ 

magában foglaló motivum /Ni/ tartalmi jegyek sze-

rinti erősségi fokának /m/ kiszámitására a sulyo-

zott átlagolás módszerét alkalmaztuk /23. táblá-

zat/. 

Például . : 

I. évf. ma  = 48,5 + 8,4.+ 16,3 + 8,2 + 0,1 80  

II.évf. ma  = 4,2 
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A fiuk és leányok kölcsönös kapcsolatait be-

folyásoló motivum egyes tartalmi jegyeinek erősségé-

re utaló adatokat a 23. táblázat szemlélteti. 

Ha a különböző inditékok erősségi fokát osz-

lopdiagramon ábrázoljuk, akkor még áttekinthetőbb ké-

pet kapunk a fiuk és leányok egy-egy évfolyamon be-

lüli interperszonális kapcsolatát különböző mérték-

ben  befolyásoló, egymástól eltérő tartalmi jegyek-

kel rendelkező motivumok hatáserősségéről /1. ábra/. 

A különböző évfolyamokon a tanulók egymástól elté- 

rő %-ban itélik elsődlegesen meghatározó erejünek 

kapcsolataikban /fiuk és leányok közötti kapcsolat-

ban/ a belső inditékokat. Erről a 24. táblázat, va-

lamint a 2. ábra szemléletesen tájékoztat. 

Az inditékok évfolyamonkénti rangsora alap-

ján /25. táblázat/ néhány következtetésre juthatunk. 

A IV. évfolyam esetében bizonyos foku ki-

egyenlitettség tapasztalható, nincs domináns inditékok. 

A "c"-t és "d"-t nem tartják ugyan jelentéktelen- 

nek, de megitélésünkben "a", "b" és "e" sem játszik . 

elhanyagolható szerepet. A "c" és "d" tekintetében 
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az érdekeltek kapcsolataikat osztályukon, sőt sa-

ját iskolájukon kívül találják meg elsősorban,de 

ritkábban a következő helyzet is előfordul. Egyik 

negyedik osztályos leány irásbeli véleménye "d"-

re: "Osztálytársammal már két éve jól megértjük 

egymást. Más férfiak nem érdekelnek, mert mi ket-

ten jól kielégitjük egymást, de ehhez senkinek sem-

mi közei". 

A III. évfolyam "b", "d" és "e" inditékok-

ban vezet, "a"-ban utolsó helyezett. A kiegyensu-

lyozatlanság és a normarendszerhez történő kellő 

és elvárható alkalmazkodásuk talán a leghiányosabb 

más évfolyambeli iskolatársaik között. A szerelmet, 

udvarlást komolytalannak itélik /"c" rangsora 4./. 

Kiegyensulyozottabb helyzet jellemző a 

II. évfolyamon. Az "a" domináns, de a futó kaland 

inditéka is előretört /"d"/. 

Az I. évfolyam "c" tekintetében vezet, 

"a" jelentős szerepet kap, a különböző nemek együtt-

létüket a legkevésbé itélik kényszerűnek /"e"/, 

hasonlóan a II. évfolyamhoz. 
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Indokoltnak tünik az a következtetésünk, hogy 

a "tisztességes" közeledés /"c"/ vágya a nemek kö-

zött a vizsgált középiskolában az I. és IV. évfo-

lyamon a társas viszony pregnáns inditéka. Ez a kö-

vetkeztetésünk nem zár ki néhány korai és többek kö-

zött a családi életre nevelés hiányosságaival ma-

gyarázható jelenséget, amelyet a vizsgálat során 

négyszemközti beszélgetések deritettek fel. 

M.K. falusi leány, szakközépiskolaitanuló. 

Kötelező nyári szakmai gyakorlaton 28 éves munka-

helyi főnöke Inős ember, két gyereke van/ teherbe 

ejti. A tanuló 7. hónapja gravid, amikor az iskolá-

ból távozik. Könnyezve mondja: "Édesapám agyonver 

ha hazamegyek, édesanyámban van minden reményem[" 

Végül megegyezésre jutnak: az apá meghatározott 

összegü tartásdijat vállal. Az alig tizenhét éves 

anya ezután egészséges gyermeket szül. Körülményei- 

nek ismeretében jogos a kérdés: vajjon miből és meny-

nyi ideig tartja fenn magát és gyermekét? 

Munkás szülők gyermeke M.T. A 16 éves haja-

don graviditása, majd az idegen megyében végrehaj-

tott abortusza osztálytársai között szóbeszéd tár- 
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gya. Négyszemközt beszélgetünk. 

- Ki az apa? 

- A fiunak lakatos szakmája van. 

- Mit tanultak  az abortuszból? 

- Jó barátságban maradunk ezután is, de jobban 

akarunk vigyázni. 	. 

- Házasságról beszéltek egymással? 

- Még nem. 

- Hallott valamit a korai terhesség és abor- 

tusz várható ártalmairól? 

Utóbbi kérdésre azonban már nem felel, he-

lyette vállát vonogatja. 

Tapasztalataink megengedik azt a további kö-

vetkeztetést, hogy a vizsgálatba bevont középisko-

la leánytanulóinak szexuális kapcsolatai gyakran 

az iskolán kivüli partnerekkel alakulnak ki, e 

kapcsolatok iskolatársak között ritkábbak. Az osz-

tálytársak egymás dolgairól azonban viszonylag jól 

tájékozottak. Előfordul, hogy a terhesgondozásra 

• járó leány-növendék graviditásáról az iskola igaz- 

gatója és az osztályfőnök csak jóval később érte- 
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sül /esetenként néha a testnevelő tanár,konstatál 

először bizonyos változásokat!, mert bizalmasan 

kezelt orvos-etikai ügyről van szó. 

B/ A tanulók szerepe és kapcsolatrendszere az osz- 

tályközösségben 

A közösségi értékorientáció szintvizsgála-

tában résztvett osztályok közül kettőben /II.o. és 

III. o./ megvizsgáltuk az egyének szerepét és kap-

csolatrendszerét a közösségben /26. táblázat/. 

Azért esett a választásunk a nevezett két osztály-

ra, mert a közösségi értékorientációs szintvizsgá-

latban a legkedvezőbb /II.o./ és legkedvezőtlenebb 

/III.o./ eredményeket, mint szélső értékeket, ezek-

ben a közösségekben észleltük. 

Azzal az előzetes feltételezéssel éltünk, hogy a 

növendékek osztályon belüli szerepének és kapcso-

latainak kutatásával az attitüd-mérés eredményei 

bizonyos tekintetben összevethetők, hogy ez az ösz-

szevetés részben kontrollt is jelenthet. A több 

szempontu szociogram módszerével dolgoztunk /bérei 

1971/, bizonyos elvi megszoritásokkal. A "több szem-

pontu" szociogram a módszer ősétől - Moreno /1954/ 
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rokonszenvi szociogramjától - különböztet meg. A több 

szempontu módszer a csoport rokonszenvi csoportosu-

lásain kívül egyéb jellemzőket is vizsgál: szerepe-

ket, normákat, motivümokat, légkört, stb. /Hoffmann 

1974/. 

A tanulóközösségek szociometriai vizsgálatával ná-

lunk Mérei /1948/ foglalkozott először. Kétségtelen, 

hogy a nevelés iránt fokozódó társadalmi igények ha-

tására az egyre kiterjedő szociálpszichológiai ku-

tatások felvetik a személyiség ilyen irányu tanul-

mányozását is. Egyetértünk Patakival /1964/ abban, 

hogy a szociometriai módszert a közösség komplexebb 

tanulmányozásának szükségessége hozta felszinre. Ez-

zel nőtt a személyiség- és közösség kutatásának me-

todikai apparátusa. Osztjuk azt a véleményt, hogy 

"a szociometriát meghatározott feltételek mellett 

a személyiségtanulmányozás egyik lehetséges pszi- 

chológiai eszközeként" lehet értékelni /Duró 1969/. 

Ezért vizsgálatunk során kritikusan szürtük ki kér-

dőivünkről azokat a Mérei /1971/ által egyébként 

ajánlott rokonszenvi-, társválasztási- és egyéni 

tulajdonságokra vonatkozó kérdéseket, amelyek ese-

tenként abszolut formáik miatt extrém irányba in-

dikálják a válaszokat, esetleg kifejleszthetnek vagy 
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tudatosithatnak ellenszernv-érzelmeket. 

/Például: "Kit szeretsz legjobban osztálytársaid 

közül?" - "Kivel nem szeretnél az iskola elvégzé-

se után kapcsolatot tartani?" -/ 

A több szempontu szociogram módszerével 

a II. és III. osztályban arra kerestünk választ, 

hogy:  

a/ kinek milyen a szerepe az adott közös-

ség normarendszerében /első dimenzió/; 

b/ kinek milyen a helyzete az adott közös-

ség kapcsolatrendszerében /második dimenzió/. 

A két dimenzió megközelitése során kérdőives mód-

szerrel 

rokonszenvet /1. 2./, 

társas funkciót /3. 4./, 

pozitiv tulajdonságot /5./ és 

negativ tulajdonságokat /6. 7. 8. 9./ 

anticipáló választások feladata elé állitottuk a 

növendékeket: 

1. Ki a legjobb barátod az osztályban? 

Mért? Ha nem az osztályból választol barátot, 
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hol barátkozol? Miért? 

2. Osztálytársaid közül kivel barátkoznál 

legszivesebben az iskola elvégzése után is? Miért? 

3. Ha az osztály klubdélutánt rendezne, ki-

re biznád legszivesebben osztálytársaid közül annak 

megrendezését? Miért? 

4. Ha az osztály választana egy bizottságot 

vitás kérdések rendezésére, kiket választanál a 

'bizottságbán; Miért? 

5. Ki a legügyesebb osztálytársaid közül va-

lamilyen gyakorlati munkában? 

6. Az iskola elvégzése után kivel szeretnél 

legkevésbé kapcsolatot tartani? Miért? 

7. Ha bajba jutnál, osztálytársaid közül kik-

nek a segitségére számithatnál legkevésbé? Miért? 

8. Ha akadályozva lennél apró, mindennapi 

ügyeidnek intézésében, kire biznád legkevésbé szi-

vesen osztályodban azok lebonyolitását? Miért? 

9. Ki az a tanuló, aki társaid között nép-

szerü az osztályban, szeretik is, de erre érdem-

telen? Miért? 
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a/ A szerep /első dimenzió vizsgálata 

"Szerepen a funkció értendő, a viselkedésnek 

az a normatív módon jóváhagyott mintája, amelyet -a-

dott pozicióban mindenkitől elvárnak" /Kón 1969/. 

Szociálpszichológiailag pedig ez a funkció elválaszt-

hatatlan a személyiség társadalmi kapcsolatait ki-

fejező szociális státuszától, amennyiben a szerep a 

státusz dinamikus aspektusa. Fentiek mellett azt is 

valljuk, hogy a szerep az egyénnek a társak itéleté-

ből kibontható tulajdonsága, amely az adott közös-

ségben hatást fejt ki. A valamennyi választ össze-

sitő gyakorisági táblázat /27. és 28./ többek között 

arról tájékoztat, hogy a kérdéses osztályokban kik 

milyen szerepet hordoznak. Leolvasható a pozitiv 

szerepü, szerep nélküli, feszült szerepit /egyidejü-

leg "+" és "-" szerepü/ és a negativ szerepü növen-

dékek sorszáma/ a sorszám egy-egy tanuló nevét he-

lyettesiti/. Értelmezési tapasztalatok alapján az 

az érték, amely már szerephelyzetet jelöl az egyes 

kritériumokban, az eloszlási mutató /Em/ nagyságá-

tól függ. 

Az eredménysor szóródásának legegyszerübb jel-

lemzője az lenne, ha megjelölnénk a két szélső érték 
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közötti különbséget. Többet mond azonban a szóró-

dás jellegéről, a változékonyság természetéről,ha 

a szóródást a számtani középértékhez viszonyitjuk, 

azaz a számtani középértéktől való eltérés /közép-

eltérés: PE/ szintjét fejezzük ki /Kelemen 1971/. 

Az eloszlási mutatókból /Em/ vett szám-

tani átlagok /m/ a II. és III. osztályban - külön 

a pozitiv és külön a negativ kritériumokban -, va-

lamint a hozzájuk tartozó középeltérések /PE/ az 

alábbiak: 

mII . o . "+" = 3,77 ; PE = 1, 41 

mll.o. "-" = 3,00 ; PE = 0, 84 

mIII.o."♦" = 3,50 ; PE = 0, 88 

mIII.o."-" = 2,56 ; PE 	= 0, 45 

Fenti adatok birtokában számitottuk ki 

a szerephatárokat /Sz/. 

Az mim, majd az m + 2.PE  szintet ér-

tékhatároknak tekinthetjük. Ha egyik kritériumban 

az Em nagysága nem haladja meg az m + PE szintjét, 

akkor az Em kétszeresét tekintjük szerepértéknek. 
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Aki tehát ennek megfelelő, vagy ennél több szava-

zatot kapott az adott kérdésben: elérte a szerep-

határt, vagy szerepértéket. Az /m_ E/ és /m + 2.PE/ 

közé eső szóródás esetében az Em másfélszeresét, 

/M + 2.PE/-nél nagyobb számu szóródás esetén magát 

az Em-ót tekintjük szerepértéknek. 

A szerepek leolvasása után az alábbi össze-

hasonlitás kinálkozik /29. táblázat/. 

Az osztályok közösségében kialakult szerep-

helyzetek alapján az egyének beilleszkedését is 

minősithetjük. A rossz beilleszkedés legszembetü-

nőbb jele a "-" szerep. Minden ilyen szerep konflik-

tushordozó, hiszen az egyén jelentős szembenállását 

fejezi ki az érvényes normák valamelyikével. A fe-

szült szerep ugyancsak jelentős eltérés a beillesz-

kedés kivánatos hogyanjától. Utóbbi szélesen gyürü-

ző hullámaival nem egyszer az ellentétek özönéhez . 

vezethet mind oktatási, mind nevelési területen, 

esetenként bonyolultabb problémákat vethet fel,mint 

egy "tisztán" negativ szerepü tanuló. Kirivó pél-

dája - ennek a III.o. 26.sz. növendéke. Két "+" és 

két "-" szerep hordozója. Tizenhét éves, 192 cm ma-

gas, 85 kg a testsulya, "jóvágásu" fiu. 5 az, aki 



- 75 - 

"mindent" el tud intézni". 

Társai véleménye szerint: "... egyes tanárok talp-

nyalója...", "... minden területen saját magának a-

kar előnyöket szerezni ..." "Néha elfelejti, hogy 

másnak a pénze van nála!" "Segitésre nem alkalmas!" 

"Nem viszonozza a szeretetet, képmutató!". 

Egyik tanárának tanitási idő alatt rendsze-

res bevásárlója, ilyen címen nem egyszer más taná-

rok órájáról is hiányzik. Az ebből támadt konflik-

tus már nagy port kavart fel testületi berkekben 

is. Egyik tanár "+" szerepéből, a másik "-" szere-

péből egyoldaluan itélte meg a növendék ténykedését. 

Az ügy különböző okok folytán negyedik osztályra 

sem jutott nyugvópontra, sőt az illető tanuló sze-

mélye néhány nevelő közé vert hidat. A 29. táblá-

zat alapján tehát a "-" és feszült szerepek megosz-

lása szerint a II. osztályban a tanulók 4,35 %-a, 

a III. osztályban pedig 18,52 % rosszul illeszke-

dik be a közösségbe. 

Az eloszlási mutató /Em/ a több szempontu 

szociogram igen lényeges paramétere. Számértéke a 

vizsgált kritériumban hüen tükrözi a szavazatok 
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szóródását. Minél nagyobb a mutató számértéke /vá-

lasztások összege osztva a személyek számával/, 

az osztályban annál egységesebb a vélemény a kér-

déses kritériumban - annál kisebb a szóródás. Mi-

nél kisebb az Bm értéke, annál több növendék kö-

zött oszlanak meg a választások, annál nagyobb a 

szóródás, tehát ebben az esetben a megfelelő krité-

riumban aligha alakult ki az osztályban közvéle-

mény. Tanulságos lehet a két osztályban a tizen-

négy kritérium eloszlási mutatójának összehasonli-

tása /30. táblázat/. 

/ A kapcsolatrendszer /második dimenzió/ vizsgá- 

lata 

Az osztályközösség tervszerü fejlesztésének 

egyik fontos feltétele, hogy a növendékek szemé-

lyes kapcsolatrendszerének feltárásával a közös-

ségben érvényesülő szociológiai és pszichológiai 

jelenségeket /folyamatokat/ megismerjük..Az egyé-

ni rokonszenvi érzésekre apelláló kérdések /1., 

2./ szociometrikus feldolgozása során u.n. köl-

csönösségi táblázatot /szociomatrix-ot/ készítet-

tünk, s ennek grafikus ábrázolásával jutottunk 

el a vizsgált társas mezők /második és harmadik 
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osztály/ kapcsolatainak térképéhez /második dimen-

zióhoz/, szociogramjához /3. és 4. ábra/. 

A második osztályban tizenhárom fiu és tiz 

leány tartozik a társas mezőhöz. A középiskola el-

ső osztályába nyolc különböző megyéből és huszon-

egy különböző általános iskolából érkeztek a nö-

vendékek, 64,5 %-uk munkás szülők gyermeke. Álla-

mi gondozott egy tanuló, elvált szülők gyermeke 

öt /mind az öten édesanyjuknál élnek/. Két tanuló-

nak özvegy az édesanyja. A tanév során husz növen-

dék a kollégiumban lakik, kettő a szüleinél, egy 

pedig bejáró vidékről. A növendékek osztályfőnöke 

21 éve középiskolai tanár, férfi. 

A társas mezőben két egymáshoz kapcsolódó 

központot figyelhetünk meg. E zárt alakzatokban 

összesen tiz növendék vesz részt /2., 1., 10., 

19., 21., 23., 5., 16., 13. és a 8. személyi, a 

társas alakzat 43,5 °'a-a. A központoknak két közös 

tagjuk van /21. és 23.  személy/. A zárt alakzatok 

kommunikációs csatornákon a közösségnek nagy há-

nyadát érik el, hiszen perem helyzetbe csupán há-

rom tanuló szorult /13 %/: egy  pár /22. és 12./, 
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valamint egy magányos /14./. A fiuk zárt alakzatá-

ban /21., 23., 8., 13., 16. és 5./ tapasztalható 

leginkább az együttes élmények-, csoportszokások 

ápolása és tudatos fejlesztése. A tanulás melletti 

ténykedésük fő területe a sport. Nagy szolidaritás 

jellemzi őket. Osztályindulót komponáltak, sport-

meccseken /ha az osztály érdekelt/ a fiuk a leányo-

kat, a leányok a fiukat kölcsönösen biztatják az 

induló énekléséval. A leányok inkább láncban he-

lyezkednek el, a gyors kommunikáció megvalósitásá-

ban nagy szerepük van, a fiu-központ kisugárzó ere-

jét elismerik, de jelentkezik az egészséges rivali-

zálás is. Osztályünnepségek rendezésében elsősorban 

a leányokra lehet számitani. 

A CM /centrális-marginális/ mutató meghatá- 

rozásákor: 

a/ a társas mező központi alakzatának ki-

terjedését, 

b/ a központ befolyása alá vont társas öve-

zetet, továbbá, 

c/ a peremet kell figyelembe vennünk. 

Ebben az osztályban az alábbi összefüggés a jellemző: 
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CM: abszolut számokban ; 	%-ban 

10 : 10 : 3 	43,5 : 43,5 : 13 

A CM híven tükrözi, hogy a központi magnak 

jelentős a befolyása, a közöséég jól mozgósitható. 

A 10. személy nemcsak tagja a tömbnek, hanem "csil-

lagszóróhatás" révén biztositja a kapcsolást, az 

áttételt, a vélemények, hiedelmek és hirek áramlá- 

sát a központból a periféria irányába. Jelentős sze-

repe van a közvélemény formálásában. Első osztály-

tól kezdve osztálytitkár, a "+" 4. kritériumban sze-

rephelyzetben van, a "-" kritériumokban társaitól 

egyetlen választást sem  kapott, a társas pregnan-

cia tekintetében 34 ponttal a második helyen áll. 

Közvetlen kapcsolatban áll az l.sz. személlyel. Az 

1. személy a társas pregnancia sorában első he-

lyet foglal el, a "+" 1., 4. és 5. kritériumban 

szerephelyzete vitathatatlan, a "-" kritériumban 

társai egyszer sem választották. 

Az osztályfőnök véleménye szerint az 1. és 

10. személynek az osztály élményanyagában diffe-

renciáltan és kitüntetett módon nincs szerepe, az 

ő elsőrendű jelentőségük abban áll, hogy a csoport-

tagok tudatában sokszor szerepelnek. 
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A közösség szervezett, feladatközpontu, érdekvezérelt, 

nyugodt légkörü; a feladatra-teljesitményre irányuló 

feszültség néha jól érezhető. 

Az osztály kölcsönösségi indexe /a társas me-

zőben lévő személyek hány százalékának van kölcsönös 

kapcsolata/ 220 : 23 = 9 Z Ha a kölcsönösségi index 

átlagértékét 85-90-nek vesszük /Mérei 1971/, akkor 

a 95-ös érték itt átlagon felüli. Az 1-től való el-

térést csupán az határozza meg, hogy a 14.sz. növen-

dék magányos. E magányosság okairól társai igy vé-

lekednek: "... modortalan, zsugori ... csak magával 

törődik ... mindenbe beleüti az  orrát, durva, kia-

bálós, ideges, kevés érzés van benne, néha brutális 

a lányokhoz ... megbizhatatlan ..." Osztályfőnöké-

nek hasonlóan nyilatkozott a növendék édesanyja is 

fia modoráról, hangoskodásáról, nyerseségéről - és 

kérte a segitséget. Az osztályfőnök szerint némi ja-

vulás mutatkozik, de sokat kell tenni azért, hogy 

osztálytársai egyszer majd befogadhassák. 

A szociogram egyebekben arra is rámutat, 

hogy a két központu tömböt 80 %-ban fiuk alkotják, 

mindössze két leány /10. és 19./ tartozik közéjük. 

Gyakorlatilag tehát a 4., 18., 11., 10., 19. és 17. 
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személyek vonalától "északra" csak fiuk, "délre" 

csak leányok találhatók. A két nemhez tartozó cso-

porttagok ebben a koedúká.ciós helyzetben is őrzik 

preferált strukturájukat. 

A központok jelentős közösségi sullyal 

rendelkeznek ahhoz, hogy funkciójukat betölthes-

sék. 1., 5. és 10. .tagjaika a "+" kritériumok kö-

zül négyben szerephelyzetben vannak.  A központhoz 

közvetlenül kapcsolódó 15. személy pedig egy kri-

tériumban /"+" 3./ hordozza a szerepet. Fentiek 

alapján a központok kisugárzó ereje a közvetlen és 

közvetett kapcsolatok révén a közösség arculatának 

jelentős befolyásolója és alakitója. 

A harmadik osztályban tizenkilenc fiu és 

nyolc leány tartozik a társas mezőhöz. A középis-

kola első osztályába hét különböző megyéből és ti-

zenkilenc különböző általános iskolából érkeztek 

a növendékek. 59,7 %-uk munkás szülők gyerme ke.Há.-

rom tanuló szülei elváltak. A társas mező tizen-

nyolc tagja kollégista, négyen bejárnak vidékről 

és öten szállásadónál laknak. A növendékek osz-

tályfőnöke hat éve középiskolai tanár, férfi. 
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Érette követett el egy másik osztály leánytanuló-

ja szerelemből sikertelen öngyilkosságot három év-

vel korábban. Az osztályfőnök megbízatását nyzg-

nek tartja, kényszerü feladatnak tekinti. Igazga-

tója véleménye szerint a tanulókkal kapcsolatos 

társas-viszonyában szélsőséges: néha a "bratyi-

zás"-ig közvetlen, máskor kimért, nyers és rideg. 

A jóindulatu figyelmeztetést is hajlamés személye 

elleni támadásnak minősíteni. Osztályának szociog-

ramján /4. ábra/ a társas mezőben központot nem 

figyelhetünk meg, ezért hiányoznak a csoportdina-

mikai feltételek. 

Nincsen véleményfeldolgozó zárt alakzat, 

nincsen kommunikációs hálózat. A feladatokra tör-

ténő mozgósitás és a vélemények irányitása ezért 

aligha valósulhat meg. A  CM  mutató nem értelmezhe-

tő. Négy növendék zárt alakzatához egy személy 

kapcsolódik /11., 25., 21., 15. és 8./,  valameny-

nyien fiuk. A fiuknak még egy háromszög-alakzata 

szerepel /3., 19. és 18./. A két zárt alakzaton 

kívül egymástól független, két egyszerü elágazásu 

lánc tünik fel. A magányosok száma három. A hosz-

szabik láncban - csaknem középen - csillaghelyzet- 
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ben áll a négy kölcsönös kapcsolattal rendelkező 

személy /16./ A láncokban lehetséges a gyors kommu- 

nikáció, a hirek hamar elterjednek, az információkat 

ugyanannyira továbbitják, mint ahányan feldolgozzák. 

A szociometriai poziciák arányai ebben a társas-kö-

zösségben erősen eltolódtak a lánc javára, a csoport 

tehát minden valószinüség szerint hajlik a vélemény-

és hirközlésnek arra a fajtájára, amit pletykának 

nevezhetünk. A hosszabbik lánc 16. növendékének csil-

laghelyzete nyitott. A "sztár" 16., a két "-" és 

két "+" szereppel kitünő 26., a lánc végéré került 

"+" szérepü 7., a negativ szerepet hordozó 6. és 9. 

tanulók a tizenegy tagu láncban még hozzájuk kapcso-

lódó alacsony társas pregnanciával rendelkező két 

növendék társaságában nagyban valószinüsitik a lánc 

könnyü felbomlásának a lehetőségét. E kommunikációs 

lánc véleményében minden bizonnyal labilis, erősen 

befolyásolható. 

A rövidebb láncnak egy "erős" tagja van /13.1, a 

"-" kritériumokban társaitól - egyetlen szavazatot 

sem kapott, három irányu közvetlen kapcsolatával a 

mező kis társas pregnanciával rendelkező tagjait /4., 

27., és 5./ tartja maga körül, s szélső helyzetben 

csatlakozik még hozzájuk a "+" szerepet hordozó 1. 
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A három magányos közül "+"szerepü a 23., "-" sze-

repü a 2. és szerep nélküli a 20. személy.'A magá-

nyosok számából nem következtethetünk a társas a-

lakzatban nagy szolidaritásra. A páros kapcsola-

tok teljes hiányában az intimitásnak kedvező, szub-

jektiv légkör aligha lehet kedvező. 	. 

A négyszög tagjainak és a hozzájuk kapcso-

lódó 8. személynek társas pregnanciája igen ala-

csony szinvonalu,'szerepük nincs. A háromszög tag-

jai közül a 3. személy "-" kritériumban tünik ki 

szerephelyzetével, kapcsolódó társai pregnanciája 

gyenge. 

A társas mező szociogramja erősiti azt a tapaszta-

latot, hogy a közösség számára lényeges és lényeg-

telen mozzanatok megitélésében véletlenszerü reak-

ciók kerülnek fölénybe. 

A 81-es kölcsönösségi index már arra fi-

gyelmeztethet, hogy a csoport a kelleténél keve-

sebb biztonságot nyujt tagjainak. Felvethető a tár-

sas alakzat kapcsolatainak a bizonytalansága, a 

"mi" attitüd kibontakozásáról aligha lehet beszél-

ni, - a klikk-képződés pedig valóságos veszély. A 
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klikk-helyzet nemcsak a szociogramon tanulmányoz-

ható, hanem a növendékek megnyilatkozásai alapján 

is szembetünő. 

A háromszöget alkotó klikk egyik tagja /19./ éle-

sen szemben áll a 16. "sztár"-ral, mert: "... nagy 

ellensége az osztályközösségnek ...", de szemben 

áll a másik zárt alakzatba tartozó 25, személlyel 

is, mert az illető: "...mindig az osztály ellen 

dolgozik ...". A 15. és 25. személyek élesen eli- 

télik a 16. számu növendéket, mert utóbbi: "...kö- 

zösségellenes, nem az osztály érdekében cselekszik..". 

A 16. személy egyébként a "saját láncába" tartozó  

12. társától is megkapja: "... talpnyaló a 26. sze-

méllyel együtt...". 

Összefoglalva: a harmadik osztály társas 

alakzatát laza szerkezet, alacsony strukturálódási 

szint jellemzi, a kommunikációs csatornák egymás-

tól független és egyszerü láncok. 

Központok nincsenek, a zárt alakzatok elszigetelt 

helyzetüek, ezért az utóbbiak véleményéből nem lesz 

közvélemény, csupán klikk-álláspont. 
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:C/ A feladatszituációkban realizálódó tanulói társ- 

választás, személyiségjegyek és aktivitás  

Az interperszonális kapcsolatok mélyebb meg-

ismerésére vállalkoztunk ákkor, amikor az előbbi fe-

jezetben leirt első- és második dimenzió vizsgálatá-

ba bevont két osztály tanulóit egy évvel később /III. 

és IV. osztályos korukban/ ismét megkerestük /26. 

táblázat/. Erre ösztönzött bennünket a szociometriai 

módszer diagnosztikai jelentőségének felismerésén 

tul az a felfogásunk, hogy a szociogramok plasztikus 

képei önmagukban a motivációs bázis és tartalom fel-

tárására nem elégségesek /Duró 1969/. Hiszen a kö-

zösségekben megnyilvánuló "kommunikációs:: effektu-

sok" természetes közege a reális helyzetekhez kötő-

dő cselekvés, a tevékenység. A Hiebsch és Vorwerg 

/1967/ javasolta "több faktoros" szociometrikai 

teszt éppen ezért állítja előtérbe a közösségi te-

vékenységgel összefüggő kérdéseket. Közismert,hogy 

az embernek - mint társadalmi lénynek - szükségle-

te az érintkezés, amely tevékenységben kialakuló 

kölcsönös viszonyulásokat tételez fel a közösség 

meghatározott körülményei között. 

Fentiek szellemében végzett felmérésünket a Szege- 
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di József Attila Tudományegyetem Pszichológiai Tan-

székén szerkesztett Kérdőiv /mellékletben/ alapján 

végeztük. 

A Kérdőiv I., II. és III. pontja szerint ta-

nuláshoz, munkához és közösségi magatartáshoz kapcso-

lódó társválasztást kértünk a tanulóktól. Az adato-

kat a két osztály esetében külön-külön rögzitettük 

gyakorisági táblázatban /31. és 32. táblázat/. E 

háromféle feladathelyzet adatai a táblázatokban a 

megoszlás és szóródás mutatóinak feltüntetésével 

szerepelnek. 

A Kérdőiv IV. és V. pontja a közösségi ember szemé-

lyiségjegyeinek, kivánatos és ellenszenves tulajdon-

ságainak megitélését kéri számon a tanulóktól. Az 

egyes kategóriák szerint 

kategória 	pontérték 	kategória 

nagyon fontos 

fontos 

kevésbé fontos 

5 

3 
1 

nagyon ellenszenves 

ellenszenves 

kevésbé ellenszen-
ves 

kiszámitható a növendékek megitélése alapján a tár-

sadalmilag preferált személyiségjegyek fontosságá- 
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nak a mértéke, valamint a nem kivánatos személyi-

ségjegyek ellenszenvességének a mértéke is /33.és 

34. táblázat/. A kivánatos, illetve ellenszenves 

közösségi személyiségtulajdonságok elfogadásának, 

illetve elutasitásának mértéke osztályonként an-

nál jobb, minél közelebb áll az értéke az 5-höz. 

A táblázatok tulajdonságokként adják az elfogadás 

/elutasitás/ mértékét: az egyes kategóriák érté- 

ke és a rájuk kapott szavazatok szorzata összesen, 

osztva a tanulók számával. 

A Kérdőiv VI. pontja az aktivitással kap-

csolatosan öt alapkategóriát különböztet meg: 

kezdeményezően aktiv 	5 

tevékenyen aktív 	4 

bevonható a munkába 	3 

nehezen vonható be a munkába 2 

passziv 	1 

Az aktivitási fok kiszámitása: az egyes kategóriák 

értéke és a rájuk kapott szavázatok szorzata össze-

sen, osztva a tanulók számával. 

Önismerete alapján minden tanuló saját magát is 
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besorolta /35. táblázat/. 

A Kérdőiv táblázatokba foglalt adatainak elemzése 

során módunk nyilt néhány következtetésre és meg-

állapitásra. 

A harmadik osztály gyakorisági táblázata 

/31. táblázat/ szemléletesen mutatja, hogy az 

1., 5., 10. és 19 számu tanulók elutasitó szavaza-

tok nélkül jelentős személyek az osztályban, pozi-

tív referenciacsoportot képviselnek. E referencia-

csoport fő ereje éppen abban van, hogy tagjainak 

normáit mindhárom tevékenységi formában sokan te-

kintik önértékelésük mércéjéül is. Arra való te-

kintettel, hogy az 1., 5. és 10. növendékek régó-

ta az osztályvezetőség tagjai, továbbá egymás köze 

ti kapcsolataik mind a hivatalos-, mind a spontán 

strukturában optimálisak /3. ábra/, jogosnak tünik 

a feltevés: ebben az osztályban a tanulók közös te-

vékenysége szervezett. Fentiek alapján és az osz-

tályfőnök véleménye szerint "kézzel-fogható" mó-

don és jelentős mértékben érvényesül az a pszicho-

lógiai törvény, hogy az osztályközösségben megbiz-

hatóa;n és eredményesen dolgozó tanulók teljesitmé-

nye nagy hatással van a társakra, néha nagyobb ha-

tással, mint maga a pedagógus. Ennek a pszicholó-

giai törvénynek az érvényesülésében minden bizony- 
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nyal szerepet játszik a harmadik osztályban az a 

motiváció is, hogy a csoporttársak teljesitménye 

általában érthetőbb - ezért elfogadhatóbb - mint 

a felnőtteké. Erről az osztályközösségről az egy 

évvel korábban szerkesztett szociogram /3. ábra/ 

már előrevetette a  referenciacsoport egyes tagjai-

nak kiemelkedő szerepét, de e személyek jelentősé-

gét meghatározó etikai motivumok feltárására az a 

módszer nem bizonyult elégségesnek. Hiszen a ta- 

nulók közötti kapcsolatok nem kizárólagosan a 

"szimpátia-antipátia dimenziójának mentén alakul-

nak" /Vorwerg 1964/, hanem a  "reális  életszituá-

ciókban megnyilvánuló közösségi tevékenységben" 

/Duró 1969/. Ezért az egyszerű rokonszenv-ellenszenv 

utáni tudakozódást mellőzve, most a közösségi te-

vékenységgel összefüggő kérdéseket állitottuk elő-

térbe /Kérdőiv I. -. II. - III./. Ily módon a cse-

lekvésben vizsgált társválasztási kép és a Kérdőiv 

egyéb pontjai /IV. - V. - VI./ alapján már lénye- 

ges erkölcsi motivumok tárulnak fel. Nevezetesen: 

a 12. tanuló a hivatásául választott szakmában je- 

lentős számu választottsággal rendelkezik /31. táb-

lázat!, társadalmi aktivitása közepes /35. táblá-

zat/; mig a 13. tanulónak erősebb oldala a tanulmá-

nyi tevékenység és a társadalmi aktivitás. E fel- 
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tárt lélektani motivumok alapján a gyakorlati peda-

gógia minden bizonnyal eredményesebben alkalmazhat-

ja a közösségi nevelés módszerét, mintha kizárólag 

csak a szimpátia- antipátia dimenziója mentén meg- 

alkotott szociogramot értelmezi. Vizsgálatunkban 

szembetünően bukkantak fel a 14.  tanuló magárama-

radottságának erkölcsi motivumai is, mint azt a 

31. táblázat szemlélteti. A társválasztásban ő ren-

delkezik a legtöbb elutasitással, ő minősül a  leg-

kevésbé aktivnak /35. táblázat/. Az utóbbi példa 

kapcsán ismét kinyilvánitjuk, hogy a szociogram ön-

magában nem tükrözheti azokat az inditékokat , ame-

lyeket a konkrét társválasztási helyzet és a "mi-

ért" kérdések lélektani indikációja a vizsgálat so-

rán a társakból "kiugrat". 

Azt is valljuk, hogy a nevelési gyakorlat még ennél 

is többet kiván és jelent. Arra gondolunk, hogy az 

individuum perifériára kerülésének ténye, továbbá 

az individuumban feltárt "közösségfóbiás" erkölcsi 

motivumok, amelyek a periferiális helyzetet nem kis 

mértékben determinálják - maguk is következmények 

bizonyos nézőpontból. Például éppen a 14. tanuló: 

egyedüli gyermek a családban, apja rég elhagyta 

gyermekét és feleségét, az édesanya nehéz gazdasá-

gi években igen szükös termelőszövetkezeti anyagi 
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juttatás révén és betegen nevelte gyermekét, a fiut  

a folytonos anyagi elesettség és siránkozás légköre  

annyira átitatta, hogy arcán a mosoly-derü szinte  

elképzelhetetlen.  

Fentiek miatt is ugy véljük, hogy a mélyebb  

személyiségismeretre való törekvés a korábban leirt  

vizsgálati módszerek alkalmazása mellett nem nélkü-

lözheti a tudatosan kutatott és az ad hoc feltárul-

kozó empirikus jelenségek együttes számbavételét.  

A felsorolt vizsgálódási módok együttesen - jelen-

tőségüknek megfelelően dialektikus egységben - ve-

zethetik a közösségek elhivatott irányitóit arra a  

kollektiva-vezetési stilusra, amely stilus jól mo-

tiválhatja mind a hivatalos strukturába, mind a  

spontán kapcsolatok rendszerébe tartozó - ezért vé-

dettséget élvező - tagokat annak a felismerésére,  

hogy a peremhelyzetü személy nem önmagától, hanem  

a közösségtől van távol. Ez a tudatos felismerés  

az alapja az igazi közösség felelősségvállalásának,  

amely felelősség viszont meghatározója a cselekvés  

irányának.  

A vizsgálat eredményéi alapján néhány követ-

keztetést tehetünk a negyedik osztály esetében is.  
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Egy évvel korábbi szociogramjuk /4. ábra/ központ 

nélküli, haza szerkezetü és klikkesedésre hajlamos 

osztályt jelzett. Az egy évvel későbbi, konkrét é-

lethelyzetekhez kötődő társválasztásban felszinre 

került erkölcsi inditékok /32. táblázat/ alapján,a. 

közösségi ember személyiségjegyeire adott értékelő 

és elutasitó válaszaikban /33. és 34. táblázat/, 

továbbá aktivitásuk vizsgálatában /35. táblázat/ en-

nek az osztálynak a növendékei az átlagosnál több 

problémával küzdő csoport benyomását keltik. A hiva-

talos struktura /az  osztályönkormányzat vezetői: 1., 

5., 16., 19. és 21. számu tanulók/ és a spontán kap-

csolatok /4. ábra/ alig felelnek meg egymásnak. Eb-

ből arra következtethetünk, hogy a növendékek közös 

tevékenysége gyengén szervezett. 

Együttesen a három feladatszituációban viszonylag 

magas választottságot élvező tanulók /1., 10., 16. 

és 19./részint ellentmondásos helyzetűek, mert 

több-kevesebb elutasitásban is részük volt /32.táb-

lá.zat/. E tekintetben pregnánsan mutatkozik az el-

lentmondásosság a 26. tanulónál, ráadásul ő az osz-

tály legaktivabb tagja /35. táblázat/. 

Utóbbi példa és más empirikus tapasztalatok szerint 

is ugy tübik, hogy az aktivitás foka mellett célsze-

rü az "ügybuzgóság" irányát és tárgyát is mindig meg- 
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vizsgálnia 

A Kérdőiv I-VI. pontjaiban végzett vizsgála-

tok tanulságaként a III. és IV. osztály összehason-

litása során az alábbi fontosabb megállapitásokat 

tehetjük. 

ad I. A tanulási tevékenységben a társvá-

lasztás szélesebb alapu a III. osztályban. Ezt ki-

fejezi a szóródás értéke. Feltünő, hogy a IV. osz-

tályban a tanulók 38,4 %-át egyáltalán nem válasz-

tották társul /III.o.: 13 %/ ebben az alapvető ta-

nulói tevékenységben. 

ad II. Az élethivatásul választott munkate-

vékenységben hasonló társválasztási orientációt mu-

tatnak, mert a társaknak 19,2 %-a esik el a válasz-

tottságtól a IV. osztályban, a III. osztályban 21,7 

%• 

ad III. A közösségi ember társválasztásában 

a III. osztály erős referenciacsoporttal rendelke-

zik, tagjainak száma a 6-os és ennél magasabb vá-

lasztottsági tartományban összesen 4 tanuló, mig az 

osztálytársak 60,8 %-a egyáltalán nem szerepel vá- 
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lasztottként. Az utóbbi aránynak a IV. osztályban 

az 57,6 % felel meg azzal a háttérrel, hogy itt nem 

találunk kiugró módon választott személyeket, vagy 

ha ilyen akad is /26.1, az ő helyzetét igen ellent-

mondásossá teszi a negativ itéletek jelentős száma. 

ad IV. A pozitiv személyiségtulajdonságok fen-

tosságának mértékét a III. osztály valamivel maga-

sabb szinten határozza meg átlagosan /3,7/, mint a 

• IV. osztály /3,4/. Az elsődlegesnek itélt öt pozi-

tiv személyiségjegy a két osztálynál: 

IV•o• 

igazságos 	becsületes 

becsületes 	megbizható 

felelősségvállaló 	igazságos 

határozott 	kollektiva érdekeit 
képviselő 

megbizható 	határozott 

A kollektivitás fogalmához erősen kapcsolható "se-

gitőkész" személyiségtulajdonságban találjuk a leg-

nagyobb különbséget; III.o.: 4,3 ; IV.o. : 3,3. A 

segitőkészség fontosságának ez a fajta eltérő meg-

itélése jól összeegyeztethető a korábbi évben vég-

zett vizsgálat megfelelő szociogramjaival /3. és 4. 
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ábra/, továbbá a "mi" érzés erősségének alakulásáról 

eddig leirt megállapitásainkkal. 

Szembetűnő, hogy mindkét osztályban igen alacsony 

minősitést kap a "jó tanuló" fogalma /III.o.: 1,3; 

IV.o.: 1,7/. Ez utóbbi jelenség összevetése az e-

gyéb idevágó empirikus tapasztalatokkal /minimum-

szemlélet a tanulásban, "nekem a kettes is elég", 

"nem érdemes hajtani", "nem az iskolai tanulmányi 

eredményem dönti el, hogy mit keresek a szakmában" 

stb./ bizonyos belső orientáltság ferdeségeire fi-

gyelmeztethetik az iskolát. 

. ad V. A negativ személyiségtulajdonsá— 

gok ellenszenvességének mértékét közel azonos mó-

don ítéli meg mindkét osztály /III.o.: 3,5 ; IV.o.: 

3,4/. Teljesen megegyező módon elsődlegesen ité-

lik ellenszenvesnek az alábbi öt személyiségtulaj-

donságot: 

III. o. 

kétszinü 

közösségellenesen 	közösségellenesen 

cselekvő 	cselekvő 

segitséget megtagadó 	segitséget megtagadó 

IV•o• 

kétszinü 
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IV.o. 

gerinctelen 	gerinctelen 

nagyképü 	nagyképü 

A "rossz tanuló" fogalma számit legkevésbé 

ellenszenves tulajdonságnak /III.o.: 1,0 ; IV.o.: 

1, 6/. 

ad VI. A közösségi aktivitás foka a III. 

osztályban 3,2, a IV. osztályban 2,9. A saját vé-

lemények alapján mindkét osztály azonosan itéli 

meg aktivitását: 3,2. 

A pszichológiai tájékozódáshoz nagyon élesen uj 

szempontra derül fény, amennyiben a III.o. már több-

ször szerepeltetett 14. számu növendéke magát "kez-

deményezően aktiv" kategóriába sorolja, társai vé-

leménye alapján pedig "passziv"fokozatot érdemel. 
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ÖSSZEFOGLALÁS 

A társadalom igényeinek megfelelő ember ne-

velésében az iskolának kitüntető szerep jut, ebben . 

a szerepben az iskola kellő orientálódása nélkülöz-

hetetlen. A kellő orientálódás lehet csak kiinduló-

pontja a növendék megfelelő értékorientálásának. 

Az iskolák orientálódása sok forrásból eredhet, mé-

gis a Nevelési Terv tudatosabb alkalmazása jelent-

hetett eddig is lényeges előrelépést a spontanei-

tással szemben. 

A nevelés cél-egység rendszerének határozott-

sága napjainkban a nevelési tényezők korszerübb ér-

tékorientációs megközelitését igényli, mert ez le-

het az alapja a szocialista embereszmény mainál 

vonzóbb célként történő megközelitésének. 

Iskoláinkban a szocialista emberformálás, a 

jellemnevelés a közösségi élet gyakorlatában zaj-

lik. Ebben az alternativában a közösség boldogulásá-

ból kell erednie saját munka révén az egyén előre-

jutásának. Attitüdvizsgálatunk fényt deritett arra, 

hogy a közösségi attitüdök interiorizálódásában a 

középiskola négy éve alatt nem automatikus és nem 
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egyenletesen .felfelé ivelő a fejlődés. Ennek nem 

kis mértékben az is oka, hogy a közösségi érték-

orientáció személyiségen belüli kialakitásában szé-

les területen igen differenciált, sokszor egymásnak 

ellentmondó hatások érvényesülnek. Az attitüd-

vizsgálat fentiek mellett is meggyőzött bennünket 

arról, hogy a növendékekben a szociális ösztönzők, 

beállitódások - a tudatosan teremtett szükségletek 

és szerzett tanulói tapasztalatok alapján - elmé-

lyíthetők, ezáltal a személyiség orientáltsága a 

társadalmi elvárásoknak megfelelően fejleszthető 

és fejlődik a középiskola négy éve alatt. 

Vizsgálátaink során meggyőződtünk arról, 

hogy a középiskolás növendékek közösségi érték-

orintációja komplex nevelési eredményvizsgálati 

módszerrel hasznosan megközelithető. Az alkalma-

zott. módszerekkel a személyiség és közösség kap-

csolatrendszerének objektivebb megismeréséhez jut-

hatunk. 

Megállapithatjuk, hogy a tanuló személyi-

ségének erkölcsi tulajdonságai és interperszonális 

kapcsolatai között dinamikus kölcsönhatás feszül, 
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és e kölcsönhatás lélektani természetének feltárá-

sához az erkölcsi értékitéletek motivációjának meg-

ismerésével juthatunk közelebb. Ennek érdekében 

nélkülözhetetlen, hogy a személyiséget konkrét cse-

lekvési helyzetekben tegyük próbára, mert a kollek-

tiv és individuális irányultság erkölcsi motivumai 

a feladathelyzetekben történő társválasztás során 

mutatkoznak meg pregnánsan. A közösségben célirányo-

san'megszervezett növendéki tevékenység és tapaszta-

lat viszont  fontos tényezők az uj erkölcsi tudat és 

az ennek megfelelő magatartás kialakulásában. 

Vizsgálataink eredményei és más empirikus 

tapasztalatok alapján megállapithatjuk, hogy nap-

jainkban a közösségek rendszerének fejlesztése a 

nevelőmunka elsődleges igénye. A közösségfejlesztés 

egyaránt jelentős mind az iskola makroközegének 

/társadalmi intézmények, politikai  szervezetek,  tö-

megkommunikációs eszközök, közmüvelődési hálózat/ 

közvetitő hatásai-, mind pedig az iskola mikroköze-

gének /családi- és patronálási kapcsolatok, ifjusá-

gi szervezet, interperszonális kapcsolatok, kollé-

giumi élet/ alakulása és átalakitása miatt. 

Előbbiekkel függ össze, hogy az iskolának 
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biztositania kell növendékei közösségi helyzeté. 

nek és szerepének sokrótü megszervezését és opti 

mólósát az életkori lehetőségek szerint. 

Valljuk; hogy a szervezett tevékenység 

alapján fejlődő kapcsolatrendszerek növelik a kö 

zösség vonzóerejét. A  szocialista  személyiségprógId 

ram és a társadalmi fejlődés harmóniájának egyre 

jelentősebb előfeltétele: a nevelési folyamat kö- 

zösségi funkcióinak kibontakoztatása. 

Végezetül e helyen mondok köszönetet a 

Szegedi József Attila Tudományegyetem Bölcsészet-

tudományi Karón a neveléstudományi és psziehólógiai 

tanszékek vezetőinek . Dr. Ágoston György és 

Dr. Duró Lajos egyetemi tanár ureknAk - értékes 

tanácsaikért ¢  amelyekkel nagyban segitették mun- 

kámat. Szives emlékezéssel gondolok azokra a 

középiskolás tanítványaimra. akik a vizsgálatok 

végzése során is megtiszteltek bizalmukkal. 
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1. táblázat 

Osztály Gimnázium Szakközép-  Technikum 	Dfi iskola 

I. 30  7 0 37 

II. 33 5 0 38 

III. 38 5 0 43 

Iv. 40 3 3 46 

i-IV. 2 141 20 3 164 
M = osztályfőnöki munkatervek száma. 

2. táblázat 

Osztály Gimnázium Szakközép- 
iskola M  

1. 8 8 16 

II.  • 	8 7 15 

III.  10 9 19 

IV. 8 5 . 	13 

I- IV. 34 29 63 

M = osztályfőnöki munkatervek száma. 



Iskolában 
Z 
50 

51 

56 

- 

22 

IMO 

Ole 

57 

44 

36 
20 

24 

-103- 

3. táblázat  

1968. 

Iskolák M 

"A" szinvonala %-ban 
évfolyamokon  

I. II. III. IV. 
1  2 3 4 5 6 

1. 23 66 20 69 46 

2. 16 52 40 55 58 

3.  9 80 40 45 60 

4.  10 0 0 0 0 

5. 4 90 0 0 0 

6. 17 0 0 0 0 

7. 10 0 0 0 0 

8. 3 0 0 0 0 

9. 12 0 0 0 0 

10. ,17 0 0 0 0 

11. 11 50 53 57 67 

12. 15 5 72 90 60 

13. 13 40 37 37 30 

14. 4 0 30 30 20 

1-14. 164 27 21 24 24 

M = osztályfőnöki munkatervek száma. 
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4. táblázat  

1968. 

Iskolák 1Ví  
"B" szinvonala %-ban 

évfol 	amokon lskolá.- 
ban I. II. III. 	N. 

I . 	2 3 4 5 b 7 

1. 23 56 5 7 66 69 62 
2. 16 50 43 59 56 52 
3. 9 80 35 31 40 46 
4. 10 55 65 70 60 62 
5. 4 70 55 50 45 55 
6. 17 30 29 32  30 30 
7. 10 32 32 33 35 35 
8. 3 40 40 40 - 30 
9. 12 45 50 45 	. 50 47 

10.  17 40 40 30 25 34 
11. 11 50 30 37 30 37 
12. 15 45 40 42 50 44 
13. 13 50 43 42 60 49 
14. 4 30 20 30 30 27 

1-14. 164 48 42 43 41 43 

M = osztályfőnöki munkatervek száma. 
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5. táblázat 

1975. 

Iskolák M 
"A" szinvonala %-ban Iskolá .- 

ban é v f o l y a m o k o n 
I. II. III. IV. 

4 5  6 7 

1. 4 90 80 80 80 83 

2. 4 0 0 0 0 0 

3. 4 0 0 0 0 0 

4. 4 0 0 0 0 0 

5. 4 0 0 90 0 23 

6. 4 0 0 0 0 0 

7. 2 30 - 80 
- 55 

8. 10 0 0 0 0 0 

9. 4 80 70 70 40 65 

10. 4 0 0 0 0 0 

11. 4 0 60 30 50 35 

12. 1 IMP 
- 0 - 0 

13. 3 0 o 0 - 0 

14. 4 0 0 0 0 0 

15. 3 ONO o 0 o 0 

16. 4 0 0 0 0 0 

1-16. 63 14 14 22 13 	, 16 

M = osztályfőnöki munkatervek száma. 
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6. táblázat  

1975. 

Iskolák M 

"B" szinvonala %-ban Iskolá- 
é o f o l y a m o k o n ban 

I. II. III. 

1 2 3 4 5 7 

1. 4 95 60 	. 70 80 . 76 

2. 4 80 70 70 80 75 

3. 4 60 50 40 40 48 

4. 4 60 60 50 60 	. 58 

5. 4 70 70 90 80 78 

6. 4 70 .70 70 70 70 

7. 2 80 - 80 - 80 

8. 10 30 30 . 	40 40 35 

9. 4 80 80 80 40 70 

10. 4 70 40 40 40 48 

11. 4 30 50  40 50 43 

12. 1 - - 40 - 40 

13. 3 40 40 40 - 40 

14. 4 80 70 80 80 79 

15. 3 - 40 50 50 47 

16. 4 . 	50 40 50 50 48 

1-16. 63 64 55 58 .58 58 

M = osztályfőnöki munkatervek száma. 



- 107 - 

táblázat 

1968. 

Iskolák Az osztályfőnökök nevelést tervező 
munkájának /"A" + "B ."/szinvonala 

%-ban 

1.  . 	56 

2.  51 

3.  51 

4.  31 

5.  38 

6.  15 

7.  17 

8.  15 

9.  23 

10.  17 

11.  47 

12.  44 

13.  42 

14.  23 

1-14. 33 
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8. táblázat 

1975. 

Iskolák 
Az osztályfőnökök nevelést tervező 

munkájának /"A"+"B"/ szinvonala 
%-ban  

1. 80 
2. 38 
3. 24 
4. 29 
5. 51 
6. 35 
7. 68 
8. 18 
9. 68 

10. 24 
11. 39 
12. 20 
13.  20 
14. 40 
15. 24 
16. 24 

1-16. 	 37 
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9. táblázat 

1968. 

A tervezés 	Osztályfőnökök 	Tervezés 
szinvonala 	száma 	minősitése 

70 % felett 	11 	nagyon jó 
51-70 %-ig 	23 	_ 	jó 

30-35 %-ig 	53 	közepes 
30 % alatt 	77 	gyenge 

10. táblázat 

1968 . 

A tervezés 
	

Iskolák 
	

Iskolák 
szinvonala 	száma 	minősitése 

50 % felett 

30-35 %-ig 
30 % alatt 

3 

5 

6 

megfelelő 
közepes 
.gyenge 
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1. táblázat 

1975. 

A tervezés 	-Osztályfőnökök 	Tervezés 
szinvonala 	száma 	minősitése 

70 % felett 	8 	nagyon jó 

51-70 %-ig 	4 	jó 
30-35 %-ig 	21 	közepes 
30 % alatt 	30 	gyenge 

12. tábl{zat  

1975. 

A tervezés 
	

Iskolák 
	

Iskolák 
szinvonala 	száma 

	
minősitése 

50 % felett 	4 	megfelelő 

30-35 %-ig 	6 	közepes 

30 % alatt 	6 	gyenge 



13. táblázat 

1968. 

Iskolák Of. 
R 

Mk. 
R 

Mk.sz. 	D 
%-ban /2-3/ 

D2  

1 2 3 4 5 	6 

1. 1 2 70 1 	1 

2. 2 1 80 1 	1 

3. 3 3 60 0 	0 

4. 8 8 ' 10 0 	0 

5. 6 13 1 7 	49 

6. 13 5 25 8 	64 

7. 12 4 3 0  8 	64 

8. 14 12 2 2' 	4 

9. 10 9 5 1 	. 	1 

10. 11 6 20 5 	25 

11. 4 10 - 4 6 	36 

12. 5 7 15 2 	4 

13. 7 11 3 4 	16 

14. 9 14 0 5 	25 

N = 14 23 Summa D2= 290 

A Sperman-féle rangsorkorrelációs koefficiens 
/ko.k./ kiszámitása: 

ko.k. = 1- 	6. Summa D2  
V/ N2-1/ 

ko.k. = 0,37  
Of.R. = az osztályfőnöki munkatervek szinvonal szerinti 

rangsora. 
Mk.R. = az osztályfőnöki munkaközösségi munkatervek szin-

vonal szerinti rangsora. 
Mk.sz. = az osztályfőnöki munkaközösségi tervek szinvonala. 



D 	D2  
 /2-31 

 

5 6 
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1975. 

Iskolák Of . 
R 

Mk. 
R 

Mk. sz. 
%-ban 

1 2 3 4 

1. 1 . 	1 90 

2. 7 14 30  

3. 10 2 90 

4. 9 3 90 

5. 4 9 70 

6. 8 6 80 

7. 2 15 30  

8. 16 10 70 

9. 3 7 80 

10. 11 4 90 

11. 6 8 80 

12. 14 16 30 	. 

13. 15 11 70 

14. 5 12 70 

15. 12 - 	5 90 

16. 13 13 50 

N=16. IWO 69 

14. táblázat  

	

0 	0 

	

7 	.49 

	

8 	64 

	

6 	36 

	

5 	,25 

	

2 	4 

	

,13 	169 

	

6 	36 

	

4 	16 

	

7 	49 

	

2 	4 

	

2 	4 

	

4 	16 

	

7 	49 

	

7 	49 

	

0 	0 

Summa D2  = 570 

ko.k. = 1 - 6.Summa D 
IN/g2-1/ 

ko.k. = 0, 17 

Of.R = az osztályfőnöki munkatervek szinvonal szerinti 
rangsora. 

Mk.R = az osztályfőnöki munkaközösségi tervek szinvonal 
szerinti rangsora. 

Mk.sz.= az osztályfőnöki munkaközösségi tervek szinvonala. 
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15. táblázat 

A vizsgálatok területei A vizsgálatok ideje 

 

1968. 	1975. 

Iskolák száma 14 16 

Osztályfőnökök száma 164 63 

"A" szinvonala %-ban  ' 24 16 

"B" szinvonala %-ban 43 58 
"A" + "B" szinvonala %-ban 33 37 
Mk. szinvonala %-ban 23 69 

Korrelációs koefficiens 0,37 0,17 

Mk. = osztályfőnöki munkaközösségi munkatervek. 



folyam 	száma 	fiuk 	lányok 	összesen 
Év- 	Osztál ok 	Tanulók létszáma y 
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16. táblázat  

I. 3 45 48 93 

II. 3 48 38 86 

III. 3 50 39 89 

IV. 3 38 43 81 

I- IV. 12 181 168 349 
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17. táblázat  

Fokozatok  
A különböző itemek pont-
értéke a fokozatok alap- 

ján 
+ - ++ 

Teljesen egyetértek 5 1 5 
Nagyjából egyetértek 4 2 4 
Nem tudom eldönteni 3 3 3 
Nagyjából nem értek egyet 2 4 2 
Egyáltalán nem értek egyet 1 5 1 
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18. táblázat 

Évfolyamonként a legmagasabb pontértékű itemek 

+ ++ ++ + - ++ ++ 

2 
4 
8 

16 
20 

. 	 26 
27 
29 

.3 
5 
6 

10 	. 

14 
15 
24 

25 7 19 28 1 
9 

11 
12 

13 
17 
18 
21 
22 
23 

19. táblázat  

Évfolyamonként a legalacsonyabb pontértékű itemek 

+ 	-  ++ 	+ - ++ + ++ + - ++ 

13 7 	. 16 28 2 27 4 15 25 
14 12 18 3 5 20 26 
17 19 6 10 24 29 

21 8 
22 9 
23 11 



• 
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20. táblázat 

- folyam Nem 
Mérőszámok a tanulók állásfoglalása alap-
ján a különböző itemek esetébe v 
+ : Ad/ - /bO/ ++ : / 12/ 

I.  Fiu 50,2 46,2 17,7 
Leány 50 ,5 . 48,6 17,2 

Fiu 50,9 48,7 17,4 
II.  Leány 53,7 49,2 17,0  

Fiu 47,6 47,4 15,7 
III.  Leány 51,4 48,3 15,2 

Fiu 51,5 49,4 15,1
.  

IV.  Leány 52,9 49,9 14,6 

Fiu 50,0 47,9 16,4 
I-IV. Leány 52,1 49,0 16,0 
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21. táblázat 

Item 

 

Évfolyamok attitűd-mérőszá- 
mai 	Átlag 

Í. 	ÍI. 	IIY. 	iV. 

  

50,3 52,2 49,5 52,3 51,0 

47,6 48,9 47,8 49,6 48,4 

+és- 97,9 101,2 97,3 101,8 99,5 

++ 17,5 17,2 15,4 14,8 16,2 

22. táblázat 

Év- 	Osztályok  
folyam 	száma 

A tanulók létszáma 
fiuk 	leányok 	összesen 

I. 3 42 38 80 

II. 2 39 36 75 

III. 3 37 43 80 

IV. 2 30 29 59 

I-IV. 10 148 '146  294 
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23. táblázat 

Évf. Lét- 
szám 

M 
A M tartalmi jegyeinek erős-
ség szerinti megoszlása m 

5 	4 	3 	2 	1 

a  48 8 16 8 0  4,2  
b 16 40 20 4 0 3,8 
c 16 26 20 18 0 3,5 

I. ° 80 d 0 2 16 30 32 1,8 
e 0 4 8 20 48 1,6 

a 51 18 3 3 0  . 4,5 
b 15 48 12 0 0 4,0 

c 6 3 30 33 3  2,6  
II. 75 d 3 0 0 27 45 1,5 

e 0 6 30 12 27 2,2 

a 20 35 5 10 10 3,5 
b 43 28 4 5 . 	0 4,3 
c 3 15 28 19 1 5 2 , 6  

III. 80 d 4 2 29 25 20 2,3 
e 10 0 14 21 35 2,1 

a 25 23 7 4 0  4, 1  
b 20 28 11 0 0 4,1 
c 7 3 21 17 11 2,6 

59 d  2 4 10 18 25 1,9 
e 5 1 10 20 23  2,0  



13 
	

10 
	

23 
19 	8 	27 + 
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24. táblázat  

Évfolyam 

Az évfolyam növendékeinek hány ó-a itéli 
elsődleges hatásunak a M tartalmi jegyeit  
a 	 e 

I. 60 20 20 0 0 

II. 68 20 8 4 0 

III. 25 53,75 3,75 5 12,5 
IV. 42,37 33,89 11,86 3,4 8,47 

NT = motivum /inditék a nemek együttmüködésére/ 
a,b,c,d,e: a motivum különböző tartalmi jegyei. 

25. táblázat 
r 

Indi- 
tékok 

Inditékok jelentőségének rangsora az 
egyes évfolyamokon 

 

I. II. III. IV. 

a 2 1 4 3 

b 3-4 3-4 1 2 
c 1 3 4 2 

d 4 2 1 3 

e 3-4 3-4 1 2 

26. táblázat 

A tanulók létszáma 
Os ztály fiuk 	leányok 	összesen 

t. Az egy évvel későbbi vizsgálat során a létszám 
26 /a 27.sz. leánytanuló távozott/! 
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28.  táblázat  



- 123 - 

29. táblázat 

Szerepek  Tanulók száma 1%-ban is/ 

 

II.o. III.o. 

"+" 	szerep 4, 17,40 % ; 4, 14,82 % 

Szerep nélkül 18, 78,25 % ; 18, 66,66 % 

Feszült szerep 0, 00,00 % ; 1, 3,70 % 

"-" 	szerep 1, 4,35 % ; 4, 14,82  % 

30. táblázat  

Kritériumok Lloszlási mutató 1En/ 
II. o . III.o. 

pozitiv: 

1.  2,6 2,3 
2.  2,6 3,2 
3.  3,9 4,5 
4.  6,2 5,0 

5.  3,1 2,9 

negativ: 

6.  2,5 2,1 

7.  2,6 2,1 

8.  2,2 2,4 
9.  2,6 2,5 
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31. tá ólá zat   

Matrix 
szám 

Tanulás 
+ - 

Munka 
+ - 

Közösség 
+ 	- 

Összesen 
+ 	- 

1. 4 0 6 0 17 0 27 0  

2. 1 2 1 1 2 4 4 7 

3. 0 2 0 1 0 2 0 5 

4. 1 2 1 0 1 2 3 4 

5. 4 0 3 0 11 0 18 0 

6. 2 0 2 0 6 0 10 0 

7. 9 0 2 1 1 0 12 1 

8. 2 1 1 0 9 0 12 1 

9. 2 2 0 1 0 0 2 3 

10. 2 0 3 0 1 0 6 0 

11. 2 3 1 1 0 0 3 4 

12. 1 0 5 0 0 1 6 1 

13. 5 0 1 2 2 0 8 2 

14. 0 7 0 6 0 9 0 22 

15. 2 0 6 0 0 2 8 2 

16. 3 1 2 1 0 0 5 2 

17. 1 1 1 0 0 0 2 1 

18 . 0 1 0 0 0 5 0 6 

19. 5 0 2 0 0 0 7 0 

20. 1 0 3 1 0 1 4 2 

21. 4 1 2 3 0 0 6 4 

22. 2 2 0 1 0 3 2 6 

23. 2 5 2 2 0 2 4 9 

5sszesen: 55 30 44 21 50 31 149 82 

regoszlás: 20 13 18 12 9 10 20 18 

Szóródás: 2,7 2,3 2,4 1,7 5,5 3,1 7,4 4,0 



-1 25 — 

,3 2. táblázat  

Matrix 
szám 

Tanulás 
+ 	- + 

Munka 
- 

1_özösség 
+ 	- 

Összesen 

+ 	- 

1. b 2 1 1 5 0 12 3 
2. 1 2 2 0 1 3 4 5 

3. 6 2 1 1 0 2 7 5 

4. 0 0 1 1 0 4 1 5 

5. 9 0 1 0 2 0 12 0 

6. 0 3 0 3 0 7 0 13 
7. 0 3 0 8 0 0 0 11 

8. 0 3 0 2 0 10 0 15 

9 . 2 0 0 0 0 1 2 1 

10. 11 1 3 0 1 1 15 2 

11. 0 0 2 0 0 0 2 0 

12. 0 0 6 0 2 1 8 1 

13. 2 0 3 2 0 0 5 2 

14. 0 0 2 1 0 0 2 1 

15. 1 2 2 2 0 0 3 4 

16. 4 2 4 1 2 2 10 5 

17. 1 2 1 3 0 3 2 8 

18. 1 0 1 1 0 0 2 1 

19. 4 2 5 1 5 0 14 3 

20. 1 0 1 1 0 0 2 1 

21. 5 0 3 2 1 0 9 2 

22. 0 2 1 3 1 1 2 6 

23. 1 1 1 1 3 1 5 3 

24. 6 5 2 0 0 0 8 5 

2 5. 0 2 0 0 0 0 0 2 

26. 0 3 4 4 6 5 10 12 

Összesen: 61 37 47 38 29 41 137 116 

Megoszlás: 16 16 21 18 11 13 22 24 

Szóródás: 3,8 2,3 2,2 2,1 2,6 3,1 6,2 4,8 
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33. táblázat  

Pozitiv 
személyiségtulajdonságok 

Pontosság mértéke 
III.o. IV.o. 

1. igazságos 4,8 4,0 
2. jó tanuló 1,3 1,7 
3. kezdeményező 3,1 3,0 
4. barátságos 3,7 3,4 
5. becsületes 4,8 4,2 
6. bizakodó 2,0 2,4 
7. alkalmazkodó 2,9 3,3 
8. emberszerető 3,2 3,6 
9. felelősségvállaló 4,5 3,5 
10. határozott 4,5 3,9 
11. kollektiva érdekeit 

képviselő 4,2 4,0 
12. kötelességtudó 3,6 3,5 
13. megbizható 4,4 4,1 
14. megértő 3,5 3,2 
15. önkritikus 3,7 3,7 
16. őszinte 4,1 3,9 
17. öntudatos 3,5 2,9 
18. segitőkész 4,3 3,3 
19. jó szervező 3,9 3,6 
20. tettrekész 4,0 3,7 

3,7 3,4 
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34. táblázat   

személyiségtulajdonságok 
Negativ Ellenszenvesség mér-

téke 
III.o. IV • o• 

1.  csüggedő 1,6 2,0 

2.  gerinctelen 4,5 4,2 
3.  goromba 4,1 3,5 
4.  csak egyéni érdekeit 

tartja szem előtt 4,7 4,1 
5.  fegyelmezetlen 2,1 2,3 
6.  ingatag 3,1 2,2 
7.  hanyag 2,8 2,7 
8.  kétszinü 5,0 5,0 
9.  kivonja magát a közös 

munkából 3,5 3, 6  
10.  kötekedő 4,1 3,3 
11.  közösség ellenesen cselekvő 4,7 4,6 
12.  felelőtlen 2,7 2,5 
13.  megbizhatatlan 4,2 3,8 
14.  nagyképü 4,3 4,2 
15.  önző 4,1 4,1 
16.  segitséget megtagadó 4,6 4,2 
17.  parancsolgató 3,4 3,5 
18.  részrehajló 4,1 3,6 
19.  rossz tanuló 1,0 1,6 

20.  szolgalelkű 3,2 3,9 

3,5 3,4 
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35. táblázat  

Tanulók 
száma 

A közösségi aktivitás foka  

III. o s z t á l y IV. o s z t á l y  
S 	K S  K 

1. 5 4,3 4 3,8  
2. 4 3,3 3 3,1  
3. 3 2,2 4 3,1  
4. 3 3,0 3 2,0  
5. 3 3,9 3 3,1  
6. 4 3,0 3 2, 0  
7. 3 4,1 3 2,1  
8. 2 3,7 3 1,8  
9. 3 3,3 3 3,2  

10. 4 4,3 3 3,2  
11. 3 3,0 3 3,2  
12. 3 3,0 3 3,1  
13. 3 2,6 4 3,4  
14. 5 2,0 3 2,6  
15. 3 3,1 3 2,9  
16. 3 3,3 3 3,5  
17. 3 2,9 3 3,2  
18. 3 2,3 3 3, 0  
19. 3 3,2 4 3,1  
20. 3 3,1 3 3,0  
21. 3 3,0 3 2,9  
22. 2 3,4 2 2,8  
23. 3 2,9 5 2,9  
24. - - 3 3,1  
25. - - 3 3,1  
26. - - 4 4,0  

3,2 3,2 3,2 2,9  

S: saját besorolás  ~ K: osztályközösség véleménye 
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1. ábra  
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3, ábra  
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4. ábra 
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K é r d ő i v 

Néhány kérdésben kérjük a véleményedet. 

Töltsd ki a kérdőívet olyan körültekintően, mint az 

előző évben.KÖzremüködésedet köszönjük. 

I. Osztálytársaid közül kikkel készülnél fel az 

érettségire 

a./ legszivesebben? Miért? 

1.  

2.  

3.  

b./ kevésbé szivesen? Miért? 

1.  

2.  

3.  

II. Választott pályádon /vendéglátóipari szakmában/ 

osztálytársaid közül kikkel dolgoznál 

a./ legszivesebben? Miért? 

1.  

2.  

3 . 
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b./ kevésbé szivesen? Miért? 

1.  

2.  

3.  

III. A legjobb közösségi emberként kiket választanál 

társakul osztályodból 

a./ legszívesebben? Miért? 

1.  

2.  

3.  

b./ kevésbé szivesen? Miért? 

1.  

2.  

3.  
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IV. A jó közösségi embernél az alábbi tulajdonságokat 

milyen mértékben tartod fontosnak? 

A megfelelő rovatban kereszttel jelöld meg!/ 

Tulajdonság Nagyon 
fontos Fontos Kevésbé 

fontos 

1. igazságos 

2. jó tanuló 

3. kezdeményező 

4. barátságos 

5. becsületes 

6. bizakodó 

7. alkalmazkodó 

8. emberszerető 

9. felelősségvállaló 

10. határozott 

11. kollektiva érdekeit 

szem előtt tartó 

12. kötelességtudó 

13. megbízható 

14. megértő 

15. önkritikus 

16. őszinte 

17. öntudatos 

18. segitőkész 

19. jó szervező 

20. tettrekész 
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V. A  felsorolt tulajdonságok közül melyeket és milyen 

mértékben tartod ellenszenvesnek? 

/A  megfelelő rovatban kereszttel jelöld!/ 

Tulajdonság 
ivabyon 
ellen— 
szenves 

Ellen-
szenves 

Kevésbé 
ellen-
szenves 

1. csüggedő 

2. gerinctelen 

3. goromba 

4. csak egyéni érdekeit 

tartja szem előtt 

5. fegyelmezetlen 

6. ingatag 

7. hanyag 

8. kétszinü 

9. kivonja magát a 

közös munkából 

10. kötekedő 

11. közösségellenesen 

cselekvő 

12. felelőtlen 

13. megbízhatatlan 

14. nagyképei 

15. önző 

16. segítséget megtagadó 

17. parancsolgató 

18. részrehajló 

19. rossz tanuló 

20. szolgalelkű 
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VI. Hogyan értékeled osztálytársaidat a társadalmi 

aktivitás szempontjából? A megfelelő rovatban 

kereszttel jelöld meg! A névsorban huzd alá a 

nevedet és magadat is sorold be önismereted a-

lapján! 

A tanuló ne- Kezdemé- `Qevéke- Bevonha- Nehezen passzív 
ve 	nyezően nyen ak- tó a mun-bevon- 

aktiv 	tiv 	kába 	ható 

1.  
2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  
8.  
9.  
10.  

11.  

12.  
13.  
14.  
15.  
16.  
17.  
18.  
19.  

20.  
21.  
22.  
23.  

24.  
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