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"Munkám közben igyekeztem a jelen-

ségeket a kutató tárgyilagos szem-

üvegén át nézni, de azért nem bir-

tam magamat megfosztani a gyermek 

élvezetétől sem. E vizsgálat nekem 

nem volt fáradság, mert amennyi 

munkám, annyi gyönyörűségem volt 

vele. . . 

/ Nagy László / 



B e v e z e t é s 

A neveiést Makarenko - jól megértve a marxizmus alap-

elveit - a társadalom egészébe helyezte el.A társadalom ma-

ga is nevelőjellegű: átalakításra, tudat- és emberformálás-

ra törekvő. Makarenko intézményeiben mindig világos volt 

az össztársadalmi törekvés. 

"Makarenko közösségeinek pedagógiai pátosza és nevelői 

intenzitása akkor érte el a tetőfokát, amikor - ugy tŰnt -

a legkevésbé sem pedagógiai feladatot teljesítették: amikor 

harcba indultak a kurjázsi Augiasz istállója ellen..."84 

A mi társadalmunk pedagógiája sem lehet más ihletésű. 
Tudjuk, hogy sem Makarenko korában, sem ma nem könnyű meg-
találni a legjobb módszereket} az emberfomálást kétkezi 

i 

feladótokon tul az ember egész személyiségére ki kell ter-

jesztenünk, Indokolt a nevelés egész rendszerében közelebb 

férkőzni az egyes emberhez és konkrét körülményeihez. Nem 

véletlen, hogy a közösségi nevelést, mint a személyiségfej-

lesztésnek eszközét, gyakran említik az utóbbi évek publi-

kációiban. Makarenko gyakorlatában helyén volt ez az össze-

függés, de a történelmi szituáció következtében akkor a tár-

sadalmi hatást kellett jobban érvényre juttatni. Az egész 

társadalom kibontakozása, megszilárdulása után viszont, a 

társadalom és személyiség dialektikájában a másik pólus 

igényel nagyobb figyelmet. Jól szimbolizálja ezt "A szocia-

lista személyiség nevelése és a közösség" cimü könyve.64 A 

dialektika természetéből következően vigyáznunk kell arra, 
i 

hogy ne tulozzuk el egyik tényező szerepét sem önkényesen, 

hanem a valóság követelményeinek megfelelően kezeljük őket. 
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Az iskolaszintu rendszeren belül kiemelhető kisebb 

egység, pl. az általam is vizsgált iskolai osztály. 

A nevelés rendszerében ezt a nagyságrendet az inter-

perszonális kapcsolatok szintjének is nevezzük. A nevelés-

elmélet tett már lépéseket a legkisebb közösségek differen-

ciált elemzésére, olvashatunk "kontaktusos", tehát állandó 

személyközi érintkezésen alapuló közösségről és jónéhány 

javaslatról arra vonatkozóan, hogyan lehet az osztály közös-

ségi munkáját hatékonyabbá tenni, többek között célszerű 

bontással, vagy az általános iskolában az úttörő őrsökre 

építéssel.5 

Nehézséget okoz, hogy a legfőbb tevékenység, az okta-

tás nehezen tudja megtalálni a kollektív formákat, módsze-

reket. Ha azonban nem tévesztjük szem elől, hogy a közössé-

gi nevelés lényege a személyiség fejlesztése, akkor a neve-

lés minden szintjén értelmeznünk kell a társadalmit és az 

individuálist, illetve annak dialektikus egységét. 

Ezen gondolatok jegyében született meg az az elhatáro-

zásom, hogy keresni, kutatni fogok olyan eljárásokat, mód-

szereket, amelyek segítségével, alkalmazásával tanulóim sze-

mélyiségét mindjobban megismerem, mert csak akkor tudom őket 

a jövő számára formálni. 

Iskolám sajátos helyzete három szempontból is szüksé-

gessé tette vizsgálataimat: 

1. Tanulóim személyiségének mi-

nél sokoldalúbb megismerése volt a cél, minthogy ez segít-

séget nyújt a jó osztályközösség kialakulásához. 
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2. Iskolánk a Pécsi Tanárképző 

Főiskola Gyakorló Általános Iskolája, és mint ilyen szüksé-
i 

ges, hogy keresse az uj utakat, eljárásokat a nevelés terü-

letén is. Hallgatóinkat ugyanis nemcsak az oktató, hanem a 

nevelőmunkára is sokoldalúan fel kell készitenünk. 

% Iskolánkban mint az osztály-

főnöki szakmai munkaközösség vezetője működtem tizenhárom 

évig. Fontosnak tartottam, hogy a gyakorló iskolában működő 

osztályfőnök tanárokat megismertessem kisérleti módszereim-

mel, és velük is elfogadtassam azokat a tanulók jobb, alapo-

sabb megismerése érdekében. 
I t t kettős célom volt. A közelebbi cél, hogy minden 

osztályfőnök lelkikényszernek tartsa osztálya tanulóinak 
sokoldalú megismerését, hogy ezáltal majd iskolai szinten 
is - mint iskolai közösség - érezni tudjuk együttes nevelé-
sünk eredményét. Távolabbi célom, hogy vizsgálataim módsze-
reivel, eredményeivel megismertessem - továbbképzés kereté-
ben - Pécs város általános iskoláinak osztályfőnöki munka-
közösség-vezetőit, akiknek közreműködésével szerettem vol-
na segítséget nyújtani, hogy az osztályfőnökök a "Rendtar-
tás" előírásainak megfelelően a tanulók személyiségét sok-

t 

oldaluan, alaposan megismerjék, tudjanak velük kapcsolatban 

prognózist és nevelési tervet készíteni, s ennek alapján 

személyiségük kibontakozásában, fejlődésében irányítóan be-

leszólni.55 
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I. 

Néhány elméleti és történeti kérdés a téma vizsgálatával 

kapcsosaidban 

1. Az egyén fo a f̂rgada^pm 

A közösségi nevelés szocialista pedagógiánk kulcskér-

dése. A pedagógia viszonylag megnyugtatóan kidolgozott fe-

jezete ez, s ennek köszönhető, hogy a nevelés képes eredmé-

nyeket felmutatni. 

Gondoljuk végig mindazt, amit a közösségi nevelésről, 

az iskolai közösség jellegéről és pedagógiai lehetőségei-

ről tudunk. Nézzük meg, hogy milyenek ma a közösség "pozi-

ciói"? Hogyan alakul a közösség struktúrája, és mennyire 

van szinkronban az új, a társadalom által támasztott tartal-

mi követelményekkel. Vizsgáljuk meg, liilyen raa a közösség 

ás az egyén viszonya, s mennyire van az érdeklődés középpont-

jában a személyiség nevelése a közösség rendszerében. 

Személyiség és közösség, ez mint probléma csak Antonio 

Gramsci megfogalmazásával közelíthető meg jól: "Az ember fo-

lyamat, pontosabban tetteinek folyamata."51 

Az ember vizsgálatát, a személyiség kutatását folyamat-

jellegében ugy lehet igazán megragadni, ha nem szakítjuk ki 

abból a közegből, ahol tevékenységét végzi. Feuerbach véle-

ményével is egyet érthetünk, amikor azt mondja: 

"Az egyes ember egymagában nem tartalmazza az ember lé-

nyegét sem mint erkölcsi, sem mint gondolkodó lény. Az ember 

lényegét csak a közösség, az embernek az emberrel való egysé-

l A l l M - J i .l -..: S LI * ' ¿1 " I t l 
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ge tartalmazza. Egy olyan egység, amely azonban az én és 

te különbségeinek realitására támaszkodik."2^ 

Ez a megfogalmazás az egyes ember és a közösség kölcsön-

hatására hívja fel a figyelmünket, és közben szem előtt 

tartja,hogy a közösségen belüli viszonyok realitását is 

felismerjük. 

A polgári társadalomban az ember, ez egyes ember hely-

zete áttekinthetetlenné vált. 

Ebben a társadalomban a személyiség társadalmi hely-

zete is más, mint a mi szocialista társadalmunkban, ahol 

az egyén adottságait, képességeit, törekvéseit, személyi-

sége tulajdonságait, életigényeit megvalósíthatja és ki-

bontakoztathatja. 

Társadalmi fejlődésünk jelenlegi szakaszára is ráil-

lik még az átmeneti megjelölés. E fejlődési periódusban az 

értékrendszerek gyorsabban változnak meg, s így a közösség 

nagyobb igényeket támaszt a személyiség életszemléletével 

szemben. Igényli a közösségi nevelést, de oly módon, hogy 

az az egyén optimális pszichés teljesítőképességéhez al-

kalmazkodó terhelést jelentsen, természetesen mindenféle 

pszichés törés elkerülésével. B feladat tehát az, hogy a 

személyiség fejlődésének folyamatában ne engedjünk teret, 

pl. az ellankadásnak, az értékcsökkenésnek, a szorongás, 

az önvádlás kialakulásának, stb. Különösen fel kell figyel-

nünk ezekre az érzelmi mozzanatokra, hiszen az érzelmi ato-

mizálódás az érzelmek általános háttérbe szorulása világ-

szerte jelentkezik és ez alól szocialista társadalmunk sem 

mentes. A technikai - tudományos forradalmat sajnos nem kö-
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veti megfelelő tempóban érzelmi életünk alkalmazkodása.Az 

érzelmi kultúra fogyatékosságai, részbeni vagy teljes hiá-

nya pedig individualizációhoz vezet. Sőt a magánosságnak 

arra a fokára juttat, ahol megjelenik a szocialista élet-

mintától idegen "szigetember". 

Olyan nevelési rendszert kell kialakítanunk, ahol az 

emberi élet számára megfelelő egyensúlyi helyzetet terem-

tő közösségi nevelés folyik. Ilyen nevelési rendszerben az 

egyén erős bázis, mivel megfelelő biztonságot kap.A közös-

ségből eredő társadalmi szekuritás /biztonság/ azonban 

nemcsak anyagi vagy szociális, jóléti természetű biztosí-

tás, hanem az egyénnek nyújtott finom érzelmi együtthala-

dási ösztönzés is. A közösségi szekuritás nem lehet semmi-

nemű élősködésnek erkölcsi alapja. A közösségi nevelés nem 

szocialista, "életügyeskedésre" nevel, hanem a személyiség 

belső erőinek teljes értékű kifejtésére törekszik; olyan 

kiteljesülésre biztat, amely egyidejűleg az egyéni öröm és 

a társas élmény forrása is. 

A személyiség és közösség, egyén és társadalom -

olyan kategóriák, amelyek a modern társadalomtudományokban 

így a marxista filozófiában és pedagógiában is központi he 

lyet foglalnak el a társadalmi lét lényegének alkotó ele-

meiként. 

A személyiség fejlődésének folyamata dialektikus egy-

séget képez az igazi emberi közösség létrejöttének fo-

lyamatával. A személyiség és a közösség kérdését külön-kü-

lön és együtt a marxista elmélet még nem dolgozta ki meg-

felelően. A különböző polgári irányzatok képviselői vizs-



gálataik középpontjába az egyént, a személyiséget állít-

ják vagy annak olyan részletét, mint pl. az emberi méltó-

ság kérdései. 

Az egyénnek az igazi emberi közösség keretei között 

történő érvényesülése, mint reális és nem absztrakt 

deklaratív /kinyilatkoztató/ program a társadalmi és ter-

melési gyakorlat marxista értelmezéséhez kapcsolódik. 

A jövő embereszményét ennek alapján a közösség sorsáért 

felelősséget érző, elkötelezett ember jelenti, a sokolda-

lúan fejlett személyiség, aki ésszerűen képes megítélni 

saját cselekvésének és vele együtt közössége fejlődésének 

feltételeit. 

Az alapkérdés tehát az: "....sikerül -e olyan uj élet-

forma kialakítása, amelyben az individuum sokoldalúan 

fejlődhet, és tudatosan választott értékek alapján for-

málhatja életét?"70 

Egyetlen válasz lehet csak, a megfelelő célokért 

küzdő, a személyiség fejlődésének kedvező feltételeket te-

remtő közösség. Csak ez eredményezhet igazi megoldást. 

Oly módon, ahogy erről Márkus Mária és Hegedűs András 

előbb idézett munkájában is olvashatunk: "A közösségi 

kapcsolat nem önmagában érték, hanem a harmonikus és sok-

oldalú személyiség, az autentikus individuum kifejlődésé-

nek nélkülözhetetlen terrénuma."70 

Makarenko is ugyanezt a vonalat vezeti végig: 

"Egyesek így vélekednek: a közösség mint valóság nem lé-

tezik. Reális csupán a személyiség.... Mások ezt mondják: 
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az egyén mint a társadalmi valóság önálló tényezője nem 

létezik.... Fogadjuk el bizonyíték nélkül, hogy létezik 
65 

személyiség is, és közösség is" - javasolja Makarenko. 

2. A közösság fogalmáról 

Szuhomlinszkij szerint vannak olyan gyakorlati szi-

tuációk, amelyekben a "közősség a közösségért" jelszó 

válik hangadóvá, amelyet ő "l'art pour l»art" közösség-

teremtésének nevez. Véleménye szerint ez a pedagógiai ál-

lapot nem kívánatos, az ilyen "mindenáron" való közösség 

alakítása a tanulók körében infantilizmust szül, 8 más 

nem kívánatos tulajdonságot hoz felszínre. 

A közösség és az egyén kontaktusát, a szocialista 

társadalomban újként jelentkező kapcsolatát Marx írja le: 

"Egy szociális forradalom az egésznek az álláspontján 

van azért, .... mert az ember tiltakozása az embertelenné 

vált élet ellen,mert az egyes valóságos egyén álláspont-

járól indul ki, mert az a közösség, melynek tőle való el-

szakítottságára az egyén reagál, az ember igazi közössége 
68 

az emberi közösség."" 

A közösségfogalomnak ez a legtágabb felfogása, és 

az egyéniségnek ezen belüli elhelyezése még a mai viták-

ban sem érvényesül megfelelően. Nem úgy» ahogy azt Marx 

jelölte meg világosan számunkra: ".... az ember magát nem 

csak - mint a tudatban - intellektuálisan, hanem dolgoz-

va - tevékenyen - valóban megkettőzi,és ennélfogva önma-
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gát egy általa teremtett világban szemléli."69 Ez a vi-

lág pedig: a közösség. A közösség megközelítése a nyu-

gati világ pedagógusait, a gyakorlati és elméleti szak-

embereket egyaránt foglalkoztatja.Keresik Ők is az em-

ber számára a nevelési közeget, a pedagógiai eredménye-

ket leginkább biztosító formákat. Figyelemmel kísérik a 

szocialista országokban folyó kutatásokat, és ezeket meg-

próbálják alkalmazni világnézeti és politikai igényeik-

hez . 

Érdekes ebből a szempontból J.L. Moreno és Z. Moreno 

beszámolója a szocialista országokban folyó, a közösségre 

vonatkozó vizsgálatokról. Ezek közül is konkrétan az,hogy 

Hiebsch kutatásai milyen fő kérdések mentén haladnak.eze-

ket az alábbiakban összegezzük: "Mikor nevezhető az ember-

csoport valódi közösségnek? Milyen tartalmú és milyen for-

májú tevékenységek segítik különösen elő a közösségek fej-

lődését és befolyásolják a leginkább a szocialista attitű-

döket? 

Melyek azok a tevékenységek, melyek külözösen eredményesek 

a közösségek kialakulása szempontjából? 

Hogyan vizsgálhatjuk a kommunikációs hálózatot az iparban, 

a nevelőintézményeknél és a lakótelepeken? 

Hogyan vizsgálhatjuk a nemek kapcsolatának és tulajdonság-

faktorainak a hatását a serdülők viselkedésére?"78 

E lényegre törő látásmódból és vizsgálati szempontból 

is az derül ki, hogy a szocialista országokban a közösségi 

életet, a közösségi célokat és az ezeket szolgáló tevékeny-

ség - és eszközrendszert nekünk méginkább a maga összefüg-
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géseiben és realitásában lehet megközelíteni.Azért is,mert 

a közösségi koncepció bizonyos tekintetben "soha el nem ér-

hető etikai szentséggé merevedett, amelyhez a gyakorlatnak 

vajmi kevés köze lehetett."^'"5 Ez a megállapítás is. azt tük-

rözi, hogy a közösségi élet szemlélete nem kívánatos merev-

séget mutat,ha eltér az előbb említett alapelvekVől. 

3. ¿Iai pedagógiánk néhány közösség-koncepciója 

A személviség és a közösség kapcsolatának plasztikus, 

minden merevséget nélkülöző felfogása még várat magára. 

Egyik tanulmányban találkozunk a következő nézettel:85 Mi-

közben kifejti a szerző a pedagógiai logika Makarenko által 

követett menetét, szükségesnek látja felhívni az olvasó fi-

gyelmét arra, hogy az azzal szemben álló pedagógiai indivi-

duális logika fölöslegesen visszakanyarodik az egyes gyer-

mekhez és gyermekcsoportokhoz, és azok vizsgálatának ered-

ményeiből vezeti le nevelési módszereinek, eljárásainak 

"leltári listáját", s ezáltal nem csupán a nevelés célját 

iktatja ki logikai rendszeréből, hanem magát a közösséget 

is. A tanulmány szerint, "így visszajutunk a gyermek - mód-

szer, illetve a gyermek - nevelő logikai sémájához." 

Gáspár László szerint a szocialista ember nem írható le tu-

lajdonságok felsorakoztatásával, mint ahogy részenkánt sem 

képzelhető el a nevelése. Véleménye alspján "nem tulajdon-

ságokat kell kialakítani, hanem a közösség ügyével való azo-

nosulást kell létrehoznil"28 

A helytelen gyermekszemlélethez való kötődésünk P*etrikás 
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szerint is hibaforrás. A tanulók élettevékenysége nagy mo-

bilitást mutat: a közősségek fejlesztése is csak ugy kép-

zelhető el, ha a gyermek érdeklődését és tevékenységi vá-

gyát felkelti és kielégíti. Ehhez szükség van a tanulókról 

kialakított olyan megfelelő képre, amely minden polgári 

/konzervatív, pedológiai, stb./ kötöttségtől mentes marad. 

Szerintünk is helytelen lenne a gyermeket, vagy a 

gyermekszemléletet abszolutizálni, a pedológiai logikát 

"visszaállítani". A polgári pszichológia egyik kiváló alak-

ja Piaget azon nézetével kell egyetértenünk, hogy mi felnőt-

tek általában hajlamosak vagyunk csak a nevelési célt lát-

ni magunk előtt, a módszerek s a kialakult ember, valamint 

a kialakulás törvényszerű3égéi nélkül. Elfogadhatjuk azt 

is, hogy "a gyermeket valóságos aktivitással felruházott 

lénynek kell tekinteni, szellemi fejlődést a maga dinamiz-

musában látni, akkor a nevelés alanya és a társadalom köz-

ti viszony kölcsönössé válik. 

A nevelés nemcsak a közösségi értékek nemzedékről-nem-

zedékre való egyszerű átszármaztatása - írja Piaget - ha-

nem: ...."Nevelni annyit jelent, hogy beillesztjük a gyer-

meket a felnőtt társadalmi környezetbe, vagyis az egyén lé-

lektani - biológiai alkatit azon kollektív adottságok ösz-

szességének megfelelően alakítjuk át,ahogy azoknak a köztu-

dat bizonyos értéket tulajdonit."^6 

Az igazi közösségi nevelésnél nem passzívan kell al-

kalmazkodnunk a gyermek adottságaihoz, hanem megfelelő mó-

don formálni kell a gyermek személyiségét, pszichikus funk-

i 
• ' \ 
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cióit, testi és lelki alkatát a társadalom embereszmé-
i 

nyének. "A személyiség sokoldalú fejlesztésére irányuló 

nevelői tevékenység hatásfokának emelése nem nélkülözhe-

ti a konkrét társadalmi valóság s a gyermek kapcsolat-

rendszerének sokoldalú megismerését és figyelembe véte-

lét."20 

Hogy az egyén csoportba, méginkább a közösségbe tar-

tozik, ez nem véletlenszerű, hanem külső és belső szük-

ségszerűségből fakad, és az egyén esetében akkor a leg-

erősebb, ha a társulás a szabadválasztás motívumaira épül. 

A közösséggé alakulás tehát olyan integrációból áll,amely 

lehetővé teszi, hogy ne a közösség által lehessünk egyé-

nek, hanem egyének révén alakítsunk közösséget. 

A szocialista közösségi nevelés nem az egyén elszi-

getelt nevelésére, hanem az egyén és a közösség viszonyé-

nak formálására vállalkozik, abból a célból, hogy a sze-

mélyiség szabadon bontakozzék ki és fejlődjék reális, ele-

ven, fejlődő közösségben, a közösség által. A szocialista 

társadalom fejlődésének ez objektív követelménye, és en-

nek alapján nevelésünk centrális elve is. Petrikás ebben 

látja a kommunista nevelés legfőbb értelmét, közelebbről 

a felismerésében, hogy: "A szocialista társadalom szükség-

teleit csak pozitív közösségi gyakorlattal rendelkezők ké-

pesek érzékelni, s egyéni életcéljaik közösségi motiválása 

lehet egyetlen záloga a közösségi és egyéni érdekek harmó-

niájáért folytatott küzdelem végső kimenetelének is."95 
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4. A beállítódás fogalma 

A beállítódás fogalmának használata a pszichológiai 

irodalomban nem egységes. 1 gyanánt alkalmazzák érdeklő-

dés, vélemény, nézet, felfogás s meggyőződés értelmében. 

A polgári pszichológia a beállítódást, mint tisztén 

szubjektív állapotot értelmezi. Egyes pszichológusok a 

beállítódást, mint a reagálás megszabott móduszát Maz is-

métlődésre irányuló diszpoziciót", tehát mint következ-

ményt értelmezik. 

D.K. Eznadze szerint a beállítódás olyan általános 

állapot, amely érinti a szubjektum egészének tevékenysé-
12 

gét• D. N. Uznadze szerint: "A szubjektum vizsgálatában 

alapvető szerepet játszik a szükséglet fogalma, amely nél-

kül az élet elképzelhetetlen. Ahhoz, hogy a szükségletet 

kielégíthessük, megfelelő szituációra és a kielégítését 

szolgáló eszközre van szükség. Ha mindez megvan, akkor a 

szubjektumban létrejön a készenléti állapot, annak az ak-

tusnak a végrehajtására, amely a szükséglet kielégítésé-

hez vezet. Ezt nevezik az aktus teljesítésére való beállí-

tódásnak. Ez nélkülözhetetlen láncszem a külvilág és a 

pszichikus funkciók között.""2 

Még sorolhatnánk azokat az eltéréseket, melyek a be-

állítódás meghatározása terén felmerültek, de nem célunk 

a beállítódásról kimerítő, átfogó értékelést adni. Egyet 

kell értenünk Brezsnyánszky Lászlóval, aki arról ír,15 

hogy a pedagógiai és neveléslélektani irodalomban alapve-

tően két értelemben használatos ez a fogalom: 
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1. Szűkebb értelemben az 

egyes szervek meghatározott működésére irányuló készen-

léti állapota, szenzoros és motoros beállítódás. 

2. Tágabb értelemben pedig 

az egész személyiség beállítódása. 

Az utóbbin a szakirodalmi utalások alapvetően a személyi-

ségnek egy bizonyos cselekvésre való mozgósítását, dinami-

kus irányultságát, készenlétét, a környezethez való szelek-

tív viszonyát értik. A beállítódások elsősorban a cselekvé 

sek előkészítésében játszanak szerepet. A cselekvésnek 

mintegy külső modelljét képezik, ezáltal elősegítik a sze-

mélyiségnek környezetéhez való sikeresebb, gazdagabb alkal 

mazkodását. 

A beállítód ásnak ezen alapvető jegyei elismerése mel-

lett egyes szerzők, illetve kutatócsoportok között eltéré-

sek tap-sztalhatók. Az Erlebach - Ihlefeld - Zehner-féle 

könyv ugy véli, hogy a beállítódás, nem csupán tenden-

cia, mint az érdeklődés vagy a szükséglet, hanem egy sze-

mélyiséget érintő pozíció. 

Az irodalom a beállítódásokat a bennük kifejeződő 

irányultság szerint tipizálja. Ilyen értelemben említ szo-

ciális, ideoljgiai, politikai beállítódásokat, melyek konk 

réten a, személyiségnek a munkához, tanuláshoz, közösséghez 

stb. való viszonyulásaként jelentkeznek. 

A személyiség beállítodástípusainak tanulmányozása a 

személyiségnek környezethez való gazdag viszonyulás! rend 

szerét tárja fel. Az egyes beállítódások pedig a tevékeny-
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ségben, erkölcsi, politikai tettekben megnyilvánulva a 

i 
személyisógnek fontos, más uton nehezen megragadható 

belső tartalmait jutatják kifejezésre,tehát kiváló al-

kalmat nyújtanak a tanulói személyiség mélyebb megisme-

résére. 

A személyiség erkölcsiségének kialakítása szempontjá-

i t 

bői ugy véljük a szociális beállítódásoknak lehet különle-
ges szerepük, ezek ugyanis más emberekre,illetve embercso-
portokra irányuló beállítódások, amelyek a személyiség 
m e g g y ő z ő d é s e i t ő l , érteklődésétől és ideáljaitól függnek, 
és az emberek közti viszonyok mikéntjét határozzák meg.5^ 

A beállítódások jelentősége abban áll, hogy az egyén 

döntéseit megkönnyítik, a cselekvésformák megválasztásá-

ban stabilizálólag hatnak, A beállítódásnak a személyiség 

Meggyőződésével, világnézetével, szükségleteivel,érdeklő-

désével ,ideál jaival való szoros kapcsolata a normák belső-

vé tételének folyamatában a pedagógiai hatások gondos ter-

vezésére figyelmeztet, természetesen szem előtt tartva a 

konkrét életkori, környezeti és egyéni lehetőségeket is. 

5. Néhány gondolat a kollektivitásról 

Egyetlen neveléselméleti koncepció sem kerülheti el, 

hogy szemDenézzen a valósággal, a tényekkel. Különösen nem 

a marxista pedagógia, amely tudatosan vállalja elméletének 

forrásául s végcéljául a gyakorlatot. 

Az empirikus kutatások adnatnak pontos eligazítást 
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/a nevelés elmélete számára/ a nevelési folyamat társa-

dalmi - pszichológiai feltételeire nézve. 

Az empirikus vizsgálatok megkövetelik a fogalmak 

tartalmának pontos kifejtését, összetevőinek elemzését, 

s azoknak a műveleteknek kiválasztását, amelyek segít-

ségével mérhetők a vizsgált jelenségek. 

Vizsgálni szeretném a közösség szerkezete és a ta-

nulók kollektivitása közti összefüggést. 

A szocialista pedagógia alaptételének vallja a tevé-

kenység és fejlődés kölcsönhatásónak elvét. S miután em-

bereszmény a kollektív ember /homo collectivus/, az előb-

bi tételt a közösségi nevelés elméletébe ágyazza, s a kö-

zösségi tevékenység és a személyiség kollektivizmusának 

összefüggéséről beszél. A közösségi nevelés gyakorlatának 

legjobb művelői is ennek szellemében nevezik meg nevelő-

munkájukat: sokoldalú tevékenységi rendszert építenek ki, 

amelynek szervezésében, irányításában nindnagyobb mérték-

ben vonják be az ifjúsági önkormányzati szerveket. Ered-

ményeiket a tanulék közösségi magatartásának alakulásán 

mérik. Sokszor tapasztalják azonban azt, hogy a közös te-

vékenységnek tanulóinkra való hatása nem egységes. Mégpe-

dig azért nem, mert a tanulók nem egyformán vesznek részt 

a munkában, egyik ügyesebb, másik sutább; egy részük irá-
i 

nyitja a többieket, mások csak végrehajtanak; vannak erő-

sebb, gyengébb fízikunuak, okosabbak és butábbak; egyesek 

kényszerből, előnyök kereséséért dolgoznak, mások őszinte 

lelkesedésből, a közösség iránti odaadásból. Látjuk, hogy 
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a csoport távolról sem homogén, hanem tagolt, strukturált 

i 
egység, amelyben a közösségi tevékenység tovább strukturál-

ja a közösséget. Ujabb kapcsolatokat alakit ki a gyermekek 

között, s az egymáshoz hasonló, illetve egymástól különbö-

ző tanulók rétegeit hozza létre. 

A kollektíva minden tagja sajátos helyet foglal el e 

dinamikus kapcsolatrendszerben, a közösség szerkezetében. 

Hozzá a közösségi tevékenység hatása csakis a struktúrán 

keresztül juthat el. 

E vázolt jelenségkör ismert előttünk, pedagógusok 

előtt. Azonban a nevelés elmélete még nem tárta fel a ha-

tásmechanizmus lényegét. A pedagógiai szakirodalom megelé-

gedett a közösségi tevékenység és személyiségfejlődés vi-

szonyának eléggé általános taglalásával. Kevés figyelmet 

forditott arra, hogy az egyes gyermek milyen módon,mérték-

ben vesz részt e közösségi tevékenységben, s ez hogyan be-

folyásolja személyiségének alakulását. /Kivételt képez 

Konnikova és Novikova munkássága, ük - munkatársaikkal 

együtt - vizsgálataik középpontjába állítják a közösség 

egyénre gyakorolt hatásának tanulmányozását./ 

A közösségi tevékenység és a személyiségfejlődés ösz-

szefüggéséről szólva meg kell állapítanunk, hogy a közös-

ségi tevékenység nem egységesen hat a tanulókra. Ennek okát 

abban látjuk, hogy a kollektíva erősen tagolt csoport, s az 

egyén résztvételét a közösségi tevékenységben döntően befo-

lyásolja, hogy milyen helyet foglal el a közösség szerkeze-

tében. Mivel minden gyermek helyzete eltér némileg a másiké-
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tói, így többé-kevésbé, de eltér egymástól tevékenységük 

is . Ezért mondhatjuk tehát, hogy a közösségi tevékenység 

az egyéni tevékenységek sorozatában valósul meg, ugyan-

akkor az egyéni tevékenység tartalma, módja, intenzitása 
i 

a gyermek szerkezetbeli helyzetétől függ. így a szerke-

zet a közösségi és egyéni tevékenység közé ékelődik, a 

maga befolyásoló, módositó, közvetítő funkciójával. 

A marxista pszichológiának azt a megállapítását kell 

alapvetően figyelembe vennünk, amely szerint az egyén önön 

tevékenységének folyamatában fejlődik. Ha pedig ez így van 

akkor nem mellőzhetjük vizsgálni - a közösségi tevékenység 

hatását módosító - a közös3Ógi tevékenységben való egyéni 

részvételt befolyásoló szerkezetet. Cél, hogy vizsgálatom 

bizonyítsa a közösségi szerkezet és a személyiség lényeges 

összetevőit kifejező kollektivitásnak az összefüggését. 

Szeretném kissé elemezni a két kategóriát: a szerke-

zetet és a kollektivitást. 

Magyarországon a meglélénkült szociálpszichológiai ku 
tatások a pedagógia figyelmét is ráirányították a csoport 
i 
ugy nevezett pszichikus szerkezetének kérdéseire. A szocio 

metriai felmérések viszonylag széles körben elterjedtek, 

és velük a közösségek spontán viszonyainak többé-kevésbé 

pontos ismerete is. Felismerték ennek nagy befolyását a 

formális /hivatalos/ struktúrára, és törekvés mutatkozik 

az infbrmális és formális struktúra optimális összehango-

lására. Legtöbb kutató nem tekintette a szociometriai 

szerkezetet azonoanak a közösségi szerkezettel, egyszerű-
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on csak megelégedtek a pusztán intézményesített struktu-

ra és a spontán viszonyok egybevetésével. 

Vizsgálódásom szeretné föltárni az osztályközössé-

gek komplexebb szerkezetét. Ehhez elméleti kiinduló pon-

tokat az a szociálpszichológiai tanulmány nyújtott, amely-

ben a szerző az interperszonális viszony újszerű értelme-

zése alapján tárgyalja a csoportok komplex struktúráját.58 

Két szempontból jellemezte a csoport szerkezetét: 

1. A csoport különböző alapon történő réte-

geződését. 

2. A csoport tagjai között kialakult kapcso-

latok hálózatát. 

E két szempont természetesen keresztezi egymást. A 

gyermekek közötti /pl. érzelmi/ kapcaolatok nem követik 

szorosan a réteghatárokat, s az interperszonális kapcso-

latok elrendeződése során is alakulhatnak ki rétegek az 

osztályban /klikkek, stb./. 

A struktura deskriptív /leíró/ jellemzésekor először 

a rétegeket vette számba. Négy alapot tartott lényegesnek 

és emelt ki a közösségi szerkezet formálásában: 

1. A különböző nemű tanulók jelentését. 

2. A tanulók szociális helyzetét. 

5. A tanulók életkorát. 

4. A tanulók tanulmányi eredményét. 

Egyetértve a szerzővel, aki a harmadik tényezőt lé-

nyegesnek tartja még akkor Í3, ha a hagyományos osztály-

rendszer keretei között nagyjából azonos korú növendékek 
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járnak az osztályba. Lehet az életkor nagy jelentőségű is 

az osztályközösségben, és iedig: ha a prepubertás, illetve 

pubertás korában túlságosan nagy egyéni fejlődésbeli /bio-

lógiai, pszichológiai/ differenciák alakulnak ki a tanulók 

kőzött. Vagy akkor, ha több túlkoros tanuló jár az osztály-

ba /mint a jelen esetben vizsgált osztálynál is/. Előfor-

dulhat az is, hogy nem tudnak beilleszkedni a közösségbe.56 

A strukturális elemzés szempontjából fontos tényező 

még a nevelési - oktatási folyamat is. Az iskolai tevékeny-

ségből fakadóan a tanítás - tanulási folyamat, s a vele ösz-

szefiiggő tanulmányi értékelési rend lényeges, meghatározó 

jellegű viszonyban van a szerkezettel. 

A struktúrának legfontosabb elemét képezi az úgyneve-

zett "pedagógiai struktúra" ./fl 

"Pedagógiai"-nak nevezi, mert az alapját képező viszo-

nyulás tárgyával - a társadalmi, politikai, ideológiai el-

várásokkal - e gyerekek elsősorban pedagógiai áttételeken 

keresztül érintkeznek: az elvárások beépülnek a nevelés cél-

rendszerébe. Eme összetett fogalomkörből vizsgálatra kiemel-

jük a közösség iránti értékelő beállítódást. 

Az osztályközösség tagjai közötti kapcsolatok, amelyek 

a csoport formális szerkezetét képezik részben tudatos peda-

gógiai hatás ere .ménye /hivatalos/, részben spontán képződ-

mények • 

A formális hálózat élén a közösség választott tisztség-

viselői állnak. Az uralkodó viszonytípus a kollektíva tagjai-

nak alá- és fölérendeltségi viszonya. Ez a rendszer lehetővé 
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teszi, hogy az egyes gyermek ne kerüljön állandóan alá-

rendelt vagy vezetői pozicióba. Ennek elkerülése céljá-

ból olyan szituációkat kell teremtenünk, amelyben a ve-

zetők is kénytelenek alárendelődni másoknak s viszont. 
i 
így kialakul a közösségben az alá— fölérendeltség viszo-

nyainak struktúrája. A spontán kapcsolatok rendszerét "in-

formális"41 struktúrának nevezzük mi is. E kapcsolatok 

alapja az egymás iránt érzett rokonszenv, ellenszenv. 

Ezek az érzelmek a társak tulajdonságainak, magatartásá-

nak, egész személyiségének értékelésével átszőtt, érzelmi 

komponensek. Ennek hatására barátságok szovűdnek. A ta-

nulók kapcsolatai a tevékenységben, i l letve az egymás köz-

ti érintkezésben alakulnak. Ezek a kapcsolatok kimutatha-

tók az úgynevezett kommunikációs szerkezetben. 

A másik vizsgált kategória a kollektivizmus. Ez a személyi-
i , i 

sé«jegy az UJ tipusu szocialista ember legjellemzőbb voná-

sa. Kollektivizmus hatja át egész világnézetét, erkölcsi 

felfogását, magatartását, és ez jellemzi az emberekhez va-

ló viszonyát is. Ezért a személyiségvonós kialakítása a kö-

zösségi nevelés célja és feladata. Helytelen lenne, ha a 

közösségi nevelés nem terjedne ki az egyén személyiségének 
25 

fejlesztésére. 

Az utóbbi évtized hazai szakirodalmában több elemzést 

olvastunk a kollektivizmusról. 7. 92 

A fogalom tartalmát legteljesebben talán a nevelési prog-

ramok bontották ki /Az általános iskolai tanulók tervszerű 

nevelésének programja - Nevelési Terv/. Ezek tettek kisér-
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letet a kollektivizmus életkoronként változó tartalmának 

leírására. 

"A kollektivitás lényege - ír ja Hunyadyné - a közös-

séghez való viszonyulás, és az a tevékenység, amelyben a 

viszonyulás kifejeződik."41 

"Kollektivizmuson a személyiség viszonylag tartós be-

állítódását értjük, amely különböző szituációkban változa-

tos viselkedésre vezet." A kollektivitás fogalma így meg-

lehetősen tágra vont. Egyáltalán nem közömbös, amikor a 

kollektivitásról, mint a nevelés céljáról szólunk, hogy 

milyen az egyén közösséghez való viszonyulásának, tartós 
i 41 

beállítódásának minősége. 

A szociálpszichológia sokat foglalkozott a szociális 

attitűd fogalmával és a beállítódás mérésével 

Eszerint a szociális attitűd értékelő jellegű tudati, ér-

zelmi komponensekből ál l , s ez a meghatározás kiválóan ró 

i l l i k a közösségi viszonyulásra. Ha ilyen szempontból kö-

zelítjük meg a közösséghez való viszonyulást, akkor a 

kognitív /érzelmi/ összetevő elemzésekor a közösségi érde 

kek, célok, normák, hagyományok, szimbólumok és a társak 

ismeretéhez és értékeléséhez jutunk el. Vagyis a kollek-

tivizmus lényeges alkotó elemei azok az értékelő jellegű 

ismeretek, amelyeket a gyermek a közösségről és annak tag 

jairól szerez. Ezért kell beszélnünk a közösséghez való 

viszonyulás formálásakor a közös dolgokról, közösen tűzni 

ki a célt, alakítani a hagyományokat, s ebben az összefüg 

gésben válik rendkívül jelentőssé a társak magatartásának 
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együttes értékelése. Ugyanis a beállítódásnak é3 az érté-

keléssel átszőtt ismereteknek ez a szoros összefüggése fe l -

hívja a figyelmet a közösségi nevelésnek egyik lényeges 

kérdésére: a közösségi életfolyamatok tudatosításának fon-

tosságára.11 Igaz ugyan, hogy fen,yeget a verbalizmu3 ve-

szélye a közösségi nevelésben is, de ettől való félelmünk-

ben sem mondhatunk le a gyermeki tevékenység s a kollektí-

va perspektíváinak, konkrét feladatainak rendszeres megvi-

tatásáról. Ennél magasabb szint, amikor már az egyén képes 

magát a viszonyulást is tudatosítani. Tehát nemcsak ismeri 

és értékeli a közösséget, nemcsak pozitívan viszonyul hoz-

zá, éo nemcsak résztvesz a kollektíva tevékenységében, ha-

nem mindezt tudatosan teszi, képes kritikusan szemlélni 

társai, sőt saját maga viszonyát is közösségéhez, és azt a 

helyes irányban változtatni. 

A kollektivitásnak - mint szociális attitűdnek - másik 

tényezője a közösséghez való érzelmi /affektív/ viszonyulás. 

Az, hogy a gyermek hogyan értékeli a közösséget, kifejező-

dik az érzelmek po zitív vagy negatív minőségében. Izek az 

érzelem megnyilvánulások jelzik, hogy a tanuló 3zámára meny-

nyire fontosak vagy jelentéktelenek a kollektíva eseményei. 

Az érzelmi ragaszkodásnak /elutasításnak/ vannak különböző 

fokozatéi, s ezekből jellemző adatokat kaphatunk a tanulók 

kollektivitásáról. 

Közösségi érzés néven szoktuk nevezni az egyén pozitív 

érzelmi viszonyulását a kollektívához. Tulajdonképpen a ta-

nuló érzelmileg már magáévá teszi a közösségi célokat, nor-



- 24 -
mákat, de tudatosan még nem ismeri f e l ezek jelentőségét, 

habár saját és társai magatartását azoknak megfelelően ér-

tékeli. 

Ha már - nevelésünk folytán - ki tudjuk alakítani ta-

nulóinkban a közösségi érzést, akkor az tükröződik egymás-

hoz való viszonyulásukban is: igyekeznek sokoldalú kapcso-

latok kiépítésére, szeretik egymást, szívesen vannak együtt, 

segítik egymást, stb. A közösségi érzés eljut odáig, hogy a 

tanuló értékeli 3aját csoportja tevékenységét, büszke a si-

kerekre, ragaszkodik a csoporthoz. Példa erre, hogy isko-

lánkban a 8.b* /orosz tagozatos osztály/ osztály-létszáma 

erősen lecsökkent. Ezért, olyan elképzelés született, hogy 

a mi /B.ay/ osztályunkból tegyünk át 5-4 tanulót /önkéntes 

jelentkezés útján/. Egyik rajfoglalkozáson megbeszéltük a 

problémát, majd felhívást intéztem osztályom tanulóihoz, 

hogy ki menne át szivesen a 8.b* osztályba? Annál is inkább 

tettem ezt, mert volt több olyan tanulóm, aki alsó tagozat-

ban a 8,b/ osztály pajtásaival járt együtt, és csak az 5. 

osztályban jött ét hozzánk. A választás titkosan történt. 

Egy papírlapot kopott minden tanuló névvel ellátva, és csak 

annyit fe l l e t t ráirni, hogy igen vagy nem. Egyetlen tanuló 

sem jelentkezett még ilyen módszer mellett sem, hogy át sze-

retne menni a másik osztályba. Ezekután megfordítottam a 

kérdést, és pedig úgy, hogy azt írják fe l a pajtások, aki 

véleményük szerint jobb lenne, ha másik osztályba kerülne. 

Egyetlen név sem került a papírra így sem. Külön is beszél-

getést folytattam azokkal a pajtásokkal, akik a másik kö-
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zösségből jöttek át az 5.a/ osztályba. Mindegyik kivétel 

nélkül vallotta azt, hogy ő i t t , közöttünk érzi magát jól , 

i t t szeretne maradni. Egyik tanuló azt mondta sírva /Sz.J./ 

hogy ha neki vissza kell menni a másik osztályba, akkor töb 

bé soha nem jön iskolába! Ezen beszélgetések után az iskola 

vezetőség elvetette annak lehetőségét, hogy az osztály tanú 

lóiból 5-4 pajtást áttegyünk a másik osztályba. 

A beszélgetés során vigyáztam arra, hogy nagyobb le l -

ki megrázkódtatást ne okozzon ez a beszélgetés a közösség-

nek. Ennek érdekében előrobocsájtottam, hogy tőlük - már-

mint a tanulóktól - függ, hogy mit határoznak. Ez a kis epi 

zód is azt bizonyítja, hogy a gyermekek ragaszkodnak a kö-

zösséghez, ellenállnak, ha ki akarják szakítani őket belő-

l e . 1 0 ' 
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II. 

A vizsgálat cél.ja és hipotézise 

1. vizsgálat cél,jn 

A filozófiai, pszichológiai és pedagógiai útkeresés 

azt igazolta, hogy a tevékenységen keresztül, pontosabban 

a történelmi és társadalmi, val mint egyéni /emberi/ mun-

kában vizsgálva a személyiség alakulását, alakítását, a 

leginkább célravezető módot találhatjuk meg. 

A tevékenység egyúttal magatartás is. Az ember mun-

kafolyamatában is domináns szerep jut az ideológiai, er-

kölcsi, világnézeti töltésnek. Eizonyos vonatkozásban 

ilyenformán a tevékenység /munka, tanulás, játék/ "mindig 

emberek közötti viszony nem választható el a vi-

szonyokra gyakorolt hatásától, a viszonyokban való beillesz-

kedésnek módozataitól."65 A gyermekek közötti kapcsolatokat 

úgy kell tekinteni, mint az emberek közti viszonyok egvik-

mídozatátt melyen keresztül betekinthetünk - ha közvetett 

módon is - a fejlődő személyiség Ön- és értékmegvalósitó 

világába. 

A disszertáció, a közösséghez való kollektív beállí-

tódás fejleszthetőségét vizsgálja. 

A vizsgálat egyik módja - ahhoz, hogy jelentős nevelé-

si. oktatási eredményeket érjünk el -, kialakítani tanuló-

inkban a tanulási tevékenységet. 

A szocialista oktatás és nevelés folyamatéban felaőa-
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tunk, hogy olyan sokoldalúan f e j l e t t szocialista embert 

neveljünk és képezzünk, aki tudatosan törekszik a társa-

dalmi élet formáláséra, a természet megváltoztatására. 

Ez nagy effektivitású modern nevelést - oktatást igé-

nyel. A jelentős nevelési- oktatási eredmények elérése 

többsíkú folyamat. Ezért a tanulókban ki kell alakítani a 

magas szinvonalú tanulási tevékenységet, amely - többek 

között - fegyelmezett magatartást igényel. Az általános 

önuralom uellett, ez aktív önszabályozást is jelent a meg-

határozott normák figyelembevételével és követésével. 

A kívülről felállított magatartási normék így bel-

sővé válnak, és ezután a cselekvést, mint irtrapszichikai 

vonatkozási rendszerek irányítják. Közben kialakulnak a 

magatartási formák, amelyektől messzemenően függ a norma-

szinti cselekvés készsége. 

A beállítódás b e f o l y á s o l ja a cselekvést, a szubjektum 

gyakorlati és elméleti viszonyát az objektív valósághoz. 

Szabályszerűen alakítja az egyén viselkedési módjait,eze-

ket meghatározott irányba terel i . 

E magatartási formák bonyolult tanulási folyamatban 

sajátíthatók el, és azoknak a csoportoknak függvényében 

jönnek létre, amelyekben az emberek élnek. A tanulók egyé-

ni beállítódását lényegesen meghatározzák a csoportok vagy 

kollektívák normái, ahol a tanulók élnek ás dolgoznak. 

A beállítódás lényeges jegyei abban állnak, hogy va-

lamire irányulnak, hogy megszerzett, relatíve tartós disz-

pozíciók, amelyek konkrét szituációkban szinte kötelező erő-
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vei meghatározott reakció-készséghez vezetnek. 

Aktuális pedagógiai probléma a nevelési eredmények 

elemzése. Az elemzéseknek a megfigyelendő viselkedésből 

kell kiindulni, és annak determinánsaiig eljutni. Ilyen 

determináns többek között a beállítódás, amelyet vizsgál-

tam. 

2. A vizsgálat hipotézise 

A közösséghez való viszonyulása a tanulóknak fej leszt-

hető. A pozitív hozzáállás tendenciája az általános iskola 

8. osztályában már szignifikánsan kimutatható. A vizsgált 

osztályban olyan közösség alakítására törekedtem, amely 

képes áldozatvállalásra is egy magasabb cél érdekében. 

A hipotézis igazolásai alátamaszt.ia: 

1. A tanulói tevékenység színvonalát lényegesen 

meghatározza a tanulók tényleges magatartása. 

Ezek az összefüggések felismerhetők a vizsgá-

lat során. 

2. A tudatosításnak jelentős szerepe van a meg-

felelő kollektív beállítódás kialakulásában. 
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III. 

A vizsgált osztállyal kapcsolatos 

előzetes információk összegyűjtése 

1. Általános tájékozódás 

Az 1970-eo tanévben beiratkozott a Pécsi Tanárképző 

Főiskola Gyakorló Általános Iskola 5. a. osztályába: 37 

tanuló. Ebben az osztályban végeztem négy éven át meg-

figyeléseimet, kísérleteimet. 

Az osztályt szeretném bemutatni a kezdeti szakasz-

ban készített statisztika alapján, ahogy akkor láttam ta-

nulóimat: 

az osztály létszáma: 37 fő 100 % 

ebből f iú: 22 fő 59,45 * 

leány: 15 fő 40,55 % 

Gyakorló iskolánk alsó tagozatának 4. osztályából átvet-

tünk 28 tanulót az 5. a osztályba. A város különböző is-

koláiból került hozzánk 4 tanuló. Üt tanulót kaptunk sa-

ját iskolánk párhuzamos 4. osztályaiból /ezeket a tanu-

lókat rossz tanulmányi eredményük és nem egészen kifogás-

talan magatartásuk miatt tették át az 5. a osztályba/. Az 

idegen iskolákból jött 4 tanuló közül 3 szintén gyenge ta 

nulmányi eredményű és nem a legjobb magatartású volt. 

Osztályomban túlkoros tanuló volt 5 fő. 1 tanuló 1956-os 

születésű, négy tanuló 1958-ban született. 
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A tanulók megoszlása származás szerint: 

1. Munkás származású: 21 tanuló 56,7 % 

2. Alkalmazott: 13 tanuló 35,1 % 

3. Értelmiségi: 3 tanuló 8,2 % 

Az osztálv szülői közül: 8 párttag 21,6 % 

A testvérek száma: 

1. Nincs testvére: 9 tanulónak 24,3 % 

2. Egy testvére van: 19 tanulónak 51,3 % 

3* Két testvére van: 6 tanulónak 16,3 % 

4. Három testvére van: 2 tanulónak 5,4 % 

5. Négy testvére van: 1 tanulónak 2,7 % 

2. Ismerkedés ft qsaláddal 

A tanulók értékorientélésának, e fontos nevelési cél-

nak megvalósítása a feltételek és meghatározó tényezők 

egész sorának feltárását, és folyamatos figyelemmel kísé-

rését igényli. Vizsgálatot folytattam a tanulók családi 
79 

környezetének megismerése érdekében. 

A közösségi nevelés magja,a család. I t t jelentkeznek 

először az érzelmi, értelmi hatások. Egyéni törekvéseik is 

i t t mutatkoznak meg általában a legjobban. Elképzelhetet-

len a tanulók személyiségének megismerése a családi élet 

megfigyelése, a szülőkkel való jó kapcsolat kiépítése nél-

kül. 
A család megismerése fokozatosan történt. Iskolánk-
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ban már hagyománnyá vált, hogy az uj ötödikes osztályfőnö-

köket, már az előző tanév második félévének elején bizzuk 
i 

meg az osztályfőnöki feladattal. így teljes félév áll a 

nevelő rendelkezésére, hogy ismerkedjék jövendő tanítványai 

val. Mód nyílik a jövendő osztályfőnöknek tanítási érék lá-

togatására a 4. osztályban, együttlétre, együttműködésre is 

kolai rendezvényeken /kiránduláson, ünnepélyeken/ jövendő 

osztályával. Kapcsolatot építhet ki a 4. osztályt vezető pe 

dagógussal is. Konzultálásaik lehetővé teszik az új osztály 

főnök számára, hogy információkat gyűjtsön a gyermekekről. 

A 4. osztályosok utolsó szülői értekezletén a jövendő osz-

tályfőnök is részt vesz. Ekkor mutatja be a 4. osztályt ve-

zető pedagógus az új osztályfőnököt a szülőknek. Az ismer-

kedés után az új osztályfőnök röviden közli eddigi észrevé-

te le i t , tapasztalatait a szülőkkel, és útmutatást nyújt a 

nyári szünidő célszer^ felhasználása, az aktív pihenésre 

vonatkozólag. Ezzel mintegy felkészíti a szülőket, i l letve 

a szülőkön keresztül a tanulókat az 5. osztályba való lépés 

re. 

Mivel a szülőket már ismeri az osztályfőnök, így nincs 

akadálya annak, hogy megkezdje az egyes családok közelebbi 

megismerését is. Ennek régóta elfogadott módja: a családlá-

togatás. Ötödik osztályban az első családlátogatás legfőbb 

célja az ismerkedés. Természetesen a családlátogatásnak sok 

féle célja lehet és van is, de ezek közül mindig a legfon-

tosabbat, a legaktuálisabbat jelöljük fő feladatnak. 
A csalódlátogatásra minden osztályfőnöknek módszeresen 
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fe l kell készülni. Mindig azt a módszert kell alkalmaz-

ni, ami a legjobban megfelel a kitűzött célnak. A kapott 

információkat a látogatás után úgy kell elrendezni, hogy 

azok a továbbiakban jól felhasználhatók legyenek. Az el-

ső /ismerkedő/ látogatás után ki tudjuk bővíteni az osz-

tályképet a többi - a nevelő számára fontos - statiszti-

kai adattal a sok más információ mellett. 

A szülők munkavállalás szerinti megoszlása: 

1. Mindkét szülő állásban van : 25 fő 74,1 % 

2. Az anya otthon vállal munkát: 2 fő 6,4 % 

5. Az anya nincs állásban : 6 fő 19,5 % 

A szülők egymáshoz való kapcsolata: 
\ - ; 

1 . R e n d e z e t t k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t 1 7 c s a l á d 5 4 , 9 % 

é l 

2 . E l v á l t a k a s z ü l ő k : 3 c s a l á d 9 , 7 % 

5 . R e n d e z e t l e n k ö r ü l m é n y e k k ö -

z ö t t é l / i t a l , atb./i 1 1 család 5 5 , 4 % 

C s a l á d o n b e l ü l k i f o g l a l k o z i k a t a n u l ó v a l ? 

Megoszlás: f iú % leány % Összesen % 

1. Mindkét szülő: 4 fő 25,5 4 fő 28,1 

2. Csak az anya : - - 1 fő 7,2 

8 fő 25,8 

1 fő 5,5 
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Megoszlás: f iu % leány % Összesen: % 

3. Csak az apa: 4 f6 23,5 1 fő 7,2 5 fő 16,1 

4. Nngyszülők: - - -

5. Önállóan tanul: 9 fő 53,0 8 fő 57,1 17 fő 54,8 

Érdemes felf igyelni, hogy 11 tanulónál /35,4 %/ nincs ren-

dezett családi kapcsolat. Ezekben a családokban keveset 

vagy egyáltalán nem törődnek a gyermekkel. Ennek legfőbb 

oka ezeknél a családoknál, hogy az apa iszákos, brutális, 

jó szó helyett a verés van napirenden. Még a rendezett 

családi körülmények között élő gyermekeknél is van problé-

ma. Igaz, hogy i t t a nyugodt légkör biztosítva van, tö-

rődnek Í3 a tanulóval, de ez a törődés csak testi, egész-

ségi vonalon jelentkezik. Sajnos a tanulók legtöbbjénél /3 

kivétellel/, a szülők nem tudnak segíteni az iskolai f e l -

adatoknál, tanulásnál. A tanulók nagyrésze ilyen vonatko-

zásban ingerszegény környezetből származik. 

Kihez fordul a gyermek bizalomra!? 

1. Az édesanyához : 8 fő 25,8 % 

2. Az édesapához : 3 fő 9,7 % 

3. Mindkettőhöz : 6 fő 19,3 % 
4. Testvéréhez : 1 fő 3,3 % 
5. Iskolatársához : 10 fő 32,2 % 
6. Nincs bizalommal 

senkihez : 3 fő 9,7 % 
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Az előző felmérést a 7. a osztályban végeztem. 

3. A tanulók tanulmányi eredményeinek vizsgálata: 

A negyedik osztályban elért tanulmányi eredményük a kö-

vetkező volt: 

Tanulmányi A tanulók részaranya %-ban 
teljesitményük: 

fiu % leány % Együtt: % 

4,1 -- 5 : 10 fő 45,5 9 fő 60,0 19 fő 51,4 

3,1 -- 4 : 8 fő 36,3 5 fő 33,3 13 fő 35,19 
2,1 . - 3 : 4 fő 18,2 1 fő 6,7 5 fő 15,5 

Bukott tanuló nincs az osztályban, Az iskolai társas 

helyzetben az alapvető értékelési mező a tanulmányi te l je-

sítmények világa. "Az intézményes értékelési rendben el-

foglalt személyes helyzet kitüntetett fentosságu a szemé-

lyes kapcsolatok közvetítésében."08 

Mint az i t t feltüntetett adatok is mutatják, tanuló-

imnak több mint a fele, a 4. osztályt 4 egész fe let t i ta-

nulmányi eredménnyel végezte e l . Az osztály átlagos tanul-

mányi eredménye 3,9 volt. Számszerűleg ugy tűnik, hogy a 

tanulók tanulmányi eredménye jó. Azonban ez korántsem volt 

így. Véleményem szerint az alsótagozatból hozott osztály-

zatok nem voltak elég reálisak. Még ha figyelembe is vesz-

szük az 5. osztály átmeneti nehézségeit, a fokozott igénye-

ket és erőfeszítéseket, akkor is nagy a visszaesés, amint 

azt az év végén elért eredmények bizonyítják. 
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Osztályom tanulmányi eredménye az 5» a osztályban az év 

végén : 3,53 

6.a oszt.: 3,66 

7.a oszt.: 3,51 

8.a oszt.: 3,68 

Közben az osztály létszáma 37 főről 31 főre, majd a 8. osz-

tályban 29 főre csökkent. 

Feladatul tűztem ki, hogy fokozni kell a tanulóknál a 

munkához, a tanuláshoz való készségesebb hozzáállást. 
i 

Tanulócsoportokat szerveztem. így elértem azt, hogy a 

tanulásban kimondottan periférikus tanuló nincs, mindegyik-

nek van csoporttársa, akihez fordulhat segítségért tanul-

mányaihoz. 

A továbbiakban jellemezni kivánom röviden tanulóimat. Nevek 

említése helyett csupán szómokkal hivatkozom rájuk. 

Központi szerepet tölt be tanulás terén a fiúknál a 

3-as számmal jelzett tanuló. Jó tanuló, amellett jó közös-

ségi embernek is indult. Társai szeretik, csendes, kellemes 
i i 

modorú, segítőkész. Egyik társa így nyilatkozik róla: "Jó 
barátomnak érzem, kölcsönösen ki tudjuk egymást segíteni." 

Egy másik pajtás így nyilatkozik: "Jól érti azokat a tárgya-

kat, amelyeket én nem tudok, ás jól el tudja magyarázni." 

Másik központi személy a fiúknál a 4-es számú tanuló, ü is 

jó tanuló és jó sportoló is . Társai kedvelik. Ő a másik,aki 

vezető lehet. Osztálytársai így szolnak róla: "Tud nekem se-

gíteni!" Vagy: "Öt éve járok vele együtt, és mindig segített 

nekem." 
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A fiuknál nemcsak a két legjobb tanuló köré csopor-

tosulnak a pajtások, hanem központi szerepet töltenek be 

/ha időszakosan is/, a testi erőfölénnyel rendelkező paj-

tások, igy a 7-os, 11-es, 13-as tanuló. Ezen tanulók köz-

ponti szereplése nem állandó, inkább csak egy-egy produk-

ció után lép f e l , mint pl. a meccsen való aktív részvétel 

után /gólszerzés/. 

A lányoknál jobb a helyzet. I t t inkább a jó tanulók 

köré csoportosulnak a többiek. Ilyenek: a 25-ös, 21-es, 

20-as, 30-as, 31-es számú tanulók. Az osztály véleménye 

is általában megegyezik róluk, igy nyilatkoznak, pl. : "tfa-

gyon rendes, okos lány és jól tud magyarázni." Vagy " . . . . 

azért tudunk együtt tanulni, mert tudásunk körülbelül meg-

egyezik." 

A tanulók kapcsolata a tanulásnál a következő: 

A jó tanulók egymással kölcsönösen valasztják egymást,mint 

pl. a 4-es és a 3-as tanuló 

az l-es és a 13-as tanuló 

a 20-as ée a 21-ee tanuló 

a 21-es és a 25-ós tanuló 

A közepes tanulmányi eredményt felmutató 
I 

választják társnak a tanulásban: 

az 5-ös és a 11-es tanuld 

a 8-as és a 9-e3 tanuló 

a 18-as és a 24-es tanuló 

tanulók is egymást 

W 
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Olyan kapcsolat is kialakult a tanulók között, ahol 

a gyengébb tanuló ragaszkodik a jobb tanulmányi eredményt 

elért tanulóhoz, de megfordítva is fennáll a helyzet,hogy 

a jó tanulmányi eredményt mutató tanuló szívesen választ 

gyengébb tanulmányi eredményű tanul t tanulópórjának.Erre 

igen szép példa a 19-es és a 30-as számú kapcsolata. 

4. A tanulók olva30tt3ágénak vizsgálata: 

A tanulók olvasottsógót a kezdeti szakaszban könyv-

táruk állományának felmérésével, tehát csak mennyiségileg 

tudtam elvégezni, 
i 
így a következő képet mutatta a felmérés: 

A könyvek száma Fiu % Leány % Együttesen: % 

0 7 fő 32 2 fő 13,3 9 fő 24,0 
1 -• 10-ig: 2 fő 9 1 fő 6,7 3 fő 9,5 

11 -- 20-ig: 2 fő 9 1 fő 6,7 3 fő 9,5 
21 -- 30-ig: 7 fő 32 2 fő 13,3 9 fő 24,0 

31 -- 40-ig: 1 fő 4,5 - 1 fő 2,5 
41 -- 50-ig: 2 fő 9 3 fő 20,0 5 fő 13,0 

51 -- 60-ig: 1 fő 4,5 2 fő 13,3 3 fő 9,5 
61 -- 70-ig: - - 1 fő 6,7 1 fő 2,5 
71 -- 80-ig: - - 2 fő 13,3 2 fő 5,0 
81 -- 90-ig: — — 1 fő 6,7 1 fő 7,5 
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Szomorú képet mutat, hogy az osztály tanulóinak 24 %-

ban nincs egyetlen könyve sem. Ezek a tanulók nem szeretik 

a könyvet,nem is olvasnak szívesen, 3 ez sajnos megmutatko-

zik a tanulásukban, i l letve az ott elért eredményükben 

is . 

Feladatul tűztem ki a könyvek megszerettetését. Bevon-

tam munkámba magyar szakos kartársamat ie, aki osztályom-

ban tanította a magyar nyelv és irodalmat, ő magyar óráin 

tűzte ki távolabbi nevelési feladatul a könyv megszerette-

tését, én pedig az osztályfőnöki órán foglalkoztam ezzel a 

kérdéssel. Az osztályfőnöki óra anyagóból az egyik követlen 

téma volt: Mit tudsz a könyvekről? A könyvesboltból kértem 

37 db könyvtájékoztatót /lehetőleg azonosakat/. Ezek mellett 

vittem az osztályfőnöki órára még olyan könyveket is szem-

léltetésre, amelyek megfelelnek az 5. osztályos tanulók ér-

deklődésének és életkori sajátosságainak. Megismertettem 

tanulóimat a tájékoztató alapján, hogy abból mit és hogyan 

lehet kiolvasni. Vizsgáltuk, hogy hogyan keressük meg a ben-

nünket érdeklő könyveket, majd bemutattam egy-két érdekes 

könyvet is . Ugyanakkor a magyartanár segítségével az egyik 

őrs felkészült egy részlet bemutatásával Gárdonyi "Egri csil-

lagok" cima müvéből. Az osztályfőnöki órát követő rajfog-

lalkozáson látogatást tettünk az iskola könyvtáróba, ahol 

a tanulók tájékoztatót kaptak a könyvtár jelentőségéről, 

használatóról, stb. 
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5. A hátrányos és nehezen nevelhető tanulok felmérése 

az osztályban: 

Az osztály tanulói között többen vannak, akik a nehe-

zen nevelhetők és sok tanuló van, akit a hátrányos helyze-

ti! tanulók közé kellett sorolni. 

Tanuló Fiú % Leány % Együttesen:% 

Nehezen nevelhe-
tő: 

Hátrányos hely-
zetű: 

11 fő 50,0 

13 fő 59,0 

5 fő 33,0 

7 fő 46,6 

16 fő 43,2 

20 fő 54,0 

A számok is azt mutatják, hogy van tennivalónk ezen a 

területen is. egyetértve Rubinsteinnel: "A gyermeket oktat-

va nem arra törekszünk, hogy azt a stádiumot vagy szintet 

rögzítsük, amelyben a gyermek van, hanem, hogy segítsünk 

neki abból a stádiumból a következő, a magasabb felé halad-

ni. Ebben az előremozgásban tanulmányozzuk a gyermeki pszi-

chikum fejlődési törvényszerűségeit."^' 

6. Előzetes vizs/rálati eljárások alkalmazása 

A pedagógiai jelenségek komplexitása, a valóságnak 

megfelelő /adekvát/ kutatás megköveteli a különböző mód-

szerek együttes alkalmazásét, kombinációját.48 Számos ta-
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p a s z t a l a t a l a p j á n m e g g y ő z ő d é s s é l á l l í t h a t o m , h o g y a z e r e d -

m é n y e s n e v e l ő m u n k á h o z s z ü k s é g e s a t e r v s z e r ű s é g , a f o l y a m a -

t o s s á g . E l s ő l é p é s v o l t o l y a n h e l y z e t t e r e m t é s e , k i a l a k í -

t á s a , n o g y a t a n u l ó k t e v é k e n y s é g e v i z s g á l h a t ó l e g y e n . M e g 

k e l l e t t s z e r v e z n i m a g á t a t e v é k e n y s é g e t , a t e v é k e n y s é g k ö -

z ö s s é g i j e l l e g é t , a f e j l ő d é s e l ő f e l t é t e l e i t é s a v i z s g á l ó -

d á s r a l e g a l k a l m a s a b b m ó d s z e r e k e t . 

Többféle m ó d s z e r t alkalmaztam: végeztem megfigyelése-

k e t , f o l y t a t t a m e g y é n i é s c s o p o r t o s b e s z é l g e t é s e k e t , t a -

nulmányoztam egy-egy adott helyzetben a magatartásukat in-

tézményen belül, intézményen kivül, a munkához való viszo-

nyukat, átnéztem munkafüzeteiket, óralátogatásokat végez-

tem. ezenkívül vizsgálatot folytattam az osztályon belüli 

interperszonális kapcsolatoknak, s az e kapcsolatok kereté-

hen kialakuló kölcsönös befoljrúsolás jellegének és tenden-

ciáinak megismerésére. Nem utolsó sorban, folyamatosan nyo-

mon követtem az osztály tanulóinak személyiségfejlődését', 

hogy az abban bekövetkező változásokat időben felismerjem. 

Mert "a módszerek kombinációjában meghatározó szerepet ját-

szanak azok a kieérleti felad atnel.yzet ok. amelyek lehetővé 

teszik a személyiség erkölcsi és jellembeli tulajdonságai-

nak - mint bonyolult szintetikus képződményeknek - dinamikus 

megnyilvánulási formákban való tanulmányozását."24 

Megfigyelés: 

kz a módszer időben megelőzte az 5. osztályba lépés 

kezdetét. Leendő tanítványaimat igyekeztem megismerni már 
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a 4. osztályoan. Megismerésük céljából felvettem a kapcso-

latot a 4-es osztályvezető kartárasai, akitől értékes in-

formációkat szereztem. A félév folyamán t^bb órájukon hos-

pitáltam, így képet nyertem - ha vázlatosan is - tanulmányi 

munkájukról. Lészt vettem egy-két alkalommal kiadoboa fog-

lalkozáson is, ahol játék közben figyelhettem meg a tanuló-

kat. megfigyelésem részben az egyes tanulókra irányult»rész-

ben az egész csoportra. A tavaszi szülői értekezleten meg-

ismertem jövendő tanítványaim szüleit. Ezután előzetes csa-

ládlátogatást is tettem a jövendő 5. osztályos tanulóknál. 

Megfigyeltem közvetlen környezetüket és a családtagok egy-

máshoz való viszonyát, minderről feljegyzést készítettem. 

Beszélgetés: 

A megfigyelés mellett a beszélgetés volt a leggyakrab-

ban használt módszerem. A kezdeti időszakban - adatgyűjtés 

érőekében - sokat beszélgettem az alsó tagozatos nevelővel, 

szülőkkel, nagyszülőkkel és nem utolsó sorban a gyerekekkel 

Tudni szerettem volna, hogy a családon belül eddig milyen 

nevelést kapott a gyermek, milyen alapról indulhatok el, és 

milyen helytelen szokást, esetleg szokásokat kell kiküszö-

bölnöm. Tudni szerettem volna, ki a gyermek barátja, kihez 

vonzódik, hogy eldönthessem hogyan értékeljem, irányítsam 

érzelmi megnyilvánulásait. 

Minden lehető alkalmat megragadtam a gyermekekkel való 

beszélgetésre. Ez nem volt nehéz, mert a gyermekek is igény 
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lik a velük való beszélgetést. Ilyenkor sok értékes 

adatot kaptam igényükről, kívánságukról, érdeklődésük-

ről, vágyaikról, törekvéseikről, általában egész érzel-

mi életükről. 

A beszélgetések történtek spontán módon is, de leg-

többször előre meghatározott célokat igyekeztem általuk 

megközelíteni, felderíteni /pl. a rajtitkár választása 

előtt, stb./. 

Egyéni és csoportos formában is végeztem beszélge-

téseket. Sok egyéni beszélgetést folytattam - különösen 

az első időszakban - a magatartásuk miatt problematikus 

gyermekekkel. Csoportos beszélgetésre került sor pl. va-

lamely pozitív eredmény elérésével kapcsolatban, egy jól 

előkészített rajfoglalkozás után, stb. 

Fftlmérés /kérdőív/: 

Az ötödik osztálytól kezdve rendszeresen végeztem 

írásbeli felméréseket. Többek között ilyen kérdésekre is 

szerettem volna választ kapni: "Milyennek ismered magad? 

Ki a példaképed? Ki a barátod? Mi szeretnél lenni? stb." 

A válaszokból mindig feljegyzést készítettem, azokat érté-

keltem. Nagyon hasznosak voltak számomra, mert feltárták 

a gyermek erkölcsi Ítélőképességének fokát, tudattartal-

mát, és segítettek személyiségének helyes megrajzolásában 

és fejlesztésében. 

Milyennek ismered magad? /Önjellemzés/ címmel írtak 

rövid kis fogalmazványt tanulóim. Utasításként annyit be-
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széltem meg velük, hogy Írják le külsejüket először, az-

után Írják le a jó vagy a kevésbé jó /rossz/ tulajdonsá-

gaikat, s végül fejtsék ki, milyenek szeretnének lenni. 

Az iskolai osztály keretében kitűnő alkalom nyílik 

minden tanuló számára az alapos önmegismerésre, amelyet 

folyamatos feladattá kell tennünk. A modern lélektan a 

lelki higiéné egyik fő feltételének tartja, hogy hiteles 

önarcképet tudjunk magunkról kialakítani. Lewin szerint 

az emberi pszichikum egészséges működésének egyik fe l té-

tele, hogy az önmagunkról alkotott kép valójában megegyez-

zék azzal a képpel, amelyet mások alkotnak rólunk. Az ön-

ismeret olyan feladat számunkra, amelynek az iskolai ok-

tató-nevelő munkából soha sem szabad hiányoznia. 

Szeretném bemutatni Sz. J. tanuló fogalmazványát: 

Én magas, nyúlánk, szőke hajú, kék sze-

mű fiú vagyok. Azt szokták mondani rám, 

hogy jóképű gyerek. 

Szívesen megcsinálom az iskolai házi f e l -

adatot, de a szóbeli leckét nem mindig 

tanulom meg. Ha tudok, segítek a rosszabb 

tanulókon és a bajbajutottakon. Barátaim-

mal szemben igazságosabb vagyok,mint kel-

lene. Ha lehet, magamról elhallgatom az 

igazat. Nem vagyok határozott mindig, né-

ha elhanyagolom a határozottságot. Elha-
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nyagoltam a határozottságot, mikor föld-

rajz tanulás helyett "A fehér törzsfőnök" 

cimű könyvet olvastam. A szabályokat nem 

mindig tartom meg, mert óra közben nem 

fegyelmezem magam. Viselkedésem hiányos. 

Szeretnék határozottabb lenni, Jó lenne, 

ha nem feledkeznék meg magamról. 

Elemzés: 

Sz. J. ebben az évben /5. osztályban/ került isko-

lánkba. Faluról jött. Sokat nem tudtam róla előző iskolá-

jából. Kissé szertelennek, figyelmetlennek ismertem meg, 

de láttam, tele van jószándékkal. Családlátogatás alkal-

mával teljesebb kép alrkult ki róla. Édesapja villanysze-

relő az egyik üzemben, édesanyja adminisztrátor egy vál-

lalatnál. J.-nek van egy kisebb testvére. A nagymama van 

otthon a gyermekekkel, aki látogatásomkor elmondta /a szü-

lők később értek haze/, hogy J.-t nem szereti az édesapja. 

Mindenért ő kap ki /valóban a hátán látszottak is nem egy-

szer a sz í j nyomai/, semmit nem akar megvenni J. számára, 

még a legszükségesebb iskolai felszerelést sem. Ezt az 

édesanya vásárolta meg-az apa tudta nélkül - i l letve anél-

kül, hogy az apa beleegyezését adta volna. Ennek az áldat-

lan állapotnak az oka a nagymama szerint az, hogy J. házas-

ságkötésük után rögtön megszületett. Az apa mintegy őt - a 

gyermeket - okolja azért, hogy neki meg kellett nősülnie. 
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A nagymama nagy szeretettel beszél unokájáról. Sok jó 

tulajdonságát említi, így pl. udvariasság, szol álatkész-

ség. Később beszéltem a szülőkkel is. Az apa külön neve-

lési elveket, módszereket ál l í tott f e l ezzel a gyermeké-

vel kapcsolatban. Igen sok beszélgetés eredménye lett, 

hogy később már nem verte meg, sőt a 7* osztályban már 

arról számolt be J., hogy apja foglalkozik vele, együtt 

mennek dolgozni a kertbe stb. 

Közismert a kettős nevelés alatt álló gyermek prob-

lémája. Hosszú és fáradságos munka előzi meg azt a ke-

vés eredményt is, ami tapasztalható az ilyen tanulók ne-

velése terén. 

Nagyon érdekelt, szerettem volna megtudni, hogy 

van-e tanulóimnak példaképe? Tájékozódást a 6. osztályban 

az egyik kötött osztályfőnöki téma keretében kaptam, 

amelynek anyaga: Példaképeim. Az órát megelőzően Írásbe-

l i feladatként rövid választ kértem tanulóimtól a kérdés-

re: Ki a példaképem, és miért ót választottam? Fontosnak 

tartottam, hogy tanulóim példaképet válasszannk maguknak, 

mert ha az megfelelő, akkor annak követése nagy szerepet 

játszik az ember életében, személyiségének alakulásá-

ban. 

Bemutatom e témával kapcsolatban H. L. fogalmazvá-

nyát: 

Az én példaképem az apukám. Azért is ő, 
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mert jól dolgozik, kétszer is elnyerte 

a "Kiváló Dolgozó" cimet. Jó hírnevet, 

megbecsülést szerzett a munkahelyén. A 

szavát mindig megtartja. Mindent meg-

csinál, amit elhatároz. Ilyen szeretnék 

lenni én is• 

Elemzés: 

H. L. jól kiegyensúlyozott, harmónikus családból szár-

mazik. A 3Zülők dolgoznak: édesapja a vasútnál, édesanyja 

pénztáros. Két nagyobb fiútestvére van, de 6 - habár a leg-

kisebb a családban - nincs elkényeztetve. Otthonuk ren-

des, tiszta. A két kisebb fiúnak külön szobája van. Csa-

ládi nevelésük pozitív, A család mindent közösen megbeszél. 

Bevonják L.-t is a gazdasági tervezésbe, örömben, bánatban 

osztozik a családdal. Egész magatartáséra jellemző a ki-
i 

egyensulyozo ttság• 

Sz. B, fogalmazványa a következő a té-

mával kapcsolatban: 

Énnekem a nagyapám a példaképem. Amit 

akar, azt mindent megcsinál. Nála lehe-

tetlen nincs. Én szeretnék olyan jószívű 

lenni, mint ő. Azért is jószívű, mert 

nekem adta a csinda motort. 
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Elemzés: 

Sz. B. családi körülményei rendezetlenek. Édesany-

jának öt gyemé ke van. Mindegyik gyermeknek más az apja. 

B. a családban a harmadik gyermek. Nem sokat törődnek 

vele. Sok jót nem hall otthon. Irányítása, nevelése csak 

durva szavakkal történik. 

Az 5. osztályban, amikor először szólítottam i ly-

képpen: "Kisfiam, hozd ide a füzeted!" - csak mosolygott 

és nem mozdult. Megkérdeztem tőle: "Mit mosolyogsz?" - ő 

azt válaszolta: "A tanár néni azt mondta: kisfiam!" 

- "Édesanyád hogy szólít téged?" - kérdeztem. Erre így 

válaszolt: "Az én anyukám csúnyán szokta mondani nekem, 

hogy menjek ide, vagy oda." - Később észrevettem, hogy B. 

kereste az alkalmat, hogy szóljak hozzá, megszólítsam, 

kérdezzek tőle valamit. Annyira hálás volt minden jó szó-

árt. Talán még soha nem találkoztam senkivel, aki ennyire 

várta volna, hogy szeressék. 

Megismerkedtem B. nagyapjával is, aki tőle telhetően ta-
i 

Ián még kedves is volt. Ugy gondolom, hogy ez volt az oka 

részben, hogy B. őt választotta példaképének. 

Az általános iskola 5.- és 6. osztályában kizárólag 

a konkrét, érzékletes példaképen keresztül lehet csak az 

értékorientálást megvalósítani. Később a 7. és főleg a 8. 

osztályban már nem kötődnek annyira konkrét modellhez, 

hanem meghatározott tulajdonságok és magatartásmódok 



hanem meghatározott tulajdonságok és magatartásmódok 

együttesét fejezi ki az eszményképük. Ilyen pl. a kom-

munista erkölcsi eszmény. Ezek az eszmények már nem az 

értékrend bizonyos, a magatartás szférájában megjelenő 

komponenseit irják le, ragadják meg. Ezek már valóban 

értékek a maguk fogalmi tisztaságában. Nekünk nevelőknek 

feladatunk megmutatni a helyét, szerepét az olyan konk-

rét, személyhez kötött eszményeknek is, akik pozitív ma-

gatartásmódokat mutatnak, s a velük való azonosulás vá-

gya értékes eredményeket hozhat az egész kollektíva te-

vékenységében. 

Még egy írásbeli felmérést szeretnék bemutatni,ame-

lyet azért végeztem el, hogy tájékoztatást nyerjek arra 

vonatkozóan, hogy tanulóim milyennek képzelik el a saját 

jövőjüket. Egyáltalán van-e, és milyen elképzelésük van 

saját jövőjüket illetően. 

A következő címmel Írattam egy kis fogalmazványt: 

"Milyennek képzelem az életem husz év múlva?" 

A következd utasítást adtam a fogalmazvány meg-
i 

Írásához: írjátok le, hogy képzelitek el az életeteket 

husz év múlval - Gondolkodjatok azon, hogy szeretnétek 

élni akkor, és azt írjátok lel Ebben a fogalmazványban 

szerepeljenek természetesen terveitek a tanulásról, a mun 

káról, az életmódról, jövendő családotokról vagyis minden 

ről, amit szeretnétek megváló sítanil 
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Bemutatom S. J. fogalmazványát: 

husz év múlva én már 34 éves leszek. Egy erdő 

közepén fogok élni, ahol én leszek az erdész, 

kieisnősülök, és lesz két fiam. A munkámat na-

gyon lelkiismeretesen végzem el . Mindennap vé-

gigjárom az erdőt. Mikor fáradtan hazafelé me-

gyek, kisebbik fiam elém szalad, s együtt me-

gyünk be a házba. A feleségem jó vacsorával 

vár. A család együtt tölti az estéket. MÍg fe-

leségem leszedi az asztalt, én a nagyobbik 

fiamat kikérdezem a másnapi leckéből. Ezután 

együtt nézzük meg a TV híradót. 

Nagyobbik fiamnak veszek egy póni lovat, hogy 

azon menjen az iskolába, mert a város kicsit 

messze van. A lovat otthagyja az unokanővérem-
i 

nél, aki a város szélén lakik. így telnek majd 

napjaim húsz év múlva. Ahhoz,hogy ez mind meg-

valósuljon, még nagyon sokat kell tanulnom. 

Nagyon szeretném, ha felvennének /Sopronba/ az 

erdészeti szakközépiskolába. 

Elemzés: 

J. elvált szülők gyermeke, aki nagyon vágyik az ott-

hon melegére. Édesanyja keveset tud vele foglalkozni,mert 

késő estig dolgozik. Ezért a tanuló sokat van egyedül.Ta-

nulmányi eredménye jó. Sikerült bejutnia az erdészeti 
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szakközépiskolába. Vágya egyrésze már teljesült. Van rá 

remény, hogy elképzeléseit valóra váltja. 

Sok egyéni beszélgetést folytattam J.-vel. Ezek a beszél-

getések meghittek, bizalmasak voltak: őszintén nyilat-

kozott meg céljairól, törekvéseiről. Ezt úgy értem el ná-

la - egyébként minden tanulómnál -, hogy olyan magatar-

tást tanúsítottam velük szemben, hogy megnyerjem bizal-

mukat. Érezték, hogy bizhatnak bennem, látták tenniaka-

rásomat, segítő készségemet, és ők szívesen fordultak hoz* 

zám gondjaikkal»problémáikkal, igényelték a velem való be-

szélgetést. 

Összefoglalva: 

E vizsgálatok alkalmazása 3orán felmerült a tanulók 

erkölcsi tudatosságának vizsgálata. Az elemzés során meg-

állapítható a tanuló erkölcsi színvonala, sőt mód nyílik 

az ezen alapuló viselkedésmódok felmérésére is. Ha ismer-

jük a tanuló elképzeléseit a jövőre nézve, irányithatjuk 

az ehhez való beállítódását. Fel kell figyelnünk, ha ja-

vulás vagy visszaesés mutatkozik a tanuló magatartásó-
i 

ban. Ha vizsgálatunk nem marad öncélú, akkor vélemé-

nyem szerint a jövő tervezésének tudatos volta fejlesz-

ti a tanuló pozitív hozzáállását a cél eléréséhez. 

Vizsgálataim során lényegesnek tartottam a megfigye-

lések, beszélgetések, félmérések beiktatását. E gazdag és 

sokoldalú tényanyag elemzése biztos alapot ad a további 
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vizsgálatokhoz. Tudnom kell, hogy tanulóim milyen szin-

ten vannak az Hönismeret"-et illetően-. Ez nagyban megha-

tározza további fejlődésük irányitásót. Célom egyike volt, 

hogy tanulóim eljussanak az önértékeléshez, majd tovább 

menve, másoknak objektív értékelésére legyenek képesek. 



- 52 -

IV. 

A vizsgálat módszerei 

1. A magatartás vizsgálata 

A közösséghez való viszonyulás mellett a kollektiviz-

mus másik összetevője, az a magatartási forma, tevékenységi 

mód, amelyekben az egyén közősségi beállítódása megnyilvá-

nul. 

Ezek elemzését megnehezíti az a tény, hogy valamely 

viselkedési mód nem pusztán az egyén beállítódásának követ-

kezménye, hanem annak a konkrét szituációnak is, amelyben 

a tevékenységre sor kerül. A kollektív beállítódásnak meg-

felelő tevékenység je l i önzésekor fe l kellene sorolni a le-

hető tipikus szituációkat is. 

Nehezíti a helyzetet, hogy a beállítódásnak többféle 

magatartási forma felel meg. 

Először meg kellett ismernem, hogy osztályom tagjai 

/egy tagja/ mennyire ismerik és értékelik az osztály kö-

zösségi életét /tanítási órán/ társadalmi munkában stb./, 

és a közösségi élet különböző helyzeteihez hogyan viszo-

nyulnak, i l letve a különböző helyzetekben hogyan viselked-

nek. 

Pro bléma fel vet és: 

Igen fontos pedagógiai probléma a nevelési eredmények 

elemzése. Először a viselkedésből kell kiindulnom, és az 
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elemzése. Először a viselkedésből kell kiindulnom, és az 

elemzésükben eljutni annak determináltságáig /meghatározó 

tényező/. Ilyen determináns a beállítódás is. Az egzakt 

beállítódás - elemzés eredményei a beállítódás változást 

célzó pedagógiai ráhatások előfeltételei lehetnek. 

Az első három évben /az 5« a 6. és a 7. osztályban/ arra 

törekedtem, hogy tanulóimat ráneveljem úgy önmaguknak, 

mint másoknak /osztálytársak/ objektív értékelésére. 

A személyi értékek kialakulásában fontos közvetítő 

mozzanatot jelent az úgy nevezett önértékelés mozzanatá-

nak megjelenése. Az önértékelés kialakulása rendkívül bo-

nyolult folyamat. Amikor a gyermekben kialakul önmagá-

nak, mint szubjektumnak. vagyis mint megismerő és cselek-

vő, környezetével aktív viszonyban lévő énnek tudatosítá-

sa, ez egyszersmind potenciálisan magában re j t i ennek az 

énnek, képességeinek, tulajdonságainak valamilyen értéke-

lését is. 

Mead dolgozta ki - Cooley kutatásait folytatva - az 

úgynevezett "tükör én" elméletet. Mead szerint a környe-

zettel való interakció folyamátában tanulja meg az egyén 

önmagát, mint szubjektumot szemlélni, vagyis a különböző 

viselkedésmódjaira, teljesítményeire kapott szociális rea-

gálások, elmarasztalások vagy elismerések nyomán alakul ki 

benne az a meggyőződés, hogy az e viselkedéseket kiváltó 

magatartása, vagy e magatartósokban kifejeződő tulajdonsá-

gok hogyan értékelendők, elismerésre méltóak vagy elítélen 

dők. Ehhez az szükséges, hogy /környezetünk reagálását mér 
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tékadónak tekintsük/ a környezet reagálásaihoz viszonyitsuk 

önmagunkra vonatkozó Ítéleteinket. Ilyen vonatkozási cso-

port volt nálunk az úttörő őrs és az úttörő rajz. Az érté-

kelés és önértékelés kialakítása érdekében a következő mód-

szert, eljárást vezettem be osztályomban: 

Minden hónap első hétfőjén - a tanítás befejezése után - az 

osztály minden tanulója értékelte önmagát és őrsi tagjainak 

magatartását. Ehhez minden tanuló megkapta a saját őrsének 

névsorát. Az értékelés utón összeült az osztály /raj/ raj-

vezetősége, és elkészítette minden tanulóról a havi magatar-

tási értékelőt, rövid indoklással együtt. Én, mint az osz-

tály rajvezetője, természetesen aktív módon vettem részt 

ezeken az összejöveteleken. 

Negyedévenként komolyabb, körültekintőbb felmérést 

végeztem osztályom tanulóinak magatartását illetően. A 

magatartás értékelésébe bevontam az osztályban tanító 

szaktanárokat is. Minden szaktanár - aki az osztályban ta-

nított - megkapta az osztály névsorát, ahol érdemjeggyel 

állapította meg a tanulók magatartását. Ezt követően min-

den szaktanárral elbeszélgettem, hogy milyennek látja az 

osztály magatartási beállítódását, hol tapasztal javulást, 

romlást? A szaktanárok véleményét is kértem abból a cél-

ból, hogy hol és milyen segítséget tudnának adni? Ugyan-

akkor az osztály tanulói is - a fent említett módon - ér-

tékelték az osztály tanulóinak magatartását. Ezt követően 

a rajvezetőség /mint referenciacsoport/ javaslatot tett az 

egyes tanulók magatartási jegyét illetően, figyelembe véve 
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az egyes hónapokban elért magatartási osztályzatot is. 

A vég3Ő érdemjegyet magatartásból beírtuk az osztály-

naplóba. Ugyanígy jártunk el a félévi , a háromnegyed-

évi és év végi értékelésnél is. Természetesen ezek az ér-

tékelések nemcsak érdemjegyekkel való megállapítások vol-

tak, hanem komoly, elemző indoklást is adtak ezzel együtt 

a tanulók társaikról és önmagukról is . Én - mint az osz-

tály rajvezetője - ezeket az indoklásokat kiegészítettem, 

javítottam, illetve hozzáfűztem saját véleményemet, és 

csak ezek után született meg a számszerű értékelés. Az 

ilymódon történő értékelés azért fontos, mert a referen-

ciacsoport egyszerre orientálja kifelé és befelé a f e j -

lődő egyéniség értékelő állásfoglalásait. Kifelé abban az 

értelemben, hogy a referencia csoport által képviselt nor-

mák, értékítéletek, magatartásmódok meghatározzák a kül-

világ irányába forduló viselkedésnek jellegét, azt, hogy 

milyen értékeket választ és tekint elsődleges fontosságú-

nak. 

Befelé abban az értelembon, hogy a normákhoz, érték-

ítéletekhoz való igazodás sikere, az azoknak megfelelő 

viselkedés megvalósítása határozza meg az önértékelést: 

mennyire érzi azt, hogy megfelel-e a referenciarendszer-

ben kifejeződő elvárásoknak, méltó-e a megbecsülésre, el-

ismerésre vagy sem. A referenciacsoport különböző mecha-

nizmusokon keresztül befolyásolja az egyénnek ezt a bo-

nyolult, befelé /önmaga irányában/ és kifelé /a külső vi-

lág irányában/ érvényesülő, értékelő magatartásót,illetve 
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annak alakulását. 

Összefoglalva: 

A tanulók magatartásét differenciáltan értékeltem, 

a régi, úgynevezett globális értékelés helyett, amely fé-

kezi a tanulók fejlődését. Egyetértve Lewinnel, aki hason-

ló megállapítást tett,61 mely szerint a kollektív jellegű 

nevelés, a személyiségre nagyobb hatást gyakorol, mint a 

másfajta nevelési mód. 

Tanulóim magatartásénak értékelését két oldalról 

közelítettem meg: 

1. A tanulók önértékelése. 

2. A referenciacsoportok értékelése. 

a/ az őrsi tagok, il letve az osztály rajve-

zetőségének véleménye alapján, 

b/ az osztályban tanító szaktanárok értéke-

lése alapján. 

Hasznosnak bizonyult, hogy minden negyedévben ilyen for-
i 

mán történt tanulóim magatartásónak értékelése.így a ki-

alr&ult magatartási érdemjegy - amely az osztálynaplóba 

is bekerült - megalapozott értékelés alapján született 

meg. 

A 8. osztályban az alábbiak szerinti eljárással 

próbáltam eredményeimet kimutatni a magatartási beállító-

dás elemzésével a tanórai fegyelem területén. 
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E területen még nem voltak olyan vizsgálatok, ame-

lyek mennyiségileg értékelhetők lettek volna, és egymás-

sal összehasonlítható eredményekhez vezetett volna. 

A hipotézisem a következő volt: a tanulók viszonyu-

lása az iskolai fegyelemhez lényegesen meghatározza tény-

leges magatartásukat. Ezek az összefüggések felismerhe-

tők. 

Ezeket a feltevéseket próbáltam bizonyos fajta mé-

réssel igazolni. 

Nehézségek a problémánál rögtön mutatkoztak, mivel a 

beállítódás közvetlenül nem figyelhető vagy mérhető. 

Erre csak következtetni lehet a viselkedésmódokból vagy a 

közlésekből. Ezt az eljárást azonban fenyegeti a szubjek-

tív megállapítás veszélye. Éspedig azért,mert a beállító-

dás és a viselkedés között nincs egydimenziós, egyenesvo-

nalu összefüggés. 

A tanulók beállítódását úgy fogtam fe l , hogy a méré-

si értékeket összehasonlítottam egymással. Ehhez kellett 

használnom az úgynevezett beállítódási skálát, amelyet 

előre megadott, különböző verbális megfogalmazásban ké-

szítettem el, ügyelve arra, hogy a verbális megfogalmazó-
i t 

sok lehetőleg egyforma súlyúak legyenek. 

A beállítódás vizsgálatának módszertani el.iárásai 

A legismertebb eljárások: a megfigyelés, a kisérlet, 

a kikérdezés, a dolgozat - módszer és a faktor - analízis 
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módszere. Mennyiségileg értékelhető mérési eljárásként 

alkalmaztam a kikérdező módszert. Először nyílt,később 

zárt kérdéseket tettem fe l . A nyílt kérdéseknél a minő-

ségi kérdéseket helyeztem előtérbe. Ezek alkalmasak ar-

ra, hogy a vizsgálat tárgyának sokrétűségét, a problémák 

egész spektumát ragadják meg. A zárt kérdések inkább meny-

nyiségileg értékelhetők. Kitűnnek nagyfokú objektivitá-

sukkal. Igaz, hogy korlátozzák a vitát, a problémákkal 

gyakran szuggesztíven is hatnak. 

Az általam alkalmazott eljárás egy fokbeosztásos mód-

szer. A kérdőív zárt, ötlépcsős, verbális skálájú,hetero-

gén intenzitású kérdéseket tartalmazott. Ezeket természe-

tesen megelőzte számtalan nyílt kérdéssel tett vizsgálat. 

A vizsgálat téma.ia a tanórai fegyelem volt. Az eddigi 

kutatások azt bizonyították,hogy a tanórai fegyelmet öt te-

rületen kell vizsgálni: 

1. A munkalógkör 

2. A külső rend, tisztaság és pontosság 

3. A tanári utasításokkal szembeni magatartás 

4. A tanulók egymás közti viselkedése 

5. A tanóra menetének zavarása 

Az öt terület .jelentősége: eddigi tapasztalatom sze-

rint a fegyelem beállítódásához leglényegesebb az 5. terü-

let /a tanóra menetének zavarása/, ezt követi a fontosság 
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sorrendjében a 3« terület /a tanári utasításokkal szem-

beni magatartás/, és a 2. terület /a külső rend, tiszta-

ság, pontosság/. Az 1. és a 4. terület, véleményem szerint 

kevésbé látszik fontosnak. A munkalégkör értókét /első te-

rület/ az általános iskolai tanulók még nem tudják megfe-

lelően, az iskolai fegyelem szempontjából megragadni. Ez a 

terület a középiskolában válik lényegesebbé, a tudat és ön-

tudat növekvő alakulásától függően. Ugyancsak nem látszik 

túl jelentősnek az általános iskolában a tanulók egymás 

közti viselkedése /a negyedik terület/. Igaz ugyan, hogy 

i t t fennállhat egy tévedés veszélye: figyelembe kell ven-

ni azt, hogy azok a magatartást determináló faktorok, a-

melyek a csoportintegrációból adódnak, a tanulóknál gyak-

ran nem tudatosan hatnak, és a kérdőívben is csak nehezen 

foghatók meg. Ezért úgy határoztam, hogy a négy terület-

hez készítek kérdéseket. A kérdésfeltevés formájául az 

ötös skálájú zárt kérdések, amelyekhez a válaszok verbáli-

san előre megadottak úgy, hogy azok megfeleljenek a tanu-

lók gondolkodásának. A kérdések és válaszok verbálisan, 

pontosan formáltak, és reálisan átélt szituációkra vonat-

koztak. A tanulók dönthettek a válaszban egy ötfokozatú 

bipoláris skálának verbálisan definiált értékrendje mel-

let t . 

A kérdéseket - egy adott reális szituációból kiindul-

va - zárt ötfokúan skálázott válaszokból állítottam össze. 
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A kérdések a következők voltak: 

I . kérdés: Képzeld el , hogy mindenkinek joga lenne eldön-

teni, hogy mikor jŰjjön az iskolába il letve az órára. Ha 

nem lenne i t t csengetésre, nem kapna büntetést, nem számi-

tana bele a magatartási osztályzatba sem. Pontosan jönnél-e 

akkor is az órákra? 

5. Igen, mert az iskolai tanulás fontos. 

4. Igen, pontosan jönnék. 

3. Nem tudom. 

2. Aligha jönnék pontosan. 

1. Csak a kedvenc tantárgyaimra járnék pontosan 

órára. 

I I . kérdés: Iskolánk egyes tantárgyakból házi vetélkedőt 

rendez december hónapban. Mindenki készüljön valamely 

tárgyból a versenyre. Ha sikerül helyezést elérnetek»to-

vább lehet jutni a területi, városi, megyei, sőt még az 

országos vetélkedőre is.Magatoknak és iskolánknak is di-

csőségére válik, ha minél többen jutnak tovább, kost még 

csak szeptember van, a felkészülésre bőven van idő. Hogy 

cselekszek? 

5. Megfogadom a tanácsot, mert a tanár néni jót 

akar nekem, ez fontos számomra. 

4. Igen, megteszem, mert a tanárom mondja. 
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3* Nem tudom. 

2. Nem biztos, hogy megteszem. 

1. Nem lényeges, amit mond, úgysem csinálom meg. 

r 

I I I . Kérdés: Két pajtás valamiben nem ért egyet. Vereke-

dés támad közöttük, durva szavakkal i l let ik egymást. 

Te hogyan cselekdnél hasonló helyzetben? 

5. Szépen intézném el, nem szabad egymáshoz durvá-

nak lennünk. 

4. Nem állnék össze vele veszekedni, 

3. Nem tudom. 

2. Talán én is durva lennék. 

1. Biztosan jól ellátnám a baját. 

IV. Kérdés: Ha a szomszédom a tanítási órán a pad alatt 

egy játékautóval játszik, azt gondolom: 

i 

5. Inkább figyelne, inert ugy semmit sem tanul. 

4. Én inkább figyelek az órán, mint játszom. 

3. Gyerekes dolog órán játszani, de kiváncsi 

vagyok, hogy végződik. 

2. Vele szeretnék játszani én is. 

1. Az óra mellékes dolog, én is szívesen ját-

szanék. ,i 
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A skálaérték meghatározása: 

+ + 5 pont nagyon pozitív, tudatos magatar-

tás. 

+ 4 pont pozitív magatartás 

+ - 3 pont sem - sem 

2 pont negatív magatartás 

- - 1 pont nagyon negatív /szándékosan rom-

boló/ magatartás 

A tanulók a kérdőíven a válaszokat nem az i t t szereplő 

sorrendben kapták meg. Olyan kérdőíveket kaptak,amelyek-

ben négy kérdésre kellett megadni a választ.Öt kérdéssel 

mértem az osztály beállítódását a tanulói i l l . tanórai 

fegyelemhez a felsorolt négy területen.A kérdések értéke-

lése ugy történt,hogy a négy kérdés mindegyikéhez hozzá-

adtam valamennyi tanuló válaszértékét. í z t az összeget el-

osztottam a tanulók számóval. Az így kapott eredmény lett 

az osztály /a csoport/ beéllítódási értéke, a mindenkori 
i 

kérdéshez. A négy érték rajzos ábrázolása adja az osztály 

csoportprofilját. 

Értékelés: 

osztályé lényoké fiuké Szinmagyarázat 

I . 3,8 4,0 3,6 — o s z t á l y 

I I . 3,7 4,0 3,5 . leányok 
I I I . 3,8 4,0 3,6 — : fiuk 
IV. 3,5 3,8 3,2 
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Lredmánvek: 

A négy kérdésből összeaon 433 pontot értök el a ta-

nulók, ez 74,6 amely azt mutatja, hogy bi ztoa ságvaló-

szinÜsége szignifikáns. 

A kérdések tartalma megfelelt a követelményeknek, 

ami azt mutatja, hogy nemcsak nálunk van ez így, hanem 

a tudományos vizsgálatok Í3 bizonyítják, hogy "a több 

irányban folytatott vizsgálatok közös vonásaként megemlí-

tendő, hogy mindegyik esetben megállapították azokat az 

objektív mutatókat, amelyek segítségével megbízható hi-

telességgel nog lőhetett ítélni a gyerneksk viselkedését. 
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Az e l já rás előnyeinek összegezése: 

Az eljárás mintát próbál adni a beállítódás mérésé-

hez az iskolai fegyelem területén az általános iskolában. 

1. Úgy tapasztaltam, hogy kielégíti az általános is-

kolai igényeket, mert tényleg a beállítódást vizsgálja. 

2. Véleményein szerint, gyorsan és egyszerűen hasz-

nálható, értékelhető eljárás. 

3. Úgy tapasztaltam a vizsgálat során, hogy tanulóim 

szívesen válaszoltak a kérdésekre. 

4. Az eljárás nem áll ított magas követelményt a ta-

nulók elé. 

5. A kapott eredmények ábrázolása áttekinthető. 

6. Jól felhasználható a nevelőmunka elemzésénél. 

7. A kérdőívek adatokat is adnak egyben az egyes ta-

nulók beállítódásáról. 

Az e l járás hibáinak összegezése: 

1. A kérdezés viszonylag direkt történik. 

2. Ha a gyermek sejti a vizsgálat célját, esetleg al-

kalmazkodik hozzá. Ezért szükséges, hogy jó kapcsolat le-

gyen az osztályfőnök és az osztály tanulói között. 

3. Az eljárás nem alkalmas a beállítódás abszolút mér-

tékének megállapítására. 
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4. Egyszeri keresztmetszetet vizsgál, amely csak 

megközelítően engedélyez kötelező érvényű állításokat. 

De mégis alkalmazható - véleményem szerint mert mel-

lette más módszereket is alkalmaztam az osztály megis-

merését illetően. 
« 

A hipotézis igazolása: 

A kiinduló hipotézis a kísérlet eredményeit bizo-

nyította. A tanulók beállítódása a tanórai fegyelemhez 

gyorsan és egyszerűen megfoghatóvá vált. Tudományosan is 

bizonyított, hogy a pozitív beállítódás nagy mértékben 

pozitív magatartással párosul, ugyanakkor a negatív be-

állítódás rossz fegyelemnél fordul elő. 

Elfogadhatjuk, hogy az iskolai fegyelemhez való beállító-

dás lényegesen meghatározza a tényleges fegyelmi magatar-

tást. 

Az egyes tanulók beállítódása a tanórai fegyelemhez függ 

a csoport-szituációtól, mert a csoport specifikus sajátos-

ságok döntően befolyásolják a beállítódás fejlődését. 

Ugyanakkor a beállítódás a tanórai fegyelemhez messzemenő-

en függ a csoport fejlettségi állapotától. A pedagógiai fo 

lyamatban többek között gyakran befolyásolja és változtat-

ja az egyes csoporttagok beállítódását a csoport egészéé. 

A vizsgálat azt mutatta, hogy elég jól fegyelmezett osz-

tály a vizsgált 8. a osztály. A vélemények nagyfokú kon-

formitása nem áll fenn. Ugyanezt a kísérletet elvégezte 

egy másik osztály /8. b osztály/, és ott igaznak bizonyult 
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hogy fegyelmezetlenek a tanulók /ha a külső szem-

lélő nem is látja/. Ebben az osztályban sokkal erősebben 

szóródnak az egyéni értékek, mint a jól fegyelmezett osz 

tályban. Ezeknek a különbségeknek oka lehet: a csoportin-

tegráció. A vizsgálat eredményét értékeltem külön a fiúk 

külön a leányok viszonylatában. Megállapítható volt a kü-

lönbség a fiúk és leányok között a vizsgált /8. a/ osz-

tályban a magatartást illetően. 

Az egyes kérdések értékelése számokban: 

Kérdés Osztály 
átlaga 

Fiúk 
átlaga 

Leányok 
átlaga 

I . 3,8 3,6 4,0 

I I . 3,7 3,5 4,0 

I I I . 3,8 3,6 4,0 

IV. 3,4 3,2 3,8 

Az osztály átlaga: 5,7 

A leányok átlaga : 5,99 ~ 4,00 

A fiuk átlaga : 5,44 

Az egyes kérdésekre adott válasz %-ban kifejezve 

I . kérdés: 77,2 % 

I I . kérdés: 75,1 % 

I I I . kérdés: 76,5 % 

IV. kérdés: 69,6 % 
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A tanulók magatartási attitűdjének vizsgálata: 

Sor 
sz. Név 

I . 
kérdés 

I I . 
kérdés 

I I I . 
kérdés 

IV. 
kérdés 

Egyéni 
átlag 

1. Caertán Csaba 3 3 3 3 5,0 

2. Fekete Sándor - - - - -

3. Gyulai László 5 5 4 4 4,5 

4. Harczi László 5 4 4 4 4,2 

5. Hegedűs Tibor 4 4 3 2 3,2 

6. Holics Zoltán 3 V 3 4 2 3,0 

7. Jakab József 5 5 4 4 4,5 

8. Jakab Tamás 4 5 4 4 4,2 

9. Kovács Ferenc 4 2 3 2 2,7 

10. Kumli Tibor 3 3 . 3 3 3,0 

11. Marsi József 3 3 5 3 3,5 

12. Schell József 3 3 4 3 5,2 

13. Siklósi József 4 4 3 4 5,7 

14. Szabó Béla 2 3 3 3 2,7 

15. Szabó István 3 2 2 3 2,5 
16. Szlovák Csaba - - - - -

17. Szlávik János 4 4 5 3 4,0 

18. Bákai ¿¿lenóra 4 5 5 4 4,5 
19. Diók Éva 4 3 3 3 5,2 
20. Frick Zsuzsa 5 5 5 4 4,8 
21. Horváth Judit 5 5 5 5 5,0 
22. Kiss Elvira 4 3 4 3 5,5 
23. Kovács Ilona 4 3 3 3 5,2 
24. Krisztbaum Judit 4 5 4 5 4,5 
25. Nagy Andrea 5 5 5 5 5,0 
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26. Preiner Mariann 3 3 3 5 3,0 

27. Sárközi Jolán 2 2 3 3 2,5 
28. Schischler Beatrix 4 5 4 3 4,0 
29. Schleing Ilse 3 2 5 3 2,7 
30. Vinczen Éva 5 5 5 5 5,0 

31. Zwickl Erzsébet 5 5 5 5 5,0 

Összesen: 112 109 111 101 3,7 

Az indexeket egyénenként számoltam ki, a négy megálla-

pítás minőségét Összegezve.Nagyságát négyfelé bontva kap-

tam az egyéni átlagot. Az egyéni átlagok ismeretében ki-

számítottam az egész osztályközösség átlagát /3,7/. 

Majd külön kiszámítottam a fiúk /3,44/, és külön a leányok 

/3,99/ csoportjának átlagát is. A megállapítások átlaga mu-

tatja az egyes tanulók magatartási beállítódásának értékét, 

összegezve megállapítható volt, hogy az osztály kollektív 

magatartási beállítódása jó, vagyis a közepes felett á l l . 

Észrevételek: 
/ 

1. A fegyelmet hatékonyan és tartósan befolyásolja a 

beállítódás alakulása. 

2. A beállítódást annál könnyebben lehet megváltoz-

tatni, minél gyengébben volt bevésve. 

3. A beállítódás leginkább csoportban alakul ki, az 

egyeseknek a normákhoz és a csoport magatartás-rendszeré-

hez való alkalmazkodása révén. 
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összefoglalva: 

i A nevelési eredmények elemzésénél döntő fontosságú a ta-

nulói magatartás vizsgálata. 

Ennek egyik módja volt a tanórai fegyelem elemzése, vizs-

gálata. Első terület a külső rend, tisztaság, pontosság 

vizsgálata, a második terület a tanári utasításokkal szem-

beni magatartás felmérése, a harmadik területen a tanulók 

egymásközti viselkedésével kapcsolatos véleményeket, a ne-

gyedik területen pedig a tanóra menetének zavarásáról al-

kotott tanulói válaszokat értékeltem. 

Az el só kérdésre adott válaszok pontértéke: 112. Ebből 8 

tanuló a lehető legjobb választ adta, 12 tanuló jó választ 

adott. így összesen 20 tanuló válaszát vehettem pozitívnak, 

ami 78,5 %-nak fe le l meg. 

Ugyancsak az első kérdésre adott válaszokból nagyon nega-

tív /szándékosan romboló/ választ nem adtak a tanulók. Ne-

gatív választ adott 2 tanuló, ami 3,5 %. 

Megállapítható, hogy tanulóim a pontosság, rend tekinteté-

ben megfelelő szintet képviselnek, il letve az ahhoz való 

beállítódásuk pozitív képet mutat. 

A második kérdésre adott összes pontszám: 109. Erre a kér-

désre 11 tanuló válasza teljes értékű, 4 tanuló felelete 
i 

négy pontot ért el. így ez megfelel 65,1 %-nak. Ez azt je-

lenti, hogy 15 tanuló válasza a tanári utasításokra pozitív 

képet nyújt. Teljesen negatív választ egy tanuló sem adott, 

kevésbé negatív válasza volt 4 tanulónak, ami 7,3 %. 
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A harmadik kérdéssel a tanulók egymás közti viselkedését 

akartam feltárni. I t t az összes pontérték: 111. Erre a 

kérdésre 8 tanuló válasza teljesen pozitív, 9 tanuló vá-

lasza is még pozitívnak mondható, ez 68,4 %. Természete-

sen ez nem azt jelenti, hogy csak 17 tanuló magatartási 

beállítódása pozitív az egymással szemben tanúsított v i-

selkedésben. Még jelentős a száma azoknak & tanulóknak 

/II tanuló, ami 30 %/, akik válaszaikban ugyan határozat-

lanok, de viselkedésükben lehetnek pozitív magatartásúak. 

Erre a kérdésre sem kaptam teljesen negatív választ egy 

tanulótól sem. Kevésbé negatív választ is csak egy tanuló 

adott, ami 0,9 %• 

A negyedik kérdés az óra alatti magatartáshoz való viszony-

ra akart választ keresni. I t t az összes pontérték: 101. E 

téren már mutatkozik némi magatartásbeli eltérés. A felmé-

rés szerint csak 5 tanuló válasza teljes értékű, 7 tanuló 

válasza is még pozitív, ez 52,4 %. Teljesen negatív választ 

egy tanuló sem adott. Részben negatív választ 3 tanulónál 

kaptam, ami 5,9 %• Ugyanakkor 10 tanuló válasza semleges, 

ami 29,7 %. A számok tükrében ehhez a magatartási módhoz va-

ló beállítódásuk a leggyengébb a tanulóknak. De ha figyelem-

be vesszük azoknak a tanulóknak a számát, akik válaszaikban 

nem tudnak dönteni, de magatartási beállítódásuk a tanóra 

alatti fegyelemhez jó, akkor ez a kép is pozitívnak mondható. 

A tervszerű magatartási beállítódás-fejlesztés céltudatosan 

az egész osztályra irányul. Nyilvánvaló, hogy az osztály 

többségére pozitívan hat ez a nevelői tevékenység. A pedagó-
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giai fáradozás tehát nem volt hiábavaló, mert a csoport-

többsóg beállítódása mutatja a legcsekélyebb ellenállást. 

Ez azért is fontos, mert amint a pozitív beállítódás ki-

alakult, és ezt a tanulói magatartást a szükséges erősség-

gel irányítani tudjuk, akkor annak eredménye megmutatkozik 

a tanulásban és a társadalmilag hasznos munkában is. 

4. A tervszerű beállítódás - fejlesztés céltudatosan 

csoportokra irányul, miközben a csoport többségére is hat-

nia kell a nevelésnek. 

5. A beállítódás - elemzés eredményei hosszútávu pe-

dagógiai behatás kiindulópontjaként és eredménykontrollja-

ként szolgálhatnak a pedagógiai szituáció javításának ér-

dekében az osztályban. 

6. A beállítódás - méréseket ki kell egészíteni a ma-

gatartás megfigyelésével, természetes szituációkban. 

7. A tanulók véleménye a fegyelem - beállítódás szómá-

ra az általános iskolában különösen releváns, a következő 

fegyelmi területeken: a tanóra zavarása, magatartás a ta-

nári utasításokkal szemben, rend pontosság. 
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2. Az osztályközösség struktúrája és tanulói kollektivi-

tás összefuggésa 

A korszerűség igényeihez igazodó pedagógiai tevékeny-

ség hatásfokának javítása iskoláinkban feltételezi a ta-
| pc 

nulók személyiségének sokoldalú pszichológiai megismerését." ? 

Ezen gondolatok szellemében próbáltam vizsgálni az osz-

tályközösség struktúráját és a tanulói kollektivitás össze-

függését. 

"A vizsgálat egyik alapkategóriája u.i . - a kollektivi-

tás - nem más, mint a közösséghez való viszonyulás, i l letve 

az a tevékenység, amelyben ez a viszonyulás kifejeződik."42 

Ezt a gyermekek gondolataiban és viselkedésében meghú-

zódó, vagy kifejezésre jutó értékelő jellegű viszonyulást, 

a közösségi beállítódást akartam mérni valamilyen eszközzel. 

Ehhez felhasználtam a Hunyadyné tanulmányában alkalma-

zott Likert-tipusu attitűd skálát: "kifejezetten egyetér-

tek"; "egyetértek"; "nincs véleményem"; "nem értek egyet"; 

"határozottan nem értek egyet". 

A vizsgált megállapításokat e fbkozaton belül helyez-

tem el, s a skálaértékeket Likért öt-egy értékekkel számí-

tottam ki. 

Hasonló beállítódások vizsgálatára a szociálpszicho-

lógia különféle skálákat alkalmaz. Azoknak közös jegye,hogy 

mindegyikkel az egyén értékeléssel átszőtt érzelmeihez kí-

vánnak hozzáférni, amelyet az attitűd értelmi /kognitív/ 

összetevőjén keresztül tettek. Ezek a skálák nehezen transz-
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ponálhatók más vizsgálati mintára,de a mérés elvei általá-

nos érvényűek. Először tájékozódni szerettem volna, hogy 

tanulóim milyen véleményt nyilvánítanak arra vonatkozólag, 

hogy szerintük egy osztályközösségnek milyennek kell len-

nie? 

A véleménynyilvánításra egy adott szituáció alapján ke-

rült sor: egy kirándulás alkalmával - amelyet a brigád tag-

jaival közösen tettünk - az osztály fiú tanulóinak wiselke-

dése a játék kezdetén nem volt megfelelő. Nehezen egyeztek 

meg, civakodtak. Később a lányok is bekapcsolódtak a jóték-
i 

ba. így az egész osztály együtt volt. Mindjárt megoldódott 

a szervezési probléma, ós egy jó program vette kezdetét. 

Ezt követően történt a felmérés. Tanulóimnak a közösség-

re vonatkozó 15 /item/ értékelő megállapítást kellett minő-

síteni; az öt fokozat segítségével. És pedig azt, hogy egyes 

ítéletekkel milyen mértékben értenek egyet. A skála tartal-

maz öt pozitív, öt negatív megállapítást, és amellett öt o-

lyan itemet is, amely formailag pozitívan értékeli a közös-

séget, valójában azonban túlzott kijelentések. Ezeket az 

úgynevezett "túlzó" itemet nagyon jónak találtam, egyetért-

ve Hunyadyné elképzelésével, amely szerint ezeknek az i te-

meknek kettős funkciót tulajdonit a skálában. Egyik, hogy 

bizonyos kontrollt ad a válaszadás megfontoltságát i l le tő-

en /TTudniillik, hogy a gyermekek a pozitív itemeket tuda-

tosan fogadjók-e el/, másik, hogy tanúskodnak a közősséghez 

való kritikus viszonyulásról, vagy esetlegesen annak hiónyá-

ról. 
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Tanulók nyilatkozataiból megmutatkozott, hogy ók hol 

helyezkednek el a szocialista pedagógia követelményrend-

szerében. Az itemek elkészítésekor arra törekedtem, hogy 

azok sokoldalúan értékeljék a közösséget. 

Az itemek a következők: 

Pozitív itemek: 

1. Csak közösségben érzem jól magam. 

2. Az osztályban a napi politikai eseményről is kell 

beszélni. 

3. Helyes, hogy a rajtitkár egyszerű őrsi tag is. 

4. A többség döntését el kell fogadni. 

5. Csak három barátom lehet az osztályban. 

/Az 5. megállapítás az egyetlen, "igaz" barát megtalálásá-

nak igényét vetíti előre./ 

Negatív itemek: 

1. Szabadidőmben, azt csinálok amit akarok, senkinek 

semmi köze hozzá. 

2. Teljesen mindegy, hogy a rajtitkár ki. 

3. Az a jó közösségi gyerek, aki jól tanul. 

4. Természetes, hogy a fiúk és a lányok mindig 

veszekszenek. 

5. Mindenki csak saját dolgával törődjön. 

i 
Túlzó itemek: 

1. Mindig, mindent minden gyereknek csinálni kell. 
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2. Nincs titkom egyik osztálytársam előtt sem, min-

degyiknek elmondhatok mindent. 

3. A rajtitkár mindenben parancsol a raj tagjainak. 

4. Mindenáron el kell érni, hogy a mi osztályunk le-

gyen az első, pl. a társadalmi munkában. 

5. Minden pajtást egyformán kell becsülni az osztály-

ban. 

A tanulók attitűd-mérésére öt fokozatot állapítottam meg 

/az eredeti Likért skálához hasonlóan/, hogy felmérjem, az 

ítéletekkel milyen mértékben értettek egyet. Tizenöt megál-

lapítást fektettem fel a közösség értékelésére. 

Az értékelés a következő volt: 

5 pont: Teljesen egyetértek. 

4 pont: Nagyjából egyetértek. 

3 pont: Nem tudom. 

2 pont: Nem mindenben értek egyet. 

1 pont: Egyáltalán nem értek egyet. 

Tehát, amint látjuk minél magasabb a pontérték, annál kedve 

zőbbek az ítéletek. Amit ugy is felfoghatunk, hogy annál ha 

tározottabban fogadták el a pajtások a közösséget pozitívan 

értékelő megállapításokat, vagy hárították el a negatív ite 

meket. 

A válaszok vizsgálata: 

Az elemzést a 8. a osztályban végeztem el , 29 tanuló-

nál. Arra szerettem volna választ kapni, hogy négy éves ne-
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velőmunkóm után milyen az osztálynak a közösséghez való 

beállítódása. 

Hipotézisem: 

Véleményem szerint a közösséghez való viszonyulás nö-

vekedése feltételezhető az általános iskola 8. osztályában. 

Ez szignifikánsan is kimutatható. Tehát a pozitív hozzáál-

lás tendenciája a 14 éves tanulóknál lehetséges. 

A vizsgálatok eredménye: 

Pozitív értékelő itemek: 

Kér-
dés 

5 pont 4 pont 3 pont 2 pont 1 pont Összesen: Kér-
dés 

fő % fő % fő % fő | % fő % fő átlag 

1. 23 79 6 21 - mm mm 29 4,79 

2. 24 82 5 18 - - - 29 4,82 

3. 29 100 29 5,00 

4. 18 62 4 14 5 17 2 7 mm mm 29 4,3 

!5# 6 21 12 41 6 21 2 7 3 10 29 3,5 

eszesen: 29 4,48 

Értékelés: 

Az itemek eloszlását érdemes megfigyelni. A legmagasabb pont-

értéket a 3. item kapta. /Helyes, hogy a rajtitkár egyszerű 

őrsi tag is./ Az osztályban a rajtitkárnak van tekintélye, 

de ugyanakkor az egyik őrsben egyszerű tag. 
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velőmunkám után milyen az osztálynak a közösséghez való 

beállítódása. 

Hipotézisem ? 

Véleményem szerint a közösséghez való viszonyulás nö-

vekedése feltételezhető az általános iskola 8. osztályában. 

Ez szignifikánsan is kimutatható. Tehát a pozitív hozzáál-

lás tendenciája a 14 éves tanulóknál lehetséges. 

A vizsgálatok eredménye: 

Pozitív értékelő itemek: 

Kér-
dés 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

5 pont 

f ő % 

23 79 

24 82 

29 100 

18 62 

21 

4 pont 

fő % 

21 

18 

14 

12 41 

3 pont 

fő % 

17 

6 21 

2 pont 

f ő % 

1 pont 

fő % 

10 

psszesen 

í f ő fetlagj 

29 4,79 

29 4,82 

29 5,00 

29 4,3 

29 3,5 

29 4,48 

értékeié«; 

Az itemek eloszlását érdemes megfigyelni. A legmagasabb pont-

őr téket a 3. item kapta. /Helyes, hogy a ra j t i tkár egysZorŰ 

őrsi tag i s . / Az osztályban a rajtitkárnak van tekintélye, 

őe ugyanakkor az egyik őrsben egyszerű tag. 
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A 4. itemre adott válaszok igen széles skáléjuak. Megma-

gaaabb pontértéket 62 %-ot ért e l , de van 2 pontértékÜ 

/7 %/ válaszadás i s . A táblázat azt mutatja, hogy ebben 

a kérdésben nem egységes az osztály ál lásfoglalása, van-

nak, akik ezzel az itemmel nem teljesen értenek egyet. 

Az 5. itemre adott válaszok i s többfélék. Legmagasabb %-

ot ad a "nagyjából egyetértek" arra a megállapítáara, 

hogy csak három barátom lehet az osztályban. Vannak, akik 

még bizonytalanok, sót akad olyan is , aki egyáltalán nem 

ért ezzel egyet. Látjuk, hogy i t t már mutatkozik a serdü-

lőkorra jellemző - egyetlen - igaz barát megtalálásának 

igénye. 

Negatív értékelésü itemek: 

Kér-
A J „ 

5 pont 4 pont 3 pont 2 pc >nt 1 pc >nt Öss zesen: 
des 

fő % fő % fő % f ő % f ő % fő átlag: 

1. - mm mm
 m m  - 9 32 20 68 29 1,3 

2. - - mm mm mm 29 100 29 1,0 

3. - - 1 4 2 7 26 89 29 1,1 

4. - - 6 21 3 10 20 68 29 1,5 

5. - 2 7 6 21 21 72 29 1,3 

ússzesen: 29 1,24 
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Értékelás i 

Az itemekre adott válaszok pozitívnak mondhatók, ha-

bár az itemek negatív színezetűek. Amint látjuk, az osz-

tály többsége /20 tanuló/ nem ért egyet azzal, hogy szabad 

időben azt csinál amit akar, és ahhoz senkinek semmi köze. 

A választás is azt mutatja, hogy a tanulók a szabad időben 

i s igénylik a velük való foglalkozást. 

Ennél az osztálynál ez az igény még fokozottabban je lent-

kezik, mert a szabadidőben elég szervezetten és 3okat vol -

tunk együtt. Sok esetben részt vett a szabadidőnk helyes 

felhasználásában a patronáló brigád i s . A 2. itemre adott 

válasz is igen pozitívnak értékelhető. A tanulók minde-

gyike kivétel nélkül elutasító választ adott, i l letve nem 

értett egyet azzal, hogy teljesen mindegy lenne számukra, 

hogy ki a ra j t i tkár . Szeretném megemlíteni, hogy tanulóim 

ugyanazon tanulót választották rajtitkárnak négy éven ke-

resztül . A 7. osztályban megpróbáltam ezen változtatni, de 

próbálkozásom sikertelen maradt. A 3. itemre adott válaszok 

is megfelelnek az osztály neveltségi szintjének. Ezt a meg-

ál lapítást minden tanuló, egy kivétellel e lutas ít ja . Az em-

l í t e t t tanuló is "nem tudom" válasszal f e l e l t . A 4. és 5. 

itemek megállapításai szintén helyesek. Általában pozitívak. 

A 8. osztályban határozottan elutasítják a tanulók a nega-

t ív megállapításokat. 
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Túlzó értáVelásŰ itemek: 

_Kér- 5 pont 4 pont 3 pont 2 p< Dnt 1 pont Összesen: 

dés f ő % fő ! % fő % f ő % fő % fő átlag: 

1. - - 2 7 7 24 2 7 18 62 29 1,7 

2, - - mm
 m m  1 4 28 96 29 1,0 

3. - 4 14 mm *•* 15 52 10 34 29 1,9 

4. - - 5 17 11 38 13 45 29 1,7 

5. 3 10 6 21 2 7 8 28 10 34 29 2,4 

összesen: 1,74 

Értékelás: 

Az 1. itemnél legtöbben elutasítják a megállapítást. 

A 2. itemnél határozott elutasítás mutatkozik,amely a 8. 

osztályos tanulókra jellemző. A 3. itemnél 4 tanuló ért 

egyet /14 %/, 15 tanuló /52 %/ nem mindenben ért egyet, 

és 10 tanuló /34 %/ egyáltalán nem ért egyet ezzel a 

megállapítással. A 8. a osztályban a nevelés terén e l j u -

tottam oda, hogy a közösség dönt minden kérdésben és nem 

egy ember - ebben az esetben a ra jt itkár - parancsol. 

A 4. itemnél a választások megfelelőek. Öt tanuló bizony-

talan a válaszadással, 11 tanuló nem mindenben ért egyet, 

13 tanuló egyáltalán nem ért egyet azzal a megállapítás-

sal , hogy mindenáron el kell érni, hogy osztályunk első 

legyen. Az 5. itemnél a válaszadások igen megoszlanak,de 
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döntően az elutasító válaszok dominálnak. Véleményem sze-

rint ez megfelel a tanulók életkori sajátosságainak. 

Összesítés az itemek legmagasabb pontértéke szerint: 

Kér-
dé-
sek 

Pozitív itemek Negatív iten aek Tulztí itemel c Kér-
dé-
sek 5 p. 4 P % 2 P. 1 P. % 2 p. 1 p. % 

1. 23 6 81 9 20 100 2 18 
i 69 

2. 24 5 100 0 29 100 1 28 100 

3. 29 0 10C 2 26 96 15 10 86 

4. 18 4 76 3 20 78 11 13 83 

5. 6 
1 2 

63 6 21 93 ő 10 62 

A vizsgálat azt mutatja, hogy az itemek eloszlásánál a 

legmagasabb pontérték a pozitív itemeknél van. A negatív 

itemeknél a két legalacsonyabb pontérték szerepel, ami azt 

mutatja, és egyben bizonyítja, hogy a közösséghez való v i -

szonyulásuk számszerűen is kimutatható a 8. a osztályban. 

foglalva: 

Az elemzések után megállapítható volt a közösségekhez 

való viszonyulásuk a tanulóknak. Egyetértve Hunyadyné meg-

ál lapításával , mely szerint a vizsgálat fő jellegzetessége, 

hogy elmélyült a negatív ós túlzó itemek elvetésének ten-

denciája. Az 5., a 6. és a 7. osztályokban nem tartottam 
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szükségesnek a felmérést. 

Mivel a 10-12 éves tanulók elfogadósra-irányultsága a kö-

zösséghez való viszonyulásra is érvényes, ezért nem i s ne-

héz ezekkel a korosztályú tanulókkal a közösségi keretet 

elfogadtatni. Vigyázni kell azonban, mint ahogy Hunyadyné 
t 

is i r j a , " . . . .Ha ez megmarad a d i f fúz , átgondolatlan, ér -

zelmileg sem túlságosan stat i l ráhangoltság szintjén, ak-

kor ugyanezek a gyerekek ugyanilyen könnyen magukévá te -

szik az olyanfajta szemléletet, amely csak formailag közös-

ségi, de tartalmilag megalapozatlan vagy éppen ellentétes 

azzal. Az ilyen közösségi viszonyulás azután nehezen á l l -

ja ki a pubertáskor fe j lettebb intellektusú, önálló ás k r i -

tikusabb véleményalkotását, s esetenként a negatív t a r t a l -
44 

mú környezeti hatások próbáját." 

Ezért ezt a vizsgálatot csak a 8. osztályban végeztem e l , 

mintegy a négy év nevelési eredményének igazolására. 

Megállapítható volt, hogy a vizsgált 8. a osztályos 

tanulók közösség beállítódását a kidolgozott attitűd ská-

la segítségével kimutathatóvá tudtam tenni. Felvetésem iga -

zolva látszik /ha egy kiscsoporton belül is/, mivel a tanu-

lók pozitív értékelésü itemeinél 4,48-ot értek e l . Ami azt 

je lent i , hogy 0,52 hiányzik csak a te l j es értékből. A szá-

mok tükrében azt lát juk, hogy igaz az a fe ltevés, mely sze-

rint a 8. osztályú /14 éves/ tanulók kritikusabban fogadják 

el a pozitív itemeket és több negatív megállapítást utas í -

tanak vissza, mint az alsóbb osztályok tanulói. Közösséghez 

való beállítódásuk fej lődő, amelyet nagymértékben befolyá-
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col többek között a jó l kialakított közösségi struktúra. 

3. Az osztáJy társasszerkezetének vizsgálata 

A nevelőközösség lényegében két kollektíva szerves 

egysége: A pedagógus közösségé és a gyermekek közösségéé. 

Egységes rendszer, amely két alrendszerből á l l : irányitók-

ból és irányítottakból. Mindegyik létezése kölcsönösen f e l -

tételezi egymást: a gyermekközősség nem képes helyesen 

funkcionálni és fej lődni céltudatos nevelői ráhatás nélkül, 

ugyanakkor a nevelőközösség egyik legfontosabb feladata a 

gyermekközösség létrehozása, és céltudatos felhasználása a 

nevelés folyamatában. 

Mo a gyermekek nem egy, hanem több nevelőkollektiva 

ráhatásának vannak kitéve /család, iskola, iskolán kívüli 

intézmények stb./ és nem egy, hanem jó néhány gyermekközös-

ség tag ja i . Látjuk, hogy a gyermek személyiségének minden-

oldalú fejlődése így nem egy, hanem több közösség nevelői 

hatására valósul meg. Arra kell törekednünk, hogy megvizs-

gáljuk mindazokat a közösségeket, amelyeknek tagja a gyer-

mek, hogy ezáltal meghatározhassuk sajátos szerepüket és 

helyüket a személyiség mindenoldalú fejlesztésének fo lya -

matában. A közösség nagy ereje abban r e j l i k , hogy lehetősé-

get ad a gyermeki tapasztalatszerzésre, amellett f e l t é t e l e -

ket teremt ahhoz, hogy a gyermek tevékenyen meggyőződhessen 

személyes alkotó erőiről , hiszen csak azonos korúak közössé 

gében képes megismerni, kifejezni és megerősíteni önmaga al 

kotó egyéniségét. A kollektív és egyéni hatás különböző mó-
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don realizálódik a közösségben, és függvénye a közösségi 

összeforrottság állapotának, s a közösséget alkotó gyer-

mekek minőségi sokféleségének. 

Minden gyermekkollektivának kettős természete van: 

Egyrészről a felnőttek pedagógiai erőfeszítésének ered-

ménye, másrészről pedig spontánul fej lődő jelenség. 

Ez a kettősség a kollektíva kettős struktúrájában fe jező -

dik ki : hivatalos /a pedagógusok által meghatározott,szer-

vezett struktúra, a hivatalos kapcsolatoknak a rendszere, 

a kötelező tevékenységek összessége/, és nem hivatalos / a 

gyermekek spontán informális társulásai/. 

A mai iskolai közösségben három kollektíva alkot szer-

ves egységet: 

1. az oktató-nevelőé 

2. az úttörőszervezeté 

3. szakkörök, sportkörök stb. 

amelyek közül mindegyik lehet önálló közösség, vagy része 

egy szélesebb, az iskola kereteit meghaladó kollektívának. 

A kapcsolatok jel legét a közösségnek azok a specifikus 

funkciói határozzák meg, amelyek a gyermekek személyiségé-

vel vannak összefüggésben. 

A hivatalos közösségek mellett minden gyermek kollek-

tívában létezik egy nem hivatalos struktúra i s , amely spon-

tán módon alakul hivatalos kereteken belül . Ezt a struktúrát 

baráti konpániák, referáló csoportok, dúók, triók, elkülönült 

egyéniségek alkotják. A maga összességében a nem hivatalos 

struktúra, amely ugyan szervezeti formáit tekintve változó, 
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l a b i l i s , jelentősen meghatározza a kollektívának, mint a 

nevelés eszközének minőségi szintjét , A gyermek-kollekti-

va nem hivatalos struktúrája rendszerint a gyermekek kö-

rében elismert hangadók é3 vezérek tekintélyén alapszik. 

Ezeknek személye távolról sem azonos minden esetben a kol-

lekti va hivatalos aktivistáival. 

Ha a közösségi életre történő nevelés kellő időben és 

megfelelő módon folyik akkor az általános iskola alsó ta-

gozatában, már kialakulnak a társas-kapcsolatok. Ez a f o -

lyamat természetesen fokozatosan megy végbe. Az 5. osztály-

ban folytatódik a barátok kiválasztása vagy ú j barátságok 

©lakúinak, amelyeket az ültetés megszervezésével segíthetünk 

©lő. Ilyenkor történik a vezetésre alkalmas tanulók megfi-
i 

gyelése, személyiségük megismerése. így lassan kialakul egy 

©ránybag szervezett ú j közösségi élet kezdeti szakasza. 

Az 5. osztályban - az életkori sajátosságoknak megfe-

lelően - alkalmasak a tanulók arra, hogy szociometriai mód-

szerekkel is megvizsgálhassuk az eddig rögzített eredménye-

ket. Tudjuk, hogy a szociometriai módszer a lehetséges mód-

szereknek csak egyik és nem egyetlen módja, amelynek alapján 

döntéseket hozhatunk. De mégis hasznos és mindenképpen kívá-

natos alkalmazása. "A személyiség és a közösség sokoldalú 

Megismerését segítő szociometriai vizsgálat gyakorlati hasz-

nossága elsősorban a pedagógiai nézőpont érvényesülésének 
mértékétől függ.'"^ 
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A szociometriai vizsgálatnak kettős cél ja volt: 

1. Kik a legnépszerűbb tanulók, és kik azok, akiknek 

nincs barátjuk az osztályban? 

2. Meg kel lett állapítanom, hogy a kialakult közös-

ségi struktúra és baráti kapcsolatok mennyire van-

nak 3Z inkronban. 

Megfelelő előkészítés után a következő kérdésekre kel lett 

tanulóimnak válaszolni: 

Kik a barátaid? Miért? 

1 4 

2 

3 6 

A tanulók a következő eligazítást kapták: a felsorolásnál 

a nevek sorrendje is fontos /legjobb barátod, barátod,még 

ő is barátod/, ezért válaszaidat alaposan gondold átl 

Minden esetben indokold meg, hogy miért őt választottad 1 

Valamennyi kérdés minden pontjára válaszol j ! 

A választások indoklásai a következők voltak: 

1. Értelmes srác. 

2. Okos. 

3. Megértjük egymást. 

4. Első óta nagyon jó barátok vagyunk. Szinte k i ta l á l -

juk egymás gondolatát. 

5. Mindig egy őrsben voltunk első óta. 

6. Azonos az ízlésünk. 
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7. Segíteni tud mindenben. 

8. Jól lehet vele szórakozni. 

9. Elmondhatok neki olyat i s , amit nem akarom, hogy 

megtudjon más i s . 

10. Segíteni tud a tanulásban. 

11. ¡¿egértő barát. 

12. Sokat focizunk együtt. 

13. Ledet vele vitatkozni. 

14. Mert vidám. 

15. Komolyan lehet vele beszélgetni. 

16. Vele tudok vitatkozni, főleg a mai é letről . 

17. Jó természete van, megértő. 

18. Mert vidám ás okos. 

19. Lehet vele beszélgetni, és nem veszünk össze. 

20. Mindent tudományosan akar megmagyarázni, és eb-

ből lehet tanulni i s , jó vele együtt lenni. 

Véleményem szerint i s : "A szociometriai felmérés ese-

tében az instrukció igen lényeges. El kel l magyaráznunk ma-

gát a feladatot, és rá kell hangolnunk a vizsgált közösség 

tag ja i t a rokonszenvi választásra, kialakítanunk a szooio-
73 

fcetriai tudatosságot 

"Ezen sajátos beállítódást értünk: olyan ráirán.yuláat 

ez életterünkre, amelyben a világ kapcsolatokra tagolódik, 

és ezek rokonszenvi vagy ellenszenvi színezetükben különböz-

nek egymástól. Akit szívesen választunk, az iránt érdeklő-

dünk, arra odafigyelünk. Minél jobban érdeklődünk iránta, 

annál szívesebben figyelünk rá. A vizsgált személyekről te-
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ja it pref'erenciasorba rendezi, és érzékenyen mérlegeli,hogy 

két ismerős közül bizonyos helyzetben melyikre essék a vá-

lasztás." ^ Az instrukció legfontosabb mozzanata, mint ezt 
76 

Moreno több ízben hangsúlyozza: a titkosság. 

A válaszok alapján elkészített szociogram a 88. oldalon ta -

lálható. 

A szociogram magyarázata: a leánytanulókat körrel, a f i ú 

tanulókat háromszöggel ábrázoltam. Egyoldalú választást j e -

lent ^ 

kétoldalú kapcsolatot jelent ^ 

a piros szín az első, a zöld 3Zín a második, a fekete szín 

a harmadik választott személyt je lenti . 

"A szociometrikus választások intenzitásával kapcsolatos 

kérdéseket /A szerzők olykor a "választas sulyozásáról"vögy 

a "választás fa jsúlyáról" is beszélnek./, már ismertettük. 

Továbbra is vitás kérdés, milyen a "jelentősége" az első, 

a második, a harmadik.... n-edik választásnak, már csak azért 

i s , mert különböző egyének választásaiknak különböző jelen-

tőséget tulajdonítanak. Ez nem szokatlan és nem meglepő. 

Borgat.t.ánflk és Lindzevnek azonban sajno3 igaza van abban, 

hogy a szociometriai irodalom e kérdésnek eddig csak minimá-
i 

ü s figyelmet szentelt. A választások "súlyozása" olyan meg-

szokottá vált , hogy azt a szociometria keretei között elmé-

l e t i l eg senki sem vizsgálta meg önállóan, bár a probléma 

¿lénk vita tárgyát képezte a skálaszerkesztéssel és a skála-

technikával kapott adatok értelmezésével kapcsolatban."95 
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16. ábra 
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Az 5, osztályban célravezetőnek láttam, hogy minőén 

tanulónak külön-külön valamennyi kapcsolatát kivetítsem. 

Ezen az egyéni szocíogramon egy-egy tanulónak feltüntet-
i 

tem valamennyi kölcsönös és egyoldalú kapcsolatát. Vagy-

is azokat i s , amelyek tőle indultak ki, és azokat i s , 

amelyek f e l é irányultak. Moreno ezt "társas atomnak" ne-

vezi. "Moreno rendszerének egyik alapfogalma a társas 

atom, egy személy valamennyi kapcsolatának ábrázolása. 

Társválasztási kisérleteinknél felhasználtam a luró 

Lajos cikkében olvasott 03 Bugdahn M. /1965/ által java-

solt egymáshoz kapcsolódé lépéseket. 

És pedig: 

a/ A legcélravezetőbb kérdések vagy feladatok meg-

határozása. 

b/ Megfelelő instrukciók kidolgozása a tanulók szá-

mára /különös tekintettel a kérdések motivációjára és a 

válaszadás mozzanataira./ 

c/ A kikérdezés körültekintő levezetése /közben a 

tanulók reagálásának megfigyelése./ 

d/ A tanulók válaszainak értékelő feldolgozása. 

e/ Az eredmény néhánv fontosabb tanulságának megbe-

szélése a vizsgálati személyekkel.2^ 

ir: u 
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Az 5. osztály arculet* a társas kapcsolatok tükrében 

A közösség alakulása nagyon a kezdeti fokon volt. Sok 

az individuális vonás az osztályban, ami nem kis mértékben 

akadályozta a közösség fej lődését. Barátja oda-vissza csak 

négy tanulónak volt. Sajnos a l ig volt olyan tanuló, aki ke-

reste volna az osztálytársaival való barátságot. Azért mon-

dom, hogy alig volt, mert a baráti kapcsolatok csak időn-

ként, egy-egy rövid időszakra al kultak. Ila volt is baráti 

közeledés, akkor a személy változott állandóan, akit válasz-

tott. Akadtak olyan tanulók i s , akik alig tettek kísérletet 

arra, hogy az osztályban keressenek barátokat. Igaz, hogy 

az 5. osztályban a l ig ismertem a tanulókat, de mégis meg-

próbáltam felméréssel megállapítani /ha ez nem is volt időt-

á l ló/, hogy kinek ki a legszimpatikusabb az osztályban, k i -

hez vonzódik, kivel tartózkodik szívesen együtt. Ezt a f e l -

mérést mutatják az 5. osztályos egyéni 3zociop?ramok. Vizs-

gálva az egyéni szociogramokat, látjuk az ábrák alapján,hogy 

egy-egy tanuló 3ok pajtást je lö lt meg, akivel rokonszenve-

zik. unnék okát látom 

1. az életkori adottságokban, 

2. a közös /négy éves/ iskolai életben, 

3. a közös játékban, 

4. közel laknak egymáshoz, egyfelé járnak haza, a dél -

után egy részét is együtt töltik e l . 

Az egyéni 3zociogranok a következőt mutatják: 

Megjegyzés: 31 tanuló szociogramját mutatom be, mert időköz-

ben 6 tanuló más iskolába kerül /átköltözés,lakáscsere stb./. 



AZ 5. OSZTÁLY TARSAS - KAPCSOLATANAK SZOCIOGRAMJA 
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Az l - e s s e l j e l ö l t tanuló két f ő t vá l a s z t o t t , az első i l -

l e t v e a második helyen. Választása azért kevés, mert t á -

vo l lakik az i sko lá tó l /fenn a hegyen/. 

A 3-as tanulónak hét választása van, ebből négy kölcsönös, 

í z t a tanulót szeret ik tá rsa i , seg í tőkész , jó tanuló. 

A 4-essel j e l z e t t tanulónak három választása van, ebből 

mind kölcsönös, központi embernek indul t , jó magatartású, 

később több kapcsolatra tesz szer t . 

Az 5-öc tanuló választása négy f ő , ebből kettő kölcsönös. 

Több paj tással tart kapcsolatot, p o z i t í v magnak indult ,de 

később - a kamaszkorban - komolytalanná v é l t . 

A 6-os tanulónak öt választása van, ebből három kölcsönös. 

A b. osztá lyból került át hozzánk, gyenge képességű tanuló, 

és ezér t a jobb tanulók mindjárt f e l ka ro l t ók . A 7-es tanu-

lónak három választása van, mindegyik körcsönös. 

A ö-as tanulónak öt választása van. Kedves, szerény, társai 

kedve l ik . 

A 9-cs tanulónak négy választása van. Ebből ket tő kölcsö-

nös. Vidám, jókedvű, kissé komolytalan gyerek. Kapcsolat-

keresése ingadozó. 

A 10-es tanulónak négy választása van, ezek közül egy sem 

kölcsönös. Az i sko lá tó l távol l ak ik . Egyetlen gyerek a 

családban, szüle i nem igen engedik a többi gyerek közé.Ez 

az oka, hogy nincs kölcsönös választása. 

A 11-es tanulónak hat választása van. Ebből ket tő kö lcsö-

nös. Eértődékcny, nehezen kezelhető tanuló. 

A 12-es tanulónak öt választása van, ebből kettő kölcsönös 
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kapcsolat. 

A 13-as tanulónak hat választása van. Ezekből három kölcsö-

nös. Azokkal van kölcsönös kapcsolata, akiket az indián tör-

ténetek érdekelnek. 

A 14-es tanulónak négy kapcsolata van, ebből egyetlen kölcsö 

nos választás sincs. 

A 13-ös tanulónak hat kapcsolata van, ebben egyetlen kölcsö-

nös sem mutatható ki. Ami"t szociograwja mutatja, a legjobb 

tanulókat választja, de választása egyoldalú. 

A 17-es tanulónál öt választás van, ebből négy kölcsönös. 

Kedves, barátkozó természe tű gyerek, társai szeretik,közpon-

t i embernek indul. 

A 18-as tanulónak öt kapcsolata van, ezek közül mindegyik 

kölcsönős kapcsolat. Kedves egyéniség, társai szeretik, kö-

zeledése viszonzásra talál. 

A 19-es tanulónak öt választása van, ebből három kölcsönös. 

A 20-as tanulónak öt kapcsolata van, mind az öt kölcsönös. 

Csendes, megbízható egyéniség, mindenki szívesen van vele. 

Központi magnak indult. 

A 21-es tanulónak szintén öt kapcsolata van, ebből négy köl-

csönös, általában a jobb tanulókkal kapcsolódik, Megnyerő 

modorú, ez évben került az osztályba, hamnr lett vezető-

egyéniség. Választásai pozitívak. 

A 22-es tanulónak öt kapcsolata van, ebből egy a kölcsönös, 

nehezen illeszkedett be a közösségbe, csak jobb tanulókat 

választott. 
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A 23-as tanulónak három választása van, ebből egy kölcsö-

nös. A választásai is ötletszerüek, érzelemnélküliek. 

A 24-es tanulónak négy választása van, ebből kettő kölcsö-

nös, társai szeretik. Piciny termetű, ezért becézgetik is . 

A 25-ös tanulónak öt választása van, ebből mindegyik köl-

csönös. Igen pozitív mag. Ő a rajtitkár, akit minden évben 

egyhangúlag újra választanék. 

A 26-os tanuló kilenc főt választott, ebből kettő kölcsö-

nös. A kezdeti időszakban kedves, segitőkész társnak mutat-

kozott, később /családi körülményei folytán/ nem előnyére 

változott. 

A 27-es tanulónak öt választása van, ebből egy a kölcsönös, 

Idősebb a többinél, érdeklődési köre az iskolán kívül esik. 

A 28-as tanulónak hat választása van, ebből öt kölcsönös. 

Gyenge egészségű, gyámolításra szorul társai részéről, amit 

meg is kap tőlük. 

A 29-es tanulónak négy választása van, ebből egy a kölcsö-

nös. Ezek a barátságok felszínesek, inkább sajnálatból 

adódnak a tanuló mostoha körülményei miatt. 

A 30-as tanulónak hat választása van, ebből öt kölcsönös. 

Csendes, megbízható, mély barátságra alkalmas tanuló. 

A 31-es tanulónak hét választása van, ebből négy talál v i-

szonzásra. Választásai reálisak, később mélyebb barátsággá 

alakulnak. 

Az osztályban 22 főnek van 5, vagy annál több válasz-

tása /ez 70 %/. Három vagy annál kevesebb választása volt 
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négy tanulónak /13 ügy szerettem volna alakítani to-

vábbi választásukat, hogy ezek kölcsönösséggé alakuljanak, 

i l letve a kölcsönösség állandóvá váljék. Láthatóan kiemel-

kednek: a 25-ös, a 21-es, a 20-as, a 18-as, a 28-as, a 3-

as, a 4-es, a 7-es és a 11-es tanulók kapcsolatai. Sajnos 

azonban ezek közül kevés tekinthető pozitív magnak. Van, 

aki szertelen viselkedésével tűnik ki, pl. a 11-es tanuló. 

Feladatul tűztem ki, hogy a jó kapcsolattal rendelkező ta-

nulókból választjuk meg az osztály vezetőségét /rajtitkár, 

őrsvezető, őrsvezető helyettesek/. Nagy öröm volt számomra, 

hogy volt már olyan mag, amelyre lehetett építeni. Nehezí-

tették az osztályban folyó nevelőmunkát azok a tanulók,akik 

a periférián helyezkedtek el. Vigyázni kellett arra, hogy 

ügy vonjuk be őket a közösségi életbe, hogy az mindkét rész-

ről pozitív legyen. Célul tűztem ki azért, hogy irányító ne-

velőmunkával kiemelem és fejleszteni próbálom a periférián 

lévő tanulók olyan tulajdonságait, amelyeket a csoport el-

vár tagjaitól. Első lépésként éreztetni szerettem volna ve-

lük, hogy szükség van rájuk az osztályban, ők is szerves 

részét képezik annak. Ugyanakkor el kellett fogadtatni a 

csoporttal, hogy ezekre a tanulókra is szükségünk van. Ne-

vel őmunkám hatékonysága érdekében ugy terveztem és szervez-

tem meg egy-egy feladatot, hogy ezen periférián lévő gyere-

kek bizonyos helyzetekben vezetők is legyenek, pl. sportban, 

társadalmi munkában. Kezdeti szakaszban nehezen találták 

meg helyüket, és a helyes utat. Meg kellett értetni és be-

láttatni velük, hogy hol hibáztak a feladat végrehajtásában. 
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Lassan, de sok b i z ta tó , serkentő munkával elértem, hogy 

bizonyos f e ladat elvégzése után dicsérni l ehe t e t t őket. 

Nagy dolog vo l t ez! Megszületett az első sikerélmény szá-

mukra i s . A későbbi nevelőmunkának erre k e l l e t t épülnie. 

El jutottam odáig, hogy ezek a tanulók még igazgató i d icsére 

t e t i s kaptak. Lassan történt a f e j l ődésük, de a 8. osz tá ly 

ban már elmondhatjuk, hogy minden egyes tanuló az osztá ly 

szerves részének érz i és v a l l j a magát, és ennek szellemében 

tevékenykedik. 

Tfraaskapcsolgtok az 5. osztályban 

a/ Kölcsönös választások 

Választás Fiú % Leány % 
Össze-
sen % 

1 kölcsönös választása van: 10 58 3 21 13 42 

2 kölcsönös választása van: 3 29 5 35 8 26 

3 kölcsönös választása van: 3 29 2 14 5 16 

4 vagy ennél több kölcsö-
nös választása van: 2 12 7 50 9 28 

b/ A választások száma 

Választás Fiú % Leány % Össze-
sen: 

% 

1-3 választás: 2 12 2 14 4 13 

4 választás: 2 12 3 22 5 16 

5 választás: 5 29 3 22 8 26 
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Választás Fiű % Leány % Össze-
sen: % 

6 vagy annál több válasz-
tás: 8 47 6 42 14 45 

Az 5. osztály tanulóinak népszerűségi és táratalansági vizs-

gálatának összesítése: /őt választják./ 

c/ A népszerűségi és társtalansági vizsgálatok összesítése 

Választás Fiű % Leány % Összesen 
létszám % 

0 választás: 2 11,7 3 21,4 5 16,2 

1 választástól 
3-ig: 10 58,6 5 35,7 15 48,6 

4 vagy annál 
több választás: 5 29,7 6 42,9 11 35,2 

"Egy osztályban, ahol a nevelői légkör kiegvcnsűlvozottfe 

a rokonszenvi választások erősen szóródnak, mert mindenki azt 

nevezi meg barátjaként, akit valóban szeret, tekintet nélkül 

arra, hogy szerinte a tanároknak és többi gyermeknek mi a vé-
77 

leménye." 

Amilyen fontos annak megállapítása, hogy kik a népszerű 

tanulók a közösségben, kik alkalmasak vezetésre, stb., leg-

alább annyira fontos arra is fel f igyelni, hogy kik azok,akik 

a közösségi életből kirekedtek, mi az oka innak, és hogyan 

lehet legjobban kijavítani? A szociogram alkalmas a kívül-

maradás konstatálására, az okok keresésére, azonban már ke-
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i 
vésbé il letve egyáltalán nen alkalmas utmutatást adni az 

okok megszüntetésére. Amikor tehát egyetértünk ama meg-

állapítással, hogy "minden gyermekközősség társas élete 

feltérképezhető",77 egyidejűleg hangsúlyozzuk azt is,hogy 

a gyermekközösség társas élete és azon belül a társas kap-

csolatok nem megmerevedett viszonylatok, önálló és lükte-

tésszerű változásoknak vannak kitéve, következésképpen a 

szociogram még az adott időpontról is csak hozzávetőleges 

képet tud nyújtani. De mi nevelők semmiképpen sem mondhatunk 

le arról, hogy a szociogramok tanulmányozása mellett állan-

dóan, szakadatlanul a saját megfigyeléseinkre, tapasztala-

tainkra, az egyén és a közösség alapos megismerésére támasz-
• 

kodjunk. 
Rokonszenv-ellenszenv párok vizsgálatánál, np'kor meg-

kérdeztem, hogy "Ki a legjobb barátod?" meg lehetett volna 

kérdezni, azt is, hogy "Kit nem fogadnál el legkevésbé sem 

barátodnak?" Ezt a kérdést azonban az 5. osztályban nem tet-

tem f e l , mert ugy gondoltam, hogy a társtal.nságot anélkül 

is meg tudom állapítani, hogy kit nem választottak barátjuk-

nak, vagyis kik nem kaptak szavazatot a rokonsaenvi válasz-

tások során. Megfigyelésem során fény derült arra is, hogy 

mely tanulók társtalanok a kezdeti szakaszban. Problémát je-

lentett számomra, hogy nem minden esetben tudtam társtalan-

ságuknak, népszerűtlenségüknek az okát, így a segítségnyújtás 

bizonyos fokig nehezebb volt, és hatékonysága csak később kö-

vetkezett be. 

Az 5. osztályos társaskapcsolatok alakulását a 114. ol-
dalon mellékeltem /mátrix táblázat/. 



- -
nsztályi tár-«« sicapcaolat azoclof.ramja 

Sor Névsor 
sas 

1 
2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

18 
19 
20 
21 
22 

23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 

á fa « d a -p 
választok: o 

> 4» 

Csertán Csaba 
Fekete Sándor 
Gyulai László 
Herczi László 
Hegedűs Tibor 
HolicskZoltán 
Jakab József 
Jakab Tamás 
Kovács Ferenc 
Kumli Tibor 
Marsi József 
Schell József 
S ik lós i József 
Szabó Béla 
Szabó István 
Szlovák Csaba 
Szlávik János 

Bákai Elenora 
Diák Éva 
Rrick Zsuzsa 
Horváth Judit 
Kiss E lv i ra 
Kovács I lona 
Krisztbaun Judit 
Nagy Andrea 
Preiner Mariann 
Sárközi Jolán 
Sohiszler BeatriJ: 
Sebeinig I I s e 
Vinczen Éva 
Zvickl Erzsébet 

Pozitiv válasz: 
Negativ válasz: 

Szociális izolál sági .nc ex 
Kölcsönösségi in< e j : 7<| f 
Sűrűségi index: <(>,7 

« ü a o 
•a 
* 

112 13 
fa 

2 
2 

3 

3 

3 

H 
n 

2 
1 

2 
2 
3 
2 
2 
3 

lé 

8 

fa 
fa 

9 

w 
lo 11 

3 
3 
3 
3 
1 

3 

3 

3 
w 
12 

3 

1 

•9 
w 
13 

l 
1 

« 
N 
OT 

14 15 

a 
ü 

16 

1 
1 

1 
3 
3 
3 

5 
3 

N W 

17 

fa 
a 

bL8 
« 

19 

3 
3 

3 
2 
2 
4 

4 

0 fa 

20 fel 

2 
3 
3 
3 
2 
2 

7 
0 0 

w 
¡4 

22 

1 

2 

•9 
fa 

23 

"9 

fa 

24 

1 

1 

fa 
ía 
25 

£ 
fa 

26 

»9 
(A 

27 

ei 

í 
28 

•3 

29 

fa 

30 

Kék: + kapós. 
p i ros : ellenszcnvi 

fa 
fa 

31 

Kölcsönös válasz-
táéolc. 

t 
I 

I 
I 
I 

I 
I 

I 
I 

I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 

I 
I 

1 9 
P 

2 \29 

I 
I 

11 8 13 

* U * 
35 26 10 



- 115 -

Összefoglalva: 

A fiu tanulóim közül kettő nem kapott egyetlen sza-

vazatot sem /14-es; 15-ös/. Mindkettő tanuló túlkoros.Csa-

ládi körülményeik rendezetlenek, amit egész magatartásuk 

is tükröz. A 14-es tanuló olyan családból származik,amely-

ben 5 gyermek van,de mindegyik más apától.Az édesanya dur-

vái elkŰ, goromba gyermekeivel. A 15-ös tanuló családja is 

rendezetlen körülmények között él. Édesanyja beteges,édes-

apját legtöbbször ittasan látja. Állandó verekedések,civa-

kodások vannak a családban. A tanuló menekül hazulról»leg-

többször az utcán csavarog. A másik három társtalan tanuló 

a leányok csoportjából adódik. Kettő szintén idősebb közü-

lük a többinél, testileg is fejlettebb. Érdeklődési kö*ük 

más, mint a többi leányé. Szivesebben barátkoznak idősebb 

társaikkal, mint az osztály tanulóival, baráti körük a 7. 

és 8. osztályos tanulókból adódik. Családi körülményeik 

sem rendezettek. Mindkét tanuló édesapja sok alkoholt fo-

gyaszt. Édesanyjuknak nem fogadnak szót. Nevelésről ilyen-

formán nem igen lehet beszélni. A harmadik társtalan tanu-

ló is leány. Most került be az iskolába, eddig falun nevel-

kedett. Társai még nem ismerik, ezért nincs baráti kapcso-

lata. 
Az osztály sűrűségi és kölcsönösségi indexe a követ-

ahol a K a kölcsönös kező: T 

K választások számát,az 
v _ o 7 

s i = n ' Hn" pedig az osztály 

létszámot je lz i . 
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K = — = 0,70 /70 %/ 
n 

Külön: fiúk 76 % 
leányok 64 % 

ahol a Kk a kölcsönös kap-

csolatokkal rendelkező ta-

nulók számát jelenti, az 

"n" az osztály létszámát. 

Mérei szerint a valóságban, ha a kölcsönösségi indexszám 

75 % alatt van, a csoport laza szerkezetű. Ebből követke-

zik, hogy a 70 %-os kölcsönösségi index azt mutatja, hogy 

a csoport szerkezete osztályomban is laza. Az eredmény azt 

is igazolja, hogy szükséges és érdemes a gyermekek között 

az egymás iránti megbecsülés és szimpátia érzését tervsze-

rű munkával elősegíteni. Ugyanis, ha a tanuló helyzete e 

tekintetben kedvező, akkor az nagymértékben elősegíti je l-

lemének pozitív alakulását: magabiztos lesz, jóakaratú és 

őszinte. A kedvezőtlen helyzetben lévő /társtalan/ gyermek 

káros tulajdonságai fokozódnak: agresszívvá válik, indula-

tossá lesz, magatartása elbizonytalanodik. Csökken a tanu-

lási kedve, és természetesen tanulmányi eredménye is. 

.ók társa3kapcsolatainak vizsgálata 

Vizsgáltam a 7. osztályban, hogy mi a szerepe a tár-

sadalmi rétegeződésnek /az apa foglalkozása alapján/ a 

társaskapcsolatok alakulásában. Az így kapott eredményt ösz 

szevetettem az osztályom tanulóvezetőségéhez tartozó szociá 

l is háttérrel. 
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Foglalko-
zási 
csoport 

— — — 

Osztály Csak a vezetők Foglalko-
zási 
csoport Fiúk |% Leány % Össz 

* 
Fiúk Lányok Össz: % % % 

Munkás 
12 70,6 9 64,3 21 

67,8 
2 5 7 

H.7 35,7 22,6 

Alkalmazott 4 23,6 3 21,4 7 
22,6 

2 - 2 
11,7 - 6,4 

Értelmiség 
1 5,8 2 14,3 3 

9,6 
1 1 
7,1 3,2 

Amint a táblázat is mutatja, az osztály tanulói túl-

nyomóan munkásszármazásúak. Értelmiségi származású tanuló 

igen kevés /3 tanuló/. Nagyobb tömeget képvisel még a z 

osztályban az alkalmazotti kategóriákba tartozók száma. 

Minden évben, így a 7. osztályban is, szociometriai 

vizsgálatot készítettem a társas kapcsolatokat illetően 

amelyeket természetesen más módszerekkel alkalmaztam 

A 7. osztály társaskapcsolatainak szociogramja a 

118. oldalon található. 

A 7. osztályban kölcsönös társas kapcsolata van: 

11 fiúnak 64,7 % 

11 leánynak 78,5 % 

Ezen kapcsolatokból első helyen választ: 

6 fiú 35,2 % 

6 leány 42,8 % 

I t t már találkozunk azzal a képpel, hogy egy fiú tanuló 
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társaskapcsolatában leány tanulót is választ /8-as vá-

lasztja/. 

Vannak az osztályomban olyan tanulók, akik kölcsönös 

kapcsolattal nem rendelkeznek, de vannak feléjük forduló 

társak, akiknek a választását <5k, "a társtalanok", nem vi-

szonozzák. A közösséghez kapcsolódásuk minden pillanatban 

megtörténhet, hiszen társaik nem rekesztik ki őket maguk 

közül. Csak éppen a társtalan gyermek rokonszenve másfelé 

fordul, nem az őt választó tanuló felé. Vannak kiszorított 

tanulók úgy a fiúk, mint a lányok között, akiket senki 

sem választ, ezek nélkülözik a társak érzelmi alapon álló 

ösztönzését. Buda Béla szerint "...szinte tételszerŰen ki 

lehet mondani, hogy akinek hosszabb időn át nincs legalább 

egy-két sikeres, intim emberi kapcsolata, az többé-kevésbé 

maradandóan károsodik egészen az öngyilkosságig, elmebeteg-

ségig vagy asszociális magatartósig menően."1^ 

Ezért a kiszorított gyermekek leszűrésére a spontán 

megfigyelés nem elegendő.A tévedés lehetősége nagy.Az igy 

nyert adatok mintegy háromszorosát mutatják a szociometriá-

val végzett vizsgálat adatainak. Szociometriai vizsgálat 

nélkül olyan tanulókat is kiszorítottnak létünk, akiknek a 

szociális státusuk tűrhető, - mert választják őket - vagy 

igen jó, hiszen kétszeres, sőt háromszoros kölcsönös kap-

csolataik is vannak. Vigyáznunk kell arra, hogy látókörün-

kön kivül ne essenek olyan tanulók, akik valóban kiszorí-

tottak. Ezek közösségbe olvasztása rendkívül fontos f e l -
adat. 
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A 3. osztályos tanulók társaskapcsolatának vizsgálata 

Rögtön szembetűnik, ha vizsgáljuk a szociogramot,hogy 
négy év alatt emelkedett a viszonzott, kölcsönös kapcsola-
tok száma. 

/A mátrix táblázat a 122. oldalon található. Az osztály 
társaskapcsolatainak szociogramja a 123. és a 124. oldalon 
található./ 

A baráti kapcsolatok tartósságát befolyásoló tényezők, 
amelyek okai voltak a barátokká válásnak: 

- közel laknak egymáshoz /térbeli közelség/ 

- közös érdeklődési területük van 

- hasonló természetűek 

- kiegészítik egymást, stb. 

Érdekes volt megfigyelni,hogy ebben a korban az igazi 

barátságok hasonló neműek között alakultak ki. A f iú tanu-

lók csak f iú tanulóval, a leány tanulók csak lány tanulóval 

tartanak igaz, őszinte barátságot. Ennek ellenére fe l kell 

figyelnünk arra a jelenségre, hogy a másnemŰek között ia 

mutatkozott társválasztás. 

Szerencsésen alakult az osztály képe,hogy a népszerű 

tanulók személye egybeesik az osztály tanulóvezetőinek sze-

mélyével . 

A vizsgálat azt mutatta, hogy a legtöbb szavazatot ka-

pott tanuló, azonos azzal, akit az osztály tanulói legjob-

ban elfogadtak vezetőjüknek. Meg kell említeni, hogy nem-

csak elfogadták a többi pajtások az i l le tő tanulót vezető-
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jüknek, hanem minden évben újból és újból ugyanazt a 

mélyt választják, pl. rajtitkárt. 

A 8, osztályban mellőzött, elszigetelt személy n i n c s 

már. Mégis fellelhető, hogy egy-két személynél kevés,vagy 

csak egyoldalú a kapcsolat. Ennek magyarázatát megkaptuk Q 

családlátogatás és az egyéb vizsgálatok alapján. 

Érdekes vizsgálat volt az is, hogy a csoport tagjai 

mennyire vesznek egymásról tudomást. Milyen az a kör i 

bői választanak, mekkora repertoárt vesznek számba. 
• /»z egyé— 

ni szociogram alapján felmérhető volt, hogy a csoport t 
o 

jai kiket tartanak számon. Ennek ismerete nagy segítséget 

nyújtott a tanulók közösségi magatartásával való foglalko 

zásra. A szociogramokból és az egyéb vizsgálatokból i s 

tűnik, hogy több személy központi helyet foglal el a csop t 

ban. Pozitív képet mutat, hogy úgynevezett "sztíW ~ 
OCUL nem ala-

kult ki. Minden tanulót választott valaki ,> 
•L' i enht a repertoár-

mutató magas. De ez csak látszólagos, helyes volna mélyebb 
okait is keresni. 

Érdekes volt megfigyelni, hogy a pozitív értékű tagok 

pl. 21-eflj 25-ös; 4-es; 3-as; 31-es, negatív jelentőségű ta-

nulóval is tartanék kapcsolatot, pl. 6-oe: 26-n«. ^ 
' cu °8» 29-ee stb. 

De ugyanez fordítva is fennáll: a negatív jelentőséggel bí-

ró tanulók pozitív jelentőségű tagot is választanak, p i 1 4 
es; 15-ös. 

Megállapítható, hogy a szociometriai felmérés g a 2 d 

mutatórendszerével elősegíti a szervezési 

» vezetési, intéz-

kedési módszereket, amelyekkel a személyiségformáló hatás f e j « 
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leszthető. 

Kölcsönösségi index: 

5. osztályban 70 % 

8. osztályban 89 % 

Az individuális tendenciák, a rokonszenv szűk körben 

történő mozgása nem jellemző a mai 10-14 éves tanulókra. 

Ezt bizonyítják az osztályomban tett vizsgálatok is. 

Tág, nyitott rendszerben kapcsolódnak egymáshoz. Ugy hi-

szem, hogy ez a jelenség a csoport és a közösségi élet 

szempontjából kedvező. A fiatalok egyszerre több társsal 

tartanak kölcsönös, rokonszenv! kapcsolatot, irányulásuk 

i™no>t.jy jellegű, széles skálájú. 

A «r.nelális izoláltság a kiszorított gyermekek, /akik 

senkitől sem kapnak szavazatot/, és a tanulók létszámának 

viszonyát je lz i . N. Nehnevajsa vizsgálódásai során azt ta-

pasztaltam, hogy 0,12-os szociális izoláltság megfelelő, 

azaz ilyen nagyságú index mellett rendszerint kevés a ki-

szorított gyermek. A vizsgált osztálynak szociális izolált-

sági indexe az 5. osztályban: 0,16 - ami elég magasnak 

mondható - , de a 8. osztályban ez már 0-ra csökkent, azaz 

nincs izolált tanuló. Ez azt jelenti, hogy osztályomban 

a tanulók rokonszenvi kapcsolataira a kölcsönösség jellem-

ző. A kölcsönösségre, il letve annak érzelmi kapcsolódásá-

ra való hajlandóságuk megfelelő alapot ad a közösségi élet-

re. Az osztály légköre oldottnak tekinthető, a rokonszenvi 

kapcsolatok szinte az egész osztályra kiterjednek, a tanú-



- 127 -
lók széles körben fordulnak egymás felé. 

A nyolcadik osztály társaskapcsolatának kölcsönösségi 

indexe: 86 %. Ez azt jelenti, hogy csak négy tanuló van, 

akit nem választottak. Mérei szerint, a 80-100 % között 

mozgó indexeket már magasnak tekinthetjük. Számomra is ör-

vendetes, hogy a 8. osztályban már magas indexről számolha-

tok be. E szám valódiságát az egyéb vizsgálatok is alátá-

masztották. Ugyancsak a 8. osztályban a sűrűséri indpy; 

0,86. Ugy tapasztaltam, hogy ilyen magas indexszám mellett, 

már jellemzője a közösségnek a MmiM attitűd. 

Természetesen nem mondhatjuk ki csak a kölcsönösségi index 

alapján,hogy az érzelmi kötődés tökéletes, hiszen az érzel-

mi szféra sokkal összetettebb annál, semhogy egyetlen szám-

mal tul sokat mondhatnánk róla. Minden tanulónak meg kellett 

ejteni a választást. Felírtak három nevet egy papírra. Az 

összesítés után kimutatható volt a választások kölcsönössé-

ge is, jól tükrözte a tanulók megfelelő közösségi érzelme-

it , és a kölcsönös kapcsolatok teremtésére való hajlandósá-

got. Véleményem szerint az osztály légköre oldott, a tanu-

lók tág körben fordulnak egymás felé, a társtalan és külö-

nösen a kiszorított tanulók kevés száma az érzelmi kapcso-

latok alakulásának biztos jelét mutatják. 

A «ArJUégi index még jobban kiemeli ezt a jelenséget. 

Ez az index a kölcsönös kapcsolatok számának és a tanulók 

»zárnának viszonyát is je lz i . SŰrüsógi index: 

az 5. osztályban 0,7 

a 8. osztályban 0,89 
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Egyszerre több társsal tartanak kölcsönös rokonszenvi kap-

csolatot. A sikertelen, azaz a viszonzás nélküli orientá-

ció a 8. osztályban teljesen felszámolódott. 

Összefoglalás: 

Vizsgálataim során feltűnt, hogy az 5. és a 6. osztály-

ban a kölcsönös társaskapcsolatokat fiu és leány, il letve 

leány és f iú között nem jelzi a szociometria. Meg kell emlí-

teni azonban azt, hogy a kérdés úgy szólt: kit választanál 

barátodnak? Ebben a korban a másik nemű tanulótól való tar-

tózkodás feltűnően mutatkozik. 

Ugyanakkor a 7. és a 8. osztályban már ez a különválás 

nem egyértelmű. Szerényen, de mégis megmutatkozik a fiúkés 

a lányok társaskapcsolata is. A felmérés szerint egy f iú ta-

nuló már nyilvánosan is merte vállalni a másik nemű tanuló-

val való társaskapcsolatát. Az igazsághoz tartozik az is 

hogy az együttes nevelést kedvelik a tanulók, természetes-

nek tartják a koedukált osztált. Az osztályközösség együtt-

mozgására jó hatással van a koedukáció. A közösség fejlődé-

sére jellemző az együttlét, az együttélés, és az együtt-

mozgás három fejlődési fázisa. Az eddigi tapasztalatok sze-

rint a csupán lányokból álló osztályok többnyire csak az 

együttlét fokozatáig jutnak el . Ritkán terveznek maguktól 

közös megmozdulásokat, ritkán tŰznek ki közö3 célokat. Leg-

többször csak tanári kezdeményezésre szerveznek közös prog-

ramot. Ezzel szemben a koedukált osztályok spontán kezde-

ményezésre és önálló szervezéssel gyakran tartózkodnak együtt. 

Ugy tŰnik színesebb, elevenebb így az élet. 
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I 

Tudjuk, hogy a szociometria egyszeri strukturát tár 

f e l , és éppen csak a csoport adott állapotát, az adott sza-
i 

kaszban készült pillanatképét mutatja. így érvényessége 

feltételes. "A szociogramban csupán a helyzetkép hiteles: 

a társas mező pillanatnyi egyensúlyának rögzítése a kong-

lomerátum történetében."75 Én azonban több alkalommal vé-

geztem el a szociometriai felmérést, s amellett egyéb vizs-

gálati módszereket is alkalmaztam kis érietem során. Ezért 

véleményem szerint megállapításom reális ha azt mondom,hogy 

osztályomban a csoport kohézió szolidaritást, együttmérzést, 

együttélést mutat. Ezt bizonyítja többek között az is, hogy 

kiszakított tanuló nem volt már a 8. osztályban. Ez a f e j -

lődés biztosította, hogy az osztály tanulóit könnyen lehe-

tett mozgósítani közös feladatokra, erőfeszítést igénylő 

tevékenységek végrehajtására, mint pl. a társadalmi munká-

ra. 
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V. 

A tanulók kollektív beállítódásának 

vizsgálata 

A./ Tanulmányi feladatok közös megoldása során 

Vizsgáltam a tanulók magatartásváltozásainak beállitó-

dásformáló hatását. Vizsgálatokat végeztem a saját óráimon 

és az osztályomban tanító szaktanárok óréih. Olyan cselek-

vés-szituációt szerveztünk, amelynek során a tanulók kis 

csoportokban kollektíván oldottak meg tanulmányi feladato-

kat, vagyis csoportmunkában dolgoztak. Minden alkalommal a 

közösségi szempontokat kiemelő tanári tudatosítás csatlako-

zott a feladat elvégzéséhez. Kiemeltük a közösségi szempont-

ból értékes tap-sztalatszerzési lehetőségeket, az együttmű-

ködéshez szükséges tulajdonságokra, a közös munka során kí-

vánatos magatartásra irányitottuk a figyelmet. A kontroli-

osztályban /b. osztály/ a közösségi szempontból értékes ta-

pasztalatokhoz nem párosult tanári tudatosítás. Ebben az 

osztályban a tudatosító tevékenység teljesitményközpontú 

volt, a munka egész folyamán csak a feladatmegoldás eredmé-

nyességét állítottuk a központba. A csoport tevékenységét 

is csak a feladat eredményessége alapján értékeltük, a cso-

porton belül az egyes csoporttagok magatartását a feladat-

megoldáshoz való hozzáállás alapján minősítettük. 

A tanulók kollektív beállítódásának alakulását azon 

mértük le, hogyan változik a közös feladatok megoldásában 
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a tanulók részvételi színvonala. Ezt a kollektivitás egyik 

leglényegesebb mutatójaként foghatjuk f e l . 

A megfigyelés lényege az volt, hogy a csoportok együttmű-

ködése konfliktusos, vagy konfliktusmentes-e? 

Azonbelül vizsgáltuk, hogy a csoporttagok magatartására az 

alkalmazkodás, ellenállás, vagy elszigetelődés jellemző-e. 

Ezenkívül kontrollként alkalmaztuk a kérdőíves felmérés és 

a szociometriai vizsgálatot. 

Az eredmények elemzése: 

Az elemzés sorén az együttműködés és a közös feladat 

megoldásában való részvétel színvonala szerint a munkacso-

portok különböző kategóriáit lehetett megkülönböztetni. 

Ék/ Tapasztalhattuk, hogy vannak konfliktusmentes eredményp-

sen működő csoportok. Ezekre jellemző, hogy a csoportta-

gok ellenállás nélkül elfogadták a kooperáció követelmé-

nyeit, alkalmazkodtak hozzá, és maximális intenzitással 

kapcsolódtak be a közös feladatok megoldásába. 

b/ Volt konfliktuso 
s eredményesen működő csoport is . 

Ebben a csoportban a csoporttagok nem tudtak kellően al-

kalmazkodni egymáshoz, ebből következően konfliktusok ke-

letkeztek. Ez megmutatkozott a közös feladat megoldásá-

ban való részvétel színvonalának változásában is. 

c/ A konfliktusos eredménytelennek nevezhető csoportban, az 

egyes tanulók ne» tudták, de nem is törekedtek elfogadni 

a kooperáció eredményeit. A kirobbant konfliktusok nyomán 

érezhető volt, hogy az i t t szerezhető tapasztalatok neve-
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lőhatása olyan csekély, hogy az egyes tagok ellenállása 

nem sz'ínt meg, sőt tapasztalható volt az elszigetelődés 

is. A csoporttagok nagy része nem vett részt a közös f e l -

adat megoldásában,a többiek részvétele sem volt egyenletes. 

d/ A konfliktusrneiitcs eredménytelenül működő csoportban az 

együttműködés során o konfliktusok nem robbantak ki, de 

a közös feladattal szemben a csoport közömbös maradt. A 

feladatot csak egy tanuló végezte el, a többiek nem vet-

tek részt a munkában. 

A csoportok az osztólyon belül összehasonlítva o következő 

képet mutatják: 

Csoportosítás 
A csoportmunka 
kollektív szem-
pontú tudatosí-
tással: 8. a oszt. 

Csoportmunka te l je-
sitményközpontu tu-
datosítással. 
Kontrollosztály: 
8. b oszt. 

Konfliktusmen-
tes eredményes 
csoport aránya 

65 % 0 % 

Konfliktusos 
eredményes cso-
port aránya: 

23 % 27 % 

Konfliktusos 
eredménytelen 
csoport aránya 

12 % 27 % 

Konfliktusmen-
tes eredmény-
telen csoport 
aránya. 

0 % 46 % 
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Az adatok is azt igazoljók,/amelyhez a szakirodalomban is 

megtalálható az erre vonatkozó hipotézis/, hogy a tudato-

sítás jelentős szerepi! a maghatározott erkölcsi szükségle-

tek és az ezeknek megfelelő cselekvési készenlét, vagyis a 

beállítódás kialakításában. 

Igazolják ezt a 8. a osztály adatai is, mely szerint a 

tapasztalatszerzési folyamatot adekváltan kiegészítő tanári 

tudatosítás észrevehetően meggyorsíthatja a beállitódáskép-

ződést. Ez kitűnik abból is, hogy szembetűnően magas annak 

a munkacsoportnak a % aránya, amely minden ellenállás és 

zökkenő nélkül fogadta a kooperáció követelményeit, és an-

nak alapján vették ki részüket a feladatok megoldásából. 

A hipotézissel teljesen azonos képet mutatnak a 8. b 

osztály adatai is. Ez az osztály negatív oldalról bizonyí-

totta, hogy a kollektivitás irányába mutató tapasztalatok 

nem kaptak megfelelő támogatást tudatosítás formájában, ha-

nem csak egyoldalú, teljesítmén.yközpontú tudatosítás fo lyt , 

amely nem segítette elő a kollektív beállítódás kialakulá-

sát. A 8.b osztály csoporttagjainak nagy többsége csak ki-

sebb-nagyobb konfliktusok árán volt hajlandó eleget tenni 

az együttműködés követelményeinek és résztvenni a feladat-

végzésben. Voltak, akik közömbösek maradtak a követelmények-

kel szemben. 

Kisőrletem is azt igazolta, hogy az ilyen jellegű tu-

datosítás hiánya, akadálya a kollektivitás szempontjából 

értékes tapasztalatok helyes értelmezésének. 
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Az előbbi megállapítás véleményem szerint további el-

lenőrzésre, kiegészítésre szorul, mert még minőig hipoté-

tikus jellegű. Ennek érdekében kísérletet végeztem a társa-

dalmilag hasznos munka végzése folyamán is, ahol a tudatosí-

tás kollektív beállítódásformáló hatását vizsgáltam meg. 

B/ A társadalmilag hasznos munka vizsgálata 

A vizsgálat témája: hogyan hat a tanulók kollektív be-

állítódására a társadalmilag hasznos kollektív munka által 

biztosított értékes tapasztalatszerzési lehetőségekhez és 

tapasztalatszerzési folyamatokhoz csatlakozó tanári tudato-

sítás. 

A kísérletben a kollektív beállítódás mutatója a követ-

kezők: 

1. A társadalmi munka végzésével kapcsolatos előzetes 

cselekvési készség színvonalának mérése. 

A munkaakcióra való jelentkezés írásos formában történt. 

I . Kérdés: Szívesen végeznél-e társadalmi munkát, ha arra 
kérnének? 

A kérdésre adott válaszok 100 %-osak voltak a 8. a osztály-

ban, ami mutatta pozitív hozzáállásukat a munkához. 

I I . Kérdés: Szívesen mennél-e társadalmi munkára még tovább, 

ha arra szükség lenne? 

A vizsgált osztály jelentkezése i t t is 100 %-os volt. 

Megjegyzés: A társadalmilag hasznos munka a Villányi Állami 

Gazdaságban történő szüretelés volt. Minden osztály /a 7. ás 
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8. osztályok/ 3-3 napon vettek rész t a szüretelésben. Mi-

ve l a munka nem f e j e z ődö t t be, az állami gazdaság még két 

nnpra kérte tanulóinkat, hogy vegyenek ré3zt a munkában. 

Ezért i s v o l t indokolt az előbbi kérdés f e l t e v é s e . Abban 

az érben, a szürete lés ide jén igen hideg, ködös idő v o l t , 

amely nemcsak a tanulók f i z i k a i e r e j é t , hanem akaratát, 

cselekvőképességét i s igen próbára t e t t e . A 8. a os z tá l y -

ban a közösségi szempontból értékes tapasztalatokhoz t e l -

jesértékü tanári tudatosítás kapcsolódott . Mindkét akció 

e l ő t t tájékoztattam a tanulókat az elvégzendő munka k o l -

l e k t í v hasznosságéról és az abban r e j l ő erkölcs i é r t ék rő l . 

A közös munka folyamán "alkalomhoz kötöttem", konkrét t a -

pasztalatokhoz kapcsolódva mutattam rá az in tenz ív közös-

ségi munka eredményességére, az egész társadalom számára 

való hasznosságára. 

A közösen végze t t társadalmilag hasznos munka b e f e j e -

zésével " iskolágyulós"-en hívtuk f e l a tanulók f i gye lmét 

az e l v égze t t társadalmi munka nagyságára, ér tékére , és 

utaltunk arra, hogy az összmunka folyamatában a 8. a osz -

tá l y akció ja milyen konkrét helyet f o g l a l e l . A 8. a osz -

tá l y a társadalmilag hasznos munka végzésében nyú j to t t k i -

emelkedő te l j es í tményéér t "d i c sé re t e t kapott" és egy taní tás 

né lkül i munkanapot engedélyezett számukra az iskola veze tő -

sége, amelyet osztálykirándulásra használtunk f e l . 

A kontro l l 8. b osztályban i s í rásos formában történt 

a munkaakcióra való j e l entkezés . A munkaakció e l ő t t , a 8. 

a osztályhoz hasonló módon megtörtént a közösségi munka 
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etikai értékével kapcsolatos tájékoztatás. Ezzel az osz-

tállyal az volt a cél, hogy megvizsgáljuk,milyen mértékű 

a kollektív beállítódás fejlődése akkor, ha a tanulók csak 

a munka megkezdése előtt kapnak a közösségi szempontból ér-

tékes tudatosítást, de a közös munka folyamán, "alkalomhoz 

kötötten elmarad a konkrét tudatosítás. 

Ha feltételezésem igaz, akkor a kísérletben - tekintet-

tel arra, hogy a munkaakció alatti konkrét tudatosítás el-

marad, arra lehetett számítani, hogy a szsraszerű ad-tok nem 

mutatnak olyan mértékű fejlődést a kollektív beállítódásra, 

mint amilyet a 8. a osztályban tapasztaltam. 

I. Kérdés: Szívesen végeznél-e társadalmilag hasznos munkát, 
. ha arra kérnének? 

A 8. b osztály válasza 90 %-ban igen, csak 10 % az, aki nem 

szivesen menne társadalmi munkára. 

I I . Kérdés: Szívesen mennél-e társadalmi munkára még tovább, 

ha arra szükség lenne? 

I t t már a 8. b osztályban 15 % fe le l t igennel, az osztály 

85 %-a nem szívesen ment volna tovább társadalmi munkára. 

Összehasonlítva a két osztály adatait, azt látjuk, hogy 

a 8. a osztályban, ahol a munkaakció előtt és alatt is folyt 

tudatosítás, pozitívan felmérhető a kollektív beállítódás 

fejlődése. Ugyanakkor a 8. b osztályban, ahol a munkaakció 

közben a tudatosítás elmar-dt negatív oldalról látszik iga-

zolva "az alkalomhoz kötött" tudatosítás fontossága. Az is 
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láthatóvá vált, hogy az előzetes tudatosítás önmagában a 

beállitódásformálás szempontjából csak korlátozott szere-

pű. 

2. A társadalmilag hasznos munkára való társak kiválasz-

tása 

Gyakorló iskolánkban komoly társadalmi munkát csak a 

7. és 8. osztályos tanulók végezhetnek. Az 5., 6. osztály-

ban minden osztály egyénileg próbálkozott társadalmi munka 

végzéssel, pl. gesztenyeszedéssel. Ebben a két évben a ta-

nulók inkább csak ismerkedtek a társadalmilag hasznos mun-

kával, de komoly feladatot nem kaptak. A 7. osztályban már 

ők is aktív részesei voltak a társadalmi munkavégzésnek.Az 

osztályközösség poz itiv alakulása bizonyította, hogy a ta-

nulók nagy többsége szívesen vesz részt fizikai munkában. 

Nagy izgalmat váltott ki az osztályban, amikor iskolaszin-

tű társadalmi munkára került sor. A társadalmi munka meg-

kezdése előtt felmérést végeztem. A felmérés kérdése a kö-

vetkező volt: 

Kivel szeretnél a szüreten együtt dolgozni? Miért? 

A következő utasítást kapták a tanulók: mindenki három paj-

tást jelöljön meg, és indokolja, hogy miért őt választotta. 

A választás előtt jól gondoljátok át, hogy kit akartok mun-

katársaitoknak. Az se kerülje el figyelmeteket, hogy mi 

szükséges ahhoz, hogy jó munkát tudjatok végezni. 

Figyelembe vettem a tanulók választásait, és annak alapján 
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állítottam össze a munkabrigádokat. Az elemzés során meg-

állapítottam, hogy kölcsönös kapcsolata volt 17 fiu tanu-

lóból 16-nak. Csak egy fiu tanulónak nincs közös kapcsola-

ta a többi fiúval a társadalmi munkában. Ennek oka, hogy 

nem szeret dolgozni, és ezért félnek a többiek munkatársul 

választani. A lányoknál 11 tanulónak van kölcsönös kapcso-

lata, csak háromnak nincs. Okát abban látom, hogy ebből két 
l l 

leány tanuló gyengébb fizikurau, nem tudnak ugy dolgozni. 

Azért nem választják őket, mert félnek, hogy lemaradnak a 

versenyben. A harmadik leánytanuló szertelen magatartású, 

nem veszi komolyan a munkát. A társadalmi munka végeztével 

Í8kolaszinten eredményt hirdettek, ahol is a 7. a osztály 

második helyezést ért el, a legjobb 8. osztállyal szemben. 

Munkájukért 1.817.- Ft-ot kaptak. A nyertes osztály csak 

24.- Ft-tal előzte meg őket. 

Véleményem szerint a jó társadalmi munka végzését abban lá-

tom, hogy ezek a tenulók kevés sikert értek el a tanulmányi 

munkában, igazi sikerélményt a társadalmi munka hozott ne-

kik. Az iskolagyulésen kapott dicséret, oklevél és nem utol-

só sorban a munkájukért kapott jövedelem - amely alnpul szol 

gált a tanév végi kiránduláshoz - fokozta a kollektív mun-

kához való beállítódásukat. 

A 8. a osztályban az év folyamán ismét társadalmi mun-

kára került a 3or, s ebből a célból ismét elvégeztem a fel-

mérést. 

A szociogram elkész h é 3ét megelőzően önértékelést vé-

geztettem tanulóimmal. Az önértékelés kialakulása rendkívül 
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bonyolult folyamat, amely szerveseh ös-zefügg magának az 

öntudatnak a fejlődésével. Amikor a tanulóban kialakul 

önmagának, mint szubjektumnak, vagyis mint megismerő és 

cselekvő, környezetével aktív viszonyban lévő énnek a tu-

datosítása, ez egyszersmind potenciálisan magában rejti 

ennek az énnek - képességeinek, tulajdonságainak - vala-

milyen értékelését is. 

i 

Mead az u.n. "tükör- én" elmélete szerint a környezettel 

- elsősorban a szociális környezettel - való interakciók 

folyamatában tanulja meg az egyén önmagát, mint objektii-

mot szemlélni, vagyis a különböző viselkedésmódjaira, tel-

jesítményeire kapott szociális reagálások, elmarasztalá-

sok vagy elismerések nyomán alakul ki benne az a meggyő-

ződés, hogy az e viselkedéseket kiváltó magatartása vagy e 

magatartásokban kifejeződő tulajdonságok hogyan értékelen-

dők, elismerésre méltóak vagy elítélendők. 
i 

"A szociálpszichológiában fontos fogalom az u.n. vo-

natkoztatási /referencia/ csoport, vagyis az a kisebb szo-

ciális mikrostruktúra, amelynek elfogadó vagy elitélő /el-

vető/ reagálásai formálják a fejlődő egyén viselkedését,s 
79 

ezen belül önmagára vonatkozó értékeléseit."'7 

Az osztályközösség is egy ilyen vonatkozási csoport. 

Ez a referenciacsoport egyszerre orientálja kifelé ós be-

felé a tanulók értékelő állásfoglalását. Kifelé abban az 

értelemben, hogy az osztályközösség által képviselt normák 

közül milyen értéket választ elsődleges fontosságúnak,ás azt 

milyen cselekvésben aktualizálja. Befelé, abban az értelem-
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ben oridentálja a tanulót, hogy e normáknak megfelelő vi-

selkedést valósít-e meg, és Így meghatározza az önértéke-

lést. 

Éreznie kell a tanulónak önértékelése során, hogy a 

fentiek megfelelnek-e az elvárásoknak, méltó-e az elisme-

résre vagy sem. Az önértékeléssel el akartam érni, hogy a 

tanulók szem előtt tartva tz irányukba kifejeződő elvárá-
< 

sokat az osztályközösség részéről, ugy válasszák meg tár-

saikat a társadalmilag hasznos munkához. 

Ezt nem lehet máról-holnapra megvalósítani, ez hosz-

szu nevelés eredménye. Állandóan szem előtt kell tartani, 

hogy az általunk, nevelők által képviselt hatások referen-

ciatényezőkké váljanak, vagyÍ3 befolyásolják a tanulók ér-

tékattitűdjeinek alakulását. Az önértékelés fejlődésének 

irányításánál, nekünk nevelőknek figyelemmel kell lennünk 

arra, hogy ne öltse a komformitá3 formáját, ami azt jelen-

ti, hogy a referenciatényezők hatása ne nyomja el a tanu-

lók önálló ítéletalkotásra való képességét, őszinte véle-

ménynyilvánítását. Ehhez demokratikus légkörre van szükség 

Fontos nevelési szempont, hogy a fejlődő személyiség önér-

tékelése reális legyen, megfeleljen a valóságos helyzetnek 

s egyben összhangban legyen tanárai, társai értékelésével 

is. 

Ahhoz, hogy tanulóim idáig eljutottak, lényegesnek 

tartottam már 5., 6. osztályban ránevelni őket az önérté-

kelésre és mások értékelésére. 

Vizsgáljuk meg a társadalmi munkaiból készített szociogra-

mot, amelyet a 141« és 142. éa 14% oldalon látunk. 
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Indoklások: 

i 
A fiu tanulók a következőképpen indokolták választá-

sukat: 

- Szokott dolgozni és tud is! 

- Ha akar, tud jól dolgozni. 

- Jó hatással tudnánk lenni egymásra. 

- Ki tudja venni részét a munkából. 

- Máskor is együtt dolgoztunk és összeszoktunk. 

- Mert odaadja a puttonyt. 

- Erős és nem igényes a munkában. 

- Mert szívesen dolgozik, és nem kell magyarázni 

neki, hogy mit csináljon. 

- Mert ügyes, találékony, 

- Mert nem dünnyög, amikor dolgozni kell. 

A leány tanulók indoklásaiból néhányat: 

- Jól dolgozik, és összetart azzal, akivel dolgozik. 

- Nem lustálkodik. 

- Munka közben jókodvet csinál, így vidámabban lehet 

dolgozni. 

- Azért, mert vele a kimerülésig lehet dolgozni. 

- Azért, mert van kézügyessége és szorgalmas. 

- Gyors a keze, nem beszél sokat. 

- Azért, mert nagyon meg tudnánk egyezni. 

- Azért, mert a barátnőm, s vele jobban menne a munka. 
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A 8. a osztály kölcsönös választása a társadalmi munká-

ban: 

Választások Fiú Leány Összesen: Választások 
fő 1 % fő 1 % fő I % 

Nincs választása 1 7 3 21 4 14 

Egy választás 5 33 4 29 9 31 

Két választás 8 53 7 50 15 52 

Három választás 1 7 - - 1 3 

Összesen: 29 100 

/A százalékszámításnál a megengedett kerekítést elvégez-
tem, így kaptam a 100 %-ot./ 

Elemzés: 
I 

Kölcsönős kapcsolata nincs 4 tanulónak. Ebből: 1 fiu. 
1 

3 leány. A fiu tanuló izgága, uralkodni, parancsolni vágyó. 

Társai nem szívesen választják munkabrigádba, mert félnek, 

hogy a munkát zavarja. A lányok közül háromnak nincs köl-

csönös kapcsolata a társadalmi munkában,mert az egyik igen 

sokat beszél munka közben, amellett játékos, ugyanakkor a 

feladatát pontosan elvégzi. A másik kettő leány gyengébb fi-

zikumú /csípóficam/, lassabban és kevesebbet teljesítenek 

ezek a tanulók, mint a többiek, ezért nem választják szíve-

sen őket, mert félnek, hogy a versenyben lemaradnak. 
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Érdekes képet kapunk, ha összehasonlítjuk a társaskap-

csolatok és a munkakapcsolatok szociogramját a 8. a osztály-

ban. Mindjárt szembetűnik, hogy eltérés van a kettő között. 

Ennek okát abban látom, hogy a tanulók 13-14 éves korban már 

különbséget tudnak tenni, hogy milyen alkalomra választják 

társukat. Más személyre esik a választásuk /legtöbb esetben/, 

ha barátokat választanak osztálytársaik közül, és mást vá-

lasztanak, ha munkáról van szó. Ilyen esetben félre teszik 

egyéni érzelmeiket, baráti kapcsolataikat, csak azt tartják 

szem előtt, hogy a raj /az osztályközösség/ érdeke mit kí-

ván. 

A szociogramból kiolvasható az is, hogy erősebb fiziku-
\ r 

mu fiu tanuló szivesen választ leány tanulót is a munkabri-

gádba. Tehát itt is mutatkozik a másik nem iránti vonzalom, 

amely a segítségnyújtásban /puttonyozás/ jut kifejezésre.Ér-

dekes volt megfigyelni a felmérést kővető társadalmi munka 

hangulatát. 

Amint már említettem a brigádokat a felmérés alapján ál-

lítottam össze. A munkát is ennek alapján osztottuk ki. A 

teljesítményét minden brigádnak külön is mértem. Érdekes mó-

don az a két brigád, ahol fiú és leány pajtások vegyesen vol-

tak, jobb teljesítményt ért el. Nem maradt a tőkén szőlő ná-

luk, ugyanakkor gyorsabban teltek a puttonyok. Az uzsonna-

szünetben ismertettem eddigi eredményüket, ezután engedélyt 

kértek, hogy uj brigádokat alakítsanak, röviden szólva ve-

gyes brigádok szerveződtek. Ezután indult meg a nagy verseny. 

Az iskolai szintet,a legjobb eredményt a 8. osztály érte el, 
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az anyagi javak mellett azt a kitüntetést kapta az osztály-

közösség, hogy még két napra mehetnek társadalmi munkára. 

* 

0APZerezve: 

A tudás mellett iskolai nevelésünk alapvető érték-

orientáló feladate az erkölcsi normák értéktartalmának 

tudatosítása, és a hozzájuk való pozitív viszonyulás kia-

lakítása. 

Lényegesnek tartom, hogy az értékorientálás terjedjen 

ki az erkölcsileg értékes tulajdonságok /munkához való he-

lyes viszony, fegyelmezettség, stb./ és motívumok fejlesz-

tásáre. Az erkölcsi síkon folyó értékorientálásnak az er-

kölcsileg értékes cselekvések érvényre juttatását kell vég-

céljának tekinteni - azt, hogy a tanuló az erkölcsi mérlege-

lést. döntést igénylő helyzetekben következetesen meg tudja 

különböztetni az értékes cselekvést a nem értékestől, és az 

előbbit valósítsa meg konkrét tevékenységében. /Ebben az 

esetben pl. a társadalmilag hasznos munkában./ 
i 

Ezt ugy értem el, hogy tanulói kollektívánkban olyan 
Í 

erkölcsi ideált nyújtottam tanulóimnak, akit elfogadnak er-

kölcsi mércének, és magatartásuk alakításóban e példaképhez 

akarnak i azodni. A nevelésnek, olyan keretet biztosítottam, 

hogy az erkölcsi szempontból pozitív magatartás és cselekvés 

egyfajta teljesítménnyé váljon számukra. 

A minőségi változós megvalósításóval elértem a tanulók er-

kölcsi értékorientálásának célját. Az erkölcsi teljesítmé-
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nyek méltánylásának és egyben az ujabb ilyen teljesítmé-

nyekre való ösztönzés legjobb eszközének tekinthetjük,ha 

a tanulók iránti bizalmunkat olyan feladatok nyújtásával 

fejezzük ki, amely kitüntető számukra, emeli "presztizsüket" 

Í3kolatársaik előtt, és-nem utolsó sorban - fokozza önbe-

csülésüket is. Ez természetesen önmagában nem elég. Más 

tényezőkkel is mozgósítani kell őket. Mindenekelőtt nem 

szabad elfelejteni a gyermeknek "elismerésre és megbecsü-
79 

lésre való igényét". Ez az igény csak olyan osztálykö-

zösségben alakulhat ki, ahol az erkölcsileg értékes cse-

lekvéseket megbecsülik. Ennek módja, hogy mindig össze 

kell kapcsolni az egyén erkölcsi orientálását, a közösség 

erkölcsi orientálásával. Az erkölcsi normák funkciójában 

benne van a hasznosság mozzanata is. 

Fontos pedagógiai feladat a normákban rögzülő értékek hasz-

nosságának elfogadtatása a tanulókkal. Ennek két feltétele 

van. 

1. Az, hogy a tanulókban kialakuljon a közösségi érzés, 

amely világossá teszi előttük, hogy másokért érde-

mes bizonyos dolgokat elvégezni. 

2. A másik fontos feltétel, hogy a tanulók ne a pilla-

nat aspektusából szemléljék cselekvéseik következ-

ményeit, hanem legyen távolabbi célkitűzésük, törek-

vésük, amely pillanatnyi áldozatvállalással járó cse-

lekvés. 
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E két tényezőt igyekeztem nevelőmunkámban megvalósítani. 

A felmérés eredménye is azt mutatta, hogy a vizsgált osz-

tály tanulóinak kollektív beállítódása olyan szintet ért 

el, amely képessé tette őket társaikért, az iskoláért bi-

zonyos feladatok elvégzésére, még akkor is, ha az áldozat-

tal járt. A nevelőmunka során közelebbi /dicséret/, és tá-

volabbi /pl. kirándulás/ célokat tÜztem tanítványaim elé. 

Ez nem volt egyszerű feladat számomra, mert e bonyolult ne-

velési folyamatban egyaránt segíteni kellett az értelmi, 

az érzelmi és az akarati működések fejlesztését. Többen 

hangsúlyozták - az irodalomban - az értékorientálásnak, 

mint pedagógiai feladatnak komplex jellegét. Ez talán se-

hol sem érvényesül annyira követelményként, mint éppen az 

erkölcsi nevelés területén. A helyes erkölcsi magatartás 

pedig a kollektivista beállítódásból fakad, amely egyaránt 

áthatja a személyiség döntését és cselekvéseit. 
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VI. 

A vizsgálat eredményei, a kutatás további 
feladatai 

1. Eredmények 

A tanulók kollektív beállítódásának vizsgálatát a kÖT 

zösséghez szerettem volna e műben ismertetni a teljesség és 

a lezártság igénye nélkül. 

Megfigyeléseim kiterjedtek a beállítódásnak a szocia-

lista személyiség magatartására való hatására. 

felmérő tevékenységem négy kérdés köré csoportosult, 

amely lényegében a tanulói magatartás beállítódását vizs-

gálta. 

1. Külső rend, tisztaság, pontosság: 

Képzeld el, hogy mindenkinek joga lenne eldönteni, hogy mi-

kor jöjjön az iskolába illetve az órára. Ha nem lenne itt 

csengetésre, nem kapna büntetést, nem számítana bele a ma-

gatartási osztályzatba sem. Pontosan jönnél-e akkor is az 

órákra? 

2. Magatartás a tanári utasításokkal szemben: 

Iskolánk egyes tantárgyakból házi vetélkedőt rendez decem-

ber hónapban. Mindenki készüljön valamely tárgyból a ver-

senyre. Ha sikerül helyezést elérnetek, tovább lehet jutni 

a területi, városi, megyei, sőt még az országos vetélkedőre 

is. Magatoknak és iskolánknak is dicsőségére válik, ha mi-

nél többen jutnak tovább. Most még csak szeptemben van, a 
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felkészülésre bőven van idő. Hogyan cselekszel? 

3. A tanulók eg.ymás közti viselkedése: 

Két pajtás valamiben nem ért egyet. Verekedés támag közöt-

tük. Durva szavakkal illetik egymást. Te hogyan cseleked-

nél hasonló helyzetben? 

4. A tanóra menetének zavarása: 

Ha a szomszédom a tanítási órán a pad alatt egy játékautó-

val játszik, azt gondolom: 

A kérdósek mindegyike egy adott, reális szituációból indult 

ki. A válaszok előre megfogalmazott, pontosan formáltak vol-
I 

tak, amelyet egy zárt ötfokozatú skálán mértem le. A legma-

gasabb osztályértéket az első és harmadik kérdésre adott vá-

laszokból kaptam. A legrosszabb eredményt a negyedik kérdés-

re adott válaszokból nyertem. A felmérés azt mutatja, hogy 

az óra alatti magatartási beállítódás a leggyengébb. Különö-

sen mutatkozik ez a fiuk esetében /3,2/. Ha azonban figye-

lembe vesszük azokat a tanulókat is, akiknek válasza ugyan 

nem egyértelműen pozitív, de a tanítási órát nem zavarják, 

akkor a kép itt is kedvező. A felmérések azt mutatják, hogy 

a tanórai fegyelmhez való pozitív beállítódás és a pozitív 

magatartás kialakulása között releváns az összefüggés. A 

vizsgálat során az is kimutatható, hogy az egyes tanulók be-

állítódása lényegesen függ a csoportszituációtól, de ugyan-

akkor a csoport specifikus sajátosságai is döntően befolyá-

solják a magatartás beállítódásának fejlődésót. 

Egy másik kísérletemben az osztályközösség struktúráját 

és a tanulói kollektivitás összefüggését vizsgáltam. 
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A kísérlet azt igazolta, hogy a tanulók viszonyulása 

a közösséghez jó, ami számszerűen is kimutatható. A nyol-

cadik osztályos tanulók már tudatosan és kritikusan vizs-

gálva fogadják el a pozitív itemeket és több negatív ite-

met utasítanak vissza.Természetesen ez csak a jól kialakí-

tott közösségi szerkezetben érhető el. 

A harmadik témakör, amit vizsgáltam az osztályon be-

lü l i társa3kapcsolatokra irán3mlt, a kollektív beállítódás 

szempontjából. 

Megállapítható volt az osztályon belüli rokonszenvi kapcso-

latok kölcsönösségének nagy száma. Ez azt jelenti, hogy ha 

a kölcsönös kapcsolatok száma pozitív, akkor a közösségi 

élethez megfelelő alappal rendelkezik az osztály, és kimu-

tatható a kölcsönös érzelmi kapcsolódásra való hajlandóság 

io. A felmérések igazolták azt is, hogy egy-egy tanuló egy-

szerre több társával van kölcsönös rokonszenvi kapcsolatban. 

Va yis az egymáshoz való orientációjuk pozitív. 

E vizsgálatommal azt bizonyítottam, hogy a tudatosítás-

nak nagy szerepe van a kollektív beállítódás kialakulásában. 

Különösen megmutatkozik ez a társadalmilag hasznos munka 

szervezésében és annak végrehajtásában. Az osztólyon belül 

alakult csoportokból a legjobb eredményt a konfliktusmentes 

eredményes csoport mutatta. Ez azért volt lehetséges, mert 

a csoportmunka tudatosítása a kollektív szempontok ismerte-

tésével történt. Ha azonban ez a tudatosítás csak teljesít-

ményközpontu, akkor a %-os ere mény, a konfliktusmentes 

ereoményes csoportnál "0"-ra csökken. Tehát lényeges szerepe van 

a kollektív szempontú tudatosításnak a társadalmilag hasznos 
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munkánál is. Ez azt jelenti, hogy a csoport tagjai fogad-

ják cl a kooperáció követelményeit, és ahhoz maximálisan 

akarjanak és tudjanak alkalmazkodni. Bizonyította a vizsgá-

lat azt is, hogy a tudatosítás önmagában kevds. Fontossága 

akkor látszik igazolva, ha a tudatosítás az alkalomhoz kö-

tött, s akkor megmutatkozik annak nagy jelentősége. 

Mint tudjuk, a személyiség aktív pozíciója a nevelési 

folyamatban cs k akkor érthető meg, ha a beállítódást és a 

személyiség tevékenységének az összefüggését vizsgáljuk. 

Mert az emberi tevékenység közben alakul ki az az állandó 

szükséglet, hogy kifejtse magát, hatást gyakoroljon környe-

zetére. Ebből következik, hogy olyan személyiséget kell ne-

velnünk, amelynek közösségi tevékenysége egybecseng saját 

egyéni törekvéseivel. A személyiség-formálás marxista értel-

mezése szerint is a személyiség fejlődését közösségi viszo-

nyaibői kell származtatnunk. Mint ahogy azt Makarenkó hagyta 

ránk a következőkben: 

"A mi pedagógiánkban, elvtársak, nevelésről beszélhe-

tünk, az egyik közösség tagjának viszonyáról a másik közös-

ség ta/ jához, azaz olyan egyének egymáshoz való viszonyáról 

akiket kötnek a saját közösségükkel fennálló viszony-

lataik, kötelezettségeik, a kollektíva előtti felelősségük, 

becsületük, a közösség érdekében végzett tevékenységük."66 
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2. További feladatok 
i 

A vizsgálat e munkában a leírt kísérletekkel még nem 

zárul le, sok kérdés megoldatlan maradt. 

Több kutatást igényelne, hogy a magatartás megfigyelését 

természetes szituációban tovább vizdgáljuk a beállítódás! 

mérések kiegészítésével. 

Közismert, hogy a beállítódás - diagnosztika - jelen-

leg még metodikailag nehéz probléma. Ennek megoldását a 

céltudatos szocialista nevelés lényegesen megkönnyítheti, 

ha sikerült a beállítódást az összes helyzetrenűszerekben 

felismerni, mérni és ezzel összehasonlíthatóvá tenni. 

Jelen munkámban a problémának csak egy kis részét 

vizsgáltam, és abban sem törekedtem teljességre. Biztosan 

vannak vitatható pontjai is. 

De kísérletemet meggyőző útkeresésnek érzem, amely ál-

tal olyan igényszint alakulhat ki bennünk, nevelőkben,hogy 

a jövőben - együtt remélve ezt Koger Gallal - minden peda-

gógus jól átgondolja módszereit és eszközeit, világosan el-

lenőrizze ezek eredményeit, tökéletesítse szerszámait és 

ezzel együtt képes legyen a haladás és az élet útját kije-

lölni tanítványai előtt. 
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