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"... nacy hordere jU kérdésnek ., tél-

juk az oktatástigyet, mindenekelőtt 

ezért, mert 1 .atással van milliók 

életére és jövőjére. A tárcadalom 

holnapja nem utolsósorban azon sulik, 

hogy milyen a mai közoktatási rend- 

szer." 
/ Aczél György / 

1. fejezet 



"Az iskolarendszernek világozerte a középiekola a 1 

krltikueabo lancszeme. A tanulók 14tortimAnak uLrásszorti 

vekedése, a társadalmi-cazdasi6i i,ényoket kielégitő diffe-

rencitilde gondjai, a tudományos-technikal forradalom követ-

hezményei feLyebek között az általános ée a onakképzés ey-

iáehoz való viszonyának ujo:;oril. Llogoldasa/ cure uj és uj 

nehézméLeket támasztanak." 1  

Iskolarendszerünkben a t;imnlizium belyzetét és funkció-

ját tekintve  speciális  helyet foLlal el. 

Legrégebbi iskolatipuounk, do az idők folyaman funkciójában, 

képzési céljában többször történt változás. Tulajdonképpen 

hid az iskolarendszerek között. Része volt eLy antidemokrati-

kuo iskolarendszernek e a demokratizálódás során az uj is-

kolarendszernok is  fontos  ópitőköve lett. Kliaérjük véGiE, 

ho,yan foualnazódott met; eme iskolatipus célja éc feladata 

a különböző történelmi korszakokban! 

Az 1C79-co taLtery a következőképpun foLalnaz: 

"A Lözépiokola az  önzetlen  szellemi képzés 

E képzés nem i t azodik sem az élethivatás, sem a ozakszerU 

foglalkozás kövotelményeihez 	A középiskola, ha feladatát 

jól teljusiti, mocérteti az ifjuval az erkölcsi és tormésr„..- 

ti  világ  tUrvéayszerückeit 	A gymmisiumnak és 

ltinak az a feladata, hoLy az ifjuségot magasab't, általáuos 

milveltséLhez juttassa éo a felsőbb tudományos képzésre 016- 

1. Dr. Jóboru natda: E9réni képesek • tehetsk - iskola 
Tarsadalmi Szemle 1971/11. 66-72. 



kéozitae. E feladatot ... a mindenirányu humanisztikus, fő-

leg az ó-klasszikai tanulmányok segiteágével ... oldja meg."2  

A "urthy-korszakban céljával, követelményrendszerével 

a társadalmi szelekció eszközévé vált. Nózztik meg, hogy az 

1931-cm  Tanterv hogyan rbgziti eme iskolatipus célját! 

"A kLzépiokola nevelő feladata mellett és vele szerves kap-

csolatban az európai nuvoltség szinvonalán álló, de a legha-

tározottabban_ nemzeti irányu ndiveltséget ad. A középiskolai 

müveltséL kell, hogy zaaaiban foglalja a korunk mü.velődési 

szinvonalától előirt huraenisztikus és reális elemeket. ennek 

a iutivelteógnek mégis olyan magyar nemzeti műveltségnek kell 

lennie, amslynek birtokában ős anyagának ismeretében az is-

kolát végzettek hasznos tagjai lehetnek a magyar társadalom-

nak, képzett munkásai a magyar közéletnek ás etikus világné-

zetű polgárai az államnak." 3  "A gimnázium neveli a nemzet ve-

zető értelmísógét."4  

Hogy ezre milveltságet kik oajátithatták el, kik számAra 

volt nyitott a gimnáziumok ajtaja, arra Földes F e renc muta-

tott rá "A IunkássáL, ős a parasztság kulturális helyzete 

Uagyarorszát; on" c. tanuluányáben. Iitive a szociológiai megkö-

zelítésmód korai jelentkezése hazá_nkhsn. 5  

2. Dr. Fi.náczy Ernő: A magyarországi középiskolák multja és 
jelene 
Budapest, 1U96.liornyánezky Viktor Könyv-
nyomdája 91.o. 

3. Tanturv a gimnázium és leánygi  i ráziuu szúriva. 
Királyi Magyar Egyetemi Nyomda 3.o. 

4. U.o. 7(:.o. 
5. Földes Ferenc: A munkásság és a parasztság kulturális hely-

zete L.agyarországon 
FÖldQD Ferenc válogatott znLivei. Tankönyvkiadó 33p.1957.139. o. 



Az ellenforradalmi rendszer 1945 áprilisában t3oozeom-

lott. Az uj niiyar állam népi demokratikus átszervezésével 

e ;yidóben naj yarányu .:ult'arforradalor4i bontakozott ki, mely-

nek során köznevelésünk szervezete és tartalma megváltozott. 

A gimnázium és a középfoku oktatás reformjára irányu-

ló első jelentősebb munkálatok eredményeképpen - tantervek 

néliil o ennek megfelelően  a közös mativelődés törzsanyaginak 

elkészitése nélktil - 1949 őszén valamennyi középiskola 

"Lirnáziummá" alakul át. A középfoku oktatás lényeLes reform-

jára 1950-ben kerul sor. 

A párt 1950-es márciusi határozata vitán elkészül az 

általános ;inná ium tanterve ős óraterve, a ugyanoz év de-

cemberében uj L:imnáziu- i -'endtartáe lép életbe. 

Az uj tanterv szerint az általános Limsázium célja: 

"hogy tanulóif juságunkat Népköztársaságunk öntudatos, fe-

gyelmezett állampolgárává, a dolgozó nép hüeé' e© fiává, a 

szocializmus épitőjéve? nevelje - a közösség, a nép, a haza 

önzetlen szolgálaténak, a munka szeretetének és rsegbecsüló-

sének, a nemzeti függetlenség, a dolgozók nemzetközi harca 

érdekében való önfeláldozásnak ős bátorsálnak szellemében." 

Az általános €,irmzázium feladata: "hoLy az általános 

iskolákban megszerzett ismereteket elmélyitoe ég továbbfej-

lessze, a tananyagban, az oktató ős nov lő munkában érvénye-

eitse a marxista-leninista viláLnézetet, harcoljon a rcakci-

óa, idealista szemlélet Alen,  megismertesse a társadalom 



©zc:rkozeténelc és Sejlődhsének tc3rvénye:it, ki.il'c3nón g,ondot 

f orditoon a természettudományos ierteretek tanttására éa 

`yal.orlati alkalmazására, ao oktatást ezerveeQn iinozekap— 

csolja a munkára való neveléseel, a ;,yaborlati élettel, i s— 

merteose a maif yar és az egyetemes emberi kultura óa tiirté— 

nelen haladó c;© demokratikus i!acyoriritlyait, kfizdjün a po1Lá— 

ri nacionalizmus éQ a kozmopolitizmus clltsn, a  tanulókat a 

kuzépie+kolai isrtxretok alapján betiilthető rnunkaarta c:llá— 

tásara alhalmaooá tegye és ecyeteni, főiskolai ta`au7.mányok— 

ra elókészitec."6  

1951—ben ktilön törvényerejU rendelet rcTgzitette az 

últalánoa gimnázium azocialiota 	reformját. Az álta— 

lá:aos Lirnr.ázíun feladata az 61tá1á?iv© i aLolááar.► me,:azerzett 

iaraer. Qtek elraélyité®e vo továbbfejlesztőse, továbbá az ccyo— 

teui óo  főiskolai tanulmányokra való clőkéezités. A tUrv(':iy— 

ere jti rendelet órtelnébon az általános ginná::iumot termc;zzef.» 

tudornárxyi /reális/ óo nyelvi—ti3rtóneti /:sus: ►r'auuo/ áa,cozat tAl 

hell msgiservavni. A reália taLzo ;at elsőoorban termÉOzettu— 

dorninyi éd technikai írár.yu, humánus tagozata pedig elsősor-

úan nyelvi, táreada.luutudo°r,rányi ós mi.ivóuzvti irányu, felaő- 

foku tanulmányokra készít elő. Az áltnlánoo 0,imnáziumban 

szerzett érett©óci bizonyítvány valamennyi főiskolán ős e-yc— 

terren tanul:.-°' 	ok folytatáoára. jocooit. l  

Simon Gyula: A kbzncvelóstiQy fejlődősének néhány sajátos—
oka. I : vclésüGyünk busz éve c. kötet 1945-1964. 
Tankönyvkiadó, Budapest 1965. 49-60.e. 

7. U.o. o7-06.o. 



A tároadalom ée a technika azonban növekvő követelmények-

kel lép fel a középfoku oktetás3 meglévő szervezetővel 6a  

funkciójával szemben. rrrt u nyomásra agimnáziun reformok  

hos3s3zti sorával válaszol /vry lá<;3zerte is/. Big  korábban egyér-  

teli.rüen a továbbtanulánxu folkés3zitő funkciója ozerepelt cél-

ként, addi` an 1958-59-es években sor kerUl a gyakorlati fog-  

lalkozások éo a.. egynapi ;;yakorlati munka kisérleti bovezetei-  

s36rc.a  

1961-ben az oktatási rendszer -.:cé3zét átfogó refonira  

hr.rUl  t sor. Tnnek kapcsán ismét napirendre kerUlt a ginnázi-  

urn képzési céljának a me3gfoL,aLmaWs4sca, amoly  an 1961. évi  

II1. törvényben nyer végleges formát.  

"11. 5. A€;irmdo iuu elraélyiti óe bőviti az általános  

isi:olában ozerzett ismeretevet; továbbfejleszti a tanulók  

müveltokét, szocialista vilknézet:L, erL-t3leoi, eeztét3.L-ad  

és teoti nevelését; és valamely szakmában e1ő3:6g4ot nyujt.  

12. §. /1/ A Linnáziun oktató — nevelő éo szaisiai cló—  

késszitü nunváját e képzés szakirányinak megfelelő ipari, .::u-  

zőgahdaak;i vagy egyéb üzem, illetve intózmény / ... /  

et,yüttmilc3dérsvvel véczi, a  virInáz•iumban a hőt öt napjári el—  

=% , i, ~ 	pj 	;,y :o la.,i o tat~as3 ~ol,~ .  n lc, t 	c: 	na $aY 	a? r + 	z:; 	 ~ ~ -~ ~ y  ."  

E törvény alapján bevezették a cimnáziuraokban az 5+1—  

es rendezerU képzést, amely a.:almai előképzéseol párooult.  

U.o. 77-78.o.  
9. 1961. évi III. törvény a  Magyar  N6pköztármaDk oktetáoi  

rendszeréről. Köznevelés XVII. óvf. 20.oz.  

610-612 p.  
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1961..'= °r.rcídooitáo ttlrtént ebben ez iQLolatipuebana e ryun-  

Lára hevc16s ft ,xuitartáeával mereNttntfttól- o p^a1-rleA Q18kép-  

zápt.  

A Lövc_ tkezS állor.záo a girnázi.uraol-: tU~.°tőrsetóben a  raw-  

1Sd6s1429. miniszter 154/1963. /2.i.Y,.12./ TM  e:,{mna utas:i táaa  

volt t "A cinnáziunokbazl a r4 ál ós ?zz; má:: tai;ozatu óratervek  

}l^lyC'tt az 1963/64. t®Á'vtúl l:c: dStlScn f oko^atooQn egyroágee  

6raterv 	életbe„" Be  az ogysó{:c;s c3raterv azonban nem ©o-  

káig funkcionált, mert  a Limná2ium általánosan 1:épzS ftmk-  

oiója mcllott r' . w:zógeoo6 vált a képzős diffoa.^cneiálása.  

Icy  szEactte:: mc~::  a svalcosito tt tantoZr,ii osztályok.  

"A mt,ivQ lódó3üarf m:_nio^tcr 133/1964. Li.1i.13./ um  ezá-  

vu urasitdaa a:; 1964/65. tanöv .PS fcrladatairdl az alsó- ós  

I:2izópfoku oktatáci ::.ntézmáa,yckbc;si. An ,gyes 1:iSnwamcreti ti -ár-

.yaj: izint ?d.tltSni3oon 6l^dok13dS és 	kópc,©®éifl. trani2-  

való foglalkozás igen alkalmas fo-mdi a tat;ozatol: ós  

a ozakkUrUk. A ta,;o,.atoi:at a '.:bvetkezó tazaővbon továbbs'o j-  

leezt ji,uk, 6s megje1c3ntUtjitl: a ta;~ ;o^a toi: e:.TVC:úc33ó  t  i  na1ccS.  

dóeét esabdlyozó alaprendeleto  t."  

Env osztályok lc; vc3t a TjcSpkr3ztáy sa3ág :31nY3'_:z Ta:lEíesán e •k-  

1965. 6v1 24. s:sáru tt377vónyerejii roridolete ismeri  el: "11. 0.  

/2/ A tanulók valamely  tantáriban meLryilvárluló k-illt3niSo ér-  

d2klSdóoairck kielc:4,i tósiíyne, baj 1a_:aik, i:apooskeik fokozott  

kibor:tatoztatá::ára szal:ositott tant9 -rvli ri , .7ráziumok o  i11etS-  

le~ osztályuk adnak lehetősóLcJt."  

~.~ a ezakraai eldképzcare i:cányuló re ~.'ozu a rajnkúra  



~ a  •  

p:ovclvat, a caralcorlAt1 il®tro fe3lcissitdat 2róbálta  me~o1—  
addik; a a:,a:ma ; tott taaztervü ©8z tg2yok a tov~'ibbtemu•  

ldora való a3oyPossbb  tel 	ny.3jtott2k ete ►gitekot.  

Au 1965, 4v1 tauter! do  Utaoi tdo a „inudmiumok trAd...  

:0 a 1J3vr.a#; ..x: + ;ók6ppon vessiti a cimnd<rim QélMW  
*A r-lr.ndntcm oríl io! hogy • to-'rdbbregooztye as  általá•  

1:~ft ttákola oktotÓsot'áBvt)l6 moshOdt +w►  mnkt~`iúGrt:tt], ookoldsLoh•  

OD  tejlott+ s  ílttibooet kássAiieki eraZw:ei;.ot rovoljon,  

Oki[  

3cipssak foloőfokn tasar.sdmoic towriiatiedra, ©zalmal  
képeeit®q raeco?eroda6m, 	vslaríi.iit dltaldnoo  

istinyu lki#sip.4.e1:n1a'. v(5 : nottoóll+es kifttttt nunkak Urilk bett31i.  
tísd'A •  

isiqylik s r:iivolt, az .g^fssa6coot tev4i:ony 61otróu]ot,  

LAktavtaidk a o4 ocinliota nrytftt61do  o~ibál~.t. 

rmm'iS 6*_dcyT:ábc'n a  _̀'maniun  

elal- itaa a T..ormuna ntt ember  enem4ly-; nór;ót, fejlono c:  
éo tuda.tonitne E1 tiE?ni'l1ik e7cxsialieta viláendocjtdt,  c~ ricö3.— 

codt, i^láaGt do  nocatoxtdndt;  
nyajtoon a koxamr(1 dital4noo Ofteltsdg WSW  tagctta.  

sad isims/tekot, táj 4kosottr+k.ot, alakitsoa ki grtassdsa°t  

417 kAsMigelast am alanve tfi  t ulom{ua,r-10,11>  i =t4ta 6a a mitvkSsssotel•  

ben s  sakolialom t`+e1 llc'oaee a tanta161: ::61). oa6,;c>:i.t;  

tvvdbb!'olytatva az dltaldnoo ini7n3.mi politechnikai  
neveldet, kée3itnrn fQ1 a tanul6Lat d ; waLor lati ő1et-re►, de  



-  aFlol lehetőség van rá - folytasson valamely szakmában  

vaLy szalmacsoportban szakraal elők§pzé®t;  

elfGit©e ki ®zakoaitott tantervű  osztályokban, ©zaL-  

köwökbens  sportkörökben, a rendki.vtili tárGyah ker.etében a  

tanulók valamely tudományág, nyelv, rflvéa  ,ot  vagy sportág  

iránt megnyilvánuló fokozott érdeklődését,  bontakoztassa  

k3. haj 1ame..ika,t, j  ártsnAátF;aikat."  

A Nevelóe ,'ln{let e. egyetemi tankönyv2P  isholarendsze-  

rEt.zkkol foglalkozó fedeUcte a I::övetY.ezőképpen jellemzi a gim-  

ná-iumot s "A fi!.rvlázium általánosan képző középiskola, amely  

c tz bizolwos tantáirryban / ... / elmél,yiiltebb képzésben ré-  

szoAithet3. a rátermett tnnulókat ... Elsősorban azoknak a  

gyerekeknek af, iskoldja, akik elnóleti kérdések iránt fogó-  

konyak, azellE.ni pályákon kivánnal: elhelye ;kedai, a közép-

iskola befejezése után is tovább akarnak tamulni. A gimnázi-

um  elö8rendfi feladata tehát az egyetemi, főiskolai tovább-

tanulásra való falké©zitcio ... A girmn,ássium ... 5_7a7:orlati  

képzésben is  réozoeiti tannuldit ... ^z a gya+corlat:l képzé9  

azonban nem vállalkozhat ... szakmai képzésre vagy  szakmai  

előképzésre."  

A k  Öv'f}tk,?^.ő éllosals a  Macyar Szocialista Unnkáopárt  

Központi Hi zottsár:a 1972. Junius 15-i határozata A:; álla.ai  

oktatie helyaetér8l és fojleeztáoónek feladatairól. A párt-

határozat elóké®zitós( során a következőket á11.apitottál, ruc,;s  

10. Dr. ÁE;oston György: T :.velóeelmálr:t  
Taxkönyvkwadé, ~yude.pcst,1970. 216.o.  



"A gimnizium továbbtauulasra felkássitő luLkciója az 

utóbbi irvekben erősüdUtt /az saatemekre, főiskolákra fol. 

vetteknek 72 'A;isa giuLaziatai, dc) a gimniziumban órettstiGi. 

zettoknek mAg igy ia osupán 30•35 	talaul továl.io 

tatted. intázmáulekban. A tovább Lam tauulóLnak a Gyahollati 

életre való megXelelő előkészitóae azadoan mGold1iatatiau." 11  
• tdaymetiállapitás után a L,ilandzium oólját a párthatei-

roost a kUvotkezaeppea rUGziti: 

▪ Gimnáziumok i'eladata eladaorbau a tovtibbtanuliz.:. 

való fellaluzites legyen. Á tovább nem tanulókat a gimliu.,ium 

segitee a GyakorIati dletre való gelkósztildshez ifi." 1:2  

iarx GyOrGy a tudooányos-itaöbnikai x'orwadalum éu aL; 

iDiOiLí iLapesolatilt 	 agAmnáziumokról a lz,Net,,-Q- 
kappeA 

• gimnáziuu az általdnos milveltmig miraLlye, azonki- 
via a431A, rajta vezet az ut a legt4bb felsőektatiai 

Jilat..Laló4yJe" 13  

ittekintós utda ia Iáthatjuk, hogy a .;:imutiziu. 
mok geladatioall kUzzia elelhktint e tovóbbtaaulLlora -„:%,1k6oz.it4 t 

azerepoi. A proLatima ascatta,-. aLt jeluntkezett, hoc,y a 

siumba buicerillt tanulóm khU1 o jelent(le :lányadot vaLy nem 

11, Az illami oktattio helyzete és fejleszt4sdnek foladaa:. 
Vilogatott dokumentumok LyUjtomeJnye 
Tank6nyvkiad6, Budapest, 1973. 58.o. 

12. Uto. 58.0. 
13. pr. Marx aydrus Iskolák a tudoutinyos-teohnikei forrada. 

- Társadalmi dzemle 1972/2. 51.0. 



vettek fel a felsőoktatási intézményekbe, vagy pedig nem 

is jelentkeztek továbbtanuliíora. 

A célok é© feladatok tisztázása átvezet bennünket 

ety másik viűsgálódúei kUrhöz. Minden iokolarcnduzcr és 

ezon belül az egye© ickolatipue pályairányitá mechanizmust 

miiktfdtet. 

Felvetődik a kúrdéa, hogy a célok és fcladatok -a-

meietében hogyan valósul ez ragig a gimnázium esetében. 
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A Gimnázium speciális helyet foglal el iskolarend-

szerünkben a pályairányitás szempontjából is. Inc  a másik 

két középfoku iskolatipue, a azakkbzépiskola e;e a szakmun-

kásképző intézet egy-egy pályára, pályacsoportra készit 

c 1, addig a Gimnáziummál az iskolaválasztással nem  diil col 

a pályaválasztás. Az általános iskola után a középfoku ia-

kolatipusokba való irányulás tehát részben pályaválasztás, 

részben pedig iskolaválasztás. 

"A  köz©piskolába általában azok a tanulók pályáznak, 

akik - le ;alábbie osztályuk viszonylatában - a legjobb ta-

ilulraányi eredményt értót el. A tanulmányokban való oredm -

nyeeség tehát felfogható ugy is, mint egy kbvetelnényczint-

nek való megfelelés, ill. optimális beállitódá© valamilyen 

feladatra. Annak szem előtt tartásával, hogy a pályaválasz-

tást számos ee;:yéb probléma is befolyásolja, valószinünek 

látjuk, hogy azok  a tanulók, akik az iskolai ismeretelsajá-

titáoban a legjobb c:rednényeket érték el, a pályaválasztás 

szempontjából is  érettebbnek tekinthetők. Differenciáltabban 

tudják felfogni a pályakövetelményeket, saját mc;,levő képes-

ség4i':et, ill. azok ösezefüG é®ét valamilyen életpályával. 

ULyailakkor azok a tanulók, akik intellektuális téren rcla-

tive kedvesőbb helyzetben vannak, tényleges választásukat 

továbui négy évre elodázhatják. Ez a körtiluény egyben azt 

is jeleúti, hogy helytelen választás esetén is _lat '•vobb lv  

hetőségUk van a pálvakoyEekv órp,  A pályakorrekció lehető- 
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©óge gyakorlatilag abból adódik, hogy még a lag©pooiálisabb  

tantervű középiskola is számos azakterUlot felé való orien-

tálódást tesz lehetóv: c14  

Jelen munkánkban a következő kérdés foglalkoztatott  

bennünket:  

Az 1972-es párthatározat világoson leszögezi, hogy a  

gimnázium feladata első©orean a továbbtanulásra felkészitée.  

T,bból következik, hogy eme iskolatipus követelményrendszere  

a fenti feladathoz igazodik. A feladatok teljeeitése a gim-

náziumban tanulóktól nagy  erőfeszitést igényel. "Á gimnázi-

um szakhát nem ad, de nerc biztosit j a a rendkivUl éles ver-

senyben a továbbtanulást sem, a kockázat tehát igen nagy". 15  

Az ide jelentkező tanulóknak tehát egyrészt megfelelő elő-

képzettséggel kell rendelkezniük., hogy a gimnáziumban helyt  

tudjanak  állni, másráozt tisztában kell lenniük azzal, hogy  

a gimnázium szakképeeitéot non ad. Agy, érettségi után vagy a  

továbbtanulást választják, vagy olyan  a.  akörben holyezked- 

nek e1, amelynek betöltéséhez az órettabgi bizonyitvány ele-  

Lendó.  

A megfelelő előképzettséghez támpontot az általános  

iskolai bizonyitvány ad, az órettoégi utáni szándókok meg-  

tudak,oláaából pedig a célok, feladatok és az i4l,olaválasz-  

táo e{;ymáehoz való viszonyára következtethetünk.  

14. Dr. Völgye©y Pál: A pályaválasztási döntés elókészité®e  

Tankönyvkiadó, Bp. 1976. 9-10.o.  
15. FerLe Zsuzsa: A társadalmi atruktura és az iskolarendszer  

közötti ,néhány  ö©szefü~óe. 
Szocio l~ígia 1972/1. 10-35.  
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E probléma megközelitése éppen ezért csak ugy képzel-

hető cl, ha vizsgálódásunkat egy folyamatba illetztjük bele, 

mely folyamat tulajdonképpen azzal indul el, hogy az általá-

nos iskolában tanulók közül kik és milyen céllal szeretnének 

gimnáziumban továbbtanulni. Ehhez támpontot az 1971/72-es 

tanévben végzett országos reprezentativlb  és az 1972/73-as 

tanévben végzett Csongrád negyei17  teljes körü felvétel ad, 

amely az általános iskolai 7. osztályos tanulók pálya- és 

iskolaválasztási szándékait kutatta. 

E felmérések tanulná a, összefoglaló megállapitásai 

közül témánk szempontjából a következőket tekintjük kiindu-

lópontnak. 

1. A továbbtanulási szándékok és a beiskolázási lehe-

tőségek nem fedik egymást. A középfoku iskolatipu-

sok közül gimnáziumba jóval többen orientálódnak, 

mint amennyi a beiskolázási lehetőség. 

A Csongrád megyei 1972/73. tanévi teljes körű fel-

vételben e tény a következőképpen tükröződik. 

i ; . Módszertani megjegyzések a 7. osztályos általános isko-
lai tanulók iskolaválasztási szándékainak vizsgálatához 

Országos Pályaválasztási Intézet 1972. 
Kiadja: Nagy László igazgató 

17. A 7. osztályos általános iskolai tanulók pályaválasztási 
szándékai az 1973/74-es tanévre /stencil/ 
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,1. táblázat  

Az 1972/73. tanévben 7. osztályosok szándéka  
bcezevetve ars 1973/7 1 . tanévi aeiokolázási  

lehetősé sekkel  

i:iecnevezé® 
	 Váltacztúo 	Beiskolázási  

G:h:názium 	244 %  
Szakktiuépiakola 	370.  !i 
szahmunká;;.*.epvu 	38.6  %  

1b.0 %  

6.6 
~  

Üsozeaent 	100.0  % 
	

100.0 r,~  

= 3739 
	 is 4 5376  

Megje ;yzás t mivel a beiskolázási lshetősér  

coak a kZizépfoku isko].'tra adott,  

ezőrt az Usezehasonlitás kedvéért  

a 7. oustályoaoknak is csak azt a  

csoportját vizscáltuk, akik közáp- 

fok u iskolatipuoba kivi anak jelent-

kezni az últalá loo iskola befejezé-

se utáni. Az abozolut számok közötti  

kUlunbaé ; tehát egyrészt a fentiek-

ből adódik, másrészt abból, hogy a  

beiskolázáo tékiyazáxa€ i az 1 évvel  

idősebb korosztályra vonatkoznak.  

/A vizo(;álatban részt vevő korosz-

tály létszál: nak me ;felelő bei©ko-

lúzáoi térkép akkor nél nem készUlt  

el./ Az üoozebasonlitáat ettől  

betlenül indokoltnak tartjuk, mivel  
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a beiekolá?áe3 lehetőeóg ós az  

orientálódás arányában mutatkozó  

ktili3nbpkeErc fellzivja a firy©1-  

met.  

2. A tanulrányi átlat;.eYjedrs é.nyel,et vizaLálva az  is nyil-  

vá_nvalévá vat, ho;;y gimnáziumba nem mindig  azok je•  

3rntl,c:2ne1: é© nyernek felvételt, al_i?. rrdetclőd.éotilc,  

_:átr.;rrletteó~,~tilc, clőképzetteógiix: szerint le ginkább  

al?tolrsaanak tekinthetők cimnáziur.li tanulmányokra.  

l~. sz. táblAzat , 

A i  imriáziumba irányulók tanulmányi átlageredménye  

I:íegncveváe 	Oca4esen ::bi;ől taul.aán,Yi átlagoredr.:ány szerint  
4,7-5 3,7-4,u 	2,7•3,6 	2,7  alatt  

Or©z~',Oe   
felvétel 10 0,O0 G 2 2Q ,C 	r*  ,o  

Ceongrád  
mcfze 	100,Oa 907 40,9 	50,2  

1_93  

(.1,4  

1,7 
 

u r: 

tvegjegyzóa: a tanulmányi átlageredményeket  

vizecálva látjuk, hogy a tőbbeóg  

valóban az ugynevezett já tanulók-  

hoz tartozik. A relative  kedvező  

iisezkóp niigiitt azoaáan számtalan  

meLoldatlan probléma huzódik mcL.  

3. Tovább eztikitve a art: a láilUnböző tipu©u gimnázi-  

umi osztályokba irányulást ós a tunulraán,yi átlag-

eredményeket ei.;yütto©en vizoLálva a lcUvdkezőlcet  
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figyelhettük meg az országos felvétel alapján.  

~ €íÜ lázat  ._.. . ......_...._..~._ 
A ktilönbözó tipuau Gi tir-fiziurni osztályokba való irányulá©  

tanulmányi átlageredmény szerint  

I,Íeznevezé® Ooo áeeen Ebből te.nulmd:iyi átlageredmény  
szerint  

3,7-4,f` 	2,7-3,6 	2,7 alatt  

Általános  

10100ft,  

tantervU  

ium n  
tagozat  

1171  

469 

43,5 S; 

17,4 A  

21,7  

35,6  

55,9  

56,9 

19,9 

19,9 

2,5  

0,5  

Reál  
tagozat  004 29,9 % 40,3  49,8 9,5 0,4  

Raj z, ériek  
zene,  
tootnev,  ,  24i; 9, 2  % 14,9  53,2 27,8 4,1  

aezesena  2692 100 90 °: 29 y0  54,0 15,3 347  

iisgjegysées hunön tagozatba 3orolttzk az  idegen  

nyelvi eza'.:ositot v taitervü ooztá.—  

lyokat,  

reál 

 

tagozatba pedig a  nate;.iatiLa,  

fi2il.8, 

 

biológia, kémia nzakositott  

tantervet oeztályokat.  

A kapott adatokat vizsgálva ugy tUnik, hogy 6aQZeftigg6a  

fedezhető f.1 ctaiit"1T;2ányri er: dr:rén,y 6o a giznnáziuini ooztályba  

való 3ráxiyt.ilá3 k€izUtt s a rc:ál tagozatra jelentkcazóknek coak—  

zaQr.^. a fele a 1:g j obk;32:hoz twtozik, cati'.ckon ez az arány a hu-

mán tagozatrv irányul61aa41, és az álta3.árioe tantervit gimn$—  

ziur:i osztályba ká3zt.ilőln::1; csak ef;yütUde tartozik a legjobb  
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átlaoeredmériyikk csoport;; á,a. Felvetődik e LLdés, hou  Ya- 

;; oi, ez u j elens6k; mcGfiLyelh0tő•e s már g:.t.názi:at.:..vz'i tanu-

lók hasonló ceopolt;jánál.  

A fe:ntieL aiapjAn 	hogy a lcc:ndő vimna::iotáL  

csoportja már tvüc: szer::pontból problematikus. Luc ,:i_udul6-  

helyzet :.;razolja kórdésf::ltovéeti,~ils joLoBultoák;ft, moly f3L::-  

rint: diQZLr::pat:cicz uutatkozik a L;yrm,s1  ~iu:.iben teualái_ 6s tzL  

iakolatipus clajait  feladatai között. Luc; áltelái.oc feltvto-  

i::z6sen 	uélyebb vizeLálatot i6énzyyel a tanulmányi átluL-  

erAdradi:y és a Z;imawiumi osztály tipusa közötti feitétel.,-  

Z:gpcsolat.  

E kérdóseLre a Csoncrád mecyoi. 3. osztályos z:snazie-  

ták ére  ~tu3t;i u áui azánd.éLa.:,cy: a vj.::Ejti atával sz=cttiin ii 

volna  választ Lapui.  

E ezá:idékvi.zeuílat .neu a ci:an.azietár. pá.lyat á1. ,3ztását kutat-

ja. Julen rrau3kálikban c célunk csak 3Z volt, i:o,zr az adott  

3.ckolatipus céljai., valaaiit a gia+a:iaták ozár:.dékai uf:rnyi•  

ben adekvátak. Lppen ezért nem tettUk vizsk;álat tdroy3vá azo-

kat a tényezőket, anelycLre a honibbi fol.16r::nes 	válaa4t  

ad tak. l0 Igy nem vlzdeé.ltuLr ac:i.onál.ituatba:i tEnulókat u szt;-  

lők fok;lelkozása, iakolai vc3gzetteége s  vs1.cmixlt földrajzi  

teriilet szeri.nt. ::rddcz Tr.borné és 	János i'r:luéréoe  

ui;yanie iLazulta azt, L,►o„y "a sztiláL iskolá<:oi tcáE;a és too- 

18. Lrdc;oz Tiborné-'''imár Janos: A ooalá3.=-tir©adalmi kii  
zet ezer.epo a fiatalol, továbbtanulásában, pálycv  
laaztóeá}ean éo az oktatás tervozé3e.  
Tanulmányok a nevel Satudozzány Yüréüől 1966.  
Akadémiai Kiadó, Bp.  194. 79-140.o.  

NO  
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lalkozása mint Ezyndceel 	öcozefüE;O tányezűk,  

cuf.ítteaen éreutet :.k hwtáokat a: lavaio.;. tanulmányi  ()red-  

nfnyáre cí© rc;ezben ozcn keresztül, rvezben kiizvctluntil  

ezicnif:i.káiioan rechatározzá}° a fiatalok pályavál:r ~~.-.tdcát."19  

"... minél riak;asabl.~ iskolázottcki ezir.ten állnak F ozülőL,  

n.fn61 bonyolultabb az általuk •*éLzett munka, r.rn:i6.1 nacyobb  

ará.nyban választja a t;yL_ °::l,.i_,;ii a középiskolai tovább canu-  

láat, ezen belül ki.litinöokópp-n agirmd^iumot ... "20  "... ni-

n61 necyobb a te].cpülc:c, 	na{;oaabb ... a tov$bbtaauláut  

iLér_y1ő fictelol arár,ya." 21  

A korábbi vizogálatok-  ti ~ yarcoak Limutattáh azt io,  

hocy a szülők foclalkozá©a szerint eltéráo f2de2,.e'e6 fol  
gimnáziuríi általános tcinterlU é© e tnt;ozatoc oc: : tályok tocz- 

~ 

ezetótelóber.~ . `  

A czcllemi dolf;__)z6k l-;yeruekc:i a ta`ozatoe o3ztdlyokat  
róQzeaitil_ előnyben, ni.tr e tt3hbti fot,lalko^áoi ccopext Lyer-  

r:::J"Lci inLá?-b an általános tantervű ocztá3yokban. ta.ltiLa.atóik.  

19. U.o. 102.o.  
20. U.e. 95 . o.  
21. U.o. 103.o.  
22. I:kidezcrtaiii nob;jegyzd©ek a 7. oastályoo általário©  iol,o-  

lei ta.nul8h iekolaválanztáoi ezá.ndól.aiciak  tTr.zc, .álatái,oz 
tirezácoo Pályavalaeszttisi Iz:tázet 1972. 36-39.0.  
Kiacljcs Niv;y 1,410016  
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Eddigi fcltételezéoeinkre és kérdéscinkre a választ 

a Csongrád megyei 3. o©ztályoo gimnáziumi tanulók teljes 

kört! vizegálatátol vurtuk. 

A harmadik o©ztülyoa :innazieták k_válaoztáea több szempont-

ból is  célozerUnek lütszotts 

1. Ebben az osztályban rr  felelősséggel terül föl a 

tanulókban a kérdős: ni lesz velem az órettovgi 

után. A gimnáziumban eltöltött két év alatt riegtör-

tónhetett képeoaógeik de órettoé'i utáni lehetősé-

geik egybevetése, tehát ozándól:aikat reálisabbnak 

órtókelhetjuk, mint esetleg első vagy második osz-

tályban. 

2. Ugyanakkor a vültoztatácra móg  alkalmuk  van, hi-

azon a jelentkezési lapok kitöltése, a mindenki 

számára véglege© döntés iiég coak egy ':v mulva le©z. 

Igy egy átlépceőe folyamatot követhetUnk nyomon: 

mennyiben változnak a ezáridókok az óretteégii, . 

3. Végült ezzel is hant aulyozni szerettük volna  a 

 folyamat _:onyolultoágát, összetettségét, arnly 

elindul a^ ültalánoo iskolában és - jelen ceetUnkben - 

tulajdonképpen a giunáziun végén  sem  zárul lc. 

A vizoLálat két etapban történt. Az első etap célja a 

3. osztályosok érettségi utáni szándékainak vizsgálata kórdó-

iv ©c`iteégével. 

A fc :•ldolgozá© megkönnyitéee érdekében zárt kérdéselvet 

alta&r►a :tunk. A felvétel 852 gimnáziumi tanulót érintett. 

A válaszok feldolgozása kézi uton történt. 
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A kárdő:ivc;i.at 1973 noveni,erébon kUldtUk ki a Cooncrád  

Liecyei cirnláziuxaokba a 3. o©ztályoo tanulói létszámnak  

fc:lelően. Az iEazLatókhoz intózott kieérőlevólben ismertet-

tük folmíiditink célját, éo kórtük az iok-ola accitokc:t. A  

kc3rdőivekhez mell6keltiink móc ccy I_ieL:rőlevelet, amely a  

cimiazietákhoz ©z61t. Lbben ie eziltunk f e lméré©ünk  

ről, valamint kértük, hogy a kérd6oeLre őszintőn válaszol- 

janak. A kérdóiveket név nélkül kórtUk viooza. A vioozaisül- 

dáo határideje 1973. december 1-e volt. 

A::érdőiv a követkcző k.órdó®ekQt tartalmazta:  

I. L Lutolocí tanulmányi eredményed:  

1./ 4,7 - 5  

2./ 3,7 -  }, 

3./ 2,7 - 3,o  

4./ 2,7 alatt  

II. Lilyen jellecü osztályba Járflz'r  

1./ álta? ánoc tante ~  vü  

2./ tat;ozatoo, c:úpod.i L; 	 

aTII. Lic3rt a cimná :iuni. tovdbbtanuldet választottad az álta-  

Linos ioLola i;efe j czéoo után?  

1./ fc;l©őfokru intózraésyber lc -.Lvántaá:i továbbtanulni  

2.1 szüleim ajánlották  

3.1 ecytíb,  óopA;  L 	 

LiecjcLyzéc: Sajnálaton módon a foldo1 ozás aoran vettük  

őszre, hoc.y az erre a kórdőore adott válasz- 
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1:J,otőaégek nem zárják  ki  egymást. IlibfuiLat a:I :or  

már úorricálni nem tudtuk. A 21e1yesbit63re I_Ivetl:c—  

ző fQlméróotinL adott lehotőflál;et, nelyot a ''akulta—  

tiv I:cpz6ui ror3d.n::erf.i giunáziumi osztályokban  v~í— 

~;eztihz;~ . 

IV. i.ILl: a terveid a giuiázium o lvégzúse utdu:  

l./ 

 

továbbtanulok  

+a/  oLyetcmen  

ú/ főiskolán  

c/  egyéb felsőoktatási inté:múnybcn  

2./ ©zalruít tanulok  

3.1 munkát vállalok  

a;/ fizikai  

b/ szellom3.  

V. IIa az órcttnúgi utáni szcindúlyod nem sikerül, akkor mit  
toszol?  

1./ addig nom nyugszom, mig meg ner:, valósul  

2./ mógegy©zer megprábálom  

3.1 többet nem próbálkozom 

4./ uóg nem tudo:.i  

5./ cgyéb, t33pedi(' ...............  

A kdrdő-.ivek feldolozása 1974  márciusában bofojező—  

Ott. A feldolgozds oorá.2 e tanulókat a tavozatoc osztály  

jellege Qze=int ktiliiiibiiztetttik neg . A 3 aahoaított tantervű  

ooztály-:a járó::at aszerint osztottuk 1:6t z úDzrt.,  
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vagy reál je1leF;ü osztályba járnak-e. Reál jellegtibe porol-

tuk a kémia, 	r.;a.te:aat :.kall  fizika ta;;ozatoaohat,  

humán jelleLii:ie pad:iL. az oroaz, angol, francia, nbuct, azaz  

idcLen nyelvi tak,oNatoaokat. A tsnulmányi dtlaGe::°c.dnényt  

azért tartottuk fontosnak rx3ckérc2ozri, mert iLy a korábbi  

viz©Gálatol:tloz viazoryitar.i tudtul: a kapott erAnúny©kct.  

Sifl ~rnoaeir órdokeanek iGcrke^ett a 7. osztályosok vizsi;ála-  

trína: eredményeivel való <<Ly:)evetóe. Lzenl. .'.vCil ez volt a::,  

utolsó tanév, amikor a: átlak;crcdnóny Lich; ervén,yberi volt.  

As órtbkelós, elerzéo corán a ktiveti.euS probl©raakörü-  

ket vizeLáltuka  

1. Az ált;..iáio3 	után a cimnáúiurlot válasotők  

índokai ösouevetvc a Limnrzziursot válaaztó 7. oflz-  

tál.s-oaok :ixidoLával. itt jeGyezzak mL, 'rZoLy vize-  

cálatuak nem lonGitudinálie, tehát ay általáuoo  

.i©holáaok 60 a cirna<^istá e©otél.eii kelt k'11i3nbtizv  

populációról van ©z6. As ö©azc:liaaoillitást néGia  

indokoltdal: tartjuk, mert - sainákettó tcl;;co körit  

fclrzéré© - a tzndenoiál:at nyomon tudjuk I.iivetni.  

2. A cimif zium elvéGzóQe  utáni tervek tudaisoltioával  

azt v1zsi;áltul,, hoa a L3..rmiziun'can elttiltiitt kót  

ó© fél 	valtozásol:= hozott uGyenr:zen coo- 

port általános iskola utdil Szándókaihoz képoot.  

3. A kórdfij  v utolsó kér dócóv^  1 a vála3ztá©i not -?  vun  

azild.rdBá<á-ra :zolyczti,ik a hauL;c3ulyt.  

L: udh&ora proolémakör vxzoLáletá3!ál jelentÓS azure- 



pet kapott 	gimnáziur.xi oaztálytipua /álta— 

lá.roe tantertiU, humán és reál ta„,-ozat/ szerinti 

k°iiliinbeÉg. 

4. YógUl utoloó -.:lcr.izzász U:,e:Jpontunl: a tanulmányi 

átlacerecL_wny, a k órdóraokre adott válaszok ás az 

osztálytipu3ba  járás tizt3sofUggésvne'r: vizsgálata 

volt. 

E probló°lá.öríiket nemcsak a gimnésiusok t3a3zouGócónél 

e lesae ztük, hanem kát gimanásiwroot ktilUn is kiemeltünk e c ól— 

ból. E módszer lAhc:tő©sget adott arra, hogy mecfigyeljükt 

an általános tendenciák uonnyiben órvétyy►eaek konkrét eset— 

ban. 

Vilaeztdeunk a szecedi. TioLa»parti ós a Radnóti Gi.rs— 

ndziur:ira esett,  mivel  az előbbiben csak általá:roo ta:itervU 

oGztályok s-aUkiid:.ek, az utóbbiban pediL főlcL reál tagozatok. 

A második etapban e kót gimnázium tanulóinal: a sorsát ktivet— 

nyor:on. A kapott  adatok alapján nyilvánvalóvá vált, hogy 

a gimndziu>V►ok ö©ezE;sséLónél tapasztalható tendvuc3.ák a ki— 

emelt giranáz3.umokra is árvér.yeeok. A I.-iiliinbek cook annyi 

volt, hoLy a kiválasztott gimnAzxupaok esetében a tc:ndenciák 

jóval határozcttabb, úlesebb !'ormában jelentkeztek. Ebben 

a ezaka©zba a c31unk 0.2 volt, hogy m;gvizecál juk t hocyan 

ós milyen már {! á17 :- en változott meg a 3. ooztál;roe ozándók az 

ÉretteQgi után. 

Fcltóteleztük Ucyanid, hogy a konkrét dtSntásrról, a. 

jclentkezéci lapok L:'_.tUltéeénál változni fog az első ctapban 
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Lap. Továbbucnves felt4tolorttik.azt io, hogy calc 

yeAtzáo sz:2nt5u Usuzeni,Lisben vari e ta_uhletn,yi 6tlaz.:ercd-

1.:6:._,,yel 6a a gimadzioni eastAly tipuotival. 

htird6a e1cmasan41 a kltUltütt jelematkeLLlui lapalaia, vUa- 

uz udott iiiuoi. nyilvántartdottra titlaszkodtunk. 

UunkAnhat a vizeLdlat mindkat cwaliamdban nerkUnnyitette a 

cimndoiumok uLyüttmilkUdael !cc:if:J.10603, nolynck klivetkeztabon 

minden kardőivet vieszakaptunk, ac valanunnyi őrtklkolhető 

io volt. 
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Mielőtt az e ,yc s problémaköröket kUzcic:jbről elemez-

nénk, is ,erlcdjünk üie ; a Csongrád melyei Limnáziumokkal és  

a vizsgálatben részt vevő tanulókkal! A felmérés idejön ki- 

lenc siianázium volt a meLyc bens Szegeden négy, Makón, Csong-

rádon, Szentesen, Hódmezővásárhelyen és Kisteleken egy--eLy.  

A harmadik osztályos tanulói létszám a kövctkezűképpcn ala-

kult az e ;;ye e L in iá iumokban s  

1V. f32. táblázat  

A Limnáziurn3. 3. oaztályoo tanuldle;to= ám  
az 1973/74. tanévben  
/Ceongrád megye/  

összes 3.0.  Ebből  
Ált.t. Reál  

Szeged, Radnóti G. 221 62 39 120  

$d vári G. 108 25 54 29  
Tisza-p. G. 80 60 - - 

Tömörkény G. 67 32 35 - 
Makó 65 36 29 32  

Szcntee 70 20 22 28  

Hódi t zővElsárhely 108 30 24 54  

Csongrád 58 32 - 26  

Kistelek 43 43 - -  

Üeezeoens 	; .~52 	360 	203 	2U9  

Dózzuk ric , hogy a tanulói létszám i..ilyen arányokat  

tUkrUz agy: egyes osztálytipusoküau! /l.ez. ábra/  
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A 3.0. GIMNItIUMI TAI\IULÓI-4 SZÁMF/1101-1 MEGOSZLÁSA 4  5Z 

‘bra 
 

OSZTFiL9TIPUS01-4 SZERINT 

r9 , 	11[11111 
A Italri9s 	1-lurnn 	Reál ta- 
Lan tervú -t -agozat 	go:-/AL 
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A Csongrád megyei gimnáziumok 3. osztályos tanulói- 

nak általános adatait összefoglalóan értékeltük. /V. sz. 

táblázat/ V_Laz. táblázat 

A aokasáv megoszlása főben és százalékban 

Meenevezés Összesen l:bből tanulmányi eredmény szerint 

4 4.7-5  2.7-3 .6 2.7 alat t 
fŰ fő fő L; fő  ez fő  

Jltalános 
tantervű 360 42,3 25 6,9 138  38,3 174 48,4 23 6,4 

Busán 
tagozat 203 23,8 50 24,6 111 54,7 41 20,2 1 0,5 

Reál 
tagozat 2 19 33,9 75 26,0 175 60,6 39 13,4 

Összesens 852 100,0 150 17,6 424 49,8 254 29,8 24 2, u 

Az UeFizes 3. osztályos giruiaziota tanu _ nái yi átlagered-
ményét tekintve 17,6 % a legjobbak, 49,8 %-a pedig a 3,7-4,6 

átlageredményiiekhez tartozik. 

L kép alapján nem nagyon kérdőjelezhetnénk meg a to-

vábbtanulási szándékot, hiszen elvileg; bármelyik idetartozó 

gimnazista reális alappal jelentkezhet továbbtanulásra. Az 

Ueszképet bonooliatva azonban máris nem ilyen problémamentes 

a tanulók helyzete a hUltinböző tipusu L imnáziuni osztályok-

ban. /2, sz. ábra/ 
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2. sz. a bra  

A 3.O.,GIMNÁZIUMI TANULOK SZÁMÁNAK MEGOSZLÁSA 
TANULMANJI EREDMÉNY SZERINT AZ EGYES OSZTALYTIPUSORBItf  

A It, tanterg 	Humán ta oza- Reá! tagozatú  
osztályban 	tu osztAlyban 	osztáfyban  

O/ 
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i•~O•••~•i•••~••~•✓~A  
:  . ; ; , •. ; ; , •. ; ; . ~   .  ; ~  
: .•~.:•'.:.!.•!.:•~  

~ 7 5J) 	~ ; _-: ~~ 	27 - ,3.c;  7,7 alali  

Általános tantervíj osztályba jár a 3. osztályos Limna-

zisták 42,3 10-a. Az itt tanulóknak csak 6,9 %-a tartozik a  

lei, j obb átla ;eredmónyijek csoportjába, mig tUbb mint a felé-

nek /54,6 Ú/ az átlaLa 3,6 alatt van. Ha most 3sozovetjük a  

Limnázivaanak mint  iekolatipuenak cőlját éo a tanulmányi  át-

laceredményeket, joggal vetődik föl a kérdés, milyen yer céllal  

választották a ;iianáziumot az itt tanuló diákok. Tudjuk,  

hoi,y az általáros iukolai tanulmányi eredmények általá:)an  
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esök}.:ennek a jillnáziumban - vagy átmenetileg, vagy te:; t6ean. 

Neu  valószinti azonban, hogy olyan nértókben, ahogyan  azt az 

általános tantervei osztályba járóknál tapasztaljuk. Ilyen 

tanulmányi átlag mellett a választhatd fclsőoktatáoi intéz-

mények köre nagyon korlátozott. 1'lőzetea tájékozódásunk so-

rán azt tapasztaltuk, hogy a gyengébb átlagerednényci tanulók 

ric:m :.© továbbtanulási szándékkal iratkoznak be a gimnázium-

ba. Cál juk csupán az árc ttaógi megsz ,:rzéee, illetőleg leg,-

többjükn l a pályaválasztási döntés elodázáaiL6l van azó. 

Közópfoku a  ekolatipusaink közül a gimnázium  az et,yotlen, 

amelynek válaeztá©a nem jelent ulkUtelezett©éget eLy bizo-

nyoo pálya vagy pálya000port felé. 

/1973 ;uniuodban nevizo.váltuk, hogy a Csongrád megyei gim-

:lt z:i.unoiCuan 6retteég ízettok köziil hányan jelentkeztek tovább-

tanulásra. Lklatáno példa volt a hódmezővásárhelyi Bethlen 

Gábor Gimnázium érettségizett diákjai jelentkezési lapjának 

a tanulmányozása: a 120 árettségízett tanulóból 104-en je-

lentke ztck továbbtanulásra. A fennmaradó lf tanuló közül 15 

az általános tagozatra járt. Ugyanebben a gimnáziumban az 

általános tagozaton a jelentkezés óvónőképzőbe, tanitóképző-

be, esetenként főiskolára történt, mii; a a ozatos osztályok-

ban főleg_ egyetemre, olykor-olykor fóíckoláxa. Természeteden 

o y gimnázium adatai alapján nen vonhatunk le messzemenő kö-

vetkeztetéseket, azonban ez az előzetes tájékozódás figyel-

meztetett Bennünket arra, hogy a gimnáziumban tanulók között 
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figyelemre Téltó ktilönbsóg van a kiilönböző osztálytipusba  

járás szerint./  

A hundn és a reál tag-;ozat000k átlaga egészen más képet  

utat. A legjobbakhoz tartozik az itt tanulók körrel egynegye-

de, és több mint a fele a jók, a 3,7-4,6 átlageredményűek  

kategóriájához. Ha ezeket a^ arányokat öeazehaaonlitjuk az  

általános tantervei osztályba járók hasonló csoportjába tar-

tozók arányával, máris czernbetünő a különbség az osztályti-

puook között. LIiz az clőzőeknél a  logjobbakhoz és a jókhoz  

tartozik a tanulók 79,3, illetőleg 86,6 s-a, addig az utóbbi-

aknál ez az arány csupán 45,2 %. Ha még tovább boncolgatjuk  

adatainkat, akkor azt is megfigyelhet jtik, hogy a tagozaton  

osztály két típusa között is felfedezhető ktilönbséga a  leg-

magasabb tanulmányi átlageredt ényü tanulók többsége a reál  

tagozaton található. Ez  a különbség tovább nő a 2,7 - 3,6  

átlageredményueknél: a humán tagozaton a tanulók 20,2 %-a  

tartozik ebbe a kategóriába, a reál tagozaton 13,4 %.  Vót;~tfl 

2,7 átlageredmény alatt a humán tagozaton 1 fő. /0,5 / talál-

ható, mig; a reál tagozaton ilyen gyenge rítlagoredményiu tanu-

ló nincs isi. ! e*:int cenk ösezehaaonlitásképpen utalnánk az  

általános tantervit osztályban tanulók megfelelő csoportjára,  

ahol ez az arány az előzőekhez viszonyitva nagyon magasa 6,4 %.  

Ősszegezve az előzőekotsha a tanulmányi átlageredményt  

tekint jtik annak a faktornak, amely a továbbtanulási lehetősé-

get, még tovább menve, amely a gimnázium céljával és funkció-

jával való identifikációt meghatározza, akkor azt állapithat- 



juk meg, 'r.o,., ;y oeztálytipuoeink közül a reál tagozatoz: tanu-

lóknál crvónyc3U e lc.1bc:gy:írtclz.r'..ibtaen. A probló _.z,~u azonbrzn  

xoráutsem ilyen ogyozQrti. A tanulmányi átlageredmény önma-

gában v+:ve is meglehetősen problezw:atí.Yuu, hiszen sok szu::—  

je2:tiv elem rejtőzik benne. Arra azonban alkalmas, hogy se—  

6i t©óc 'vc; 1 , felhasználásával  képet  tudjunk  Yislak:itani og,y  

cooportlúl, tendenciákat állapitounk meg. Éppen azór  t víud—  

gálaturík'aan is ugy fogtuk fel a t-anuli:anyi itlat;oredzT,.ünyt,  

mint  taia:k megközolitéoének egy.k 	Lrtolmezéeünkben,  

4rtókelóyii3l. ~en fontos,  de  nem kizárólacos szerepet tulajdo—  

.iitur.k a tunulrAuyi átlageredménynek. niiidezt azért kivP'irituk  

megjeE,yezni, mert a tanulmányi átlageredményről folyó vita—

ban  ktiliiubv:.~őa allá©pontok alakultak ki, z..elyel:nak  

sa ilezrz fc:lüdatunk.  

Amikor a tanulmAnyi átlegoredraónzyoket vizegáltuk,  ér— 

tói.elttik, akkor közvetett módon l,ercatiik a választ eredeti  

l.érdó®fclvctóstinbxc  s mennyiben adekvátak az : skolal;ipus és  

a.: ott  tanulók  cdljai. 

"A ,zmná4iuizaban nagyjáöól három taraul6115tag kászUl fel  

ogytitt az életre  t az  e,,,yetí:rai tanulmányokra t;lőkészü.lők, a  

Lisebb kövctelményeket támasztó felsőoktatási intézmónyek  

felé tartów és azok, akik  csak  középfok-u Wvelt ,óget 1:i— 

vbr.nak szerezni, Ll:.előtt munkájukat me6keydik.n23  "A gimná- 

23. Dr. Jb:.::ru  da:,; yóni kí Még— tehetség— iskola  
Táraada]aai Osemle 1974/11. 66-72.o.  
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zium ma elsSoorban azokat vonzza, akik  tudatiban vennak en.  

nak, hoGy lecjobban ez az iskola, készit elő mixzdenfóle fsl-  

ovfoku taxtulzdnyra. » 24  

Kérd6ivtink következő kárd sc 1141' azt ktttatta, hogy az  

áltelánoa iskola befejezgoe után milyen indokok  alapján vá-

lasztották ezt az iai olatipuot a jolcr;leci c:msa ziaták. Az  

általános iskola után a girnáziumot, i11Ft81e8 az adott ti-  

pustl osztályt választók indokait a következő táblázat own.  

3éltc  ti.  
táblánat  

Az álialátos okola után 	 -3razá^iu~.ot vá1_aü:~ . i _ 2...a_3. 

:.le mev3ztil3  Alt.ta:i- 
tei'bi.i 

Humán ta- 
i;;O,zatu 

Reál ta-  
6O7.Fifiu  OúK^ií^.+esEn  

:-~. 	= 	3( G _ 203 n =  2i9 N = 852  

Feluáfoku int.  66, 9 ,, ~3~;, i u9,6  79,8  
S ztt lók aján-
lották  16, 9 4,9 5,9  11,2  
LG y6'0 indok  14,2 6 9 4 4, ~  9 , 0  

Összesen:  100,0 100,0 100,0  100,0  

Az összes tanuló indokait víz©Lálva ezt látjuk, hogy a na;;y  

többoéí /79,u ;/ azzal a szándékkal jelentkezett Li ázium-

ba, hogy feloőfoku intézményűen tanuljon tovább.  

24. Kiss Árpád: Iskolarendszerünk fc jlódéee és a középiskola  
Közseveléa: 1973/3. sz. 9-10.0.  
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A relative kedvező  összkép z~kött c , zuttal is a rész-

letek ktilönöser. érdel:eael:.  

An altalánoa tantervei oontályba járók ttsbhoc~ ;  c: , 66,9  

lo a'ért jelenteke ?et  t t;i.mnázit.uml;a an 6lta3ánoo iskola befo-  

lenéoe után,  next  feloőfoku tanulaányoY.ra kyo:;iilt. 'agondol-  

l_odta,tó ufzranakkor an a tény, hogy an e?abo az osntálytipus-  

htt járók hi3 zol n ~ryFitr3dc a oztll ei tanáceáTr3 döntött ttcy, lnoLy  

g,innáziumban folytatja a tannlr>Fí.-tyait. Ha ehhez hozzávesuztik  

az  ngyéb indokot mecjolölőket, akkor  at látjuk, hogy an ál-  

telánoo tanterv'i casmtályba 14776% egyrRrmadlinál a gimnázium  

választása coupán iskolaválasztást jclt,ntott as  általázoa  

iskola bCfC:' jOnósC után, a pályaválasztási dönt!3 Glod.ázáaá.t.  

A r^filől_ tanácsára történő iskolaválaaztds mar no aránya non  

lepett r.lcry bennfinl.*:et, hiszen a netedi.i, os^tályosok^r`;1 a  pa-  

lya- do  i.ekolaválaoztáot '>efolyásoló tényezők l.iinött első  

helyen  till a sn"lői ráhr:tás. /Ld. a 19-no  oz. láh;!c;7yzetc;tf  

A I.ntedi.k orztá7.yoa tanulók 86,6 ;7-a válaszolta ant, hoLy  

az álta?ónos iokola befejezése utáni. elkép2el4seit a  oziilci  

bofolyácoltáz../ A hur.án és a reál  tagozatos osztályba járók  

közel 90 ;`'ra a  f^lcőfok_u tanulmángokhon vezető utnak tekinti  

a ;i.r► náziunot, ezért választotta an általános tokola befeje-

zése után E3ITlE: if3l_fllatipus t. ':lenyézző "liTd1,A t ta;o?ato:7 osz-

tályban azoknak  az aránya,  akik a azl.ilők tanáeoára, illető-  

log  egyéb indokok  alapján j Qlontkeztek ri.xvlá^inri " ^, an itt  

tenrlólnak aoupá..r e, ytizede élt  ezekkel  a vála.^zlehc:tn"eécek-  

lce l.  
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Arnikor ginalazietrani:tól r.u;;;kérdQztfik, hogy an álta-

lános  iskola tofejezdao után uíi.ér{,: a gilanú:,iumi továbbta-

nulást választották, akkor a multbeli indokokat ::ercutük  

k:u tettük vizsjálat tdrzyivQ• Tem5us,:tese3n ebben az ooet-  

?.)n nen tekintjük ereket a válaezoiat aiazolut érirázyiizok,  

hiszen 2-3 6vvey ezelőtti i.udo_:okra voltunk ki.víalcuwak,  

i.Ly a torl,i.tLL leiiQtőedze óhatatlanul fennáll• : Lálaauo:.-  

an tULri3zódhct az a telny, hvgy a zim:.úziumaan eltU? ti3tt  

két év azemlaetválto::áet erodsér~y+ezott. 	f iGye-  

ieL:7e véve ennek a1:órd3sno?.  a vizs,;álat141 is sze.betiirzá  

a küldnuQ46 az általá:ioo tantorvü ún a ta;o.atos ou..tályba  

j á;MÓk válaszai ±SOzÜt t. 	ktilös:)Bk;et ezerllól::teOezY mutatja  

3. ez. cíarárik.  



3. sz. dbra  

PZ ÁLTRLÁNOS ISKOLA UTÁN A GIMNÁZIUMOT  
VÁLASZTOK INDOKÁI  

Á ltalános tant rv  

Humán tagozatú  
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A.; orozáLos átlagok t3sazelasonlwtásakor mindenekelőtt  

azt fit;yeihc:tjük 	hogy a felsőoktatási íntózraényekben  

való továbbtanulási rzzándék jelentősen  magnőtt 1973-ban,  

ezzel egyide jtile,, csökkent a©zaimetanuláet, a munkaválla-

lást, az egyéb oktatási formát választók, illotőleL a dön-  

téokc;ptelenak aránya. Tovább folytatva az Ysozehaeonlitáat  

azt látjuk, hogy Csongrád megyében jóval  magasabb a felcsőfo-  

ku intéznányt választani szándékozók aránya, mint  ugyanabban  

az évben orszáLooari. Ugyanigy a szakmatanulást is többen vá-

lasztják a megyében, mint ez országos átlag. Ezzel  szemben  

a muzkavállaláai azándék arányait tekintve c®aknem fele az  

országosnak.  

Eredeti kérdéflf'elvetéatiriket ée az  érettségi utáni szán-

dékokat összevetve azt  tapasztaljuk, hogy a gimnázium céljá-

val ée funkciójával  való 3.ndentifikáoió Ceoni,rád megyében  

jóval l'.edvezőb:), mint  orazágoaan.  

Vizsgáljuk meg  ezután, hogy az i©naételtetz kodvező  

összkép mögött milyen problémák huzódnak mg! Az  általános  

tantervti cis a tagozatos osztályok  tanulóinak szándéka közötti  

különbséget jól martatja a toválJatanuláa, a Tnuzkavállaláa 60  

a szakmatanulás őzázalékban kifc je.~zett értéke. /4. oz. ábra/  

Az általános tantarT.rii osztályba  járóknak csupán 69,3  %-a vá-  

laezt j a az e:rett©égi után a továb'etanuláo% Ez  az arány  meg-

felel az országos átla ,Lnal:. ):z ,ol szemben a tagozatos oQztály-  

ba járók 94,5 °.i-a, illctóle;; 94,1 	kiván továbbtanulni.  
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ha a fenti arányokat összevetjük az általános iskola 

után a Liumáziumot választők indokaival, akkor  azt tapasz-

taljuk, hogy mindhárom osztálytipusban me`;nőtt a továbbta-

nulni ezándékonók aránya az általános iskolai választások-

hoz képest. 

Általános tanterviig 66,9 á i 69,2 

Hurrán tagozatost 88,7 ó t 94,5 rá 

Reál tago^ato::: 89,2 ó4 : 94,1 

A továbbtanulást válau tók köztil egyetemre szeretne 

jelentkezni a sokaság 46,6 fb ►-a, tehát majdnem  a fele. Az 

egyik legnagyobb különbcég a háromfajta osztálytipus között 

éppen az egyetemre jelentkezés arányaiban van. Az általános 

tantervű osztályba járóknak alig több, mint egynegyede, 

ugyanakkor a humán tagozatosoknak már 58,1 %-a,a reál tago-

zatosoknak pedig 64,0 is-a választja az egyetemet. A főisko-
lára jelentkezős arányaiban nincs lényeges eltérés az osz-

tálytipunok között, annál nagyobb a különbséf; az egyéb fel-

oóoktatáei intézvényt választőkéhan. 

Az általános t€ntervti osztályba járóknak majdnem egyötöde 

ezt a továbbtanulási forr;át jelölte meg,  rmíg ez an  arány a 

humán és a reál tagozaton csupán 4,9 %, illetőleg 5,9 %. 

Most szeretnék visszautalni az ezzel kapcsolaton korábbi 

tapasztalatainkra a hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Gimná-

ziumban, ahol a jelentkezési lapol: tnnulmányozása során már 

felfiryelttink erre a jelenségre. 

Szakmát szeretne eloajátitani érettségi után a 3. oaz. 
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tályoc ,imazi9ták 11,5 :3-a. Oszi;ály tipuo szerinti bontáo-  

'van mt3i,,;"r'.iat nagy különbeógQt látunk  az általános tantervü é©  

t8~0~., a • tagozatos osztályba járó tanulók szándókai között  s  az 

előbbiben a tanulóknak több, mint egyötöde válazztja ezt a  

tanulási foi°r.aat, az utóbbiban viszont mindössze 4,4 ,4 il-

letőleg 5,2 	/lint  mESir ezulitetttii:, előzetes tájékozódásunk  

során az a kép alakult ki bennünk, 'iogy a gimnáziumot olyan  

tanulók le  válacztják, akik csupán az érettségi negazor2ésé-  

re  törekednek, további tanulá3i szándék nélkUl /fclsőoktatá-  

®i intézmények, illetőleg a::aL~►lataraulárs/. s,zt táó.a,aszt  j a alá  

vizsgálatunkban az 	utáni munkavállalási szé,ndék  

aránya, amL yy az t3ss:,ec 3.  osztályos gimnan -iota válaszait  

tekintve 4,9  t.;-ot képviael, ui,ya..nakkox az általános tanter-  

vt,i osztályba járóknál ez az arány 16,2 	Ismét 1ényeLes  

Lillönb®óL fedozbuatő fel az általánoo tantc ivil  áo a tagoza-  

top  osztályba jár6 tanulók válaszai között, u -L;yr-Iin:Lo az utóú-  

bielynál cz az 	mi:ydUaszc 1,1 ;3, illetőleL; 0, 7  

Jollemző adat az  is, Logy  6retta6úi  után fizikai mur:-  

kál-  a az általános tauterví,: osztályban tanulóknak. coupán  

0,5 	t,ondol /a  ta6ozatoa osztályokban ilyen tanuló nines  

is/, 	ezelleuzi munkát az ebbe a tipuau osztályba járók-  

nak 9,7 	réazceity előnyben.  

Az cddis;;íek earár, mcagiemcrkedttl '̀nk a 3. osztályoe gim-

nazista: tanulmányi átlageredményével, hozzávetőleges képet  

kaptunk arról, hogy milyen Lo ndolat vezérelte őket, amikor  



a t,iLriáziumot választottaik a t'. oeztály befejezése után,  

és tudomást szereztünk érettségi utáni szándékaikról is.  

Érdekelt azonban bennünket az is, hogy jelenlegi szándékuk  

mennyire kiforrott elképzelés; gondoltak-e arra, ho ~,y ter-

ve ik mcjiiusulása esetén mit  tesznek. A meghiusulás tényé- 

vel elsősorban a továbbtanulni szándékozóknak kellett ©zem-

benézniük, hiszen köztudott, hogy a jelentkezőkn6k esa na-

gyon kis százaléka jut bc> a fclsőoktetási intézményekbe..  

/Erről tudósit minden évben a Szándék és valóság c. riad-

véxiy, amelyet a Miivelődósügyi Minisztérium raeLbizá.sából az  

Lgyetc. i Számitóktizpont ad ki./  

Tervek az érottsérii utáni szándék  

IX. sz. tá5l$zat  

meg hivaulása osetén  

Válaszok  Jilt. tan- 
tE'r vll 

n e  360 

Iiumán ta- Reál  to.— Összesen  
f ozat 	gozat  

n = 203 	:. = 269 	N •  052  

Addig nem nyug-
szom 16,7 19,7 20,8 21,2  

Még egyszer 
megpróbálom 33,6 5g,6 42,9 42,7  

Többet nem  
próbálkozom - 0,5 0,4 0,3  

Még nem tudom 28,3 13,3 19,4 21,7  

.gyéb 21,4 7,9 993 14,1  

Üsszesent 100,0 100,0 100,0 100,0  
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Az első három válaszlehetőséggel egyértelmüen a  to-

vábbtanulást választók éltek, beleértve itt a szakmatanu-

lást is. 

A leginkább céltudetosságra utaló választ /"addig nem  

nyugszom"/ a 3. osztályos gimnazietákLak valamivel több, 

mint e yütUde j'lölte .reg. A legtöbben a "még egyezer meg-

próbálom" választ részesitették előnyben, a vizoLált populá-

ciónak majdnem a fele. E válaszlehetőséa,el kapcsolatosan 

annyit k .11 megjegyeznünk, hoLy a "még ot:yozer"-t nem kell 

szó szerint értenünk. Az esetek töbseébében aki mébe'yazer 

net prábálja, az nekiruLaezkodik harmadszor, ne f yedszer is. 

tapasztalatok alapján ha összevonjuk az elsó két válasz-

ra adott szavazatok számát, akkor a kitartás és a céltuda-

tosság ö©szképe kedvező: a 3. osztályos z jimnazisták 63,9 0-a 

nem futamodik met, az első kudarc után. 

Lgyérte1i ü hio hátrálást és a pályamotiválteág teljes hiányát 

jelentik a "többet mum prőJálkozom" feleletek. Örvendetes, 

hogy ezzel a válaszlehetőséi;gel nagyon kevesen éltek. /0,3 ,W 

Annál elgondolkodtatóbb a "még nem tudom" válaszok  ma-

gas  aránya. A tanulóknak egyötöde tanácstalan, nem  tudja, 

mihez kezdjen, ha továbbtanulási, aakmatanulásei vagy munka-

vállalá .: szándéka nem  sikerül. E válaszlehetőséget az érett-

ségi utáni szándékok tudakolásánál azért nem iktattuk be, 

mert ezzel is ki akartuk küszöbölei a felületes válaszadást. 

JYlen kérdésünknél azonban fontos szerepet játszik, mert bór-

mennyire is furcsán hangzik, konkrétumot takar: a társadalmi 
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érettségi hiányára és a nevelés problémáira utal. /Gondoljunk 

a szülők tanácsára iskolát választókra!/ Erdekelt azonban 

üennüiiket az is e válasz kapcsán, hogy milyen különbség fe-

dezhető fel a 7. osztályosok és a harmadikos gimnazisták vá-

laszai között, tehát az életkori differencia tükröződik-e az 

eredeti tervek meghiusulása esetén a "nem tudom" válaszok 

arányaiban. 

A 7. osztályosok 44,8 %-a élt ezzel a válaszlehetőséggel. 

/1d. 18-as lábjegyzet/ Ha ezt az arányt összehasonliteuk a 

gimnazistákéval, akkor ugy találjuk, hogy a 4 évvel idősebb 

korosztály válaszaiban nem tükröződik kellőképpen e tény. 

Az "egyéb" válaszlehetőséggel elsősorban a tanulni szán-

dékozók éltek /továbbtanulás, szakmatanulás/, terveik meghiu-

sulása esetén különböző munkavállalási formákat jelöltek meg, 

illetőleg sikertelen felvételi vizsga esetén szakmatanulásra 

gondoltak. /14,1 %/ 

Az összkép boncolgatása tovább erősiti feltételezésün-

ket; a háromfajta osztálytipusban tanulók céljai, elképzelé-

sei, érettsége közötti különbséget. 

A kérdésre adott válaszok elemzése azt mutatja, hogy a 

reál tagozatos osztályba járók ragaszkodnak a legjobban ahhoz, 

hogy érettségi utáni szándékukból valóság legyen. A kevesebb 

kitartást magában foglaló "még egyszer megpróbálom" válasz-

lehetőséggel viszont a humán tagozatosok éltek a legnagyobb 

arányban. Együttesen vizsgálva az első két válaszra adott 

szavazatokat raegállapithatjuk, hogy amit; az általános tan- 
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tervű osztályban tanuláknak csupán O,G VG-a érzi ugy, ho f  y 

1itart eredeti elképzelése :ellett, addig ez az arány a re-

ál tagozatosoknál 70,9 f , a humán ta€ozatoeoknál pedig a 

legmagasabb: 78,3 

Az árette&i utáni szándékok meLhiusulása esetén a bizonyta-

lanak az általános tantervif osztályba járóknál jelentkezik 

a  legnagyobb  arányban, é3 meglepőer. maLas a reál tagozatos 

osztályban tanulóknál is. Egyéb megoldást az általinog tan-

tcrvii osztó .yosok jelöltek meg a le nagyobb arányban arra 

az esetre, ha szándékuk nem valósul Jac ;  . Ezt a megoldást 

a tagozatos osztályosok kis hányada választotta csupán. 

ösezefo lalőan mogállapithat juk,hogy mind  a tanulmányi 

átlageredményt, m.nd a gimnázium választárát, az éretteégi 

utáni szándékokat és a szándékok mo„hiusulása esetén a ter-

veket tekintve lényeges kiilönboég van a háromfajts osztály-

tipuobau tanulók k& itt. A kérdések elemzése során arra a 

k3vetkeztetéere jutottunk, hogy az általános tantervű oazw 

tályokba főleL; azok a tanulók jelentkeznek, akik 14 éves ko-

rukban ugy érzik, hogy nem tudnak dönteni felel éggel egy 

pálya v a y pályacsoport mellett, a gimnáziumi éveket a to-

vábbi goudo adásra használják fel. Ezzel szemben a ta ozu-

toe osztályokba jelentkezők t3bbségénok már kialakult pálya-

elképzelése van,  a gimnáziumot lépooőfoknak tekintik további 

tanulási terveik megvaléoltásához. I. kül3nbsé€;eket mutatja 

szemléletesem 5. oz. ábránk. 



5. sz. ábra 
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U 
Még nem 	Egyéb 
tudom 
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Vizsgáljuk meg ezek után, hogy a giunáziunok bsazee-

ségénél tapasztalt tendenciák hogyan érvényesulnek konkrét 

eoetüenl A kút g1 meázium kiválasztását a metodikai részben 

indokoltuk. 

t+. 6'L. táblázat  

A két Iciv4aeztott j:ranázii in tanulóinak a 
kéa désekre adott v eilaazai  

bie;gnevozéo Tisza-partii 	Radnóti 
N•80 ált. tentervü No120 reál tag. 

111.A  r g imnáziumot választók i ido :ai  
Fcleőfoku int. 	 55,0 	 87,5 
Szülők tanácsa 	 22,5 	 8,3 
Lgyéb indok 	 22,5 	 4,2 

Osezosen: 	 100,0 	 100,0 

IV. A i:inmr zium befe3ezése után  
Pe1sőfoi:u intézrnsny: 

egyetem 	 13,6 	 62,5 
főiskola 	 23,8 	 21,7 
eaób Int. 	 15,0 	 3 

Szakmatanulás 	 31,3 	 5,8 
Munkavállalás: 

fizikai 	 -  

szellemi 	 16,3 	 1,7 

Összesen: 
	 100,0 	 100,0 

V. Me ;hiuculás vaetén  
addig nem  nyuoezik 	 1b,t' 	 33,3 
még egyszer megpróbálja 	 21,1 	 35,8 
tö)A>et nem 	 - 	 - 
nem tudja 	 113,8 	 19,2 
egyéb 	 41,3 	 11,7 

Ősezesenl 	 100,0 	 100,0 
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Az általános iskola után a jruláziumot  választók  in-

dokait vizsgálva azt tapasztaljuk, hogy ebb= az esetben 

is jelentős különesk van a kétfajta oaztálytipusba járók 

válaszai között. Mig a  reál  tagozetra beiratkozott tanulók 

közel 90 	a felsőfoku intézményben való továbbtanull:e 

szerepelt tervei között, addig an általános tantervU osz-

táljba járóknál oz az arány Llindösoze 55 _;,■ Feltáticnül föl 

kcal fiaelnünk arra s  bogy a szülők tanácsa és az e,yéb in-

dok milyen alac aa aránybaa ezerepel eme ourtálytipusba járók 

válaazaibaa, és eat összevetni azzal a feltételezéssel, hogy 

az általános tantervU gimnáz uni osztályba döntően azok a 

tanulók irányulnak az általános iskola bcfejczéc után, 

akiknek nines hatáaozott pályaelképzelésük, a gimnáziumi 

6veket a tovdiJai ondolkodás időszakánah tekintik. rzenk:. 

vül ide kivánkozik mégegy feltőtelezés, mclyet a fenti ard-

nyok igazolni látszanak. Nevezetesen azt, hogy nemcsak a 

tanulók, honem macuk a szülők sincsenek tisztában a gimná-

zium clsődles céljával, éc saját döntésképtelenségUk tük-

röződik gyermekeik iskalaválasztásában. 1ppon  ezért  égető 

feladat a szülők azemléletének a formáláaa. 

A Létfajta osztálytipusba járók 6rattségi utáni terve-

it vizac,álva még éleaebbei válik a különask. Felsőfoku in-

tézményt)en való továbbtanulásra az 41talános tantorvü osz-

tályban tanulóknak alig több mint a fele gondolt, mig a 

reál  tagozaton  ea, Era arány  több  mint 90 .,77). Na cat an  arányt  

Ucazevetjitk az általános iskola befejezése utáni továbbtanu- 
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láci arányokkal, akkor  azt látj ui:, llot;y kismértékben ugyan,  

dc az általános tanterv'u osztályosoknál ez az arány coö'.ukant,  
a reál tagozatosoknál pedi6  msE;;n.c3tt. '. ton összképen belül a  
részletek  ismét érdekeoekt a legnaE;yobb eltérés az egyetemi-  
re jelentkezés w°ányaiban van, a reál tak;omatosok. ;javára,  

közel azonos arányban irányulnak főiskolára, az c:6yc; 4o felaű-  
oktatási intézményekbe 	a4 dltalíuzos t€ritc;+vü 3crztály-  
ba járók késztilne'f nagyobb arányban.  

A g,iurLáziuru befejezése  után  ozF:avit akart tanulni az  

általános ta :ntervü osztályosok közel aE;ylluxu8da, ez az arány  

a reál tagozatosok esetében miztdbssze 5,8 ~ =.  
Az órettsógi utáni munkavállalási szándék Itt iu a  

ozelleni munkára korlátozódik. Az általános tantervti osztály-

ben  tanulók aa{von La;ac arányban, 16,3 ;r-ban vál:cztották  
eű+, a r.;ec„oldáct, _L a r(A:l tat;ozatosol: caup ~ái: 1,7  iv-ban.  

Az érettségi 	te:rvck !.:x;gla.i.usuláea e;setóa az ujrapróbál-  

kozáa, a kitartás a reál tagozatos osztályba ; ~~°óianál doui-  

nd_11 Lzer~ pGt tölt be. Az általános tanterl -ti osztűlyosoL: kö-

zel 40 ;;pi.a, a reál ta,t,ozator: tanulóknak Ix:c3.i.L; Lüzel 70 ív-a  

érzi uLy, hogy e©Qtlees sikertelenség esetén ic kita rt ere-

deti terve z:;ellet t. Iia4;yon ua, ;;asL.:3dkét tapucu osztályban  

azoknak az  aránya, akik uc43. tudják t_,ég, hogy  mit tesznek,  

ha eredeti olképzoléciik non sikerül. 421% válaszlehetőség-

gel  ólt  az általános ta±3tc:rzt osztályosok több,  mint 40 %-8.  

E muLaa arány r,acyal ázata u válaszokból I:: derüi= f cileb a  

felsőoktatási intézményekbe ké©ziilák cltek ezzel a válasz- 
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lchetc"se;gLcl, sikertelen felvételi vizsLa esetén a ezakna-  

tanulást va- y a munkavállalást jelölték met. A mál tacoza-  

ton ia a Levéeúé Lat;ebiztobek közül  kerültek ki ez ecyéb  

választ bekarikázók.  

A kétfajta gimnáziumi osztálytipueba 	válaszai  

közötti külbn ►o©Éget szemléletesen mutatja b.dzo áuránk.  

liasonli -t3uk össze a :entieket az ec,ósz populációnál  

me gállapitott tendenciái:I;úl  l  

A reál tavozatoaok válauzait tekintve ninc:r lényeLea  

k.~i:lc3nbség az arányokat, tendenciákat tekintve a eokask éo  

a'~iválasztott 3.ilanáziura ts..::lóina: válaeza:i. között. Lz ar-  

ra onk;ed következtetni, 1;ua a y:,ua16izium helyétől filLcetle-  

,ii.l a reál tacozatoso'rnr1: ;y  j áúól a.:o:aooak az elképzelé-

seik, minimális az eltórfs a i,.::válauztoi;t Giuudziuraban de a  

reál •iacozatouo~.-  ös©zcaoégónc3l a kérdősekre kapott válaszok  

arányait te:cintvf~ .  

Nan  ezt tapaeztaljul. az  általános talterl°ii osztályba  

járók esetc:: ■cr►. itt ::ás lányeges k.ülön;.,acii;eket fedezhetünk  

föl az öe®zu?aca.Mlit ~ :ekor a kúrdCsQkre adott válaszok ará-

nyait tekintve.  t,bből követk,zib:, _.oty ebben az esetben már  

nem látunk  olyan viezon;Jla# •, ecya{geo öocz:::épet az olképzelé-  

oeket illetően , mint a reál taLozet000la..á].. A kiválasztott  

gimnázium tanulói jóval  kisebb arányban ouidoltuk feleőfoku  

intézményben való továbbta:.:uláGra az általizoe iskola uefe-  

jezéae utún, mint al; uE;yanezen tantervii osztál,yba járók ösz•-  

©zcaeóce. Ia; azután  non  lacglepó, liocy ú 6 4 1 = : ,145..ium befejezé- 
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se után a tovibbtenulást is sokkal kisebb ardnyban választ..  

j.s .LzzL,l szemben megnő erőteljesen  a szakmatanulásra So  

a azvllt:rai mvr,ka vállalására co.nüolál: e.rá ►Aya. Uilrsagáé ~.st be-  

sza az is, hoLy az előzetes tervek meE;hiusu].ása esetén nem  

tudja és e;_;yt;b megoldást választ a kiemelt gimnázium tenu-  

láinais: 60,1 	ugyanakkor ez az ardny a másik oldalon  

49,7  ~. 

Mindezek után megállapithatjuk, hogy a kiválasztott  

;~i:anár~3ur.í~, 

 

osztályok esetében ia msaigfelhstők a:,ok aten-  

dorzeiák, amelyeL-re az ei;áaz populáció viLsoilatr::kor ielfi•  

grelttini:. 	tundc:nciá;.: a::onbaa k so~..:,kxét esetben jóval  éle- 

sebben jclentkczneks sokkal oz©m:,ot'unő:Jú a 177,11i3nooéL a k.ét-  

tmjta te.,;ozatoe osztályba jár-ók. szándóka, elLondolána, L__-  

ta-r tá©a ktlztltt, mint üsiszQSSégó'aen.  

A kérdF.c:c.Lre adott válaszok elemzése aláiiuzta feltó-  

t©lcsésiilalLt;t  s ai, általáz.o3 -cau.tervZi aa a tagozatos osztá-

lyokba járók elgondolása, ezándéka, kitartása, aáltuc3.atou-  

;á,e. kUztftti ~.~UlönbQk:zet.  

A kárdé© azonban nz, F.ocy mégagy változó bevezetése is  

ennyire c:gyértelmiien táiaasztjamc alá a fentieket. A sokai.  

elk; általános adatait vizagálva ,zemUc:tünő volt, lio(;y a ta-  

nuln Lyi átlageredményeket tekintve is lényeges küli;nbas:c  

van az osztálytipuaol~: ktSzött. Lypc:n ezért végezetül meLvizd-  
váltuk azt i3, :~o~;,y-  m.ilyan tisszeii;.gz;éo van a tanulmányi  át- 
lact:r..óany, a kard€eekre adott válaazok é3 a t,1::1:16ziurai  
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oozt{ly tipusa ki3zött. /7.P.9.10.az.  411/W/A humán 4c a  

r o61 taaOZatoe tanulók válaanait e_ ;~#.;tt dolgoztuk 1el4, Az  

ü;zc:s ,:-vonást az abouolut anámok kieais3óne indokolta./  

/YZ.sz. táblásat/  

A 4,7 -r 5 -'3tlagoredmónytiek válaszai t vi^®Alva rAnoo  

órdenlc0cs haliinboó6,  a kótfa,-j tQ 	osntály tanulói  

'_ 73zött. As általános iskola befejezése után szinte mindannyi-

an  °- 1sőoLtatá^i intó2mónyben való továbbtanulási szándókkal  

tiTálasztott+dk a 7,1Inntiziumot. rne ia'Molatipust 43 an itt al-  

tcil t'itt óvekot valóban a tot►ábbtox+.u3fís e1Ska4,it4o6ne h te-

kintik. Ezt bizonyitja, hogy  °rettségi utdn.i azsd.ndókuk egy-  

értelmíior_ az,  hogy f'elsőokta.tási intózmónyben, Meg  n~cte- 

:~ery k~.vfínjált folytatni tartuimdnyaikat. /K3.vételt kdpez az a  

1.15  hány tan u16, aki a fiiAr!'o!:Ato9 o4zthlyok tanulói Y.d^til nrett-  

sóci után sza:il:rsatgnLlsdara E;ondolt./ 
 
A pályan°!otiveíi taág, ki-

tartás  is  r:ot,köwalitően olrl►Ró  ^ee ennc~l c~ eAopor±ndl•  

/Ei8 %, illc~től^~- 80 ~ az ,első }:ót vEllasnlr?let8s6"et ogytitt  

ncinve./ Érdekes azonhsn, hogy 
1
saLiE kord ~~áar3 minden esetben  

a ta~;ozatofl oszt€►lyok tanulói.r_dl tapasfzta.ltuk naMyobb arány-  

l.en o::t a jelQnot`gct, addig itt a.^ K1ta1 énoo tantervii osztály-

ban  ta.ntaltSktól kagtu'.•: a tt3bb atsitvertasságot magóbrui foz;laló  

"add-?.L _.t ryu©zom" váilos7t. /1',4 %-ban, raig a tagozatosok  

20,0 ,'r-ban óZtek ezzol a válasnlphctőoéfTe1./ Eeből kiivetKe-  

zik, ho,^y e "nem tt•doL." óa an  "er~éb" vdlaszlehetőscía:c1 vt-  

azont ennél a - tenulninyi Atlagokkal behatérolt - caoportnál  

a tagozatos o3ztfilyokban tanillák éltek nagyobb erdnyban.  
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A kétfajta Linnáziumi osztálytipusban tanulók érLAt-

sége, gondolkodásmódja közötti különbsóL már a 3,7 - 4,6 

útlagerediiényüeknél figyelemre méltó. A tanulók döntő több-

sée itt is továbbtanulási szándékhal választotta a gimná-

ziumot, azonban iaiL, a tagozatos osztályokban tanulóknál 

nincs lényeges különbség az általános iskola befejezése u-

táni szándék arányaiban, addig az általános tantervit osz-

tályba járóknál már szernbettinő eltöréseket találunk. Vonat-

kozik ez az általános iskola befejezése utáni iskolaválasz-

tási indokra és a szülői befolyás erősödésére egyaránt. 

A Linsnáziuin befejezése utáni terveket vizsgálva azt 

tapasztaljuk mindkét tipusu osztálT_au, hogy az ebben a 

csoportban lévők nagy többsége is továbútenulásra gondol. 

A ,Wlönbség az osztálytipusok között az eLye,temre és az 

eLyéb felsőoktatási intézménybe jelentkezés arányában vans 

o yetemr ' a tagozatos, egyéb felsőoktatási intézménybe pe-

diL a', általános tantervű osztályokból készülnek többen. 

A szakmatanulás választása mel jelenik az általános tenter-

vü osztályba járóknak ennél a csoportjánál, jóval na,_,yoLb 

arányban, mint a tagozatonoknál. Szélkíni nunka vállalásá-

ra közel azonos arányban gondoltak. 

Mór ennél a tanulmányi átlagokkal behatárolt csoport-

nál is vizsgálat tárgyává kell tennünk realitás és irreali-

tás, szándék és valóság kérdését. 

Ha a Linnáziumnak mint iskolatipuenak az elsődleges 

célját összevetjük a tanulók érettségi utáni terveivel, ak- 



kor ;_redeti kérdésfeltevésünk szempontjából kedvezően itél-

hetnénk me` ez eddig vize ált két csoportnál az adott isko-

latípus és az ott tanulók céljainak adekvátságit. Az A.ső 

csoportnál teljes volt az összhang. az iskolatipus, a tanu-

16k céljai és a tanulmányi átlageredmény között. U yenakkor 

nem lehet figyelmen 	hagynunk, hogy a második csoport- 

ban lévő tanulók átlageredménye 3,6-tól 4,7-i1 terjed. Ebből 

a ezezpontból viesrálvs a kérdést irreálisnak tartjuk tehát, 

hogy ilyen sagas arányban szerepel az érettségi utáni tervek 

között a továbbtanulás. Jól tudjuk, milyen harc folyik min- 

den e f.yes helyért, a felsőoktatási intézményekbe való bejutá-

sért, és ebben a versenyben csak a legjobbaknak, legszorgal-

masabbaknak, a legtehetségesebbeknek van esélye. /Tehetségen 

itt a<Pm csupán intellektuális képességeket értünk, hanem az 

élet bármely területén megnyilvánuló kiválóságot./ E felté-

telt ennél a csoportnál nem látjuk olyan mértékben Liztosi-

tottaak, mint amilyen arányban a továbbtanulás az érettsé€ i 

utáni tervek között szerepel. iáz a továbbtanulási vágy azon-

ban korántsem  olyan  szilárd, mint az előző csoportnál. Te r-

veik sikerte lensk t. (. s tén ez u j ra próbálkozás igénye ugyan 

még;  ennél a csoportnál is viszonylag., maias arányban jelent-

kezik, megnő azonban jelentősen azoknak az aránya - rciilöriö-

sen az általános tantervit osztályba járóknál figyelhet jUk 

me€ - , akik Bern tudják, illetőleg egyéb megoldást választa-

nak jelenlegi elképzeléstik rnei hiusuláea esetén. 
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Tovább fokozódik a diszhari,iónia az iskolatipus cél-

ja, a tanulók elképzelése és a tanulmányi átlaLredmény kö-

zött a harmadik csoportnál, a 2,7 és 3,b közötti átlagered-

ményüeknél. 

Mindkét tipusu osztályban azonos jelenséget figyelhetünk 

meg, ha az általános iskola utáni gimnáziumválasztás indo-

kait vizsgáljuk. Az ebben a csoportban tanulóknak valamivel 

több, mint a fele a továbbtanuláshoz vezető utnak tekintet-

te ezt az iskolatipust. Ugyanakkor nagyon jelentős szerep-

hez jut ez indokok között a szülők tanácsára történő isko-

laválasztás. A t anulók egynegyede az egyéb választ jelölte 

meg, melynek fő tartalma a kérdőivek alapján az, hogy más 

iskolatipusba jelentkezett /főlek a szakközépiskolák külön-

cöző fajtái/, de oda nem nyert felvételt. Érdekes, hogy 

érettségi utáni szándékként még 3. osztályban is, ilyen ta-

nulmányi átlageredmény mellett felsőoktatási intézményben 

kiván továbbtanulni az általános tantervü osztályba járóknak 

valamivel több, mint a fele, ez az arány a tagozatos osztá-

lyosoknál ugyanakkor 76,3 `.ó. óiig az általános tant .. rvü osz-

tályban tanulóknál nincs érdemleges különbség az általános 

iskola befejezése és az érettségi utáni Szándék arányaiban, 

addig a tagozatos osztályba járóknál közel 20 %-os eltérés 

van az érettségi utáni továbbtanulás javára. A kérdés az, 

hogyan értelmezzük ::zt az arányeltolódást. U y, hogy a f_im-

náziumban eltöltött idő alatt tudatosodott a tanulókban a 

gimnázium elsődleges célja és funkciója, ezért saját reális 



esélyeit figyelmen kivtil hagyva a továbctaiiuláet választja, 

vagy pedig; a szülők tanácséra történő, illetőleg az egyéb 

indokokat felsorakoztató iskolavúílasztás ölt konkrét formát 

a továbbtanulási szándékbaa. Véleményünk szerint az utóbbit 

fogadhatjuk el mayarázatként, a yanie a továbbtanulás irá-

nyát mei;vizeL_álva a tagozatos osztályosoknak közel a fele 

főiskolára készül, mégpedig /ahoLy a kérdáivektől kiderült/ 

főleg a műszaki jellegü felsőoktatási intézményeke. Itt 

kell visszagondolnunk arra, hogy az egyéb választ bekariká-

zók ínár az általános isiola befejezése után a szakközépisko-

lák különböző tagozataira jelentkeztek, mivel az nem sike-

rtelt, igy az érettségi után magasabb szinten ujból próbál-

koznak. 

%nná1 a csoportnál jut jelentős szerephez az érettsé-

gi utáni szakmatanulási szándék mindkét tipusu osztályban, 

amely véleményünk szerint teljesen reális elképzelés. Ugyan-

csak előtérbe kerül a munkavállalási szándék, ezen belül is 

a szellemi munka vállalása. Mivel az utóbbi tervek csak az 

általános tattervit osztályba járóknál szerepelnek, joggal 

vetődik fel a kérdés, hogy milyen tipusu munkára gondoltak.  

Köztudott, hogy egyre kevesebb az olyan munkakörök száma, 

amelynek betöltéséhez az érettségi elegendő. Ebben az eset- 

ben kellene érvényesülnie különösen a tiwnázium másik funkció-

jának, a gyakorlati életre való felkészités segitésének. Mi-

vel azonban egy gimnázium sulyát, hírnevét az onnan felső-

oktatási intézménybe felvett tanulók száma adja, érthető mó- 
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don z a funkció háttérbe szorul. 

csoportnál kitartás és céltudatossát; l-iser : b szere-

cet játszik, mint e korábbiakban, ?érthető hódorr, hiszen ha 

a szándékokban rsm is, az esetlenes sikertelen próbálkozás-

ror máir a realitás is tUkröződik e válaszokban. Mindkét ti-

pueu osztály t ar magas azoknak az aránya, akik nem tudják, 

mit tesznek, ha jelenlegi terveik r_em sikeriil. Elgondolkodta-

tó, hogy a `ímnáziurr harmadik osztályában e tanulók közel 

egyharmada nem tervezi me t.; él ,  tut ját, minden lehetőeéc,ut fi-

Lyelembe véve. Az általénos tantervű osztályba járóknál ao 

egyéb megoldást választók játszanak domináns szerepet. {. 

válasz tartalma: sikertelen felvételi vizsga esetén munka-

vállalás. 

6sosefoglalúan elmondhatjuk, hogy ennél a ceoportr ►ál 

szár fölbomlóban vcn az iskola .pus és a tanulók célja közöt-

ti összhang, amelyet an előző tanulmányi csoportnál 	ta- 

pasztaltunk, lga7. u yan, hogy  a tanulóknak valarvel több, 

mint a fele továbbtanulási szándékkal érkezett a LirrunáziumLa, 

és ez, az elképzelés a gimnáziuralan eltöltött két óv alatt 

naci_ is maradt, illetőleg e taLozatos osztályosoknál meg i• 

nőtt, azonban a tanulmányi átlageredmény erőteljesen megkér—

dójelezi enne azárdékokat, elképzelőseket. 

Vé Ul, a neéyedik csoportnál a három rutató közötti 

összhexci;  teljesen mez;azUnik. 

A 2,7 alatt i. tlageredményiieknól válik egy rtelmUcn 

dominánssá a eztilői befolyásolás. Jelentéktelen arányban 



szerepel az általános iskola utáni iskolaválasztásnál a to-

vtLbtenulúoi +szándék. Ezzel szeuLer, érettségi után a tanu-

lóknak valamivel tLbb, mint egyharmada mégis továbbtanulás-

ra gondol, szerintünk teljesen irreálisan. Ilyen tanulmányi 

átlageredménynél Lég a nagyon magas arányban azertplő szak-

matanulár;i szándék is megkérdőjelezhető. /A "C" taLozaton 

oktatott szakmáik iránt nagy az érdeklődés, a tuljelentkezéa 

kbivetkeztében csak a  legjobbaknak  sikerül bejutniuk. Pl.  

rádió-tv szerelő, orvosi mtiszerész, elektronikai műszerész, 

kozmetikus stb./ Ennél a csoportnál még magasabb arányban 

választják a munkát, mint az. előzőeknél. Tcrrészeteeen ebben 

az eset:>c a is a szellemi munka  vállalása dominál. 

Az e csoportba tartető tanulóknak több ., mint a fele 

nem  tudja, mit tegyen, ha jelenlegi elképzelése nem sikeriil. 

i.Iagas az egyéb megoldást választók aránya is. 

A harmadik és a negyedik tanulmányi csoportúan egyre 

tbbb problémával találkoztunk, egyre inadekvátabbá váltak 

az iakulatipus és a tanulók céljai a tanulmányi eredmény 

füg vényében. Emlitettiik iái, hogy természetes jelenség, 

hogy  a  gimr áziumban csökkennek a tanulmányi eredmények, 

azonban nem tartottuk valószintinek, hogy olyan vértékben, 

ahogyan ezt esetUnkben tapasztaltuk. Peltételezésunk azt 

is  magában  foglalta, Logy véleményünk szerint nem ,mindig 

azok kerülnek be a gimnáziumba, akik előképzettségük, rái- 

termettségUk alapján a legalkalmasabbak a gimnáziumi tanul-

irányokra. Irne feltételezést alátámaaztasidó álljon itt a 
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Ceongrdd megyei 7• osztályosok gimauiziumválaeztáaa a ta-  

nulmir~yi e re  dnények tUavinyíben  t  28  

4,7 • 5 s 63,1 % /Ns588/  

3,7 • 4,6 $ 29,0 % /i4•15b7/  

2,7 - 3,6 t 	4,6 ó /L=1057/  

2,7 alatt t 	1,0 % /1+•464/  

mindehhes hozzaezámitjuk a tanulmányi átlageredmények  

romlását a giruciáziumoa lépévkor, máris érthetővé válik a  

vizsgált harmadik és negyedik csoport Kialakulása és prob-

lematikus volta,  

A tanulmányi eredmények tükrében a következő tenden-

ciákat i ilye lhet jü s  

Mindkét tipusu osztályban a tanulmányi átlageredmény ceökke-

nósével párhuzamosan egyre kiaeób arányban határozza met.  a  

gimnáziumba beiratkozást a felsőfokon való továbbtanulús.  

Ugyancsak csokken az egyetemre irányulók aránya is, vala-

mint  az általános tantervü osztályokban a főiskolára készü-

lőké. A tanulmányi eredmény csökkenésével együtt e gyre kisebb  

lesz a tanulók kitartása, céltudatossága jelenlegi szándékuk  

mci, iusuláoa esetén.  

Az előzőekkel ellentétes tendencia figyelhető meg a  

következő esetekben. A tanulmányi átlageredmény csökkenésé-

vel mindkét tipusu osztályban, de különösen az általános tan-

tervű osztályokban erőteljscri rie nő a szülői befolyás és az  

26. A hetedik osztályos általános iskolai tanulók pályavá- 
lasztási szándékai az 1973/74-es tauévr,: /stencil/  
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`;; éb indokból a"7  r:,náziumot válaoztók aránya, A tagozatos  

osztályoknál afől skolára i  mindkst tipusu osztálynál  niivakvő  

tendenciát rautut az Lyéb felsőoktatási latbraaénybs való  

i.rá:lyul63. I z:.el eE ;titt emelkedik a szakmdt tanulni ezáu0440  

kozói, aránya  is.  

Külön fizyelnaet érdeaax1, hoLy az általános tantervi.i  

osztályban tanulók ts.s.~ul.•:uányi erec?r.r nytfk: cgi3kkeiz;_.~eévc:l pár-  

huzamosan mind magasabb szézaléle.'Fan ,oradoltak e szllerli  

munka vállalására. L'cyar,cesk nő a bizonytalanságot jelentő  

"nem tudora" válaszok aránya.  

A  tazrulriányi átlags:redmc:nyekkel történő vizsgálat rr,in-  

denkóppcn hasznomnak bizonyult. Mig a korábbi vizegálati  

credmór.yck alapján is r1=rmálla.pitottuk, hogy  az általános ős  

a tacozatos tantez•vü osztályokban tanulók ős  az iskolatipus  

Elsődleges célja között lényeges különb®éL fedezhető feel,  

ós cz az i3sszehasorllitás a tagozatos osztályokban tanulók  

pozitivabb aegi.télóeét vonta maga után, addig az azonos ta-

nulmányi átlagerc.c3x.iénuyel behatárolt csoportoknál máa.° nem  

volt ennyire egyórtelm+á e megi.télósüsk. Fz elsősorban  a let-  

jobba:, a 4,7 - > át1c:gerEdményf,iek csoportjára vonatkozik,  

ahol :?r.ndkét 3s4tálytipuebey2 a legtbkóletesebb összhangot  

találtuk az iskolatipus, a tanulók céljai., valamint a tanul-  

mányi eredmóny között. E tény  nem  vonja azonban kétségbe elő-  

ző mc:gállapitáuunkat, hiszen elég e gy  pillantást vetnUnk  

V. ez. táblázatunkra, amely zae4uutet j a, hogy az e,yes tanul- 
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nányi csoportok milyen ardnyba.ri képviaeltc:t i k- na; ukat a 

k!±lVnbtlzó ti.pueu r°i mná73ttri. oaz.ttílyokhan. 

Ene vizscd1Ati eredm6nyekckel 4e a belől, levont kUvet- 

keztet4sAkkel, drtékelé®eel vize{-áletunk első ezakaeza tu-

lajdonképpen 1Psdrult• Eredeti feltételez.óeUnket a kapott 

eredm4nyrk regerdeitett4k, aldtdre.eztnttdk. ÉrtéreléeUnk 

eordn a prohlemat:l kvs pontok kit].ön 	fr lbi vtuk a ftr:yel- 

met, ttJba dolrlot r,euk4rdójelozttjnk. Niex. szabad azonban e1- 

fele jtent+.nk, rio;r a kórdőivFket rtdef6l Arvc+l R ttányle; es 

dönt4t! előtt ttii tettük ki  a  tenul6kka1. Az {rette4,k;i előtti 
ntole6"r.a jrá" még előtttik volt. 

Változtak-e as elképzeléePi_k ktSr,veta.pr.til as éretteégi 

clőtt, 49 m3.lyr.•n ri4rt4kben7 Reálieabbd válta . -? a 3<ánddkok 

a ,?elentk.ezésí lap ki.ttatdsekorY A váltondet Iise^cftigcéebe 

lehct-c° hozni a ; ir,rcíryiuni oe7tái.y tipueável? 

• 	 r kérd4sekre pr6rldlunk vdlaszolni kl.sórletitnk tnánodih 

e tap j dban„ 



V. fejezet
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Mint mír a metodikai részben emlitetttIk, ebben a  

szakaszban  nev► a teljes ©okaeág ;el foglalkoztunk, hanem a  

két kienelt gimnázium tanulóival.  

Vize ,áljuk meg tehát, ho ;;y a Tisza'-parti Gii:náziumban  

milyen változásokat ta:auzta1Unk a 3, osztályos szándékok-

hoz viazonyitvai /FII.sz, táblázat/  

UI.. táblázat 

A  giIriI2iry ~t~ ~e1'G E'.2QiAe te?'vF'k  

/Tisza-parti Gimn$ziuza;/  

id..: gnevezée  ~ 
O.  
$ fő  

o.  

?.gye t em  11 13,6 6  7,7  

Fő_ukola  19 23,8 22  26,2  

Egyéb felsőokt, -i int.  12 15,0 4  `•,2J 

Továbbtenulád tlee2eaent  4.2  52,4  32  rZ, 1  

GzaLmatanUláe,munkaviíl l~ 
36 

 47,()  4v 5899  

idindöss ze een  t  90 100,0 78 100,0  ----- _  _......r....,.f..  

E kérdés vizagdlati►nál aélazertá►nek láttuk,  ha az a =3-  

szolut ezáznokat eu a száizalékos értékeket egyi.ittesc;u  E:lemez- 

ziik. Anriál iu inká '~ ój , mert amint látjuk,  negyedik oaztályic  

xét fó nem jutott el, és az érettségi utáni szándékokban je-

lentős vQ,LtozfriEi iCbvctiS.r°Lett  

Audxlt várható volt, a továuotanuláei szándékban tör- 
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tértek a legnagyobb változások. A jelentkezési lapok  ki. 

tölté©e mér korántsem olyan m,e abizto. an tiirtént, mint kér-

dBivt1nkön a válasz bakacikázása,. Megmutatkozik ez elsősor-

ban  az egyetem választáadná1. 'faj nen a felére e®dkkent az 

e :̀yetexare késztilók széx a, az egyéb felsőoktatási intézncriyt 

választóké pedig éppen a ,  harmada a harmadik osztályosok szán-

dékaihoz k'peat •  összességében tizzel hevesebben tZ3ltötték 

ki a továbbtanuláshoz ozukségee jelentkezési lapot, miit 

ahAnyan harmadik osztó? ylan . Tiz tanuló tahót eljutott odáiE, 

hogy az érettségi előtt reálisan mérlegelte továbbtanulási 

esélyeit, és még időben LAE lei ctóség után nézett, értve 

ezen a szakmatanulást vagy a munkavállalást. Főinkolára vi-

szont tnben készülnek, mint an c lőző évben. } tény magya-

:}6zata a., hogy feltc:-he tőle , a Lordbb an egyetcrct választók 

kUz11 döntöttek néház.yan a tiWztosabü úekerUlést jelentő fő-

iskola mellett. 

Mivel a továbbtanulási arányok-  csökkentek, <"rtel._:_a-

szerEzen mcgnőtt ez előző éri válaszokhoz képest a sza<:uát 

tanulni szándékozók és a munkavállalást vdlasztóL száma, 

ard,iya. Mivel abszolut ozá.-a an is soknak találtuk az adott 

girsidziumb®n a továbbtanulni nem szándékozók szó iát i  több, 

mint egy gimnáziumi osztály hivatalos létszáma, f2flkores-

tUk a Tisza-parti Gimnázium i1azgat63át, és meglArdeztUk, 

mennyire látja reálisnak a fenti arányokat a tanulók isme-

retében. 
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::lőszür a továbbtanulásra jelentkezetteket vizsgál-

tuk meg  kbzelebbről •  i►Ai a korábbiakban azt állapitottu%  

meg, hogy a 3•  osztályos elgcpZelésekhez képest oabkkc;nt a  

továbbtanulni ezánua.ozók aaL:as, ará4,ya. 1 bea$élgatísii.. ~-  

ból kiderült, hogy ez a<: arány seia reéilia, A jolelltbecdoi  

lapot ::1 ltői.uek csak kis hányada készül valóban tová3:)te,-  

i.uirír3ra, ez a tán,y nyilvánvaló a tax.ulbk razok;almeinak,  kim  

íar•tdeLi:lra., céltudatoeaQjriak az ismeretében, lllc:nbezl a  

korábbi évek tapasztalatai, a razülőkkel való beszélgotéack  

at wutat j á;e, bogy uj jelen,aé,gre kell f elf i L  yc:1tlL:x ~ik az  

41-c:ttségizőknéls 	pedig az, hogy *divattá" vált a tovább-  

i:aL.0 1ilai'id ú  L 1lE:i. Záis. • La e bbe:l az esetben F.i tf'j  LL.ilti:í3 zkiseiZ„  

~ :... ~ úaag®uly, felvételi vizsga eredménye indifferens tó-  

nyezőJé válik. /"tardkes ldnnsa e jelian®ég egzakt v_zegálata./  

A as:akuát tanulni széndékozók ezakmaválas::táea t:u:blahetőeen  

egyaiku, 64; ugynevezott *divatou s::akmitira" korlátozódik  

/f ot;teohriikus, rádié-televizió ezerc:lő, autó-villanoes+igi  

..~zz~réez, orvosi j.iaL,::ervsui. Jelentős azokua<. t:z áretteé-  

t;,,:.zőlnek u 8záma, akik m:iudc-ufélc tanulási 	nélkül  

fejezik 	a gimnáziumot, acLm.inisatrativ mnakahörb•n kiván-  

nak elhelyezkednie  

A jid;,a-parti GimnAz.i.uzn igazgatójával ttirtén8 öeezél-  

ge tá8 alálwzta, megeróaitette azc:kat a rtegállapitáea.:zi:at,  

a.Je lyeket rírtékelédti.;i. uorán a tat3.eztikai uton n,yert'i:rik.  

A szándékok ismvretébar, ayilvánva].bvá vált, hogy Ezek- 
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ben az osztálytipusokban a gimnázium elsődleges célját ér-

vényeeiteni nem tudta, a szakmatanulás és a munkavállalás  

kapott nagyobb szerepet.  

Ezek után vizsgáljuk meg, milyen változásokat eredm6-

nyozett az eltelt eLy év a Radnóti Miklós Giruiáziura tanulói-

nál) /XIll.az. táblázat/  

~zIIl.sz, táblázat  

A gimnázium befe:iezéee utáni tervek  
/Radnóti Liklóe Gimnázium/  

Megnevezés  fő  

3. o . 
fő  

4.o. 

E,,yetem 75 62,5 64 55,1  

Főiskola 26 21,7 34 29,3  

T  ;,yéb felsőokt.-i int. 10 :,3 2 1,7  

Továbbtanulás 	összesen:  111  92,5 100  

Szakiiatanuláo,munkavá11a1ás 9 7,5 16 13,9  

L:ind'cieozesen: 120 100,0 116 100,0  

A változás mindenekelőtt az  összlétszámot tekintve  

szembotiinő: né; y tanuló nem  jutott el a negyedik osztály,:a.  

Jelentős változás következett be ennél az osztályti-

pu©nál is a továbbtanulásra jelentkezés arányaiban. Megmu-

tatkozik ez összességében is, és a továbbtanulás iránya sze-

rinti bontásban is. ULyanazokkal a tendenciákkal találkozunk,  
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amelyeket az általános tantervei oeztályosoknál meg fi6yel-

tUnk. Nevezetesen a küvetkczókkels 

1. a 3. osztályos szándékokhoz képest csökken az 

eL;ye:Lcmre jelentkezős, 

2. ugyanakkor megnő a főiskolára irányulót száma, 

3. és jelentősen csökken az egyéb felsőoktatási 

intézményt választók aránya. 

Eme arányváltozásokat ugyanazzal magyarázzuk, mint fentebb, 

az általános tantervei osztályba járóknál. 

1telemszerüen megr'ő a szalwát tanulni szándékozók és 

a munkavállalók: aránya ebben agy, oeztálytipusban is az elő-

zetne elképzelése)-mez képest. A változásokat szemlélteti 

ll.oz. ábránk. 

Milyen választ adhatunk mindezek után eredeti kérdéo-

fcltevéíinkrc? A változások ellenére az érettségi utáni szán-

dékok arányai ebben az osztálytipueban azt  bizonyitják, hoty 

az iskolatipus ős a tanulók cóljai léi ye' ében adekvátak. A 

c irnzáziuri elsősorbani feladata, a továbbtenuláora felkészités 

a tanulók döntő többségének éretteá ;i utáni szándékában riot —

fogalriazódiks továbbtanuláora k6e zülnek. Liie elhatározás 

azonban nem jelent tényleLes továb,tanulást, és itt jel'nt-

kezik a másik probléma, hasonlóan  az  általános tantervei osz-

tálybau tanulókéhoz, a fel nerc vett diákok társadalmi be-

illeszkedése. ;rdenes idézüünk a laivelődéstLyi Minisztérium 

Tájékoztatójából. 
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" ... sok tanulónak kellett ozéndákát me ( .változtatnia, n6_;  

pedig minden 100 vó ző  közül 

1967-ben kb. 35-nek, ezek közül 31 feli őoktntáora je- 

lentkezett,  

1966-ban kb. 3b-nak, ezek kiízül 33 felsőoI:6atá©ra je- 

lentkezett,  

1969-ben kb. 31-nek, ezek közül 28 felsőoktatásra je-

lentkezett, 29  

1970-ben kb. 33-nak, ezek kUzUl 29 felsőoktatásra je-

lentkezett,  

1973-ban kb. 35-nek, ezek hUzUl 32 jelc:iitkezett felső- 

ekte tágra. "30  

Ugyanakkor az érettoá ;i utáni ozakt aválac"táe uezn probléma-

zgcntee. A Linnazistik társadalmi beilleszkedésóhez uL.yan  

oeLiteéget nyujt, azonban a képzés gazdasá oseáge szempont-

jából jol©nt problémát, uLyanie 14 év alatt képez szakmun-

kást.  

Kérdőivcs fo1zuórősünk alapján a kbvetkezó meE;állapitá-

sokat . tehet jUk. ~ UlUnbséLet fiLyelhetünk meg az általános  

tazttervü és a taLozatos osztályok tanulóínak tanulmányi  

eredmény szerinti Usszetételében. L felnéréo is aláhuzta az  

k1SZMP KB 1972. juniusi határozatónak előkészitósében részt-

vevők me;állapltását, miszerint "Ezeknek az osztályoknak a  

29. Pályavilasztási  szándékok vizsgálata a középiskolákban  
1969. Egyetemi Számitókbzpont Budapest  

30. Pályaválasztási szándékok vizstálr3ta a kiizc:piskolákÚsn  
1973. ELyetemi Számitóküz¢ont Judapeet  
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létezése /t.i. aseko©itott tantervű osztályok - mLj.M.Cs./ 

csökkenti az általános tantcrvü osztályok szinvonalát, po-

larizálja a tanulókat."31  L polarizáltsá a kérdésekre adott 

válaszok elemzésénél is na;y szerephez jutott. 

Ebből adódóan az iskolatipus célja ée funkciója is 

másképpen tükröződik a  kétfajta osztálytipusban tanulók 

érettségi utáni szándékaiban. 

A  párthatározatban megfogalmazott clsődleges cél a 

tagozatos osztályokban érvényesült pret ifánean. Ugyanakkor 

felmérésünkből az is kiderült, hogy az általános iskola be-

fejezése után sok tanuló már eleve továbbtanulási cél nélkül 

választja a cimnáziunot, másoknak a gimnáziumi évek alatt 

válto7dk 12CL, a továbbtanuldsi elképzelése, megint másoknak 

pedig; a sikertelen felvételi vizsga credményeképpen kell le-

mondaniuk egyelőre a továbbtanulásról. ). három csoport a 

végzős gimnazietá1 nak meglehetősen nagy hányadát teszi ki, 

az ő esetükben jut döntő szerephez az iekolatipuo másik 

funkcié j a. Ebből következik, hogy a gimnáz unufak nél; nacyoi. 

sokáig megmarad a kettős funkciója. Reális társadalmi igény 

ez; felmérésünkből is láithatú, mennyire heterogén a gi: 3d-

ziumokban tanulók összetétele. Ami; a legjobbak és a lcL-

gyengébbek együtt tanulnak mindenféle differenciálás nélkül, 

addig ez a giz n_áz ium valamelyik funkciójának háttérbe azoru-

lásdt eredményezi. E problé:`:a a fakultativ rendezerü gimná- 

31. Az állani oktatás helyzete ős fejlesztésének feladatai. 
Válogatott dokumentumok gTyUjtenónye 
Tankönyvkiadó, Budapest, 1973. 
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ziu rd képzésben oldódik  mac. /Frről bővebben a kcfvetkező 

fajecetben e^ólunl../ 

Pe].r::árésfink arra kereste  a válasnt, hocy a tanulók 

mennyire ismerik a választott iskolatipus célját, érett®6Li 

utáni ^Nándókaik ttadeT. ol.áoávcl ezyczte ttiik a gimnázium ti® 

an ott ta.rrrlók céljait. 

L:c: t.; hell anonban vizsgálnunk ,a másik oldalt  is: vajon  az 

adott isholatipuo hogyan tudja érvónyeeiteni eól4át, funk— 

c -i ó;;dt. 

E kérdés vivseálata átvezet bennünket ecy másik területre, 

a t innázitzmi képzés korazcrt.ieité^éhe°. 
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"A  nat-y haf;yoriinyokYknl rendelkező rimnázium kor©zerü-

sitécót ilinöocn k i t tényező teszi időnzerüvét a ;imnázíum  

kettős funkclójdnak jobb. eredményesebb betöltése és a tanu-

161 tulterhelés me€ozUntet ésc : .M32  

Mi most  a kettős funkcióból adódó kors`.erUsitósi törek-

véseket vizsgáljuk. Az Lddi,;i; . k során jól láttuk, hogy ez a  

kettős funkció ma méL  -realitás, az ebből  eredő feladatok  

konkrét riegoldáaru várnak.  

Lapozzuk föl LIccLint e pártdokumentumot t  

»~ gimnázium a j clenlc:, i feltételek között nem tud kellően  

megfelelni e kettős célnak, fclad.atát ellentuondáoonan tel-

je f  ti. Lindkót funkció egyide jti tcljeeltéséhez hiányoznak  

a feltételek, a i;irrnázium kénytelen differenciálatlanul fog-

lalkozni a tanulókkal. A diákok adottr:áca nak fiuyelembe vé-

telo, szemÜlyiséctik har:uonikuo fejlesztése i ,y nem való©át-

hat e)  me`. A gimnáziuma tanulók ey róarének viccfelelő  fel-

kőozitéot ad a továbbtanuláshoz, du a tovább hona tanulóknak  

a gyakorlati életre való meL . fclelő clőkészití/e raeLoldatlitt,  

Az érette é i etáni elhelyezkedóa pro'blórlí:ki nl, konfliktusok-

kal, átmeneti és eztskséLmegoldásokkal telitett. A Gimnazis-

ták megfel ?lő tevékenyersgi formákkal történő paziohikai fel-

kászitőee a társadalmi beilleszkedésre nerc ki elégító." 33  

32. Welker Ottós Merre tart a jtai iáziula?  
Köznevelés 1972/1U. 18-22.o.  

33. Az állai,ii oktatás helyzete és : e jleaztésánek feladatai.  
Válogatott dokumentumok j yü j teménye.  
Ta ikUnyvk-adó, . udapeut, 1973. 142-143.o.  
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tényt taina.oí=ti R alá Kardoe József ée IY7.I{ornidesz  

Mihály is Sryoca.alis+a tár©adalon - kor3zer'1 iskola c. i,öny..  

y,tkben.34  

~A cimzáziun azokkal a tant*16tckal, akiknek  eleve ni:ace oc,án-  

délsukba2, hocy eL;,ycterPn, főisholái..n tanuljanak tovább, nem  

foglal_kosik ategfelolően. Ugy3zintén e?olzkal eem, akik a gi.mr►  

náziuni évek sordn jutnak arra az e1'tatározásra, hogy nem  

tanulnak toRrább. Ez  is  oka anaek, hocy c~ze'- a`'iate.lok - akik-

nek a erAna és ará:;ya nen kevés - nehezen találják met:, a Iie-  

lyificet az ólotben,, az olhelyezkEdéefilL is ; yakran véletic..-  

ozer4i, eaetices. Az drettséci.nett(7iwrr!lr r~~ntegy 40-50 %-8  

nem jelentkezik euyeteni, főiskola.+. felvételre, hauam rn:nktít,  

munkahelyet keres macának, Y.11ctve azaknunkáetanuló intéze-

tekbe i:rQtl:e?zik be."  

Az 1972-cn oktatáspolitikai pártizató.:rosetban a cinrd-  
z.i.umw. x: 6rc.ér korc zerüsi téeóhez vezető ut is necfo almaz.ó-  
dott.35  

"A 1I. :,vfolya►A61 kezdődően fekultati.v ±ár;:yak oktatásét  
kell bevezetni, o ezek sorában olyan tantárcyak., ta►-:tárL,y-  
ccoportok szerepeljenek., anelyek részben a továb'atanuldera  
képzi tik fel c tanulókat /pi. irodalor_., történeleri, matoaa-  
tg.i-a, ternóazet tudomár.nyok, j c'e ~ cn nyell%:k/, részben a végaée  

run.ábe ó.11áo•:Lat secitik /pl. knU^~azdasági, közigas- 

34. Kardos Józeef-Dr.Kornidesz Mihály: Szocialista tároadaloLl  
- korezorii iskola  
Kossuth Könyrk:.edv, 1975. 56.o.  

35. Az állami  oktatás  helyzete d® fejlesztésének feladatai.  
Váloi,atott doLunentumok L .yGf J  teriénye.  
Tankünyvkiadó, Budapest 1973. 66.o.  
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GAtd©i i3uerotok, mUsmaki rajz, gip-  éti ,'yorei ráa, az üűe-  

uck ._,©nye alapján meghatáronandó spoeiáli3 iameretek/."  

A Lia,yar +udond,:iyoa Akadémia Pedagógiai K•!tat3 Csoport-  

ja 3zuged:i Alkdspcntjánalc ;rányitásával Coon: rád uEt;yóben  

három girniá::iuui az. Icezdődiitt .;1 c.^ 1974/7: . tanóvtől az 1.  

osztályokban a faktltativ rendsnerti, tantárublokkoe kisér-

lot.  /NaL15, József Attila Gimnázium, Szeged, Radnóti Miklós  

Gii:nláziura, v::e,c d, JATT Ságvári nnd.re; Gya!:or16 Ci ^ :áziun./  

A Liaérletről rc;eLlcteiberi szólni nem  kivdnunk. Tsi.uulk  

azempontjá1)61 azt tartottuk fontosnak megfigyelni, tao ;,,y e  

gim►=á .iuri. f  aki.;ltativ oktatás modell  j  2 hogyan próbálja meg-

oldani a kettőe funkcióból faxadó ellentmondásokat.  

A kiaér7.ot vezetői az uj  gi  nntiziumi képzési etruktura  

megalkotánakor az iskolatipue célját ée ^unI_ció  j át a ktive t-  

kezőkóppen fogalmazták neot 36  

"A ginná<,iutzi képzésben továbbra is elsődleges a rzrzgea  

ezinvonalu általános képzés; a gimndzium nem válhat  

ezaldskolává. t;gyt3nal:4o1 tizal:ytania kell az általános  

képz6onek mindenkire nézve uniformizált koncepciójával,  

ame ),q egurint nindEankinek mindent ugyanolyan mórtékben  

Icsll elN„játitanía. Az uj e,°..mnÁ: iurlj. képzés na~~,ymórték-

ben  tokintettel van a tanulók  egyéini érdeklődésér.:,  

egyéni képességeire, igyokozik ezeket felderitoni, és  

W.Á ostori György-Dr.Orae.i Sú:idoY1t Kisó:lcti terv a gim-
náziumi képzés szerkezetének átalakítósára  
Az UTA Pedat;ógial :.utatá Csoport kiadványa  
Felelős kiadós la.Vajá Péter igazgató  



a tanulóknak lehetőséget nyujt arrfa, hoz,y képeseégeik-  

érdeklődésüknQk megfelelő irány Lan, a j:lenlegi  

átlat,oe gimnáziumi ezinvonalnál sokkal elluély'tiltebb  

tanulmányokat folytatr2aesenaY_, Altai a tanulók egy  

réssít célszerüen e:lőkésliti a magasabb foku sza.kLia :; 

képzésre: az et;yetzin3.-főiskolai tanulminyokra. Az icy  

előkészitett tanulókkal a fF lsői"oku irrtézr.mér.:y is ir:aLa-  

sabb aLinvor.clon kezdheti met,  a munkát, és végf.il jobban  

képzett szakembereket bocsáthat k.i.. A tanulók másik ré-

szének púdir olyan speci ália képzést ad, emly a Flma[=a$  

szinvor.alu gimnáziumi általános képzettséggel pRroaul-  

va lehetővé teszi, hogy ü t yintézői, tudominyoe segéd-

munkaerői és egyéb emlitett állásokat tölte`nek be. "  

~~?Lméljük, sikerUl elérni, hogy a p;yermekek továbbtanu-

lását év pályaválasztását az eddiginél nagyobb rnérték-  

bE.:m képeaaégeik év kíssbb mértékben azUleik embiciója,  

elképzeléeLi, kényszere határozzék mac. Ily  módon tIIlán  

agifiriáziuII jobban szolgálrat j a az egészséges és szük-

séges társadalmi mobilittic ügyét ia, mint  eddiL..n  

MI az 1975/76. tanév második félévébun kerestiik nmet: kér-

dőiveánkkel a fakultativ osztályokban tanulókat. /Id. a  l.:ilék-

letut•/  

A célunk kettős volt:  

1. Megvizsollni azt, hogy a fakultativ osztályba jA.:: nt-

kezők milyen céllal, kinek vagy milick a hatására vá- 
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lasztottán a`iLuaiziuwai tanulást. y kérdés eleu ►zé-  

ee arra adott lehetőséget, ho6y  korábbi felwérésünk-  

kel öeaZeYi88o221:itsUk a kapott erc;dr.:ényeake t.  

2. U;;yaazt ox arra is kivál:csiak voltunk, hogy a tanu-

lók tudják-e, hoLy mit Selesni, a 1'a ►kultativ rencisz ~s- 

tü képzés. :zt mind  az első,  wind a .•:áaodik osztá-  

lyosoktól me:Lkérdezttik. A fakultativ rondezarii kép- 

zés első i:.ásf  él évének hatékoray:;_  w é;l a itá03odik  

osztályosoknak kiadott kárdőiv válaszainak az elem-

zéséből szerettünk volna tájékozódni.  

i d.ülC,ozatoa,n new vállalkozunk a teljed, részletekbe menő  

elemzésre, csupán azokat a kérdéseket nézzük  meg közelebbről,  

amelyeh korábbi felmérésünkhöz év témánkhoz szorosan kapcso-

lódnak.  

A fakultativ képzésben részt vevő im:iríziumi osztályok tanu-

lóinak 	tieazetételti$1, szociális küriilelényc iról  

mar tájékozódtunk a beiskolázási eredményekről és a kezdeti  

lápéee:kről beszámoló tauulaaányból. 37  Tudásszintjüket a VIII.  

osztályos év végi bizonyitványok átlagosztályzata alapján  

vizsgáltt~ík.  

Idézzizk fel Lzeket a:: adatokritt /XIV. sz. táblázat/  

A ;,á;ilázatot a tbinulw4Yt;f'L•éu2 sze:::;p1ü adatok alapján mi álli-  

tottuk össze.  

37.  D. 	József: A fakultativ rendszerii tantárj,y- 
blokkoe kisérlet kezdeti szakasza Csongrád  
me; yében  
Az UTA Peda ,6,;iai Kutató Csoport kiadványa  
Falelős kiadót Dr.Vajó Péter  



A fakultativ képzésben részt 

~3.V.sz. téaá~,~t 

vevők tanulmányi  
átla e 	dne  Y II= c~s_tál~ vé, .sn 	19' 3/74. tenév  

At laLeredmény  
Jóaul A.ú. 
/T3m90/ 

,tadz.vti 
/N:120/ 

L.G.  
/N.70/  

4,7 • 5 

3,7 — 4,6 

2,7  — 3. 6  

26,66  %  

64,46 % 

8, 88 %  

69,93 f,  

30,07 :L  

37,13  

61,42 *  

1,42  % 

2,7 alatt  

Úsazesiis 	 1U0,00  ;. 	 alb 

A tanulmányi ettlaeeredményekből is látez,ik, hogy a makói  

t, imnázium beiskolázási problémAkkel kiiz,ilött, ezért részben  

volt csak vdiloL atéai 1Qpetősése. Nem ez a helyzet a f3zE i ;c3di  

hadrióti lLiklde Gi.mné2iumnál, ahova a lovtöbb -ió tanuló tömb..  

'lilt. A kir.:nrtRtást.ól sz is k tünik, ho€°y r_agyon r::F;:;ne a két  

szezredi viva-:áziura beiskolázási étlageredménye. 1 tény azo.iben  

termE36ze:tescin nem tiikrözi c : t y?~en a tudásszintet is. /A fenti  

adatok a kérdőivct kitbltői r,:ásodik csutályosckra vonatkoznak./  

:me olőznAnyen etán téritink rá a kérdések elemzósére!  

Ahol mód volt TA,  ott az első ás e, második osztályosok vála-

szait e{'yiittesen dolt?uztxrk fel.  



gu6nevezéb  

Továbbtanulásra ké-  
szülök 

náo i.airnlatipusba  

lentkeZtein, de oda 
nem v:, ±tc1Y fUl  

Nem volt határozott 
elképelésem arról,  
hogy  I13. akarok lenni  

'r~áB 
 

indokom volt,  
éepeáiz  ... 

ö®szisens  

Zion,   tábletzrt  

:+z ált'►jláuou iskola u.,ft,:ic:. k$8,  
után tervek  

fii.as 
 ;Maly  2. osztály  

fő 	;ó 
összesen  

fő 	i. 

213  74,7 1:,6 . i,5 3v9 71,4  

11  3,8 11 4,7 22 4,2  

60  20 , 9 62 26,9 122 23,6  

2  0 1 .  ~ 0,9 fl 0,8  

Ct7i) 100,0 231  100,0 517 100,0  

Agy, arányokat vizsgálva azt tapasztaljuk, hoLy az első és  

iásodik osztályosok cinnáziur:iválaoztása között nincs 1 nye ;ee  

eltérés az arányokat tek 4,ntvo. A na, w többség mindkét osztály-

Lan továbbtanulási szándékkal irati-,izott Jn a / iranáziumba,  

u1.._yanakkor fi; y lersbe kell vennünk a másiL másit 1eLnarasabb arányt  

képviselő cec:poxtot, akikn.:k nem volt  határozott  .lxépzelése  

az általános iskola befejezése után. _' felmérés Borán konkré-

tan  is rnecfogalmazódott tehát, ama  e korábbiakban csupán  fel-

tételezés volts a Limndziuml képzést választják azok a tanu-

16k is, 	az általános iskolai évek alatt nem alakult  

ki konkrét pályaelképzelése. Az arányokat vizsgálva nincs 

lényeLes eltérés a korábbi felmérés adataitól. /A vizsL .ált  



90  — 

3. osztályos populációnak 79,8 -a iratkozott be továbbta-

nulási tervekkel a Limníiziumba./  

t  1.a.,. táblázat  

A~ii~áz, iiur~vál,~ z~ís; i~ euáceolók  

Megnevezés  1.  os.. 4ily  
fő 	 .-; 

2.osz -vály 
fő 	g  

Összesen  
fő  

Magam  döntcittE r 249 07,1 18,4 79,7 433 83, 7  

Szülei tanácsolták 17 5,9 23 9,9 40 7,7  

Tanáraim tanácsolták 18 6,2 19 6,2 37 7,2  

.'arátPin, c>sztá.lytá.r-  
sai:a hatására 1  0,4  1  0,t: 2  0,5  

.iásoir hatására  1 0,4 4 1,7 5 0,9  

tisszesens 2b6 100,0 231 100,0 517 100,0  

Amint látjuk, az Erre a kérdésre adott válaszokban sincs  

érdemleges külbnbsé a két osztály tanulóina válaszaiban. I r-

dekes módon e vizsgált populációnál a szülök tanácsa nei ~ 1zt  

olyan  nagy szerephez, „;int a korábban vizsf ált sokae6 nál.  

/Ipar., itt más a kérdés jellege./ A „lant;ara döntöttem" válaszok_  

mellett elenyésző azoknak az aránya, akik más hatására válasz-

tották a Limnáziumban tanulást.  

Az elsó osztályosoktól megkérdeztiük, hogy jelenleg van-e  

elképzelése arról, hogy mi akar lenni. A válaszadók 66,1 %-a  

igennel válaszolt erre a kérdésre. Es az arány alacsonyabb  

az általános iskola után e gimnáziumot továbbtanulási céllal  
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vúzlasztókónál. E tény azonban csak látszólag ellentmondásos. 

Gyakran olyanok is beiratkoznak ebbe az iskolatipusba, akik 

valóban továbbtanulásra készülnek, azonLan még nem tudják el-

dönteni, hova is jelentkezzenek. 

Térik szempontjából érdekesnek igérkezett a második 

osztályosok további válaszainak a vizsgálata. 

Agy, általános iskola befejezésekor a válaszadók 51,9 

ának, 120 tanulónak volt pályaelképzelése. A gimnáziumban 

eddi; eltöltött idő alatt ráír funkcionáltak a fakultatív Kép-

zési rendszert clőkéozitő orientáló foglalkozások, melyek 

célja a tanulók klipességeinek, adottságainak a feltárása, a 

reális önismeret kialakitása. Lrthető módon ezeknek a  foLlal-

kozásoknaL a kísérlet elméleti és gyakorlati irányitői neLy 

jelentőeket tulajdonitanak. Vajon a tanulókra milyen hatás-

sal vannak ezek a foglalkozások? betöltik-e a nekik szánt 

szerepet`! Kérd.őiviink 4. és 5. kérdése közvetett íródon ezt a 

hatást kutatta. A megadott válaszlehetőséi e : mellett nyitot-

tan hagytuk az okokat feltáró nmlért"-re a választ. 

XVII.az.táLl4pat  

A ,irmláziumban eltöltött idő hatása az előzetes  
eilLépzelése:]_r ,  

Megerősitc: tte 	48 fő 	40,0 % 

Megváltoztatta 	40 fő 	33,3 
i m befolyásolta 	32 fő 	26,7 

Összesen: 
	

120 fő 	100,0 .; 
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A tanulók szempontjából a legpozitivabbnak a "múgerő-

sitette" válaszokat tekinthetjük, hiszen az előzetes elkép-

zolések és a gimnázium különböző hatásai, követelményrend-

szere eLyrtást meger6oitve jelentkeznek a tanulóban. A ing-.

E rősitée ténye azonban nerc kapcsolódik et yértelriiücn az 

orientációs fo{lalkozáeokhoz. 	ez a megerőeitő hatást 

indokló válaszokbólt még jobban szeretik az adott tartárL,ya-

kat, amelyek a pálya eléréséhez szükségesek. 

Az orientációs :: o„lalkozások hatása azoknál a tanulók-

nál mutatható ki egyértelmlien, akik a giinnáziunban megváltoz-

tatác okát kutató Rumért"-re a tanulók nagy többságc ozintc 

szó szerint azt válaszolta; rájött, hogy nem neki való a ko-

ráübaii választott pálya. Vagy a pálya eléréséhez szüksé es 

felvételi tárgyak okoztak meglepetést, vagy a tanulmányi 

eredmény romlása következtében jutottak arra az elhatározás-

ra, hogy me€változtatják korábbi elképűeléeiikets belátták, 

y nincs reália ,2 élyük a továbütanuláara. Nagyon szeretnénk 

liaui aulyozni, hogy ezek a tanulók raég csak második osztályo-

sok, tehát bőven van idejük az érettségiig ujból pályát v&-

lasztani. 	az érettségi vagy a sikertelen felvételi vizsga 

után 18-19 évesen, hanem most, 1•16 évesen. A változtatás 

okai között azonban nemcsak a fentieket találjuks Szép szám-

mal akadnak olyanok, akiket más tantárgyak pozitív hatása 

késztet , :tt arra, hogy korábbi elképzelésűket megváltoztasoák. 

Ezt feltétlenül a gimnáziumokban folyó oktató-nevelő munka 

pozitivumaként kell értékelnUnk. 
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Megitélésünk szerint nem tekinthető egyérte].mtien pozi-

tív megnyilvánulásnak az, hogy a gimniziumban eddig eltöltött 

idő nem befolyásolta az általános iskola befejezésekor kiala-

kult elképzeléseket. Egyrészről elégedettek lehetnénk, hiszen 

e válasz tulajdonképpen azt jelenti, hogy a tanuló kitart 

eredeti terve mellett, a gimnázium, az ott folyó oktatás-ne-

velés, az orieitáciáo foglalkozások, a követelmények nem 

kéryszeritették szándékának iaódositására. Es  véleményűnk sze-

rint itt a probléma, itt kérdője:lezüdik meg a kitartás: vál-

toztatnie nem kellett, de megeróssitóst sem kapott. /le alábbis 

ugy érzi./ Negativ tapasztalatokat pályaelképzelésével kapcso-

latban nem szerzett, de pozitivat sem, már ami az iskolai ha-

tást illeti. Ebből a válaszból hiányzik az iskola és a tanuló 

közötti crzclnii kapcsolat; az iskolatipus irreleváns tényező- 

vé válik a cólok eléréséhez vezető uton, n e m b e f o 1 y á-

s o 1 j a a tanulók kialakult elképzeléseit sem pozitiv,sem 

negativ irányban. 

Vizsgáljuk meg most azoknak a tanulóknak a csoportját, 

akiknek az általános iskola befejezésekor még nem választottak 

pályát! E csoport a második osztályosok 48,1 %-a, 111 fő. A 

kérdőiv kitöltése idején, tehát alig másfél óv elteltével már 

82,2 -ónak, 92 főnek alakult ki pályaelképzelése. Az abezolut 

számokat és az arányokat tekintve is  kevés azoknak a száma, 

akik jelen pillanattan is hatáirozatlanok, különösen akkor, ha 

az összlétszámhoz viszonyitunk. A már pályát választóknál is 

az érdekelt bennünket, hogy xnily.;n hatásra következett be a 
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pályaelképzelős kialakulása.  

Kérdőivünk 6. kérdősével azokhoz fordultunk, akiknek  

a cinin íziumban alakult ki /92 fő/ var y változott meg /40 fő/  

a pályaelképzelése. Ebben az esetben a válaszlehetőségek kő-

zött direkt médon is megfocalmaztuh a z  oricntációe foglalko-

zást. 1' kárdóo kitöltésénél azt az utasitást adtuk, hogy  

több választ is bekarikázhatnak. Icy a kapott százalékos 6r-

tókek csupán azt mutatják, hoLy az cacs válaszlehetősé ek et  

lainyszor jelöltek rre. a nt az elképzelés kialakulását,  ille-

től~t, netváltoztetáadt befolyásoló hatást.  

;„VITI•ez. tkalázat  

A gimnáziumban kialakult val.wv r,eE;változott  
elképzeláaek  

Hta,táooi:,  A szavazatok 
azá m 

A acat érdezettek 
százalékában  
r=132/  

A kdvetku 2ő tautárcyak ... 93 70,4  
Orientációs foLlall,ozás 63  51,4  
Korrekciós fof;lalkozán - -  
Egyik  tanár 17 12,9  
09ztályfőnÖl  2 1,5  
Szülők 33 25,0  
Barátok, osztálytársak 10 7,6  

Felnőtt isxAerőaiik 17 12,9  
Lgyé ü 20 15,1  

A giri'uáziu. rbara kialakult vagy regváltozott elképzeli- 
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sekben a tanulók egyes tantárgyaknak tulajdonítják a leg-

nacyobb szerepet. A másik legtöbb szavazatot az orientáci-

ós foglalkozások kapták. Ennek torraészet''sen nagyon örülünk, 

hiszen L z azt jelenti, hogy betöltik a nekik szánt szerepet. 

Bebizonyosodott ez már akkor is, apikor közvetett módon ke-

restük az orientációs foglalkozások hatását, és aoot a vá-

lasztások száma is igazolta. Véleménytűik szerint akkor, 

ar i1  kor az orientációs foglalkozásokról beszélünk, nem sza-

bad elfele jtenUn.-_, hogy ezek a foglalkozdeohtantárgyakban, 

tanárokban realizálódnak. igy az o< ientáciás foglalkozások 

hatókonysi át vizsgálva akkor leez teljes a kép, ha a tan-

tárgyak, az osztályfőnök és a tanárok hatását is ide tarto-

zónak vesszük. 

E kezdeti tájékozódás alapján nagyon kedvezően itél-

hetjtik meg a fakultativ képzési rendszer első szakaszának 

a hatékonyságát. 

rdeke® lesz fiyelemmel kisérvünk a fakultativ képzési rend-

ezerben részt vevő tanulókat abból a szempontból, hogy az 

orientációs fo . lalkozásokon tul a választott tantárgyblokkok 

hogyan segitették pályaválasztásukat; továbbtanulásukat, il-

letőleg társadalmi beilleszkedésüket, munkába állásukat. 

Maga a képzési rendszer megoldja-e a gimnázium kettős  funk-

ciójából faradó ellentmondásokat, problémákat? Vajon mennyi-

ben válik ez a'rendszer a jövő modelljévé? E kérdésekre vá-

laszt  csak  a további, tö'bb©zempontu vizs -álatok adhatnak. 
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Az :induldet ia:.ndeneeutre nagyon kedv:2zóen it5lhotj+ik meg, 

hiszen a leLézetőbb problémák: a kettős funkció bntöltése, 

a tanulók önismeretre nevelése már a kezdeti szakaszban fn— 

merültek és az ezek m«gol3á3át szolgáló foglalkozások uEy 

tUnik, betc3ltik a nekik szánt szerepet. /Mind az első,  mind 

a második osztályosok kérdőivében sórttik a tanulókat, irják 

le, ,::it tudlak a.;"akultativ kópzósi rendszerről. r kérdés 
ó:téL-elése nen tartozik szorosan témánkhoz; a válaszokat más 

formában k;_vánjuk feldolgozni../ 



VII. fejezet



Jelen munkánkban iskolarendszerűnk egyi.._ kritikus pontját,  

a gimnáziumot vizsgáltuk meg abból &. szoripantból, hogy menazyi-

Jon adekvátak az isl:olatipus és az ott tanulók céljai. Bane-

sulyoztu'k, hogy o :érctóst csa':is egy. folyamatba beillesztve  l-'  

not sz3mlélni. Fiit ahogy e folyamat kozdot2 a gimnázium mog-

kozdéso ol3tti idöszakré., az általános iskolai évekr1 osi ~ :, 

u y a gimnázium bot? jozés1 sem jelent lozardet, a folyamat be-

fe jeződését. Itt is tovább kall lépsün'.;, és nemcsak addig,  

hogy a továbbtz.nulókat felvették-o a választott intézménybe  

/ ide értve a szakmunkásképző intézeteket is / , az érettségi  

ut is mua .át vállalni szándékozóknak sikerült-e az olóze tee  

31 :épz'léeeinek megfelelő ounkakőrben elholyezkedniük.  

Hiason ©gy is olatipus, igy a gimnázium céljában is meg -

fogalmazódik egy sokkal általánosabb feladati a tanulóinak a  

társadalomba való haraoni::us beilleszkedése. ebből a szempont-

ból pedig indifferens, noGy mely terüllton kezdi meg a társa- 

alomért ounkálkodánt. 	 . 

.mo általános célt szem előtt tartva szűkség©enek látjuk  

vizsgálatunk alapján néhány podagógici probléma magragadását.  

slamzésünk során végig különbséget tettűnk általánoe és  

szakositott tantorvü osztályok között. Adataink meggyőzően  tá-

masztottát: alá e szétválasztás helyességét, hiszen az értéke -

lés :or mán--mán tendenciát figyelhettünk meg a kétfajta oszt _ly-

tipueban. Ugyanakkor a számszerű adatokon tul pedagógiai szem-

pontból is figyelemre méltó különbséget fedozhetünk tel a  

kétfajta osztálytipus között.  



_ C C _ 
Mindenek előtt a szociális háttőr, az ú ozubkultura, amely-

ből a tanuló az adott tipusu gimnáziumi osztályba  

már önmagában meghatározó szelektáló tényezővé válik. Az ál-

talános tantervű osztályoL tanulói  összetétele az olképzelé-

sek.et tekintve is rseglehotőson heterogén.  

1. 3bbo a tipusu osztályba irányulnak azok  i. tanulók,  

akiknek speciális humán érdelőűéeük van, és ennek  

megfololő tagozatot nem találnak / agyar, történe- 

lem /.  

2. A tagozaton osztályok szinvonalának megfelelő álta-

lGnos iskolai képzés hiányában azok tanulók is ezt  
a tipusu gimnáziumi osztályt választják, a k ik tanyai,  

falusi va gy  akár kültorüloti általános iskolában fe-

jezték bej a tanulmányaikat.  

3. A  gimnáziumok és a szakközépiskolák különböző tagoza-

taira bejutni  nem tudó tanulók utja in  : z általános  
tmntorvü osztályba  vizet. 

4. Végül i. j^lentkeznek döntő  többséggel azo k  az ál-

talános iskolát végzettok is, akiknek semmiféle pá-

lyaolÉ'.épz^lése non ala'.ult ki a 83. osztály befejezése  

után.  

Ezzel $zor)ben a sza :ositott tantorvii gimnáziumi osztályba  

főlog ovo:: irányul. ui., akik szómára az .adott tagozaton való  

tanulás jolenti a pályaelkbpzelés megvalósulásához vezető  

utat.  

A fentiekből nyilvónvalőv~ véli:_ ,  hogy a tanulók polari-

zálódnak: az ocztálytipus szerint, amely mögött a szociális  

öoszotétel k ilünbsé At is megtaláljuk. Igy tehát ha szánkA:—  
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hair.ban a^,a is, ténylegesen azonban hátrányos helyzetbe ::orül-

nek az általános tantervű osztályba járó tLnulól.. / Utalunk 

itt a b járö tanulók problémájára, akik kollégiumi férőhely 

hijérn még köz`Jsaégi élet különböző szinterein som tudnak 

tevékenykedni — hátrányuk egyre nő. / 

Itt bell szólnun. arról a pedagógiai környezetről, wroly-

ben a különböző tipusu gimnáziumi osztályok müködnei:. 

A  gimnáziumokban az az egészságt^len pedagógiai y:  L:or-

l.at ala:ult Li, hogy a ninden szempontból heterof;én össz3té-

tolü általános tantervü osztályokban a pouagó ;uso:: az igény-

szintet leveszik. t nnek következtében alakul ki az a diez ri-

mináció, hogy az a néhány tanuló som tudja a képességeit ► axi- 

álisan kibontani, a:iben potenciálisan benne rejli:: a mind 

többet tudni vágyás ambicióje. ^zokben az osztályokban a to-

vábbtanulni szándékozó tanulók versenytárs nélkül maradnak 

osztálytársaik körében, u yanak: or a pedagógusok többsége sea 

tör-. kszi:. arra, hogy ezeknek: a tanulóknak a körét b:ivitse. 

^helyett azt az egynzerübb megoldást választják, hogy ezo ot 

a tanulókat favorizálják. 'mo által nos pedagógiai gyakorlat 

oda vezet, hogy az amugy is hátrányosabb helyzetből induló 

általános tantervűn osztályba járók hátrányát a pedagógiai 

környezet nem is igyekezik csökkenteni, igy ezek a háta"nyol: 

rögzülnorc. lomzésünk, ért@kelésünk során ezért tula jdonitot-

tunk oly na€y jelentőséget az oszt_tlytipus szerinti mei;r:ülön-

böztetésne:., hiszen a nevelésszociológiai háttér figyelembe 

vétolóvel társadalmi horderejü kÓrdónné válik. $ppen azoknak 

a tanulóina:: nem ad  pe rs pi ktivát a gimnázium, akik ér t ts égi. 
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utáni t-orvaik kialakitásában leginkább ráezorulnáut . erro. 

kördés megint azért érdoi:es, mert  amikor állitjuk, hogy 

társadalmi mobilitás, szán belül az intergenerációs mobilitás 

legfontosabb csatornája az iskola, a or azt lát jui:, hogy 

lehetőségek e ;yenfőtlensége ose tünkbon a gimnáziu:abu_ a ta-

nulás / az agyik vagy másik tipueu gimnáziumi osztályba karü-

lée 1 mArie a logteljeeobb egyenlbtleaség 4 é válik. 

Az általános tuntervü osztályba járó tanulók helyzete 

két oldalról predostinálóaikt egyrószt az osztályközösségen 

belűlz51, másrészt az őket körülvevő pedagógiai körayezot 

következtében. ©e indulási egyenlőtlenség vezet  el azután 

odáig, hogy minden tekintetben kiőle ződne k d különbségek az  

osztálytipusok között a negyedik osztály végéig. 

As eddig elmondottakat igazolandó forduljunk ismét: 

e tanulmányi átlageredmé..yekhezI lasonlitauk össze, milyen 

arányeltolódás következett be az °Eges átlagotkal behat arolt 

osoportokbün az általános iskola befejezésétől a gimnázium 

harmadik  osztály&igi Bár itt sem azonos populációról van szó, 

az összebasonlitást mégis inüokoltn . , jolle zóae;: tartjur: 

tóznunk. kér'.bef©ltevbsűnk szempontjából. 

/ Az  ősezehazonlitéat a III.sz. öc az V.ez. táblázat alapján 

végestük el./ / Xlt..ez. táblázat / 

A tanulmányi ^rodmény3k asők enése trmész'tee fo-

lyamat iskolaváltás esetén. Ugyana,lkor nem szabad figyelmen 

kívül nagynua_:, hogy a gimnáziumi eredmények pár agy stabil, 

beállt képet tükrözhe, tul az is. olaváltáa kezdeti :deti ae htzsÓ- 

gén. 
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xzx.sz.tábláű€at 

.F:Z általános 	és L: .gl.mnáziuni  

tanulnánvl ~r~,dnén~e:. 	 ;b,Ivotéso  
.~~r. ~.~.~L. 	 ~.~.........~.-. 

4,7 -5 

ál t.  i. 	girzn. különbség 

3,7 - 4,6  

Al t.:. 'c:ülönbs ég  

Alt.  
tant. 21,7 6,9 - 14,b 55,9 3093 - 17,6  

Humán 
tag.  35,6 24,6 - 11,0 56,9 54,'i - 	2,2  

Rota  

tag. 40,3 26,0 - 14,3 45,6 60,6 + 10,b  

2,7 - 3,6  
á1t.1* 	gimn. különbsáp 

2,7 alatt  
ált.i. 	picin. különbség  

Alt.  
tant. 19,9 44.44 + 26, 5 2 ,5 6, 4  +' 	3,9  

Humán  
tag. 19,9 20,2 + 	0,3 0,5 0,5  

Reál  
tag. 9,5 13,4  + 	3,c 0,4 - - 	0,4  

m5..:on 	1eg':.isQbb visszaesést human tago- 

zatosoknál találjuk a 4,7 - 5 átlagerec3ményüek csoportjában. 

A rányait tmkintvo u logna ,yobb a különbség az általános tantc~r- 

v:i osztályba jdsóknál, ner^ sokkal kisebb reál tagozaton COO.  
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csoportnál még nerc válnak jellemzővé a különbségek., a nál  

inkább a 3,7 - 4,6 , vElaoint a 2,7 - 3,6 átlageredményüetnél.  

3 kit, tanulmányi átlagok:al b6határolt csoportnál válnak  

szembetünövé azok a. különbségek, melyek peaagógiai vetUletoit  

fentebb tárgyaltul.  

Az ugynev.)zett "jó tanulók" csoportjánál az álfia14-

nos tantervi osztélyba járó toaul6koa még jelentősebt)  oráá~y-

ban csökken a tanulmányi átlageredménye, mint a legjobbaknál.  

Ugyanakkor ez a csökkenő tendencia a human tagoz : ton már a ,m  

olyan jelent 5s„ a reál tagozaton viszont azt figyelhetjük  

Li3ge  how  a logjobbai: csoportjából kiterülőknek, csa .nem va-

Lmne nyinek sikerült stabilizálnia helyét a "jó tanulóknál".  

^zt bizonyitja negctiv és a pozitív elöjolü arányo: viczo.j-

1w os kiegyenlitöaése.  

Ezzel szembon az ált+lános tEnt rvi3 osztályt já-

róknál ezt a viszont, tagos kiogyenlitüdés t a "közepes k" oso-

portjában találjuk meg.  

lamételten szeretnénk hangeulyozni, hogy ezt nem  

tartjuk  torzész© tea folyamatnak. Véleoényünt!: szerint á ki-

egyenlit dés a tanulmányi erodaé yok tekintetében az ált€L -

noe tantrvü osztályba járóknál is létre főhetne a "j6 tanu-

16k" szintjén, azonban megfelelő tanári irányitás hiányában  

kellő következetességgel nom valőculha t meg. A hátrányos  

helyzotü tanulók feizárkőztatása helyett a  . közepealk azint-  

jérl szállltjúk  is  sok esetben a kövQtilményeket. Az össze-  

tlaeonlitáeból  világosan 	hogy mig a tagozatos osztá- 

lyok esetében  a  többség^t a "jók" alkotják, adlig az  áltr~ lá.-  
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nos  tanterviU osztályokban a "közopesok" vannak többségin. 

Azok a "közepesek", akikben meggyőződésünk szerint potenciá-

lisan megvan a lehotőség valaoilyon irányban való kibonta-

kozásra. 

Tehát a tanulók hadalomba való harmonikus be-

íllosztés=: mint általános cél nőm ölt konkrét format a gim-

náziumi képzésben. 3 megállapitás azonban nemcsak az általá-

nos tantorvü oeztálybe járókra vonatkozik. ezzel kapoaolat-

ban két dologra szeretnénk utalnia 

1. A két kiemelt gimnázium tanulóinál megfigyelhettük, 

hogy a jelentkezési lapok kitöltésekor jolentőson 

megv':ltoztak az ére Z ta égi utáni szándékok a har-

madik osztályos elképzelésekhez képest. E változást 

mindkét tipusu osztályban megfigyelhettük, az ará-

nyokban volt caupjn különbség. Az a tény, hogy fél 

év alatt igy megváltozta.~ az elképzelése arra 

utal, hogy a gimnáziumban eltöltött évek során nem 

töittént meg kellő mértékben a tanulók önismeretre 

nevelése, a realit aao megismertetso. 

2. Az olőzboL: ol függ össze a maik tény is. Mindkét 

tipusu osztálybál r g:s azoknak az aráaya, a''iic 

előzetes elképzelésük sikertelensége °setén neo 

tudják, mihez kezdenek az érettségi után. 3z a bi-

zonytalanság megint azt  mutatja,  hogy a gimnázium 

tulajdonképpen a pálya irány itó munkáját nem látja 

ol tökéletesen, nem orientálja a tanulókat arra, hogy 

az előzetesen elképzelt pálya mellett ugyanazon 
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pályasávon belül más e lképze lése ile t is kia la kit—

son, éppen a realitás jegyében. A gimnázium tehát 

nem alakított ki a tanulóban valagi biztosat 

pályaelképzolésével kapcsolatban, ozért válnak 

annyian bizonytalanná egyrését a jalontkozési la-

pok kitöltésénél, másrészt az esetleges  kudarc 

utáni elképzeléseknél. 

Mindazok alapján nyilvánvaló, hogy jolen állapotában a 

gimnáziumi képzés korszoriIsitésro szorul. R korszer'dsités 

megtörtén'ii t a régi strukturán belül is, azonban végző nogol-

dást egy uj gimnáziumi képzési trukturától várhatunk. Gon-

doluni: itt a fakulta tiv képzésre, melynok kezdi ti orodményoi 

é-loon a folvotott problémák al kapcsolatban nagyon bistatóa. 

Vizsgálatunkat ép r on ozért nom tekintjük lezár'na'. úgy 

érezzük, hogy a felyltott problémákrtl válaszolni osak akkor 

tudunk, ha  longitudinális vizsgálat keretébon megismerjük 

a r tanulócsoport e lképze léseit, megpróbáljuk f o ld ri toni 

a változóst kiváltó okokat. 3 csoport kiválasztásu tulaj J on-

képpen már meg is történt. A fakultativ képzésben részt vovő 

tanulókat cár c. gimnáziumba lépárkor Dogismortük• Az ő sor-

sukat szerotnénk figyelemmel kis érni, beállitódásukat nyomon 

követni, oindezt torrnészetoson az uj képzési struktura függ-

vényébon, ogymáasal v:aló kölosönhatáeukban. gbbon a folyamat-

ban a gimadziurinak mint isr:o]. tipusnak döntő s zorepo t tula j- 

,. onitunk, orrt véleménytank szerint is s " Az iskola a azooi-

aliL ta társc.d:.' ]. i tudat kialakitásának öe fo jlosztésénok 

egyik  le  fonton bb torüloto. Itt nem elég csupán is©oreteket 

adni a tanulóknak, hamuz olyan embereké• kell a~'vetni (Sket, 



— 106 —  

akik •lo tük celjának a munkát„ az c :tiv tevőkenyeégot, az  

alkotást választják, a szocialista társadalom őszinte hivai  

s egyéni boldogulásukat is a társadalom jobbá, gazdagabbá  

tébelóval akarjál megvalósitani, s belső moggyőződéeból  v :l-
lalják a küzdelmet — a társadalom fejlődéséért — a vissza-

huzó erők ellen. Éppen ezért az oktatáenwk mindenekelőtt olyan  

kószség .et kell kiölakitania, ameylek segitségével a fiata-

lok önállóan és biztonságosan meg tudják különböztetni a lé-

nyegest a lényegtelentől, a haladót a maraditól, -  az igaaat  

a ha®is tól.  

Az örtelmes emberi élet utjának egyengetése a szo-

cialista társadalom legfőbb céljai közé tartozik." 34'  

A Magyar Szocialista Munkáspárt alapvető feladatának  

tartja éo tartotta.  az iskolával szemben támaszt-ott igényea  

rendszeres f e letérés a t, hiszen az  oktatásügy nagy je lentáe égü  

társadalmi kórmás.  

» ..•nagy hordero jü Kérdésnek itéljük az oktatáeügyot, minde-

nekelőtt azért, mert hatással van milliók és milliók életére  

és jóvőjérn. A társadalom holnapja nem utolsósorba-t azon mu-

li hogy milyon a mai közoktatási rondsznr." 3 %̀  

Aozél György szavai a mi foladatainkat is mutatják. R'utatá-

sainkkal társadalmunk holnapjához kivárunk hozzaj .rulni.  

36 . Kardos JózsefssDr.Kornidesz Mihályt Szocialista táreadalom—  

korszerü iskola  
";  os  s u th Könyvkiadb 1~ 5 .  11-12.0.  30. Az álla ri o~: tatás  helyzete  és  fejlesztésének feladatai.  
Váloqatott dokumentumot_ gyüjt-ménye  
Tankbnyvk,iadó, Budapest, 197 3.  20.o.  
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Tankönyvkiadó, Budapest,  1974. 

Kapai Vándor: hogyan sei.;itik a tömeí koru71unikációs eszközök a 

pályaválasztást? 

Pályaválas:tRsi Tanácsadás 1971/2.sz. 

Rókusfalvy Pál: Pályaválasztás, pályakezdet, beilleszkedés 

Magyar Pedagógia 19C9/3.nz. 

Simon Gyula: A girmázium kettős szerepe 

Köznevelés 1973/9.0z. 

Széchy -;va: Oktatási rendszerünk továbbfejlesztésének néhány 

kérdése 

Magra: Pedagógia 1969/1-2.8z. 

Szent—Györgyi Alberts Az élet jellege 

Magvető Kiadó, Budapest  

Takács László: Uerre tartasak a közön szervezéeü iskolák? 

Köznevelés 1973/12.sz. 

Vese Judit: A ma6yar iskolarendszer fejlődésének vázlata 

1945-1969. 

Magyar PodaLkia 1970/2.0z. 

W, Iker Ottrí: Merre tart a gimnázium? 

Köznevelés 1972/18.sz. 
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Osztályt ...........  

KÉRDŐIV  
Az 1. osztályosok pálya— ó© tová z.,üta-,ulási  

irányulása  

1. Az áltolá°_os ie?-ole, befejen4ee után ni4rt cim.náziural;a je;lenykeztól?  
a. továbbtanulásra készülök  
1). raáo iakola.t -±pumba jelentkaatem, de oda  nem  vettek föl  
c. nem volt  ~ta.ráro.:ott elképzelésem  arról, hagy  Di  akarok lenni  
d. más indokom volt, @®pedigt  f........!•!•.w..... Rrl...... ~ .. ~ .• 

2. Kinek a tea:áceá:a jelentkeztél Eiunáziunb8ee  
a. naLarl düntöttom  
b. szüleim tanácsolták  
C. ta:.áraili: tanácsolták  

d. 	osztálytársaim hatására  
e. mások hatására  

3. Van—e vlár elxépzeléicd arról, hogy mi  akarsz  lenni?  
a,  van, óepediji 	......... ...........................  
b. niree  

4. Röviden ird /0, hoLy i it tudsz a fakultatív rendazerü képzésről,  

vat:;yis arról, amelyben te f ogez részesülni a Limnáziumbani  



Név: ...... ....... 	 ........ 

Osztály: ...................... 

K é r d ci i v 

A II. osztályosok pálya- és továbbtanulíul irányulása 

1. Az  általános iskola befejezése után miért gimntiziuriba jelentkeztél? 

a. továbbtanulásra készülök 

b. más iskolatipusba jelentkeztem, do oda nem vettek fül 
c. nem volt határozott elképzeláe'ru arról* ho ,y 14.1. akarok lenni 
d. más iridokoia volt, éspediLC .41.e•.«0.410.00...000............000.. 

2. K:_nek a tanácsára jelentkeztél rirmáziumba? 
a. magam döntöttem 

b o  szüleim tanácsolták 
c. tanáraim tanúcsoltá?: 

d. barátaim, osztálytársain hatására 

e. mások határára 

3. Az általános iskola befejezésekor volt-e elképzelése arról, hogy 
mi akarsz lenni? 

a. igen volt, éspedig: ..•...• ..................•................... 
b. /lam volt 

4. Ha volt, akkor a gimnáziumban eddig eltöltött idő hogyan befolyásolta 
az elképzelésedet? 

a. megcrósltette, mert .........•.....t. ............................. 
b. megváltoztatta, mert 	...................... ............... 

c. nem befolyásolta, mert 	  

5. Ha nem volt, akkor a t;imnáziumban eddig eltöltött idő alatt alakult-c: 
ki valamilyen elképzelésed arról, hot , y mi akarsz. ]snnit 

a. igen 
be  nem 

6. Ha a gimnáziumban alakult 	vagyy változott meg az elképzelésed, ak- 
kor minek vagy kinck a hatáoáY r 

a. a következő tantárt .y/ak/ úatásál a! 	 «. ««««««. • «. ««. «« 

b. az orientációs foglalkozás hatására 

c. a korrekciós foglalkozás hutáséit, 

d. egyik tanárom határ(rr- 

e. osztályfőnököm hatására 

f. eztileiri hatására 

L.  barátaim, osztálytársaim hatására 
h. felnőtt ismerőseim hatá©ára 
i. egyéb hatásra: •••.•• ..................... a. ................•....• 

/Ennél a kérdésnél több választ is bekarikázhatszt/ 
7. Röviden ird le a lap tuloldalán, ho,y Liit tudsz a fakultativ rendeze-

rü é;iinnáziumi képzésről! 


