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BEVEZETÉS 

A szocialista társadalmi viszonyok és a szocialista tudat fejlesz-

tése uj tipusu ember nevelését teszi szükségessé. Olyan emberre 

van szükség, aki magáévá teszi társadalmunk célkitüzéseit, és en-

nek érdekében egyéni céljait a közösség szükségleteinek alárende-

li, illetve azokkal összehangolja. 

A tehetséges fiatalok igen nagy értéket, társadalmi tartalé-

kot jelentenek, de csak akkor, ha értékes vonásokkal is rendelkez-

nek. A fiatalokat a tudáson kivül olyan értékekkel is fel kell vér- 

tezni, amelyekre a társadalom is igényt tart: világnézettel, ember 

séggel, szilárd erkölcsi itélőképességgel. A tudás, mint ismeret-

mennyiség csak akkor ér valamit, ha párosul a gyakorlatban való 

alkalmazás képességével. 

Az iskolai oktatás csiszolhatja a növendék megismerő képessé-

gét, érzékelését, észlelését, figyelmét, emlékezetét, képzeletét, 

gondolkodását, s ezeken keresztül társadalmilag értékes tudás bir-

tokába juttatja. Nem mindegy azonban, hogy ezt csak maga használja 

fel, vagy már diákként is segitőkész. Örül mások sikereinek, busul 

sikertelenségükön. Tehát az a lényeg, hogy ne csak saját érdekeit 

nézze, hanem társai képviselőjeként is megállja a helyét. A tudás 

csak akkor érték, ha érzelmekkel alátámasztva meggyőződéssé világ-

nézetté válik. E világnézet akkor jelentős, ha a fiatal ugy tudja 

kibontakoztatni önmagát, hogy ezzel minél nagyobb közösség haszná-

ra váljék. 

A személyiség nem máról holnapra, nem véletlenszerü hatások 
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eredményeként alakul ki. Az ember anatómiai-fiziológiai sajátos-

ságokkal születik, de formálja közvetlen környezete, a család, 

az iskola, az ifjusági szervezet is. A személyiség csak akkor 

érthető meg, ha ezeket mind figyelembe vesszük a vizsgálódások-

nál. Az egyén e folyamatban válik tudással rendelkező, érző,cse-

lekvő emberi kapcsolatokat realizáló egységgé, azaz mindezen ha-

tárokat integráló személyiséggé. 

Minden társadalom a szükségleteit érdekként fogalmazza meg. 

Ezen érdekeket erkölcsi értékként alkalmazza. A legfőbb érdekek 

mint a társadalmi eszmény, ideál állnak az illető társadalom e-

lőtt. Az erkölcsi ideálból fakadnak az erkölcsi alapelvek, ame-

lyek általános irányt szabnak az emberi cselekvésnek. Az alapel-

vekböl következnek az erkölcsi követelmények vagy normák, amelyek 

arra nézve adnak utasitást, hogy adott esetben mi az eljárás. 

!inden erkölcsi rendszer bizonyos kategóriákkal dolgozik. 

Ezek az adott erkölcsi rendszer leglényegesebb fogalmai, / jó, 

rossz,  felelősség,  kötelesség, lelkiismeret, boldogság stb. / 

az emberek közötti valóságos erkölcsi viszonyok, fogalmak,meg-

győződések, érzelmek, szokások kifejezői. Murányi Mihály /1974/ 

szerint:  "  Az értékkategóriák / jó, igaz, szép. ./ az értékhordo-

zók értéktulajdonságainak tudati visszatükröződései, amelyek 

ugyanakkor igen fontos szabályozó szerepet töltenek be a társa-

dalmi gyakorlatban."  Pl.  az emberi együttélés szabályai / kis 

közösségben is /, g  közösségi együttmüködés normáinak kialaku- 

lása, az ennek megfelelő  emberi tulajdonságok, személyiségjegyek 
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pl. szociabilitás, személyes vonzóerő stb. kialakulása is mind 

értékek, értékkategóriák függvényei. 

A személyiség erkölcsi tudatában a közösség, a társadalom er-

kölcsi. valósága, erkölcsössége tükröződd: a mindennapi gyakorlati 

erkölcs, az erkölcsi ideál, az alapelvek, a normák, erkölcsi szo-

kások, a beidegződések. 

A tudatosan dolgozó embert feltétlenül érdekli saját teljesit- 

ménya, mrnkájának hatékonysága. Ezért fontos, hogy a pedagógus ké-

pet kapjon tevékenysége eredmónyeiről. 

A következőkben a pedagógiai valóság erkölcsi oldalát érintő 

vizsgálattal foglalkozom. 
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I. 1. A TANULÓK SZEM ;LYISÉGÉNEK FEJLŐDÉSE MINT PEDAGÓGIAI 

PSZICHOLÓGIAI PROBLFMA 

Az  eredményes nevelőmunka feltétele a személyiség pszicho-

lógiai jellemzőinek, a személyiség-alakitás feltételeinek,össze-

tevőinek, sajátosságainak ismerete. A gyermek, a gyermekközösség, 

a pedagógus és a tanuló, a gyermek és környezete pszichológiai sa-

játosságait fel kell tárni, illetve ezek ismeretében kell a neve-

lőhatásokat érvényesiteni. A pedagógiai tevékenység során konkrét 

nevelési szituációk megoldása kerül előtérbe. Éppen ezért a neve-

lőmunka feladatainak megoldása a komplex pedagógiai ós pszicholó-

giai megközelitést igényli. 

Rubinstein /1964/ szerint a személyiség fejlődésében elsőd-

leges jelentősége van a magasabbrendű társadalmi értékeknek. 

A teljes személyiség nemcsak megismerő képesség, hanem ér-

zelmek, motivumok, cselekedetek integrációja is. Minden embernél 

azonos törvényszerüségként zajlanak le a pszichés folyamatok. Azo- 

nos törvényszerüségek szerint érzékelünk,észlelünk, figyelünk,em-

lékezünk, képzelünk, gondolkodunk, érzünk, cselekszünk, s az egyé-

ni viselkedésformák azonos szituációban mégsem azonosak. 

A pszichikai jelenségek, folyamatok minden emberben sajátos, 

csak az) egyénre jellemző összjelleget alkotnak. A gyermek, a ta-

nuló azonban nem egyedi, független személyiség. családba születik, 

majd egyre nagyobb közösségek tagja lesz. /óvoda, iskola, munka-

hely/ 6t is alakitja a közösség, ő is hat arra. Az ezekkel való 

kölcsönhatásban fejleszti ki veleszületett admttságait, alakitja 

ki jártasságait, készségeit, szokásait, magatartását, azaz a tár- 
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sadalomban való viszonyokat szubjektiválja. A pedagógusoknak mind-

ezeket figyelembe kell venni. Felvilágositó, meggyőző munkával azt 

kell elérniük, hogy a felnövekvő fiatalok mindenoldaluan képzett, 

kulturált , határozott erkölcsi arculatu emberekké váljanak. A meg- 

valósitandó cél, hogy a gyermek egészségesen éljen, müvelődjön, s 

igy alakuljon ki szocialista világképe, erkölcsisége. 

A nevelési folyamat kiinduló pontja a nevelés alapját képező 

tapasztalatok biztositása. A tapasztalatszerzést pedagógiai-pszi-

chológiai szempontból irányitani kell. Ez történhet ugy, hogy a 

gyermeknek lehetőséget biztositunk empirikus tapasztalatszerzédre, 

de történhet az erkölcsi szabályok, normák megismertetése során is. 

Felhivjuk figyelmét az ok-okozati összefüggésekre, a követendő maga-

tartási mintára. A tapasztalatok segitségével jutnak el az általá-

nositáshoz. 

A taudatositás a nevelési folyamat alapvető  tényezője,  amely 

a tapasztalatok szülte általánositástól tanuláson, itéletalkotáson 

keresztül az önnevelésig jut el. 

Eleinte a tanuló a közösségben ható követelményeket mérlege-

lés nélkül magáévá teszi, azaz közvetlen kapcsolat alakul ki a kö-

vetelmény és cselekvés között. Ennél erkölcsileg értékesebb az, mi-

kor a tanulók cselekvése mérlegelés alapján jön létre. Ez azt je-

lenti,hogy a tanuló esetleg erkölcsileg igen különböző értékü cse-

lekvések között választhat. A legmagasabb fok a közösség tartalmi 

munkájának, életének, erkölcsiségének továbbfejlesztése. A neve-

lés folyamatában a helyes szokások kialakitása, a tudatositás, a 

meggyőződés kialakitása, a pozitiv érzelmek keltése során jutunk el 

a magas foku erkölcsiséghez /szokásokhoz/, amelyek akarati cselek- 

vésben realizálódnak. 
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A személyiség mindenoldalu fejlesztésének része a személyiség 

erkölcsi kialakulása és további tökéletesitése. A mindenoldaluság 

jelenti az értelmi, erkölcsi, fizikai, esztétikai fejlődés dialek-

tikus egységét és kölcsönös kapcsolatát. 

Milyen vonások jellemzik a személyiség erkölcsi teljességének 

fogalmát? Celikova /1975/ a következőképpen fogalmazta meg: 

1. "A személyiség harmonikus, morális fejlődésének összetevői 

/jóság, élet értelme, ideál, kötelesség, becsület, lelki-

ismeret stb./ 

2. Az erkölcsi tudat, a képzetek, az ismeretek és az erkölcsi 

érzelmeknek a szintézise. 

Az erkölcsileg teljes személyiség tudatában az érzelmek 

szerves egységben vannak a racionálissal,s igy jut kife-

jezésre a személyiség eszmei meggyőződése. 

3. Az erkölcsi normáknak és elveknek az ember tevékenységé-

ben való objektiv megvalósitása a magatartási motivumok-

ban jut lenyilvánvalóbban kifejezésre. 

A morális motivumok az erkölcsi tudat aktivitásának konkré-

tabb jellemzését, gyakorlati  magatartási irányultságát fog-

lalják magukban. 

A magatartásban az erkölcsi motivum olyan mozzanat, amely 

aktivan értékeli az erkölcsi követelményeket, az objektiv 

szituációt, a lehetőségeket és a cselekedet követelménye-

it, s mindezt mielőtt az ember cselekedne. 

4. Az ember erkölcsi arculatát kifejező tulajdonságok, voná-

sok összessége. 

5. Az általános és különös dialektikus egysége. Ez kifejezi 

a társadalmilag tipikust /osztály, közösség/ ugyanakkor 



kifejezi az  erkölcsösen  tipikusnak individuális sajátossá-

gát is, melyre hatnak a külső tényezők, az élettapasztalat" 

stb. 

Az erkölcsi tudat és magatartás kölcsönhatása fokozatosan ala- 

kul ki, függ az életkori sajátosságoktól. Az erkölcsi tudatosság 

szintje determinálja a magatartást is. "Tehát az erkölcsi normák tu-

datositása és tudatos érvenyrejuttatása a korosztály fejlődési jel-

lemzőjének tekinthető." /Biróné, 1972./ 

A  személyiség erkölcsi fejlődését befolyásolja a szubjektiv 

tényezőként a szervezett és célszerü nevelés, s befolyásolják az 

objektiv feltételek, az anyagi életfeltételek, a környezet is. 

Az ember gyermekkora óta állandóan a társadalmi környezet ha-

tása alatt áll, a környezet hat a személyiség erkölcsi fejlődésére. 

Mennél inkább egybevág iránya és tartalma szempontjából a szubjek-

tiv tényező az objektiv körülményekkel, annál eredményesebben megy 

végbe  a  személyiség erkölcsi fejlődésének folyamata. A környezet po-

zitiv hatása is eredményesebb akkor, ha iránya és tartalma szempont-

jából egyezik a szervezett nevelő ráhatással. 

Nem feladatom az életkori szakaszok részletes jellemzése, csu-

pán néhány vonást emelek ki, amely a vizsgált téma szempontjából lé-

nyeges. 

A serdülőkor előtti szakaszt a gyermeki személyiség viszonylagos 

eyensulya jellemzi./Testi, pszichikai harmonizálódás./ A gyermek- 

nek a világhoz való teljesen naiv viszonya kezd kritikussá válni, 

de még "jól benne él a dolgokban, a helyzetekben, készséggel alá-

veti magát a tekintélynek." /Prichoda, 196o./ Érdeklődése nem át- 

fogó. Figyelme inkább a külsőségekre irányul. Szociális kapcsola-

tai differenciálatlanok. 
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A serdülőknél "a gyermeki naivság és realitás helyét a nagyobb 

tudatosság és szubjektiv itélkezés foglalja el." /Prichoda, 196o./ 

Már nem külsőségek alapján itélnek, hanem kezdik a magatartás belső 

motivumait keresni és meglátni. Ugyanakkor a cselekvés, magatartás, 

érzelmek terén bizonyos labilitás mutatkozik. 

Felnőttekhez való viszonyukban kritikai szellem kezd megmutat-

kozni. Az osztályközösségekben ekkor alakulnak ki az un. klikkek , 

amelyeknek jellemzője a csoporton belüli segités mindenáron, kifelé 

azonban nincs kapcsolat. 

Az ember erkölcsi fejlődése egész életén keresztül folyik. Ez 

a folyamat azonban az iskolás években a legintenzivebb. Ebben az idő-

ben rakódnak le azoknak az erkölcsi tulajdonságoknak az alapjai, a-

melyekkel az ember az önálló életbe lép. 

A gyermekkor, a serdülőkor, az ifjukor az erkölcsi nevelés idő-

szaka a szó szoros értelmében. A továbbiak során nem annyira uj er-

kölcsi tulajdonságokat szerez az ember, inkább tökéletesiti a  meglé-

vőket. 

A gyermekek erkölcsi tulajdonságainak kialakulását nem tekint-

hetjük egyoldalu folyamatnak, amelyben a gyermek passziv tárgya a 

nevelésnek. Az erkölcsi nevelés sikere sok tekintetben függ magától 

az egyéntől. A személyiség erkölcsi fejlődésének nélkülözhetetlen 

előfeltétele, hogy magas igényei legyenek saját magatartásával szem-

ben, aktivar igyekezzék érvényt szerezni az erkölcsi elveknek. Fel 

kell kelteni a gyermekben az önnevelésre, önfejlesztésre való vá-

gyat és tör4kvést. 
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2.  A témaválasztás indokolása  

Az oktatás-nevelés egyik alapkérdése, hogy a tanuló miként fo-

gadja a tervszerü pedagógiai hatásokat. Vagy érdeklődik, együttmükö-

dik, vagy a pedagógiai hatások készséges elfogadása helyett vissza- 

utasitja azokat. Ezen két szélsőség között helyezkednek el a tanulók. 

Az oktató-nevelőmunka tervezése, eredményessége szempontjából nagy 

jelentőségü, hogy a tanulók milyen mértékben készek az erkölcsi is-

meretek befogadására. 

"A személyiség értékelő képességének kialakulása is időben le-

játszódó folyamat eredménye, de az értékelési aktus rendszerint már 

rögzült értékviszonyulások tükröződése, s maga a folyamat, annak bel-

ső dinamizmusa kevéssé tisztázott.""Hajláthné,Cserhalmi H. 1976 / 

Az erkölcsi nevelés hatékonyságának, tudatosságának és terv - 

szerüségének fokozásához szükséges, hogy a gyermek erkölcsi arcula-

tának összetevői, az erkölcsi tudatnak a magatartásra gyakorolt ha-

tását minél teljesebben megismerjük. 

Ez  a téma már régen foglalkoztatott. Feltételeztem, hogy a 12-

14 éves gyermekek fogalombirtoklása van annyira kielégitő, hogy az 

alkalmazás különösebb gondot nem jelent. E feltételezésem igazolá-

sára végeztem felméréseket három éven keresztül egy falusi, egy kis-

városi és egy nagyvárosi általános iskolában. Vizsgálataimat azért 

is végeztem ilyen koru tanulók körében, mivel a szakirodalom szerint 

az erkölcsi tudatosulás személyiségformáló és magatartásszabályozó 

szerepe e korban ugrásszerüen megnő,$s megnyilvánul az itéletek és 

magatartás szilárdságában. 

A kiválasztott korosztály azért is érdekes számomra, mert ek-

kor a személyiség fejlődésére hatnak a már megélt élmények, s ezek 
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mintegy befolyásolói a további fejlődésnek. 

Az erkölcsi nevelés feladatai és tartalma nem tekinthető me-

rev, egyszer s mindenkorra megadott valaminek. A gyermekek erkölcsi 

nevelésének feladatait és tartalmát életkori sajátosságaikat figye-

lembe véve kell kifejteni és konkretizálni. Iskolai tanulmányaik 

során a felnövő nemzedékek számos fejlődési fokon mennek keresztül. 

A magatartási szabályokra vonatkozó kezdetleges képzetekről áttér-

nek az erkölcsi fogalmak elsajátitására, s ezek alapján az erkölcsi 

meggyőződés kialakul. Az elemi magatartási készségekből lesznek a 

maradandó magatartási szokások. 

Feltételezésem szerint az ilyen koru tanulók cselekvései gyak-

ran ösztönösek, pillanatnyi érdekeik alapján döntenek. A vizsgála-

tok alapján konkrét tények és adatok birtokában pedagógiai és pszi-

chológiai eszközökkel is elősegithető a helyes erkölcsi itéletek , 

magatartásformák kialakitása. 

A 7. 8. oszt6.1yos gyermekek erkölcsi itéletei, megnyilvánulá-

sai rávilágitanak arra, hogy az erkölcsi követelmények megfogalma-

zása megfelelő szintü-e, a megértés milyen foku, s a társadalmi 

preferenciák elfogadására irányuló belső viszony, értékattitüd mi-

lyen reagálási, cselekvési készséget idéz elő. 

A tanulók korban előrehaladva az erkölcsi fogalmak meghatáro-

zását egyre gyakrabban kisérik értékelő megnyilatkozásokkal és ér-

zelmi megnyilvánulásokkal. Ez az emocionalitás is a magatartás sza-

bályozójává válhat. 

3.  A vizsgálat alapja  

Marxista nevelésünk eszménye a sokoldaluan fejlett ember, aki 



a közösség céljait magáévá teszi. Hogy a nevelés eredményes lehessen 

ehhez a pszichológia szolgáltatja az alapot, a cél eléréséhez szük-

séges eszközök, módszerek kialakitása pedig a pedagógiai pszicholó-

gia feladata. 

A marxista alapon álló pszichológia az emberrel, mint személyi-

séggel foglalkozik. A személyiségre két fő tényező hat: a környezet 

és a nevelés. Az ember születése pillanatától társadalmi lény. A kör- 

nyezete a személyiség fejlődését előmozditja vagy hátráltatja. A 

születés után a gyermek első környezete a család. Az ujszülött alkal-

mazkodik a környezethez. A szülők segitségével kapcsolatot talál a 

valóság tárgyaival, kezdi felismerni helyét a családban. Kisgyermek-

korban a szokások adnak eligazitást számára. Azok a követelmények, 

amelyeket a felnőttek támasztanak vele szemben, képezik a későbbi 

erkölcsi motivumainak, majd itéleteinek alapját. Iskoláskorban maga-

tartási normák szabályozzák a gyermek életét. Itt részesül először 

tudatos nevelésben. So dülőkorban a társadalom erkölcsi értékrend-

jéhez való tudatos alkalmazkodás megvalósitása a cél. 

/ Gegesi Kiss P. 1963, Árkosiné, Udvardy 5. 1962 / 

A személyiség alakulásának és a környezetnek az összefüggése 

Bozsovics L. I. /1959/ elméletével méginkább világossá válik. Sze-

rinte a szükségletek és törekvések rendszere a személyiség struk-

turájának fontos része. Ezek határozzák meg magatartását, pszicho-

lógiai alkatát. Ugyanakkor függnek a személyiség szociális helyze-

tétől. /Ahogy a személyiség értékel, átél, viszonyul./ "A külső o-

kok tehát belső feltételeken keresztül hatnak." 

A vizsgálatokhoz a kiindulási alapot azok a dokumentumok hor-

dozzák, amelyek megfogalmazzák iskolarendszerünk és nevelésünk fő 

feladatait. 



-12- 

Az 1961. évi országgyülés megalkotta az 1961. III. sz . tör - 

vényt a Magyar Népköztársaság oktatási rendszeréről, melynek leg-

fontosabb gondolata a téma szempontjából, hogy az iskolai oktatást 

-nevelést szilárdan a kommunista nevelés eszméjére alapozta. 

Az MSZMP ifjuságpolitikai kérdésekkel foglalkozó ülése /197o/ 

a következőképpen fogalmazta meg a feladatokat: 

"Szocialista rendszerünk normáinak megfelelő erkölcsü emberek igé-

nyes nevelése társalmunk, jövőnk egyetemes érdeke, egyben a felnö-

vekvő fiatalok egyéni érdeke is." 

Az MSZMP KB 1972 juniusában "Az állami oktatás helyzete és 

fejlesztésének feladatai "- ról határozatot hozott, amelyben olvas-

hatjuk: 

"Minden eddigi erőfeszités ellenére sem növekedett megfelelő mérték-

ben az intézményes iskolai nevelés hatékonysága." 

Az elégtelenség egyik okaként emliti, hogy az erkölcsi nevelést ne- 

gativ társadalmi, környezeti hatások hátráltatják. 

Az 1978/79. tanévtől életbe lépő uj dokumentum "Az általános 

iskolai nevelés és oktatás terve" az általános iskola célját a kö-

vetkezőképpen fogalmazza meg. Meg kell alapozni "a szocialista em-

ber személyiségének az ismeret-világnézet-magatartás egységében 

történő tialakitását..." Fejleszteni kell többek között a "szoci-

alista emberre jellemző erkölcsi tulajdonságokat, a szocialista 

hazafiságot és internacionalizmust, a munka és a dolgozó ember meg-

becsülését, a közösségi magatartást." 

Az erkölcsi nevelés az emberi viszonyulások bonyolult vilá-

gára vonatkozik, és különböző ráhatások együttese - emberek és é-

letjelenségek hatásai - befolyásolják. Az erkölcsi nevelés folya- 

matában nem szabad megfeledkezni a személyiség erkölcsi fejlődésé- 



nek egyetlen lényeges oldaláról sem, a nevelési feladatok összessé-

gét kell megvalósitani. 

Nagyon nehéz és sokrétű feladat a nevelési terv és az osztály-

főnöki tanterv egész követelménytendszerét vizsgálni. 

A szakirodalom felhivja a figyelmet arra, hogy a vizsgálatok 

összeállitásánál nagyfoku körültekintésre van szükség.Meg kell is-

merni a tanulók erkölcsi szókészletét, absztraháló, analizáló, szin-

tetizáló képességét is. A hatékonyabb személyiségfejlesztés szem - 

pontjából jelentős az erkölcsi tudatosság, az itélőképesség fejlesz-

tése, az erkölcsi szilárdság és magatartásmód vizsgálata, amely az 

életkori jellemzőkön kivül az egyes személyiségek érettségének és 

értékességének fontos kritériumait a felszinre hozza. 

Szükséges feltárni, hogy a tanulók tudatában milyen tartalom-

mal szerepelnek az egyes erkölcsi fogalmak. Ezt a lélektani munkát 

szolgálták Radnai Béla /194o/ és Cser János /1959, 1961/ vizsgála-

tai is. 

Az erkölcsi tudat kialakulása és általában a pszichikum fejlő-

dése egymással kölcsönhatásban van. Ezért a tanulók által használt 

erkölcsi fogalmak képet adnak az ezeket megtöltő tudattartalmakról. 

Sz. L. Rubinstein /1964/ az itéletet a cselekedetek fontos megha-

tározójának tekinti. A fogalom központi jelentőségét elismeri, s 

azt a lényegismerettel hozza kapcsolatba. 

Majzik Lászlóné /196o/ kisérletei a tanulók erkölcsi fejlett-

ségének megá.11apitását célozzák. /definiciós, motiváció vizsgálat/ 

Nagy Jánosné /197o/ kandidátusi értekezésében szintén a tanu-

lók erkölcsi fejlettségi szintjét tanulmányozza lo-14 éves korban. 

Biró Katalin /1976/ az erkölcsi nevelés folyamatában vizs-

gálja az erkölcsi tudatosság szerepét. Részletesen ismerteti az ál- 
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tala alkalmazott erkölcsi tudatossági szintet megállapitó vizsgála-

tokat. Az erkölcsi fogalmak tartalmának értettsége, és a szituativ 

viselkedés vizsgálata is napirenden levő probléma. 

A vizsgálatok során ez volt a következtetés. Az erkölcsi neve-

lés nem nélkülözheti a helyes erkölcsi fogalmak ismertetését,hiszen 

a szoktatással elért erkölcsi magatartást az arra alkalmas korban 

tudatositani kell. Ugyanakkor az erkölcsi fogalmak helyes ismerete 

nem mindig jár együtt helyes erkölcsi itélettel, erkölcsileg helyes 

magatartással. A pszichológusok arra a következtetésre jutottak,hogy 

elég sok erkölcsi fogalom viszonylag elemi ismeret fokán rögződik. 

Vagy: a tanulók néha hasonló fogalmakat összekevernek, vagy hangzás 

alapján vonatkoztatnak egymásra. /figyelem, figyelmes/ 

Az erkölcsi nevelés hatékonyságának, tudatosságának és terv-

szerüségének fokozásához szükséges, hogy a gyermek erkölcsi arcula-

tának összetevőit, az erkölcsi tudatosság szinvonala, és a magatar-

tás erkölcsi orientáltságának összefüggéseit minél teljesebben meg-

ismerjük. 

4. A tudatositás szerepe az erkölcsi értékorientálás 

és a magatartás szabályozásában  

A szakirodalom alapján a következő vizsgálódási módok sorol-

hatók fel a témát illetően. 

Az erkölcsi intellektus fogalmi összetevőinek elemzése  

I. Erkölcsi fogalmi és normaismeret 

II. ?"orális itélőképesség, értékelőképesség fejlettsége 

a/ saját magatartásra vonatkozó erkölcsi itéletek , értéke-

lések szinvonalán keresztül, 

b/ társak magatartására vonatkozó erkölcsi itéletek,értéke-

lések szinvonalán keresztül. 
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III. A morális gondolkodás fejlettségi szintje. /Erkölcsi követel-

mények, gyakorlat kapcsolata./ 

Az erkölcsi tudat nemcsak képzetek, fogalmak, nézetek ismere-

tét jelenti, hanem meghatározott érzelmek, meggyőződések, tö-

rekvések rendszerét is. 

Bábosik I. /1975/ szerint "az erkölcsi tudatositás alapvetően 

ugy befolyásolja a magatartás minőségét, hogy a társadalmi el-

várásokat erkölcsi szükségletté alakitja, s ezeket a személyi-

ség többi szükségletével alkotott hierarchizált strukturában 

megerősitve, nekik domináns szerepet biztosit." 

Erkölcsi tudatosság vizsgálatára szolgáló intellektuális módszerek:  

Erkölcsi fogalmak ismerete: 

etikai tárgyu dolgozat 

névtelen önjellemzés 

definiciós módszer /erkölcsi fogalmak, tulajdonságok 

meghatároztatása/ 

konkretizációs módszer 

felismertetéses módszer 

differenciális módszer /két fogalom elhatároltatása/ 

Erkölcsi itélőképesség: 

kép - próbák 

eszményképek 

morális konfliktusok 

morális rangsorolás 

Morális gondolkodás: 

Morális konfliktus indokolással 

Jellemzés / filmhős, élő ember/ 

Norma, esetelemző viták 

2rtelmezés / közmondás, mese / 
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Az erkölcsi magatartás vizsgálata:  

Vizsgálati célból kialakitott cselekvési szituáció 

A gyermek tevékenységének természetes helyzetben történő 

megfigyelése 

Tanári jellemzés 

Pedagógiai helyzetteremtés 

Laboratóriumi kisérleti eljárás 

Természetes kisérlet 

Átalakitó kisérlet 

A fogalom-konkretizációs eljárás azt jelenti, hogy a fogalmat való-

ban átélt, vagy fiktiv esettel, példával kell a tanulónak megmagyaráz-

ni, vagy konkrét morális tettben az erkölcsi fogalom megnyilvánulását 

megfigyelni. Ez ugyanakkor az erkölcsi itélőképességet is vizsgálja , 

azaz az erkölcsi tettek értékelését, megitélésének képességét jelenti. 

Szükséges hozzá az erkölcsi magatartás szabályainak ismerete, a norma-

ismeret fejlettsége. 

Az erkölcsi szabadság olyan személyiségkomponensek kialakitását 

jelenti, amelyek létrejöttük után a személyiségnek határozott erköl-

csi orientáltságot biztositanak, meghatárotzák a magatartás erkölcsi 

tendenciáit, viszonylag államdó erkölcsi minőséget kölcsönöznek a 

magatartásnak, s meg is nyilvánulnak abban. Maga az orientálás, mint 

törekvés a nevelői eljárások egyike, amelynek célja az orientáció ki-

alakitása, azaz a világ dolgai, jelenségei közt való eligazodás, a-

mely lehetővé  teszi a megfelelő értékitéletek kialakitását. Ebben a 

tudatosságnak is nagy szerepe van. Ennek érdekében a pedagógusnak meg-

kell határozni és megfogalmazni a célokat, amelyek a tevékenység moz-

gatói. 

A tanulók önnevelésre való orientálása igen jelentős nevelési 
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módszer. A tanuló szelektive fogadja be a külső hatásokat, saját bel-

ső világának megfelelően átalakitja. 

Ennek formái lehetnek: 

tanári ráhatás, 

társadalmilag hasznos teendőkbe bekapcsolódás, 

ifjusági szervezet hatásának felhasználása, 

közösség közvéleménye, 

uj, pozitiv élmények keltése a tanulókban, 

elégedetlenség kiváltása eddigi felfogása miatt, 

helyes felfogásra késztetni az erkölcsi értékeket illetően. 

A magatartás erkölcsi orientáltsága és az erkölcsi tudatosság 

szinvonalának összefüggése kapcsán felmerül az erkölcsi szükségletek 

megszilárditásának, tartós dominanciájuk biztositásának kérdése. 

A nemzetközi kutatások eredményei azt igazolják, hogy a szemé-

lyiség szükségleteinek hierarchiája kialakitható, s ennek eredménye 

a személyiség erkölcsi orientáltsága. A személyiség erkölcsi szilárd-

ságának konkrét kifejeződése a magatartás szilárdsága. Ezek alapján 

következtethetünk az erkölcsi tudatositás személyiség és jellemfor-

máló szerepére, és a magatartásra gyakorolt hatására. 

A személyiségkomponensek: jellem, meggyőződés, irányultság, motivum, 

beállitódás összefüggnek egymással. 

A meggyőződés lényegét tekintve magasrendü ösztönzőnek tekinthető, s 

igy a  meggyőződés  kialakitása tulajdonképpen "hatékony motivációs 

rendszer" kiépitését jelenti. /Kelemen L. 197o./ 

A személyiség és magatartás erkölcsi szilárdságának formálása 

magasrendű erkölcsi ösztönzők kialakitásán és megerősitésén keresz-

tül történik. Ha kialakulnak a domináló magatartási motivumok,ezek 

tulajdonképpen a személyiség irányultságát adják. Ez jelenti a eze- 
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mélyiség aktivitását, célratörését. 

A  beállitódás szükségletekből épül fel. A szükséglet, mint a 

társadalom erkölcsi követelményeinek tükrözője a társadalmi elvárá-

soknak megfelelő  magatartás legalapvetőbb ösztönzője. 

A  szakirodalom a jellem, irányultság, beállitódás, szükséglet, 

illetve az erkölcsi tudatositás és magatartás-szabályozás tekinteté- 

ben a következőket szögezi le. A jellem, mint a magatartás legáltalá-

nosabb determinánsa integrálja a személyiség erkölcsi szilárdságát, és 

a magatartás erkölcsi orientáltságát biztositó magasrendü determinán-

sokat. A jellem a szükségletekre vezethető vissza. Az irányultság, a 

beállitódás cselekvési készenlétet hoz létre. A motivumok, ösztönzők, 

szükségletek az irányultságon keresztül érvényesülnek, azaz meghatá-

rozzák a cselekvést. Szerepük van itt az objektiv és szubjektiv hatá-

soknak is. 

Az ember, mint személyiség értékhordozóvá válása az értékek el- 

sajátitásának folyamatában igen fontos szerepet játszik. Az egyén és 

a környezet viszonyában interakciók következtében kap képet az egyén 

viselkedésmódja, teljesitményei keltette hatásról. A környezet elmarasz-

talása vagy elismerése alapján tudomást szerez a magatartás elitélt-

ségéről, vagy pozitivan értékeltségéről. A mikrokörnyezet /referencia-

csoport / elitélő vagy igenlő reagálásai hatnak az egyén viselkedésé-

re, formálják azt./ család, osztályközösség, barátok/ Az értékelés, 

illetőleg önértékelés forrásai ezek a kisebb-nagyobb közösségek, a-

melyeknek értékrendszerét vagy belülről a csoport tagjaként, vagy ki-

vülről a csoport életének, tagjai viselkedésének külső megfigyelője-

ként ismeri az egyén. A közösség értékelése előmozditja a határozott 

erkölcsi értékek kialakulását. A hatás a kialakitandó eszmények tar-

talmában és az általánositásukra irányuló tendenciákban nyilvánul meg. 
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5. A vizsgálat célja és módszerei  

Szocialista nevelésünk célkitüzése: 

- A szocializmus alapvető társadalmi értékrendjével egyező ér- 

tékpreferenciák kialakitása, megszilárditása a tanulókban. 

- A társadalom számára hasznos, elfogadott értékeknek meghatá-

rozókká kell válni a tanulók számára, az egyéni képességek, 

hajlamok, tehetség figyelembe vételével. 

Az erkölcsi nevelés a személyiségformálás egyik oldala. Célja 

az erkölcsi neveltség megfelelő szintjének kialakitása. Az erkölcsi 

neveltség kritériumát a személyiség erkölcsi fejlődésének mutatói ad- 

ják. Az elért eredményszint magában foglalja a további fejlődés sok-

tényezős variációs lehetőségeit, a következő, magasabb szintre jutás 

feltételeit. Az erkölcsi neveltség vizsgálata során feltárul az össze-

függés az erkölcsi szemlélet és a személyiség általános alkata, bel-

ső fejlődése  között. Fény derül arra is, hogy az erkölcsi érettség 

foka mennyiben szolgálja a személyiség sokoldalu és harmonikus fej-

lődését, belső egységét, céltudatosságát, következetességét, állha-

tatosságát, megbizhatóságát. 

Az erkölcsi neveltség az erkölcsi itéletek szinvonalában, maga-

tartásformákban tükröződik. El kell érni, hogy a gyermek képes legyen 

erkölcsileg megalapozott választásra, következtetsek levonására sa-

ját tapasztalatai alapján, képes legyen tökéletesiteni saját erköl-

csi gyakorlatát, személyiségét. 

Az életkor pszichológiai sajátosságait figyelembe véve az aláb-

biak alapján vizsgáltam a tanulók erkölcsi megnyilvánulásait. 

- Az általuk használt erkölcsi fogalmak mennyisége elővizsgá- 

lat szintjén. 
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- A fogalmak értettsége. 

- Erkölcsi magatartás minőségi mutatói. 

- Viselkedésforma-választás erkölcsi problémahelyzetben. 

A  vizsgálat első részét 1974/75-ben végeztem. Ekkor a tanulók 

erkölcsi itéleteinek mennyiségi mutatóit tártam fel jellemzések se-

gitségével. E fogalmak k.-öréből és az osztályfőnöki tanterv alapján 

választottam ki azt az öt fogalmat, amelyet a tartalmi vizsgálat so-

rán felhasználtam. Igy akartam megtudni, hogy az eddig általánosság-

ban gyüjtött erkölcsi tapasztalatokat a tanulók hogyan tudják általá-

nositani, azaz mennyire képesek meggyőződésüket és eszményeiket re- 

álisan megfogalmazni. 

A második vizsgálatot 1976/77-ben végeztem, melynek során a ta-

nulók erkölcsi itéleteinek magatartásformában is menyilvánuló lénye-

gét vizsgáltam. Az erkölcsileg megalapozott választás a tulajdonsá-

gok, a különböző magatartási formák, cselekedetek között, a társa - 

dalmi környezetben tapasz talható tények, események értékelése mind 

igen fontos,  elsősorban  olyan szempontból, hogy a tanulók személyes 

tapasttalataik alapján milyen tanulságokat vonnak le saját erkölcsi 

tökéletesedésük szempontfiából. 

A személyiség formálásának igen fontos módszere a tanulók prob-

lémahelyzetekbe való bevonása. Ha a személyiség problémahelyzetbe ke-

rül, ez arra készteti, hogy felelevenitse az előzőleg elsajátitott 

erkölcsi ismereteit, s annak megfelelően cselekedjen. Az ilyen fo-

lyamat sikeres lefolyása a tanulók erkölcsi gondolkodásának fejlett-

ségétől, érzelmeitől, akaraterejétől függ. Ha ezek nincsenek megfele-

lő összhangban, akkor esetleg az erkölcsileg értékes cselekvés he-

lyett a korábban kialakult helytelen válaszreakció következik be. 
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Végezetül egy osztály erkölcsi megnyilvánulásait vizsgáltam természe-

tes körülmények között a közösségi, erkölcsi vonatkozások tekintetében. 

Vizsgálataim során a következő módszereket alkalmaztam: 

- megfigyelés, 

- beszélgetés, 

- osztálytársak jellemzése, 

- kérdőíves felmérés, 

- erkölcsi tartalmu mintatörténet, 

- iskolai dokumentumok tanulmányozása. 

Az első vizsgálatban 178 tanuló vett részt )eszken és Békésen. 

A továbbiakban a Deszki Általános Iskola 'A' iskola, a Békési 3. sz. 

Ált,.dlános Iskola 'B ' iskola néven fog szerepelni. A résztvevők osz-

tály és nem szerinti megoszlásának 1974/75-re vonatkozóftáblázata a 

mellékletben található. / 1. sz. mell./ 

A vizsgálat második részét 1976/77-ben Szegeden a Rózsa Ferenc 

sugáruti Általános Iskolában is elvégeztem. Ez utóbbi jelölése a to-

vábbiakban 'C' iskola lesz. A tanulók válaszainak idézésekor jelö-

löm még a tanulók nemét 'F' vagy 'L', az osztályt és a tanuló kódját. 

A második vizsgálatban 367 tanuló vett részt, s a rájuk vonatkotó a-

datok mellékletben láthatók. / 2. sz. mell./ 

Egy falusi, egy kisvárosi és egy nagyvárosi iskola tanulóinak 

megnyilatkozásait volt alkalmam összehasonlitani. Ez az összetétel 

alkalmas volt arra, hogy megfigyeljem a városi, falusi környezet ha-

tását is a tanulók morális fejlődésére. Ugyanakkor ez a három isko- 

la biztositja, hogy vegyes foglalkozásu lakosság gyermekeinek morá-

lis fejlődését vizsgálhassam. 

A békési iskolába jelentős számmal járnak munkásszülők gyerme-

kei, de megtaláljuk a városi lakosság más rétegeinek gyermekeit is. 
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A deszki is.:olában elsősorban mezőgazdasági munkások, illetve a kö- 

zeli városban dolgozó ipari munkások gyermekei tanulnak. Ez a több- 

ség. A falu gyorsan fejlődő. A szegedi iskola a maga sajátos nagy-

városi körülményei folytán javarészben a munkás és értelmiségi csa- 

ládok gyermekeit neveli. 
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II. A TANULÓK ERKÖLCSI ITÉLETEINEK SAJÁTOSSÁGAI 

1. Az erkölcsi itéletek fejlesztése, mint a magatartás szabályozója 

Rubinstein Sz. L. /1967/ szerint: "Elsörendü jelentőségü az a 

kérdés, hogy mi, milyen eszmei tartalom váli az ember számára ösz-

tönző erővé. A kérdés az ember élete során a nevelés folyamatában 

dől el. A nevelésnek igen fontos célja, hogy a szükséges eszmék szá-

mára kidolgozza a megfelelő ösztönző erőt. Ahogyan a meghatározott esz-

mék az ember számára ösztönző erővé válnak, /meggyőződésekké lesznek/ 

ugy tér át az ember a közvetlenül ható ösztönzők következtében végre- 

hajtott cselekvésekből az olyan magatartásra /eljárásra/, amelyet meg-

határozott motivumok, vagyis viselkedésének eszmei alapjaként /és iga-

zolásaként/ tanusitott, értékelt és elfogadott ösztönzők alapján va-

lósit meg." 

A kutatás középpontjában a 12-14 éves tanulók erkölcsi fogalmai, 

itéletei és erkölcsi gondolkodási sajátosságai, valamint ezek fejlesz-

tésének lehetőségei állnak. A vizsgálat eredményeként adatokat vártam 

arra vonatkozóan, hogy milyen az ilyen koru tanulók erkölcsi nevelt- 

ségi szintje az erkölcsi itéletek vonatkozásában. Ezen adatok tájékoz-

tatnak a követelmények realitásáról, teljesithetóségéről. 

Az iskolai értékorientálás fontos területe a tudás megszerzése 

mellett az erkölcsi normák tudatositása, és a hozzájuk való pozitiv 

viszonyulás kialakitása. Ez azt jelenti, hogy az erkölcsileg érté-

kes tulajdonságok elismertetése, és az ezzel ellentétes tulajdonsá-

gok elitéltetése a feladat. Ennek pedig az a célja, hogy az erkölcsi-

leg értékes cselekvés valósuljon meg a döntési szituációkban. 

Az értékek befogadására, illetve elutasitására irányuló képesség: 
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az erkölcsi itéletek, illetve az erkölcsileg értékes cselekvés ki- 

alakitása csak komplex módon történhet, azaz az értelemre, érzelem-

re, az akaratra, az erkölcsi érzékre hatva. Az értékes cselekvésre 

való hajlandóság kitartást, állhatatosságot igényel. Ha akarati té- 

nyezőkkel társul, akkor valóban létrejön a társadalmilag értékes 

cselikvés, aminek sikeres végrehajtása növelheti a tanulók önérté-

kelését, önbizalmát. 

Az értékelés és önértékelés fejlesztésekor vigyázni kel'. arra, 

hogy erősitsük a gyermekek önálló itéletalkotásra való képességét, 

adjunk lehetőséget az őszinte véleménynyilvánitásra. Olyan légkört kell 

teremteni, ahol a gyermekek érveke:és ellenérveket sorakoztatnak fel, 

s igy jutnak el az értékitéletek megfogalmazásához, illetve elfogadá-

sához. A gyermek számára az, hogy a normákat, - amelyeket elfogad, 

magáévá tesz, - maga választotta, pozitiv mozgató erő számára, és ön-

értékelésében is jelentős szerepet játszik. 

A pedagógusok türelemmel, figyelemmel, tapintattal érhetik el, 

hogy hozzászoktassák a tanulókat a szocialista erkölcs normáinak, 

szabályainak megtartásához. 

Boldürev /1967/ szerint a meggyőzés, gyakoioltatás célja: "... 

megteremteni az utmutatás és cselekvés, az eszmék és a gyakorlat, a 

gondolkodás és a tett egységét." 

Csak az olyan ismeretek szolgálhatnak a tanulók esetében a cse-

lekvés vezérfohalául, válhatnak a magatartás szabályozóvá, amelyek 

közelállnak tevékenységükhöz, amelyek érzelmeikre is hatnak, és a-

melyeket erkölcsi tapsztalataik támasztanak alá. A nevelő szavai ak-

kor kapnak konkrét értelmet, ha a tanuló meggyőződésének, a magatar-

tást szabályozó erkölcsi elveknek konkrét alapjuk van. 
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Az erkölcsi normákhoz való igazodás, azaz a fejlődés utja a kö-

vetkező: 

- erkölcsi normák megismerése, 

- egyszerü,helyes szokások kialakulása, 

- tudatosodás, 

- meggyőződés kialakulása, 

- érzelmeken át erkölcsi itéletek, akarati cselekvés kialakulása. 

/  Ez magasrendü értékek kifejezője./ 

2.  Az erkölcsi fogalomkincs mennyiségi vizsgálata  

A tanulók erkölcsi itéletei mennyiségi mutatóinak feltárása gya-

korlatilag azt jelentette, hogy osztálytársak jellemzésében kellett 

megmutatkozni az erkölcsi itéletek sajátosságainak. 

A következőt lértem: 

J ellemzd két osztálytársadat! Ird le a jó és az esetleges rossz 

tulajdonságaikat is! Olyan gyereket válassz, akit valóban ismersz! 

Ennek a módszernek a segitségével, - amely erkölcsi itéletalkotást 

igényelt - magatartást is lehetett jellemezni. A hosszabb-rövidebb 

dolgozatokból az erkölcsi fogalmakat kiemeltem és gyakorisági sorba 

rendeztem. /3. sz. mell./ 

Apróbb átalakitások eredményeképpen a könnyebb áttekinthetőség 

kedvéért a fogalmak mind melléknévként szerepelnek. A negativ jelen-

tésü fogalmakat is átalakitottam, amennyiben ez nem okozott értelmi 

zavart. /Nem komoly= komolytalan/ Változtatás nélkül kerültek be a 

dolgozatba azok a fogalmak, amelyek nem kimondottan erkölcsi jelle-

güek,de valamely erkölcsi tulajdonságot fejeztek ki. / 1rdeklődő,, 

igényes./ 



-26- 

A gyakorisági sor adataiból kitünik, hogy 2o4 féle fogalmat hasz-

náltak a tanulók. A relativ gyakoriság megmutatja, hogy a különböző 

fogalmakat a tanulók hány %-a használja. A 'segitőkész' a leggyako-

ribb fogalom, a tanulók 68 %-a alkalmazza, ennek relativ gyakorisága 

igen nagy. A gyakorisági tábla végén szereplő  fogalmak csak egy-egy ta-

nuló jellemzésében találhatók meg, relativ gyakoriságuk nem éri el az 

1 %-ot. 

A ritkán, illetve legritkábban használt fogalmak közé soroltam 

azokat, amelyeket a tanulók 5 %-a,vagy annál kevesebben neveztek meg. 

Ide tartozik az összfogalom 68 %-a. Az összfogalom 32 %-át pedig igen 

nagy gyakorisággal alkalmazták. 

Az összes fogalmak 61 %-a pozitiv, 39 %-a negativ, Ennek alapján 

a tanulók erkölcsi fogalomkincse pozitivnak tekinthető, ezt alátámaszt-

ja,hogy a leggyakrabban használt fogalmaknak csak 11 %-a negativ, és 

a gyakorisági sorban csak a 14. helyen fordul elő az elsó negativ fo-

galom. 

A fiuk és lányok erkölcsi fogalomkincse közötti különbség a követ-

kező. A lányok több fogalmat használnak, mint a fiuk, ugyanakkor nega-

tiv fogalom-használatuk is nagyobb %-os arányu. A pozitiv fogalom-hasz-

nálatuk kb. azonos. Ezt tükrözi az alábbi táblázat: 

Fogalmak 	1. táblázat 

Összes  

Fiuk lo2 58 16o 77 

Lányók lol 7o 171 82 

Az erkölcsi fogalomkincs 4o %-át mindkét nem használja, de nem 

egyforma gyakorisággal. A fennmaradó 6o i-ot csak a fiuk vagy csak a 

lányok használják. A csak lányok használta pozitiv fogalmak: szelid, 
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ápolt, együttérző, igyekvő  stb. Csak a fiuknál találjuk a következő 

fogalmakats talpraesett, leleményes, hősies, vitatkozó stb. Annyi meg-

állapitható, hogy a lányok inkább a szelidebb, a fiuk pedig a keményebb, 

erőteljesebb fogalmak alkalmazói. Ugyanez jellemző a negativ fogalmak 

terén is.  Pl.  lányok: Pius, kényes; fiuk: durva, kétszinü. 

Az erkölcsi fogalmak mennyiségi mutatóinak feltárása után a fogalmak 

tartalmi csoportositását végeztem el. A tartalmi irányultságot tekint- 

ve a fogalmak 38 %-a közösségi jellegü, ezt a tanulók 44 %-a használja. 

A közösségi élet jellegzetességeire utaló fogalmakat megerősitik a kö-

zösségi munkára vonatkozók. A tanulók 6 %-a emliti ezeket. Irásaikból 

elég sok egyéni tulajdonság is kiszürhető. / 39 % / 

A jellemzések során a főleg belső tulajdonságokat irják le. A 

külső tulajdonságok felsorakoztatásánál meglehetősen tárgyilagosak. 

A dolgozatok őszinte hangunk, reálisak akkor is, ha barátról irnak. 

Az őszinteség, mint alapvető követelmény a későbbiekben is megjele-

nik, akkor, amikor nyilt véleménymondásra kerül sor. 

A tanulók jellemzései összesen 2o4 tulajdonságot tartalmaznak, 

amelyekkel osztálytársaik személyiségét jellemzik. Mások megitélé-

sekor előfordul, hogy a felszini jegyek dominálnak. Ez talán a gon-

dolkodás viszonylagos fejletlenségének a következménye. A tanulók a-

zokat az erkölcsi értékjeltőket használják társaik megitélésében, a-

melyeket fontosnak tartanak, s amelyek szerepet játszanak egyéni éle-

tükben is. 

A lényeg mégis az, amit a fogalmak tartalmi kategbiáiban a közös-

ségi csoport jelent, hisz ez nevelési rendszerünkben lényeges momen- 

tum, a gyermek életének irányitója. Ezt alátámasztja az is, hogy a 

gyakran és leggyakrabban használt fogalmak kategóriájában a közössé-

gi magatartásra vonatkozó tulajdonságok dominálnak. 
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A használat gyakorisága csak egyik mutatója a fogalmak ismertsé-

gi szintjénak. A másik mutató az itéletben való alkalmazásuk helyessé-

ge. Tehát a továbbiakban a fenti mennyiségi mutatókat össze kell vet-

ni a minőségi mutatókkal a tartalmi elemzés során. 

3. A tanulók erkölcsi fogalmainak tartalmi .jegyei 

A 12-14 éves kor a serdülés kezdete. A tanulók értelmi szintje az 

elvont fogalmak és törvények befogadását és megértését is lehetővé te-

szi. A gondolati, logikai megragadás jellemző e korra, amikor elvont 

fogalom és törvény a tananyag nagy része. A tanulók érdeklődése is 

differenciálódik. Nem csupán az iskolában hallottak iránt érdeklődnek, 

hanem fokozott figyelemmel fordulnak a közélet eseményeihez, rádió, 

televizió, ujságok hireihez. Kialakulnak itéleteik a különböző er-

kölcsi tettekről is. A helyes magatartáshoz szükséges, hogy az ember 

tárgyilagos, erkölcsileg helytálló itéletet tudjon mondani. Lélekta-

nilag az emberi cselekvés döntő momentuma az erkölcsi itélet, s egy-

ben szabályozója is. 

A tudatosság magatartást irányitó hatása serdülőkorban, illetve 

annak kezdetén legkifejezettebb. 

" Serdülés előtt a cselekvések és szokások tényleges végrehajtása 

a döntő, és a tudatositás csak ezt követte, most bizonyos mértékig 

előtérbe kerül az erkölcsi tudatosság, amit az jelez, hogy igen gyak- 

ran már...az erkölcsi elvekből és eszmékből indulnak ki a cselekvé- 

sek ós szokások." / Kelemen L. 1961./ 

A gyermekeket képessé kell tenni az "igazi akarati" cselekvésre. 

Nem elég tudni, mi a helyes, hanem ennek belső meggyőződéssé kell válni. 
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A meggyőződés kialakitása pedig motiválás utján történik. Életünkben 

a motivumok sokasága hat tevékenységünk során. A szociális hatásra 

kialakuló motivációs rendszer az egyes embereknél igen változatos. 

Függ az egyéni adottságoktól,és ezek kialakitásában szerepet játszó 

társadalmi hatásoktól. A leghatékonyabb inditóok kerül tulsulyba a 

motivumok harca során. A serdülőkorban már ez megfigyelhetö. A végre-

hajtás során pedig külső és belső nehézségekkel kell megküzdeni az 

akaraterőnek. Kelemen László /197o/ megállapitja: " A serdülő saját 

maga által végiggondolt és átértett világnézete és meggyőződése alap-

ján az egész nevelés egy magasabb szinten épül át." 

Természetesen nem minden cselekvést előz meg szükségszerüen a 

motivumok harca. Magasabb erkölcsi fejlettségre utal az, ha az egyén 

vivódások nélkül is képes erkölcsileg helyes magatartásra. 

Sokszor előfordul, hogy ellentmondások vannak pl. a tanuló for-

málódó eszményei és erkölcsi kapcsolatainak mindennapi gyakorlata kö-

zött. Tevékenységük egyes területein eltérések találhatók pl. a ta - 

nuló által kialakitott magatartási modell,és az adott területen kia-

lakult magatartási sztereotipia között. 

A vizsgálat során a tanulók öt erkölcsi magatartásformáról irtak 

kis történetet. A kérdésfeltevés módja a következő volt. 

Ird le egy élményedet, amikor valakit alkalmazkodónak tartottál! 

Ugyanez volt a feladat a többi fogalomnál is: bátor, igazságos,haza-

szerető, kötelességtudó. 

A fenti fogalmakat azért választottam, mert: 

- E fogalmak megfelelnek a korosztály életkori sajátosságainak. 

- Szerepelnek a tanulók erkölcsi fogalomkincsében különböző 

gyakorisággal. 
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- i.egtalálhatók a jelenleg érvényben levő és az 1978/79-es 

tanévben érvénybe lépő  általános iskolai nevelési tervben. 

- A nevelési célkitüzések megvalósitása érdekében elengedhetet-

len ezek tudatositása. 

A további munka sikeressége érdekében képet kell kapni arról, hogy a 

tanulók erkölcsi arculatában milyen jelentőséggel birnak e tulajdon-

ságok. 

Az erkölcsi fogalmak tartalmát az Etikai kislexikon /1967/ és a 

Magyar nyelv értelmező szótára /1959/ segítségével fogalmaztam meg. 

Ezt hasonlitottam össze a tanulók itéleteivel. A helyes itéleteket a 

tartalmi elemzés során a következő kategóriák szerint vizsgáltam: 

- az erkölcsi tett mibenléte, lényege, 

- az erkölcsi tett alany, 

- a tapasztalat forrása. 

A tanulók válaszait a három kategórián belül is elemeikre bontottam, 

hogy világosabb képet kapjak az erkölcsi itéletek sokoldaluságáról. 

Ennek megfelelően a helyes válaszok tartalmi megoszlását táblázatok-

ban szemléltetem. 

Értékeléskor jónak minősitettem minden olyan választ, amely tar-

talmilag elfogadható, szövegezésben érthető volt. Pl. igazságos = a 

valóságnak megfelelően itél. Hibák általában egy-egy helyes részisme-

ret téves általánositásából származnak. 

A válaszokat számszerü és %-os összesitésben mutatom be, és il-

lusztrálom a dolgozatokkal, vagy a dolgozatokból kiemelt részletekkel. 

Alkalmazkodás  

Erkölcsi tulajdonság, amely az olyan emberi magatartást jellemzi, a-

mely a valakihez,valamihez viselkedésével, tulajdonságával, különösen 
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a körülményekhez, viszonyokhoz való igazodását, erre való képességét 

jelenti. 

A tanulók erkölcsi fogalomkincsében a ritkán használt fogalmak közé 

tartozik, a tanulók cca 4 %-a alkalmazza spontán erkölcsi itéleteiben. 

Az osztályfőnöki tantervben a következőképpen szerepel, részben 

csak áttételesen. 

7.o. Türelem,tapintat, megértés 

8.o. A szocialista állampolgár néhány fontos jellemvonása 

Az 1978-tót életbe lépő uj dokumentumban az osztályfőnöki órák témái 

között a következőképpen szerepel e fogalom: 

7.o. Együttmüködés a közös tevékenységben 

8.o. Egyén és közösség 

Az általános nevelési követelmények között az alkalmazkodás, mint 

a közösségi ember jellemvonása szerepel, amennyiben a célok elérése 

érdekében a közösség akaratához való alkalmazkodást tartja szükséges-

nek. 

A serdülőkorban bekövetkező  fiziológiai és pszichikai  fejlődés,  

az önálló gondolkodás, a megfontolás ugyancsak az alkalmazkodást segi-

ti elő, de az iskola által közvetitett, a társadalom erkölcsi érték - 

rendjéhez való tudatos alkalmazkodást. 

Az adott fogalmat a tanulók 78 %-a helyesen értelmezte. Vélemé-

nyük alátámasztására morális érzelmeket is emlitenek, pl. örömet akar 

szerezni, szereti hozzátartozóit, alkalmazkodik hozzájuk. Az értelmi 

összetevőknek is jelentős a szerepe. Az alkalmazkodás célja: csalá-

di érdek, osztályérdek, közérdek. A téves itéletek nem tiszta és ki-

forrott fogalomismeretre utalnak. Ezek jó és rossz elemeket egyaránt 

tartalmaznak. 
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" Alkalmazkodónak B A-t tartom, mert nem sokat szól bele az osztály 

ügyeibe, s ezt szerintem nem jól csinálja. Ő is az osztály tagja." 

/B. F. 7.a 2./ 

Egy másik tanuló ezt irja: 

" Alkalmazkodó az, aki :terüli a bajt, kellemetlenséget." 

/B. L. 8.b lo./ 

Ez negativ itéletnek is vehető, hiszen  akiről  ezt irták, az nem alkal-

mazkodó, hanem olyan, akinek nincs saját véleménye, visszavonul, el-

zárkózik a közösségtől. A helytelen nyelvi kifejezőeszközök bizonyos 

esetekben a tartalom rovására mennek, s igy értékelhetetlenekké vál-

nak. A fogalmak, amelyeket helytelenül használnak az 'alkalmazkodó'ki-

fejezés helyett: akarnok, köteleseégteljesitő, erős akaratu. 

Az alkalmazkodó tett mibenléte szerint a következő csoportokba sorol-

tam a történeteket, véleményeket: 

Alkalmazkodás 

1. a közösséghez 	5. a körülményekhez 
közösségi érdek miatt 	6. a kor szelleméhez 

2. a család szokásaihoz, 	7. a belátás alapján 
egymáshoz 	8. külső körülményekhez 

3. valamely cél érdekében 	9. a törvény szövegéhez 
4. a többséghez 	lo. egyéb 

Összesités: 
A B 

2. táblázat 
AB 

Ssz. 0 % Ö % Ö % 
1. 16 21 27 27 43 24 
2. 15 19 15 15 3o 17 
3. 11 14 4 4 15 8 
4. 7 9 5 5 12 7 
5. 4 5 7 7 11 6 
6. 2 3 4 4 6 3 
7. 5 7 1 1 6 3 
8. 3 4 2 2 5 3 
9. 1 1 2 2 3 2 

lo. - - 8 8 8 5 
139 78 

Ez a fogalom főleg a közösségi élettel kapcsolatos tevékenysé-

gekben nyer alkalmazást. A tanulók érzik és látják az alkalmazkodás 
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társadalmi fontosságát. Ennek magyarázatául iskoláink nevelési rend-

szerének helyességére kell következtetnünk, ugyanis a szocialista 

társadalomban az alkalmazkodás lényeges momentuma érzésvilágunk,kö-

zösségi életünk kiteljesedésének. A csupán egyéni érdekeket szolgá-

ló alkalmazkodás már negativ fogalom, s társadalmunkban elitélendő. 

Erre is akad példa felméréseimben, s szemléltetésül az alábbiakban 

ilyet is közlök. 

" Az unokanővérem egy kórházban ápolónő. Egyik beteg nyügösebb, mint 

a másik,ő mindenkinek igyekszik a kedvét keresni, alkalmazkodik. E-

zért szeretem őt." 

/B. L. 7.a 5./ 

" Őrsi összejövetel végén játék volt a program. Az őrsvezető ugy ha-

tározott, hogy szavazással döntsük el , mit játsszunk. A többség egy 

társasjátékra szavazott, hárman azonban ellene. Bár nagyon szerettek 

Pocizni, mégis alkalmazkodtak." 

/B. F. 8.a 5./ 

" Alkalmazkodó volt Tallérossy a ""őszivü ember fiai"-ban. Mikor Ödönék 

győzedelmeskedtek, velük tartott, amikor Rideghváryék jöttek a Kárpá-

tokon keresztül a cár csapataival, hogy a szabadságharcot eltiporják, 

ezekkel volt. Érdekember volt." 

/A. F. 7.o. 26./ 

" Magua a huronok főnöke a fehérekkel ment harcba a delavárok ellen. 

Amikor elfogták, azt mondta, hogy csak kényszerből tartott a másik 

féllel. Alkalmazkodása csel volt, az életét akarta igy megmenteni. 

Ez nem szép eljárás." 

/A. F. 7.b 8./ 

Tehát a tanulók elitélik az ilyen tettet. 
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Érdekesen alakul a fogalom alanyának kérdése. A következő meg-

oszlásban jelölik a tanulók a tett alanyát. 

1. Barát,osztálytárs, osztályközösség 	4. Önmaga 

2. Általában ember 	5. Családtag 

3. A jelenkor embere, hétköznapi ember 	6. Regényhős 

Összesités: 3.táblázat 
A 
	

B 	AB 

Ssz. Ö % Ö % Ö % 
1. 2o 26 4o 4o 6o 34 

2. 13 16 11 11 24 14 

3. 9 12 6 6 15 8 

4. 3 4 12 12 15 8 

5. lo 13 5 5 15 8 

6. 9 12 1 1 lo 6 

139 78 

A tanulók több mint 3o %-a az osztálytárshoz, az osztályközös-

séghez való alkalmazkodásra hozott példát, irt történetet. Érthető 

ez, hiszen teljes érzelemviláguk az osztálytárshoz kapcsolódik élet-

koruk szükséglete érdekében. A tanulók 6 %-a -ez a legkisebb adat 

a táblázatban- regényhőst választ az alkalmazkodó magatartás ala - 

nyául. Az eddigi két adat 34, illetve 6 %-a lényeges eltolódást mu-

tat. Az első ugyanis feltételezi az egymásrautaltságot az iskolai 

munka tekintetében is, mig a másik a szabadidő felhasználással, az 

olvasmányélménnyel kapcsolatos. 

Az uttörőélet során szerzett élmények is mély nyomot hagynak 

a gyermekekben. Ugyanakkor tudatosodik bennük a kölcsönös alkalmaz-

kodás szükségessége is. 

" Az uttörőtáborokban lehet megismerni leginkább az alkalmazkodás 
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törvényeit. Az alkalmazkodás nem más, mint a közösség akaratát követ-

ni a célok elérése érdekében. Magam is részese voltam egyik alkalommal, 

amikor alkalmazkodnom kellett. Osztályunk egy kirándulást szervezett. 

Nekem nem sok kedvem volt ehhez, mivel más programot ütemeztem be. 

Hogy ne legyek kihuzó, elmentem. Nem bántam meg, nagyon jól éreztem ma-

gam."  

/A. F. 7.a 2o./ 

Az általános megfogalmazások is kimeritik a fogalom lényegét, 

rámutatnak az erkölcsi értékjelzők olyan szintjére, amelyek már a meg-

győződés felé mutatnak. 

" Minden közösségben alkalmazkodni kell egymáshoz a jó munka és a kö-

zösségi élet kialakitása érdekében. Ha valaki a közösséghez nem tud 

alkalmazkodni, azt embertársai kiközösitik." 

/B. L.8.a 16/ 

Bátorság  

" Erkölcsi tulajdonság, amely olyan ember magatartását és erkölcsi 

arculatát jellemzi, akinek sajátossága a merészség, az állhatatosság, 

a kitartás, az önuralom, az áldozatkészség...A bátorság fogalmával a 

kommunista erkölcsben a társadalmi helyzettől függetlenül bármely em-

ber megfelelő cselekvéseit értékeljük..."/ Etikai kislexikon 25.o./ 

A tanulók erkölcsi fogalomkincsében a leggyakrabban használt fo-

galmak körébe sorolható. Az osztályfőnöki tantervben és a nevelési 

tervben többféle módon szerepel nem külön témaként. Pl.  

8.o. Feladataink a szocialista társadalomban. 

A következő tanévtől érvényes uj dokumentumban a 7. osztály osztály-

főnöki óráinak kötött témái között szerepelnek a következők: 



-36- 

Birálat, önbirálat. 

Akik életüket adták a népért. 

Határaink, békénk védelmezői. 

A tanulók 91 %-a helyesen itélt a példatörténetek megfogalmazá-

sakor. Ezekben megtalálhatók a bátorság kritériumai, sokszor a bátor 

tett inditó motivumára is fény derül. Pl.segités embertárson, mások 

megmentése, gyengébbek védelme. A helyes meghatározást a tanulók egy-

része alátámasztja más fogalommal, vagy a bátorság  ellenkezőjét  is 

megfogalmazza. A következö fogalmak szerepelnek kiegészitésként: 

lélekjelenlét, helytállás, elszántság, hősiesség, hazaszeretet. 

A tanulók helyes itéletei'k kifejtésekor nem egyszer érzelmeik-

ről is tájékoztatnak. Ez igen lényeges, hiszen az erkölcsi itéletek 

azon erkölcsi normák kifejezői, amelyeket legjobban emocionalitás ut-

ján tehetünk magunkévá. 

A tanulók 9 %-ának itélete nem helyes. Részint nem pontosan ér-

telmezik a f'galmat, részint más fogalomra mondják, hogy bátor. P1. 

hősködés, vakmerőség. 

A bátor tett mibenlétére vonatkozó tanulói vélemények: 

1. Életveszély vállalása 	6. Sulyos veszedelem elháritása 

2. Kiállás az igazságért, 	7. Következmény vállalása 

nyilt véleménymondás 	8. Bátor eljárás 

3. Az élet feláldozása 	9. Félelem legyőzése 

4. Büntetés önként vállalása 	lo. Egyéb 

5. Kockázatvállalás 	11. Nehézség leküzdése 
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A tanulók válaszainak megoszlása: 

Saz. Ö  
A B 

Ö 

4. táblázat 

1. 12 16 26 26 38 21 

2. lo 13 13 13 23 13 

3. 17 22 2 2 19 11 

4. 11 14 8 8 19 11 

5. 8 l0 7 7 15 8 

6. 5 7 7 7 12 7 

7. 3 4 8 8 13; 6 

8. 1 1 7 7 8 4 

9. - 6 6 6 3 

lo. 3 4 3 3 6 3 

11. - 5 5 5 3 

162 	90 

A táblázatból kitünik, hogy a tanulók 32 %-a az élet feláldozá-

sát és az életveszély vállalását tartja bátor tettnek. Ez utóbbi leg-

többször a vizből való kimentést jelenti számukra. Kissé egysiku az 

elgondolás. A 'Kiállás az igazságért, nyilt véleménymondás ' áll a 

következő helyen 13 X-kal. Ez azt jelenti, hogy az erkölcsi bátorság 

eme mutatói is eléggé tudatosak, és igy érvényesülnek. A 'Következmény 

vállalása' és a 'Büntetés önként vállalása' csoportba a tanulók 6, 

illetve 11 %-a került. Ezek az adatok a felelősségérzetre mutatnak 

rá. 

A bátorság fogalmánál a tanulók nemcsak a hősi multba nyulnak 

vissza, hogy témát találjanak, hanem a körülöttük zajlóélet is ad 

lehetőséget a példa megtalálására. A tanulók megnyilatkozásai válto-

zatosak, sokrétűek, lényegre mutatóak. 

" Egy ismeretlen férfi haladt kerékpáron a Körös partján, s hallotta, 
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hogy valaki segitségért kiáltozott...Nem tétovázott, ruhástól a vizbe 

vetette magát, ugyanis a bajbajutott felborult a kajakkal. Ez a férfi 

bátor volt és nem vakmerő, hiszen egy embertársa életéről volt szó." 

/B. L. 8.a 1./ 

Különösen érdekes az, amikor a tanulók a saját bátorságukról irnak. 

Nem tulzás azt mondani, hogy itt nem elfogultság, hanem helyes önér-

tékelés nyilvánul meg. 

" A s*trandon megcsusttam, és egy kisfiut véletlenül a vizbe löktem. 

Mindenki csak nézte, hogyan fuldoklik. Fájós lábbal, de utána ug-

rottam a mentésére. Félig kihuztam, amikor a barátom is segitségem-

re sietett. Lehet, hogy nem mindenki tett volna igy." 

/B. F. 8.b 21./ 

A hétköznapi bátorságot, napjaink bátorságát is leirják a tanu-

lók. Utalnak a tett motivumaira is. Előfordul, hogy itéletük alátá-

masztása tartalmi meghatározással történik. A saját életükből, kör-

nyezetükből vett törtéhetek is példázzák, hogy közel áll a gyermekek-

hez a mindennapok bátorsága. 

" A multkor egy igen érdekes történetet hallottam. Egy pajtás a bará-

taival focizott. Véletlenül nagyobb lendületet vett, a labda az abla-

kot betörte. A pajtás nagyon bátor volt, mert azonnal jelentkezett." 

/A. F.7.a lo./ 

A történetek, amelyeket a tanulók a történeti munitból, olvas-

mányaikból rneritenek, bizonyitják, hogy ezek az élmények ebben a kor-

ban igen nagy hatással vannak a tanulók személyiségének alakulására. 

" Olvastam, hogy az egyik legbátrabb római hős az volt, aki a hazája 

ellen nagy sereggel támadó királyt akarta megölni. Elfogták, de ő 

bátran az áldozati oltáron égő tüzbe tartotta kezét, hogy bebizonyit-

sa, nem fél a kiaszástól." 

/A. L. 8.o.9./ 
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Bátornak a legtöbb megkérdezett olyan személyt tart, aki bizva 

erejében, félelem nélkül, vagy félelmét leküzdve cselekszik, s vál-

lalja magatartásának következményeit. 

" Sokszor nem az az ember a bátor, aki a legerősebb, vagy aki mindig 

ott van, ahol szónokolni kell a bátorságról. Ezt láttam akkor is, a-

mikor Mikéről a Kóchuszár c. elbeszélés hőséről olvastam. Félszeg, gyá-

va legénynek tartották. De amikor a tettekre került a sor, megmentette 

Nagyberesényi Miklóst. Bátorsága példa számomra." 

/A. L. 7.a 17./ 

A tanulói válaszok megoszlása a bátor tett alanyát illetően: 

1. Hétköznapi ember , 	4. Történelmi ‚ yermekhös, nemzeti hős 

a jelenkor embere 
	

5. Egyéb 

2. Általában ember 
	

6. Filmhős, hires ember 

3. Irodalmi hős 

Üsazesités: 

S s z. 	0 

A 

% 

7. Önmaga 

B 

0 	% 0 

5. táblázat 

AB 

% 

1. 2 3 48 48 5o 28 

2. 5 6 17 17 22 12 

3. 27 35 - - 27 15 

4. 2o 26 - 2o 11 

5. - - 16 16 16 9 

6. 13 17 1 1 14  8 

7. 3 4 lo lo 13 7 

162 90 

A bátorság elég gyakran férfitulajdonságként jelenik meg, de 

kisebb számban nők, gyerekek is alanyai a történeteknek. A bátorság 

e képviselőit főleg olvasmányélményeikből és iskolai tanulmányaik- 
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ból veszik. / Baradlayné/ A hétköznapi ember kategóriába besorolt 

alakok viszont legtöbbször férfiak. 

Az irodalmi hős, mint a bátor tett alanya csak 'A' iskolában 

jelenik meg 15 ro-ban. Az a feltevés látszik valószinünek, hogy az 

egyik iskolában nagyobb sulyt fektetnek az irodalmi élmény tartós-

ságára. Ugyanez a helyzet a történelmi, nemzeti hős, filmbeli alak, 

hires ember esetében. Ezek kisebb %-os arányuak, de csak 'A' isko-

lában fordulnak elő. 

" Egy kisfiu bátran szedte össze a lőszert a halott katonáktól a 

kommün idején Párizsban. Bármelyik percben életével fizethetett 

volna, hisz hullott a golyó, mint a záporeső. Az élet kockáztatása 

nagy bátorság, de ennél kisebb tettel is lehet valaki bátor. Bátor 

minden olyan ember, aki igaz ügyért harcol a köznapi életben is." 

/A. F.8.o. 11./ 

Hazaszeretet  

" A hazaszeretet magában foglalja az ország érdekeivel és történel-

mi sorsával való törődést, az ország érdekeiért való önfeláldozás 

készségét; a büszkeséget az ország szociális ós kulturális vivmá-

nyaira; az együttérzést a néppel, törekvéseinek szolgálatát, az or- 

szág történelmi multja és a multból örökölt tradiciók tiszteletét; 

a lakóhelyhez /város, falira, vidék, ország/ való ragaszkodást." 

/ Etikai kislexikon 119. o. / 

A tanulók erkölcsi fogalomkincsében a ritkán használt fogal-

mak közé tartozik. A gyerekek 3 %-a alkalmazta a jellemzések során. 

Az iskolai dokumentumok nagy sulyt helyeznek a fogalom lényegének 

megértetésére. Ezekben a szocialista hazaszeretetre és nemzetközi- 
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ségre nevelés formái  vannak megfogalmazva. Ebbe beletartozik: a hazai 

táj és a dolgozó nép szeretete és megismerése, népünk kulturális al - 

kotá,sainak megbecsülése, szocialista társadalmunk magasabbrendüségé - 

nek és távlatainak elfogadása stb. A következőképpen szerepelnek e 

témák az uj osztályfőnöki tantervben. 

7.o. Akik életüket adták a népért 

Hazafiság és politizálás 

8.o. A munkásmozgalom hősei a népért 

A tanulók 92 %-ának itélete helyes. Az alwbbi fogalmakat hasz-

nálják véleményük alátámasztására: bátor, igazságos, kötelességtudó, 

becsületes, önzetlen. A helytelen itéletek sorába tartoznak azok, a-

melyek általánosságokat tartalmaznak, vagy helytelen nyelvi megfo-

galmazásuak. 

" Hazaszerető volt Dobó István, mert szerette hazáját, és mindent 

meg nem tett érte." 

/B. F. 7.a 4./ 

Milyen jellemzők alapján ragadják meg a tanulók a hazaszeretet fogalmát? 

12 csoportba soroltam a válaszokat a történetek /itéletek/ tartalma 

szerint. 1.Cselekvő hazaszeretet 

2.Áldozatvállalás, hősies helytállás 

3.Közösségért végzett munka 

4.Tudásával, munkájával szolgálja hazáját 

5.Hazai táj, szülőföld népének szeretete, megbecsülése 

6.A haza és a társadalom védelme 

7.Az élet feláldotása 

8.Nemzeti értékeink megbecsülése 

9.A környezet szebbé tétele 

lo.Népünk kulturális alkotásainak megbecsülése 

11.Hüség a hazához, ragaszkodás a szülőföldhöz 

12.Egyéb 



Összesités: 

S sz. 0 

A 

% Ö 

B 

% 0 

6. táblázat 

A,B 

% 
1. 11 14 21 21 32 18 

2. 11 14 12 12 23 13 

3. 9 12 12 12 21 12 

4. 4 5 13 13 17 lo 

5. 6 8 9 9 15 8 

6. 4 5 9 9 13 7 

7.  8 11 3 3 11 6 

8. 5 7 5 5 lo 5 

9. 7 9 - - 7 4 

lo. 4 5 3 3 7 4 

11. 1 1 4 4 5 3 

12. 3 4 1 1 4 2 

165 92 

A fenti táblázat számszerü és %-os ismertetést ad a fogalom al-

kalmazásáról. A tanulóknak az emlitett 12 kategóriába sorolt foga-

lomismerete arra enged következtetni, hogy a fogalom tiszta értése 

és alkalmazása a koruknak megfelelő szinvonalat eléri. A cselekvő 

hazaszeretet fogalmát a tanulók 18 %-a alkalmazta helyesen. 

" Egy könyvben olvastam az igazi hazaszeretetről. Két fiu kihallgat-

ta a német katonákat, majd hosszu napokon át vándoroltak, hogy fel- 

keressék Bem apót. Elmondták, mit hallottak. Bem alkalmazkodott a 

fiuk szavához, és a magyar sereg  győzött.  A két fiut erre a cseleke-

detre a hazaszeretet késztette." 

/B. L. 7.a 5./ 

" Az 1849-ben kivégzett 13 tábornokot hazaszerető embereknek ismer-

tem meg. A szabadságharc elején a győzelemben együtt voltak, együtt 

is haltak meg. Ők a hazaszeretet örök példaképei." 

/B. F. 7.n22./ 

-42- 
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A tevőleges hazaszeretetre a történelmi hősök példáin tul a min-

dennapi élet esenényei sok lehetőséget nyujtanak. 

" Édesapám egyszer beszélt nekem a hazaszeretetről. Akkor értettem 

meg, hogy hazaszeretet az is, ha szépitjük környezetünket, gondosko-

dunk a kihalt fák pótlásáról stb. Tehát mindenki a kis munkájával 

hozzájárul a fejlődéshez." 

/A, L. 8.o. 7./ 

A ragaszkodás a szülőföldhöz és a hüség a hazához kategóriák rá-

mutatnak azokra az érzelmi szálakra, amelyek a tanulókat a hazához fü-

zik. 

" Egy ismerősöm tavaly nyáron a Szovjetunióba utazott. fikor hazatért, 

elmesélte csodálatos élményeit, de hozzátette, hogy mindennél többet jc•r 

lent neki a haza és a békési kis utcák / B. L. 8,a 18./ 

A közösségért dolgozó ember is megjelenik a tanulók irásaiban. 

Ennek egyik formája az, amikor nem tényleges törtéhetet irnak le, ha-

nem a hazaszeretet ismérveit sorolják. 

" Hazaszerető az, aki hazájához hü marad egész életében. Mindent meg-

tesz, hogy hazája fejlődjön. Tiszteli törvényeit és kulturáját. Akti-

van bekapcsolódik hazája politikai életébe." 

/A. L.8.o. 9./ 

A hazaszerető tett alanyát illetően a következő kategóriákba sorolha-

tók be a tanulók történetei: 

1. A jelenkor embere, hétköznapi ember 	5. Osztálytárs 

2. Történelmi,nemzeti hős 	6. Filmhős 

3. Általában ember 	 7. Önmaga 

4. Irodalmi hős 	 8. Közéleti alak 

A fogalom értésének és alkalmazásának a következő táblázat szerin-

ti kategorizálásával jutottam arra a következtetésre, hogy nem csupán 
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a történelmi multban keresik és találják meg a fogalom alanyát a tanu-

16k, hanem élményszerü megállapitásokkal a jelent tárják elénk. 

Összesité s: 

Ssz. Ö 

A 

% Ö 

B 

% Ö 

7. táblázat 

A,B 

% 
1. 18 23 26 26 44 25 

2. 14 18 22 22 36 2o 

3. 12 16 22 22 34 19 

4. 19 25 8 8 27 15 

5. 2 3 11 11 13 7 

6. 6 8 - - 6 3 

7. 1 1 2 2 3 2 

8. 1 1 1 1 2 1 

165 92 

Az irásokban a jelenkor embere 25 %-kal  szerepel a fogalom ala - 

nyaként. Elsősorban azért érdekes adat ez, mert jelzi, hogy a mai 

gyermekeket a ma problémái érdeklik elsösorban, érzéseik is inkább 

ehhez kötődnek. A történelmi, nemzeti hős - mint az alkalmazott fo-

galom alanya - is előtérbe kerül. 

" Balczó Andrást, az olimpiai bajnok öttusázót hivták Kanadába edző-

nek. Nem fogadta el, pedig ott sokkal többet kereshetett volna. Azt 

mondta, hogy inkább a magyar öttusázóknak adja át tudását." 

/B. L. 7.a 3./ 

Az irodalmi hős 15 %-ban szerepel a történetekben, s ebben az 

olvasmányélménynek van nagy szerepe. Szép példája ennek a karddal-

-tollal harcoló költő példája. 

" Petőfi Sándor nagyon szerette a hazáját. Nemcsak a tollával, de 

karddal is harcolt a szabadságért. A költő a hazaszeretet példa - 
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képe, ma is szeretettel emlékeznek rá az emberek." 

/A. L. 7.a  5./ 

A tanulók megnyilatkozásai a konkrét történetben kifejeződő,  il-

letve általános megfogalmazásu véleményeket juttatják kifejezésre. A 

hazaszeretet olyan jellemzője az embernek, amely alapvető feltétele-

ken keresztül érvényesül: pozitiv érzelmi kapcsolatok a környezettel, 

az érdeklődés elmélyülése, kiszélesedése, példák hatása, illetve o-

lyan nevelési módszerek érvényesülése, amelyek a megfelelő viszonyu-

lásmód, magatartásmód kialakulását elősegitik. 

IgazsáRosság  

" Az erkölcsi tudat fogalma, amely azt juttatja kifejezésre, hogy va-

lamely viszonyokat kivánatosnak, az emberi lényeg és az emberi jogok 

meghatározott felfogásával összhangban állónak tekintünk...A szocia-

lista igazságfelfogás szerint az ember érdemeit, a társadalomban el-

foglalt helyét...társadalmilag hasznos tevékenysége határozza meg." 

/Etikai Kislexikon, 133-134.o./ 

Az igazságosság az osztályfőnöki tantervben a 8. osztályban sze-

repel külön témaként. Cime: Igazságosság, becsületesség, megbizható-

ság. Ez az óra mintegy összegez, hiszen korábban csak közvetve szere-

pelt a téma. A követelmény az, hogy a tanulók ismerjék fel a társa - 

dalmi, történelmi tények igazságos vagy igazságtalan voltát. 

A tanulók 91 %-a helyesen itél. Használják még a becsületes, ő-

szinte, elfogulatlan fogalmakat. A 9 % téves itélet oka egyrészt, 

hogy más fogalmakat használnak pl. bátor, békitő, a valóság felisme-

rője. Másrészt nem igazságos tettet itélnek annak. P1. az osztály ó-

ra előtti zajongása miatt a tanár elhagyja az igért szemléltetést. 
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A tanulók válaszai az igazságos tett mibenlétére vonatkozóan: 

1. Igazságos büntetés 	6. Helyes önbirálat, 

2. Igazságosság döntésben, 	elfogulatlan birálat 

itéletben, tettben 	7. saját tévedés belátása 

3. Igazságosság az osztályozásban 

4. Igazságos elosztás 

5. Igazságosság a közéletben 

Osszesités: 

A 

Ssz. 	0 	á 	Ö 

8.  

9.  

B 

% 

Igazságosság versenyeken 

Egyéb 

8. táblázat 

A,B 

Q 	% 

1. 14 19 24 24 38 21 

2. 7 9 28 29 36 2o 

3. 14 18 12 12 26 15 

4. 6 8 12 12 18 lo 

5. 5 6 4 4 9 5 

6. 3 4 6 6 9 5 

7. 5 6 1 1 6 3 

8. lo 13 3 3 13 8 

9. 4 5 3 3 7 4 

162 91 

Az igazságosság fogalmában valakinek vagy valaminek igazságos 

volta, jellege, tulajdonsága nyilvánul meg. A tanulók válaszaiban 

sokszor az őket ért igazságos vagy igazságtalan itélet dominál. E-

zen belül igazságos tettnek főleg az  1. 2. 3. kategóriába sorolta-

kat tartják. /56 %/ Igazségosnak tartják azt, amikor valamely közös-

ségben kialakult, elfogadott, megértett erkölcsi követelmény, esz-

mény megvalósul. 

" Igazságosnak tartom azt a müvezetőt, aki levon annak a dolgozónak 

a béréből, aki két órával később kezdte a munkát." 

/B. F. 8.b 9./ 
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Az ilyen példák arra világitanak rá, hogy a gyermek mindennapi 

tapasztalata, érintkezési köre befolyásoló tényező. Ez megnyilvánul 

a közvetlen környezetből ellesett történetekben. 

" Jóska barátom olyan, mint egy biró. Amikor a gyerekek összevesznek, 

nemcsak szétválaszja őket, hanem megmondja azt is, hogy kinek van i-

gaza. Nem számit,ha barátjáról van is szó." 

/A. F. 7.b 3./ 

Az igazságos itélet, döntés is szerepel a dolgozatokban,irodalmi, film-

beli példát idézve. 

" Filmen láttam, hogy egy asszony ellopott egy kisgyereket, mert az 

övé meghalt. A gyermek igazi anyja a birótól kért igazságot. Mind a 

két asszony magáénak vallotta a gyereket, ezért a biró ugy itélt,hogy 

a kicsit ketté kell vágni. Az igazi anya inkább lemondott, igy derült 

ki az igazság." 

/A. L.7.b 12./ 

Az igazságos tett alanyát tekintve a következő összesitésből lát-

ható, hogy a megoszlás a két iskolában különböző. A '3' iskolában a 

nemzeti hős, filmhős, hires ember, irodalmi hős kategóriába alig e-

sik választás. 'A' iskolában viszont eloszlanak a választások. Kie-

melkedik a csoportok közül a hétköznapi ember kategóriája, ahová 

mindazokat soroltam, akik mindennapi életünk résztvevői. Igy bele-

tartoznak az osztálytársak, a mikrokörnyezetben élő emberek. 

Az igazságos tett alanya a tevékenységi területek szerint: 

1. A jelenkor embere, 

hétköznapi ember 

5.  

6.  

Hires ember 

Nemzeti hős 

2. Tanár 7. Filmhős 

3. Irodalmi hős 8. Önmaga 

4.  Általában ember 9. Egyéb 



Összesités: 

A B  

9. táblázat 

A,B 

Ssz. Ü % Ö % Ö % 

1. 11 14 43 43 54 3o 

2. - - 3o 3o 3o 17 

3. 14 18 - - 14 8 

4. 8 lo 6 6 14 8 

5. lo 13 3 3 13 7 

6. 12 16 - 12 7 

7. 9 12 - - 9 5 

8. 1 1 2 2 3 2 

9. 3 4 lo l0 13 7 

162 91 

" Egy osztálytársamat nagyon igazságosnak ismertem meg. Történt egy-

szer, hogy történelem órán a felelő gyereket birálni kellett, s ép-

pen a barátjának. Akármennyire fájt a birálónak, hogy barátja rossz 

jegyet kap, igazságosan itélt." 

/B. L.8.a 1./ 

Kötelességtudás  

"...a kötelesség a mindenkire egyformán érvényes erkölcsi követel - 

ménynek az adott konkrét egyén szem_;lyes feladatává való átalakitása, 

...A szocialista társadalomban az egyes emberek kötelessége végtele-

nül sokféle formát ölt a társadalmi körülményektől és azoktól az é-

lethelyzetektől függően, amelyekbe az illető ember kerül." 

/ Etikai Kislexikon 159-16o o./ 

A nevelési terv által alőirt követelmény, hogy a tanulók köte-

lességtudattal vegyék Ki  részüket a munkából, felelősségtudatuk kia-

lakuljon. Az uj oktatási és nevelési terv, mint a személyiségfejlesz- 
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tés során kialakitandó tulajdonságot tárgyalja. 

7.o. Közösségi-közéleti aktivitás 

8.o. A munka jog és kötelesség 

A tanulók 87 %-a  itélt helyesen. Erkölcsi itéletük szilárdságára 

mutat, hogy más fogalmakkal is alátámasztják véleményüket: bátor, ön- 

feláldozó, önzetlen, állhatatos, lelkismeretes. 

A tanulók 13 %-a nem irt történetet, vagy itélete elkapkodott, 

hibás. téves értelmezés pl. amikor csupán segitőkészségről vagy szor-

galomról irnak. Előfordul semmitmondó meghatározás is. /Ugyanazon szó-

val való meghatározás./ Nem lehet hibátlannak elfogadni azt sem, ha 

valaki a kötelességtudás ellentétére ir példát, de kötelességtudónak 

könyveli el. /Eljátszotta az időt, este mégis tanult./ 

Ennek ellentéte: " hiába csábitott a játék, első a tanulás." 

/B.L. 7.b 2./ 

A történeteket a kötelességtudó magatartás természetét illetően az 

alábbi elemek szerint osztályoztam: 

1. Tanulásban 

2. A vállalt munka becsületes 

elvégzésében 

3. Példaadó kötelességtudás 

4. Állapotbeli kötelesség-

teljesités 

5. Áldozat árán 

6. A családdal kapcsolatos 

kötelességteljesités 

7. A haza iránti 

kötelességteljesités 

8. Meghatározás 

9. A kötelesség tudatos átérzése. 
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A tanulók válaszainak megoszlása: 	lo. táblázat 

ász• Ö 

A 

% Ö 

B 

% Ö 

A,B 

% 
1. 16 21 26 26 42 24 

2. lo  13 30 3o  40 22 

3. 8 l0 8 8 16 9 

4. 6 8 7 7 13 7 

5. 3 4 9 9 12 7 

6. 11 14 1 1 12 7 

7. 7 9 2 2 9 5 

8. 5 6 2 2 7 4 

9. 3 4 1 1 4 2 

155 87 

Ez a fogalom jórészt a tanulásra vonatkozik, de a vállalt munka 

0:1végzésére irt példák is szinte azonos számadatot tartalmaznak. A 

fogalom jól alkalmazott. A tanulók ismerik jelentését, és értékelik 

fontosságát. Erkölcsi tanulságot is vonnak le, amikor példaadónak te-

kintik az ilyen magatartást. 

" Amikor az irodalom órára a kötelező olvasmányt dolgoztuk fel, so-

káig subáztam, és elfelejtettem a részeket átnézni. Nem tudtam le-

feküdni, mert bántott a dolog. Éjfél után egy óráig csináltam, s 

csak akkor feküdtem le. most már nyugodtak" 

/A. L. 7.b 16./ 

" A kötelességtudás nagyon  szép  erény. A Kincskereső Pipitér c. könyv-

ben olvastam egy kislányról, aki rossz tanuló volt, hanyagságból ma-

radt el mindennel. Iskolájának uttörői egy gyönyörü kastélyt kaptak, 

hogy abból uttörőotthont alakitsanak. Mivel Pipitér is részt akart 

venni a munkában, sőt a kincs keresésében, szorgalmasan kezdett ta- 

nulni, hogy bepótolja az elmulasztottakat. A regény végére kötelesség-

tudó tanulóvá vált, mert belátta, hogy csak igy ér célt." 

/A. L.7.a 21./ 
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A  családon belüli kötelességteljesités és az osztályközösségért 

végzett munka is összekapcsolódik a kötelességtudással a tanulók egy 

részénél. 

" A legjobb barátnőm csapatkrónikás. Játék helyett is a naplót készi-

ti. Példásan kötelességtudó és szorgalmas." 

/B. L. 7.a 19./ 

A kötelességtudó magatartás alanya: 

1. Uttörő, 	osztálytárs 

2. Általában ember 

3. Szülő 

4. A jelenkor embere 

5. Önmaga 

6. Nemzeti hős 

7. Irodalmi hős 

Összesités: 11. táblázat 

A B AO 

Ssz. 	Ö % Ö % Ö % 

1. 	17 22 47 47 64 36 

2. 	15 19 14 14 29 16 

3. 	13 17 8 8 21 12 

4. 	14 18 5 5 19 11 

5. 	2 3 8 8 lo 6 

6. 	4 5 4 4 8 4 

7. 	4 5 - - 4 2 

155 87 

Az uttörő, az osztálytárs áll a fogalom központjában, amennyiben 

érzésvilágukat a becsületes munkavégzés irányitja a köz haszna érde-

kében. Fogalommeghatározás is akad szép szá.mmal,ezek rendszerint tö- 

mörek. 

" A tanuló tanul, a dolgozó dolgozik,kötelességtudóak." 

/A. F. 8.o. 2./ 

A tanulók 12 %-a a közvetelen környezetből veszi története tárgyát, 
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igy annak alanya a szülő. 

" Édesanyám mindennap időben ér be a munkahelyére. Előzőleg gondos-

kodik rólunk, elkésziti a reggelit, ebédet, vacsorát, takarit,moso-

gat. Az én édesanyám a kötelességtudás mintaképe." 

/B. L.8.b 9./ 

A szocialista társadalomban a nevelés alapvető célkitüzése az 

egyéni és közösségi érdek összehangolása, a  kettő  harmóniájának ki-

alakitása. Ha a nevelés eredményeként az egyén magáévá teszi a kö - 

zösség lényeges együttélést-szabályozó elveit, akkor képes arra is, 

hogy megfelelően döntsön. Ez egyben a közösség és önmaga iránti köte-

lesség tudatosulását jelenti. Ennek alapvető feltétele az ismeret és 

tudás. csak a társadalmi együttélési elvek birtokában teszi lehetővé 

az egyén tudata, hogy a döntés, amely létrejön,magatartási biztonsá-

got eredményezzen. 

4. Az első vizsgálat adatainak összegezése 

A helyes erkölcsi fogalmak csak ugy válnak a gyermek személyi-

ségének belső  értékeivé, ha cselekedtetés utján is tudatosulnak. Ah-

hoz, hogy a tanulók cselekvését magasfoku erkölcsi inditék motiválja 

szükséges, hogy a cselekvés sikere felett érzett öröm ne maradjon 

el, és legyen összhangban az erkölcsi normákkal. Igen fontos motivá-

ló erő tehát az erkölcsi érzelem. 

A tanulók válaszainak tartalmi összetevői azt mutatták, hogy er-

kölcsi itéleteik világosak, helyesek az esetek többségében. Az élmény, 

amelyet emlitenek, az erkölcsi fogalommal adekvát. Gyakran felismerik 

egy-egy magatartásforma összetett voltát, használnak rokonfogalmakat. 

Az erkölcsi magatartás motivumait is felismerik. Sokszor a következ-

mények szerepelnek az itéletek megfogalmazásánál. Pl.  valamely 
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csinyért járó büntetést igazságosnak itélnek. Ritkán, önmagukról is 

irnak. Ezek az itéletek önismeretről, őszinteségről tanuskodnak. 

Helytelen értelmezések is  előfordulnak,  pl. kötelességtudó-törtető. 

A tanulók erkölcsi tapasztalataiból kiemeltem az erkölcsi tett 

alanyára vonatkozó  adatokat.  A megoszlásban, a lányok és a fiuk vé-

leményei között nincs számottevő különbség. Mindkét nemnél azonos, 

hogy  elsősorban  gyermek az alany a következő fogalmaknál: alkalmaz-

kodás, kötelességtudás. Ez rámutat a tanulók itéleteiben megmutatko-

zó - a magatartást is befolyásoló - tendenciákra, hogy ti. ezek a 

tulajdonságok, ez a magatartásforma a gyermek számára érthető, elér-

hető követelmény. 

Tulnyomóan a 'jelenkor embere' szerepel a tett alanyaként min - 

den fogalom alkalmazásában. Az irodalmi hősök, történelmi személyek 

hatása is nagy. Ebben a korban igényként jelentkezik, hogy a serdü-

lők kialakitsák magukban a mintaképre jellemző, vonzó tulajdonságo-

kat. Ezt mutatja az, hogy a válaszokban az eszménykép erkölcsi tulaj-

donságáért való lelkesedés szembetünő. Az eszménykép tevékenysége 

ugyanakkor motivum jellegü, azaz cselekvésre ösztönző hatással van. 

A következőkben grafikonon szemléltetem a minden fogalom ese-

tében meglevő 'a jelenkor embere', az 'önmaga' és az 'általában 

ember' kategóriákat. 



u jelenkor ern hert, 
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Az erkölcsi tett alanyára vonatkozó adatok grafikus ábrázolása. 

NI 	.7 
	

k 

J c+  l  oink 

1. ábra 

Fogalmak: A= alkalmazkodás 

B= bátorság 

H= hazaszeretet 

I= igazságosság 

k= kötelességtudás 

Az ember nem születik az értékek tudásával. Az értékrendszerek 

- amelyek elősegitik az itéletek kialakitását -, az ember szociali-

zációs folyamatainak részét képezik. E folyamatban alakulnak ki az 
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itéletek és az ennek megfelelő értékelő magatartásformák. Itt a mikro-

környezetnek nagy a szerepe. /Család, iskolai közösség./ 

Hogy az egyes helyzetekben a tanulók megfelelő értékitéletet al-

kothassanak, el Kell sajátitaniuk a helyes erkölcsi normákat és azono-

sulniuk is kell velük. Igy az értékek belsővé válása /interiorizálódá-

sal  bekövetkezik. 

A konkrét vizsgálat adatai azt mutatják, hogy az élmény forrása 

szerinti kategorizáláskor a 'mikrokörnyezet' és a 'saját élmény' tul-

sulyban van, hiszen ez a gyermek érintkezési köre. Élményeikből meri-

tik a helyes szemléletet, amelyet a szülői ház kezd kialakitani, s a 

külső hatásokat figyelembe véve az iskola tudatositja, tartósitja. 

A tanulók válaszaina- megoszlása a vizsgált öt fogalom vonatkozásában 

a tapsztalat forrása szerint. 

1. Mikrokörnyezet 	5. Tömegkommunikációs 

2. Saját élmény 	eszköz 

3. Altalánositás 	6. Tudásanyag 

4. Irodalmi mü 	7. Egyéb 

Osszesités százalékos megoszlásban: 

Ssz. A B H I K 

1. 22 14 7 4o 24 

2. 21 3o 16 21 19 

3. 17 8 25 lo 27 

4. 13 14 2o lo 5 

5. 5 11 4 4 12 

6. - 6 2o 6 - 

7. - 7 - - 

A = alkalmazkodás; B = bátorság; 

H = hazaszeretet; I = igazságosság; 

K = kötelességtudás 
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A tanulók által megitélt magatartásforma esetében a tapasztalatok 

forrása a következőképpen oszlik meg a három legnagyobb 7.-os ará- 

nyu kategóriában. 

mikroknrnyezc,,  

50_1 6 t  élménif 
Ci Ito t& h OS i tCi S  

~ 	P 	N 	7 	~ 

f 0.1c11 ; 1-1 0 .  

2. ábra 

Fogalmak: A = alkalmazkodás 

B = bátorság 

H = hazaszeretet 

I = igazságosság 

K = kötelességtudás 
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Az élmény forrása szerinti kategorizáláskor az öt fogalom esetén 

a közvetlen környezet, a család, az iskola számszerü többséget jelent. 

A család hatása életre szóló érzelmek megalapozója. A 'saját élmény' 

már tágabb tapasztalati forrásból merit, és juttatja előtérbe a 'bá-

tor', a 'hazaszerető' és az'igazságos' fogalmakat. 

A tanulók erkölcsi itélete meglehetősen biztonságos. Az eddigiek-

ből kitűnik,  hogy a tanulók 78-92 %-a helyesen itél. A részben helyes 

itéletek rendszerint pontatlanságot takarnak. Az erkölcsi magatartás 

megitélésében az összteljesitményt teintve az egyes iskolák között 

nincs jelentős különbség. Tehát az erkölcsi ismeretek szempontjából 

nem hátrányos helyzetü egyik iskola sem. 

Az erkölcsi normák betartására vonatkozóan az iskola és az otthon 

közötti kapcsolat is látható, hiszen bekapcsolódik az erkölcsi normák 

ismeretkörébe az utcán és otthon látott erkölcsi magatartásmód érté-

kelése. Nagyon fontos lenne szem előtt tartani azt a tényt, hogy a gye-

rek rendszerint a felnőttektől veszi a példát. A gyermeket ugy kell 

nevelni, hogy pozitiv érzelmeket ébresszünk bennük a tanulás, a he-

lyes magatartási, viselkedési formák iránt. 

A környezet, az emberek hatnak a tanulókra, rányomják bélyegü-

ket magatartásukra, erkölcsi arculatukra. Az öröklődő hajlamok is 

hatnak némileg a személyiség alakulására, mint idegmüködési tipusa 

kialakulásának biológiai feltételei. Ezek a hajlamok változnak, ala-

kulnak a társadalmi környezet hatására. 

Az egyén erkölcsi alakitása, az ismeretek meggyőződéssé mélyité-

se, a tudományos megismerés módszerének elsajátittatása nagymérték-

ben függ az iskolelés a család kapcsolatától. Ennek megfelelően 	a 

gyermek reagálása az iskolai nevelő hatásokra különböző lehet. 

Amennyiben a család nevelése arra irányul, hogy az iskola elvárásai- 
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nak megfelelő attitüdöt alakitson ki, ez két módon lehetséges. A po-

zitiv attitüdök kiálakitása a gyermekben az iskolával és az iskolai 

nevelő hatásokkal kapcsolatban történhet a pozitiv ráhatás eszközével. 

Ekkor a gyermek és az iskola kapcsolata nagy valószinüséggel probléma-

mentes lesz. Összhang alakul ki a különböző irányból ráható elvárások 

és magatartása között. Ha azonban a család ugynevezett terrorisztikus 

eszközöket alkalmaz az elvárásoknak való megfeleltetés érdekében, ak-

kor a tényleges célt nem éri el, ugyanis a magatartásforma, amit a 

gyermek magáévá tett, szorongáson alapul és nem meggyőződésen. Ez le-

het oka az agresszivvá válásnak is. Ha viszont a család az iskolai kö-

vetelményeket nem teszi magáévá, s nem orientálja ennek megfelelően 

a gyermeket, akkor az iskola, a pedagógus nehezen vagy egyáltalán nem 

tudja a gyermeket a helyes irányba terelni. Ennek következménye a kö-

zömbösség, a cinikus, önző, félrehuzódó, számitó magatartás. 

Azt kell elérni, hogy a növendék a meghatározott magatartási for-

máknak nemcsak a tanár által ellenőrizhető időben és területen tegyen 

eleget, hanem saját tapasztalatai alapján a későbbiekben is a köve - 

telményeknek megfelelően viselkedjék. Mindehhez megfelelő motiváció, 

illetve meggyőződés kialakitása szükséges. 

A motivumformálás legalapvetőbb forrását a gyermek tapasztalatai 

jelentik, amelyek általánositás, az erkölcsi lényeg tudatositása ut-

ján vezetnek a megfelelő magatartásforma kialakulásához. Az erkölcsi 

motivumok az erkölcsi itéletek szinvonalában is kifejeződnek. S ha e-

zek a megnyilvánulások szilárd alapokon nyugszanak, akkor a személyi-

ség motivációs szférájába ugy épülnek be, hogy szilárd magatartási 

tendenciákat váltanak ki. A faladat tehát az általános értékelőképes -

ség és normatudat kialakitása, amely megnöveli a tanulók önmagukkal 

szemben kialakitott igényeit, azaz lehetőséget ad önnevelésükre. 
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III. A TANULÓK ERKÖLCSI ITÉLETEINEK SZEREPE A MAGATARTÁS 

SZABÁLYOZÁSÁBAN 

1. A motiváció, mint az erkölcsös magatartás inditéka 

A korszerü pszichológiai és pedagógiai kutatások tanusága sze-

rint az erkölcsi tulajdonságok strukturájának kiemelkedő tényezője 

a motivumok rendszere, amely a gyermek viselkedését meghatározza. 

Megfelelő motivumok nélkül a gyermek nem sajátitja el, és nem ideg-

zi be a szükséges viselkedési formákat, nem alakul ki benne egyes 

tulajdonságok igenlése, mások elutasitása. 

A motiváció belső késztetés, energetikai jelleggel rendelkező té-

nyező, amely tevékenységünk, és magatartásunk irányitásában részt vesz, 

s valamilyen tényleges szükségletünk kielégitésével függ össze. A mo-

tivum tehát inditóok, ösztönzés, melynek hatására a tudatos vagy nem 

tudatos elvárásoknál egy cél irányában a viselkedés mozgásba lendül. 

Miután a motivált magatartás, tevékenység egyik alapvető sajátossága 

a célrairányultság, ezért a célok rendszerében a társadalmi szituáci-

ók, a szociális környezettel való kölcsönhatás is kifejezésre jut. A 

társadalmi elvárások, a társadalom által kialakitott célok jelentik a 

teljesitménymotivációt. Az ember ugyanis arra törekszik, hogy tevékeny-

ségének eredménye összhangban legyen az adott tevékenységre vonatkozó 

társadalmi elvárással, céllal. Ha az egyén teljesitményei megfelelnek 

a kivánalomnak /mikrokörnyezete társadalmilag megalapozott kivánalma-

inak/, akkor a közösség megbecsülését kivivja. 

Az emberi cselekvés motivumai a következők lehetnek: 

- belső: önmagából kiinduló, belső szükségletként érvényesülő, 

- külső: elvárás, jutalom, kényszer, félelem a kapcsolatteremtés 

igénye, 

- komplex:külső motivációk közvetitésével ható belső tényezők. 
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Pozitiv motivumokként a következők szerepelhetnek: 

a cél világossága, érdellődés, figyelem, jó érzelmi tónus, az 

eredmény ismerete, a pedagógus vagy a pedagógusközösség és az 

osztály sokféle ösztönző hatása. 

iegerősitő tényezők: 

siker, a magatartást minőségileg értékelő, az önbizalmat, ön- 

becsülést fokozó, a tanulót ismerő pedagógiai vezetés stb. 

Fontos és nagyjelentőségü kérdés, hogy a tanulók mennyire ismerik és 

hogy értékelik a velük közölt etikai ismeretanyagot. A magatartás és 

a tevékenység motiválójává válnak-e ezek, ős hoyan realizálódnak 

adott helyzetben. 

A tanulók erkölcsi arculatának, jellembeli sajátosságainak fej-

lesztési folyamata igen bonyolult. A nevelői célkitüzés a megfelelő 

értékattitüdök kialakitása, amelyek az egyéni magatartásban nyilvá-

nulnak meg. 

A normák ismerete, jelentőségének érzése eredményezi a megfelelő 

magatartást. A normára irányulás motivumai a következők lehetnek: 

a/ Önismeret, önértékelés 

Az egyénnek a teljesitmény érdekében kifejtett erőfeszitései 

összevetve a saját magatartására vonatkozó elvárásaival. 

b/ A kollektiva normáihoz való igazodás 

Összetevői: - a közösség elvárásai 

- a közösség tevékenységében Baló részvétel 

- részvállalás a felelősségből 

c/ A társadalmilag értékes normáknak, ideálnak való megfelelés 

Utja: - önbecsülés 

- önbizalom 

- önmegvalósitás 
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A motivum tartalmát a környezet jelenségeihez, elveihez, a társa-

dalom normáihoz, értékeihez való kapcsolat adja. Ez mutatja meg a cse-

lekvés célját és tartalmát is. A bennünket körülvevő tárgyak közül a-

zok motiváló erejüek, amelyek emocionálisan hatnak az egyénre, és a-

melyek valamilyen értéket közvetitenek számukra. Ennek megfelelően a 

motivumok következő csoportjai lényegesek: 

a/ Egyéni motivumcsoport . 

- bels$ késztetés 

- külső hatás 

- saját helyzet megkönnyitése 

b/ Társas motivumcsoport . 

- a közösség meghatározta normák tudatosultsága 

- cselekvési készenlét 

- példaadás 

- társakkal való helyes kapcsolat 

A gyermekek igazán erkölcsös cselekvésre vonatkozó elképzelése-

iknek megtestesülését egy eszményben keresik, amelyet számukra egy 

konkrét ember testesit meg. A serdülő számára a kialakult eszmény- 

kép hatékony erkölcsi motivumot jelenthet. /Erre irányul tökélete-

sedési törekvése./ Az eszmények általában nemcsak értékjellegü ele-

mek hordozói. Bizonyos tekintetben követendő példát jelentenek, más 

tekintetben nem. Az adott világnézet alapján preferált tulajdonsá-

gok, magatartásmódok, cselekvések más, nem értékjellegü elemekkel 

keverednek, amelyekből általánositás utján lehet az értéktartalma-

kat megközeliteni. A személyek képviselte értékek elsajátitása , 

interiorizációja könnyebb, az általánositás sikján mozgóé nehezebb. 

Ha egy osztályközösségben olyan gyerekek válnak példaképpé, 
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akik pozitiv magatartásmódok képviselői,akkor ez vélemény és maga-

tartásformáló hatása révén az egész kollektiva tevékenységére hat. 

Vannak negativ eszmények, amelyek nem értékhordozók.Ezek létre-

jöhetnek pl. deviáns magatartásformákként, szélsőséges formában. Elő-

fordul azonban, hogy ez az önmagában elitélendő magatartásmód tartal-

maz pozitiv elemeket, amelyek jó cél szolgálatában az emberi magatar-

tást értékessé tehetnék. 

Dascalescu R. /1970/ szerint az erkölcsi eszményképeket az értékek 

közötti döntés határolja körül. A döntés és választás minőségét  

" az értékek választásának kritériumát " és az  ebből  következő maga-

tartást a választó " kulturális szinvonala " határozza meg. A csatla-

kozás egy érték rendhez egyben állásfoglalás. 

Az eszménykép akkor válik ösztönző erővé,  motivummá, ha kiala-

kult a gyermekek élettapasztalata, kialakultak megfelelő szükségle-

tei és törekvései. Az eszmény tehát akkor hat, ha ez az ember erköl-

csi megváltozásának célja, tevékenységének motivuma. 

Az erkölcsi eszményképek vizsgálata sok esetben az erkölcsi esz-

ménykép, mint viselkedési minta vizsgálatát jelenti. Igy a vizsgáló-

dások köréből sokszor kimaradnak a gyermekek sokféle gyakorlati meg-

nyilvánulásai, legfontosabb viszonyulásai a tevékenységhez, másokhoz, 

önmagukhot. Ezekben igazi eszményeik mutatkoznak meg. Fontos, hogy a 

gyermek világos képet alkosson magának a mintaképről, pozitivan  érté-

kelje. Ez majd tettekre, cselekvésre, önnevelésre ösztönzi. 

2. Konkrét tartalmak, lényegi jegyek, értékorientációk szerepe 

az erkölcsi tudatosság fejlődésében 

A pszichológiai, szociálpszichológiai kutatások /Bábosik I., 

Duró L., Biró K., Juhász F., Hunyadi Gy.-né, Horváth L., fajzik L.-né, 



-63- 

Nagy K., Szebenyi P.-né/ Rámutatnak arra, hogy az erkölcsi nevelés 

gyakorlatában nagy elméleti felkészültséget igénylő, mindenre kiterjedő, 

alapos kutatási bázison nyugvó megvalósitásra van szükség. Az erkölcsi 

tudatosság vizsgálatához mulhatatlanul szükséges a meggyőződésen ala-

puló magatartásmód, cselekvés vizsgálata. Nem szabad megelégedni atzal, 

hogy a tanulók t erbálisan tudjanak valamit az erkölcsről, a normákról, 

fogalmakról, szokásokról. 

Kelemen L. /1967/ szerint az erkölcsi nevelés folyamatában van-

nak olyan objektiv nehézségek, amelyek figyelmen kivül nem hagyhatók. 

Véleménye szerint a serdülők erkölcsi itéletei sok tekintetben csak a 

tulajdonság, cselekvés felszini jegyeit veszik figyelembe, valóságos 

erkölcsi arculatuk felülmulja erkölcsi fogalmaik, itéleteik fejlett-

ségét. Jelenlegi nevelési gyakorlatunk nem támaszkodhat sémákra, hi-

szen pl. ugyanazon erkölcsi itélet a tanulóknál számtalan különböző 

motivumot, élményt, világnézeti attitüdöt takarhat. 

Bábosik I. /1975/ szerint meg kell valósitani, hogy az erkölcsi 

nevelés folyamatába hatékony motivumok épüljenek be. Igy érhető el, 

hogy a cselekvések egy megszilárdult motivum-hierarchia sorból deter-

minálódjanak. 

Második vizsgálatom célja az volt, hogy az előzőkben felvetett 

problémák lényegi jegyeit vizsgáljam, azaz a tanulók életére és tevé-

kenységére egyes területeken specifikusan jellemző erkölcsi tulajdon-

ságokat és cselekvési motivumokat tanulmányozzam. A közösségi érték-

orientálás, mint a nevelési cél magvalósitását elősegitő metódus, az 

erkölcsi itéletekben megnyilvánuló cselekvési készenlétet előidéző 

értékorientációkban jut kifejezésre. 

A tanulóknak a következő kérdésekre kellett válaszolnia vizsgálat 

elsó szakaszában. 
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1. Az alább felsorolt tulajdonságok közül válaszd ki a rokonszenves, 

illetve ellenszenves tulajdonságokat! A számodra legrokonszenve-

sebbel, illetve legellenszenvesebbel kezdd! 

1. aktivitás lo. önfeláldozás 

2. engeuelmesség 11. kötelességtudás 

3. békességszeretet 12. akaraterő 

4. belenyugvás 13. közösségi érzés 

5. segitőkészség 14. hiuság 

6. erőszakosság 15. öntudatosság 

7. zárkózottság 16. szerénység 

8. alkalmazkodás 17. céltudatosság 

9. igazságosság 18. önállóság 

2. A neked legrokonszenvesebb, illetve legellenszenvesebb tulajdon-

ságot indokold! 

/ A teljes kérdőiv az 5. sz. mellékletben található./ 

Az első két kérdés azt célozta, hogy a tanulók helyes fogalom-

ismeretéről képet papjak. 

- A  fogalmi és normaismeret megfelelő itéleteiben nyilvánul-e 

meg? /rokonszenves, ellenszenves/ 

- A  rokonszenves, illetve ellenszenves fogalmak megindokolása 

a lényeg kiemelésével történik-e? 

A 18 fogalmat ugy választottam ki, hogy azok között a tanulók 

mindennapi életében előforduló, és elvontabb eszmeiséget tükröző 

fogalmak is szerepeljenek. A következőkben táblázatok szemléltetik 

a rokonszenves és ellenszenves fogalmak %-os megoszlását a tanulók 

itéleteiben. 



12. táblázat 

A rokonszenves fogalmak %-os megoszlása: 

Ssz. A B C Ö 

1 . 87 83 83 84 

2 . 79 85 83 83 

3. 92 94 96 94 

4. 3o 38 53 41 

5. 92 96 95 95 

6. 2 2 5 3 

7. - 4 11 5 

8 . 44 85 85 76 

9. 95 96 97 96 

lo. 84 89 86 87 

11. 76 86 95 86 

12. 63 75 95 78 

13. 7o 91 94 89 

14. 1 1 4 2 

15. 58 62 79 66 

16. 6o 59 7o 62 

17. 77 85 95 68 

18. 57 64 83 68 

Jelölések: 1-18-ig . a tulajdonságok számai 

ü = a rokonszenves, illetve ellenszenves 

fogalmak összlétszámhoz viszonyitott 

százaléka 
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Az ellenszenves fogalmak %-os megoszlása: 

13. táblázat 

Ssz• A 8 C Ő 

1. 2 13 lo lo 

2. 5 13 16 12 

3. 1 3 3 3 

4. 54 55 44 51 

5. 3 3 5 4 

6. 91 96 88 94 

7. 85 94 89 91 

8. 29 l0 13 15 

9. 2 3 3 3 

lo. 6 8 13 9 

11. 12 11 4 lo 

12. 21 23 5 18 

13. 7 5 6 6 

14. 86 98 96 95 

15. 2o 58 18 28 

16. 25 37 27 32 

17. 12 lo 4 9 

18. 25 3o 17 25 

Jelölések: 1-18-ig=a tulajdonságok számai 

á= a rokonszenves, illetve ellenszenves 

fogalmak összlétszámhoz viszonyitott 

százaléka 
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Az erkölcsi nevelés feladatainak, tartalmának és módszereinek ki-

választásában abból kell kiindulni, hogy az emter, mint egységes sze- 

mélyis4g nevelődik. Linden életkori fokon egyidejüleg formálódnak a 

különböző erkölcsi tulajdonságok, magatartási készségek, szokások. A 

különböző fokokon egy-egy tulajdonság kerül előtérbe, a figyelem közép-

pontjába, de egyuttal fejlődniük, erősödniük kell az előzőleg kialakult 

erkölcsi tulajdonságoknak is. 

Azok az erkölcsi tulajdonságok, amelyek számszerü többséget mutat-

nak, azaz jelen esetben a rokonszenves csoportba soroltattak a tanulók 

által, elsősorban közösségi jellemvonások. 

A tanulók többsége a 18 tulajdonság közül az igazságosságot / 96 %/ 

a segitőkészséget /95 %/, a békességszeretetet /94 %/, a közösségi ér-

zést / 89 %/találta rokonszenvesnek. 

A hiuság, az erőszakosság és a zárkózottság megitélésekor a tanu-

lók zöme helyesen vélekedett, amikor ezeket az ellenszenves fogalmak 

közé sorolta, jelezve ezzel, hogy ilyen negativ személyiség-tulajdon-

ságok kialakulása ellen küzdeni kell. / 95 %, 94 'ó, 91 % / Ezek a ma-

gas %-os arányok rámutatnak a tanulók erkölcsi érzékenységére, amely 

ebben a korban természetes jelenség. 

Feltünő, hogy a  következő  fogalmak / belenyugvás, szerénység, ön-

tudatosság, önállóság / százalékarányai a rokonszenves és ellenszenves 

besorolás tekintetében nem mutatnak nagy különbséget. Ezen tulajdonsá-

gok esetében a tanulók válaszai összességükben nagyobb bizonytalansá- 

got tükröznek, mint a többi 14 fogalom rokonszenves vagy ellenszenves 

kategóriába való besorolásakor. Ezt leginkább a belenyugvás fogalma 

mutatja, amely a nemtörődömség, az érsektelenség, a minden mindegy 

szemlélet tükrözője, s mint ilyen a tanulók 51 százalékában ellenér-

zést váltott ki. Ha pedig rokonszenvesnek itélték e fogalmat, ennek 
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személyes beszélgetés keretében adták magyarázatát. Ugyanis a belenyug-

vás szerintük azt a helyzetet fejezi ki, hogy a közösség hasznára váló 

intézkedéseket el kell fogadni. 

Az öntudatosság fogalmát a tanulók 28 %-a ellenszenvesnek itélte, 

mert - mint utaltak rá - egoista vonásokat tükröz. 

Az önállóság esetében a 25 %-os  negativ itélet fogalomkeveredés-

re utal. Ez azt jelenti, hogy a tanulók az olyan magatartásformát ité-

lik el, amelynek jellemzője az önfejüség. / 1. 12,,13. táblázat / 

A szóban forgó 18 fogalomra az összpopuláció kb. 5 %-a nem rea-

gált. Ennek részletes, fogalmankénti lebontását a 14. táblázat tükrözi. 

14. 

Be nem sorolt fogalmak %-os megoszlása: 

Jo  

táblázat 

% 

aktivitás 6 önfeláldozás 4 

engedelmesség 5 kötelességtudás 4 

békességszeretet 3 akaraterő 4 

belenyugvás 8 közösségi érzés 5 

segitőkészség 1 hiuság 3 

erőszakosság 3 öntudatosság 6 

zárkózottság 4 szerénység 6 

alkalmazkodás 9 céltudatosság 5 

igazságosság 1 önállóság 7 

A második kérdés a legrokonszenvesebb, illetve legellenszenve-

sebb fogalmak kiválasztását kivánta a tanulóktól. Ez esetben indo-

kolniuk is kellett választásukat. 

A tanulók orientációja az erkölcsi értékek terén az erkölcsileg 

értékes, helyes magatartásmód kialakitásának is mozgatól 7A. Ez a külön-

böző hatásmódok következtében a motiváció egyik formájaként jelenik 

meg. A motivumokat kutató kérdéssel / a legrokonszenvesebb, illetve a 
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legellenszenvesebb tulajdonság megindokolása / az itélet, állásfogla-

lás erkölcsi értékmérőinek indoklását kapjuk, igy a gyermek értékrend-

szerét behatóbban megismerhetjük. 

Jelen esetben a motivumokat két szempont alapján csoportositottam: 

- individuális kisugárzásu, indittatásu, 

- kollektiv kisugárzásu. 

Individuális kisugárzásu cselekvésről akkor beszélünk, ha a motivumok 

a személyes boldogulás, az egyén éraekeinek érvényre jutását tükrözik, 

s ennek következményeképpen a gyermeket a közösség életével kapcsola-

tos események nem érdeklik, társaival szemben közömbössé lesz. 

Kollektiv indittatásu motivumról, cselekvésről akkor beszélünk, ha a 

társacélom a kolkektiva alapvető érdekei határozzák meg az egyén moti- 

vációs rendszerét, a közösségi tevékenység örömet okoz a gyermeknek. 

Megnyilatkozik ez: 

- a közös feladatokban való részvételben / aktivitás /; 

- a feladatok elvégzésének kezdeményezésében / önállóság /; 

- a közös ügy si ere érdekében kifejtett tevékenységben 

/ segitőkészség, önfeláldozás, öntudatosság, céltudatosság/; 

- a megbizások vagy önként vállalt feladatok lelkiismeretes 

teljesitésében / kötelességtudás /; 

- a tarsakkal való érintkezés jellegében / alkalmazkodás, 

segitőkészség, igazságosság /. 

A legrokonszenvesebb, és a legellenszenvesebb tulajdonságok ki-

választásának motivumai a 15. 16. táblázatban találhatók. A rokon - 

szenves fogalmak indokolása motivumainak elemzésekor szembetünő az 

a %-os arány, amely a konkrét tevékenységre utaló indokolásokat 

/ 38 % / juttatja kifejezésre. 
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" Egy filmben láttam, hogy a főszereplő élete kockáztatásával életet 

mentett meg. Ez na y hatással volt rám." 

/A. F. 7.a 2o./ 

Itt már némi érzelmi megnyilvánulást is megfigyelhetünk, előfordul ez 

akkor is, ha általános megfogalmazással indokolnak, azaz a motivumok 

az erkölcsi normák ismeretét mutatják. 

" Azért választottam az igazságosságot, mert ha nincs igazság, akkor 

hazugság van, és én nem szeretem a hazugságot." 

/B. F. 8.a lo./ 

A legrokonszenvesebb és a legellenszenvesebb tulajdonságok kiválasztá- 

sának motivumai: 

1. konkrét tevékenységre utalók 
	

5. következménytudat 

2. érzelmi megnyilvánulásra utalók 
	

6. azonosulási vágy 

3. általánosak / fogalomértelmezés / 
	

7. nem indokolt 

4. más erkölcsi fogalmakat is tartalmazók 

15. táblázat 	 16. táblázat 

A rokonszenves fogalmak %-os 	Az ellenszenves fogalmak %-os 

megoszlása: 	 megoszlása: 

Ssz. A B C Ö Ssz. A B C Ö 

1. 32 45 33 38 1. 18 35 12 25 

2. 6 16 13 12 2.  17 16 23 18 

3.  23 29 31 28 3. 40 30 36 34 

4.  lo  9 13 11 4. 4  lo  14 lo 

5. 4 - 7 3 5. 17 8 14 12 

6. 21 1 2 6 6. - - - - 

7. 4 1 1 7. 4 1 1 1 
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Az általános megfogalmatások meghatározás, azaz fogalomértelmezés 

formájában fordulnak elő. Az alábbi idézeteket ennek szemléltetésére 

közlöm. A tanulók egyrészt a fogalmak részletes definicióját adják, 

másrészt egy-egy lényeges jegyet kiemelnek. 

" Legrokonszenvesebb tulajdonság az önfeláldozás, mert az ilyen ember 

mások boldogságáért, nyugalmáért kütd. Nem a saját céljait akarja első-

sorban megvalósitani." 

/B. F.8.a 4./ 

" Azért ellenszenves az erőszakosság, mert nem szeretem az olyan ember t  

aki célját erőszakkal, kényszerrel valósiija meg." 

/A. L. 7.b 13./ 

" Legrokonszenvesebb tulajdonság a lo-es, / önfeláldozás / mert a ha-

zának legjobban kell az esetleges háboru kitörésekor." 

/B. L. 8.a 17./ 

Az erkölcsi itéletek megfogalmazásakor a tanulók más erkölcsi fo-

galmakat is felsorolnak véleményük alátámasztására. 

" Aktiv, ügyes, példamutató, megállja a helyét az őrsi munkában, az 

ilyen gyere'' rokonszenves." 

/A. F. 7.b 23./ 

Valamely tulajdonság igenlésének vagy elutasitásának motivuma le-

het a következmény előrevetitése. 

" Nekem azért rokonszenves az akaraterő, mert ha valami nem megy, aka-

rattal lehet segiteni rajta, és aki ezt meg tudja csinálni, az nagy 

dolgokra lesz képes." 

/A. F. 7.b 26./ 

Szintén a következmény tudata hatja át a következő tanuló véleményét, 

de nem pozitiv motiváció tükröződik benne. 
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" Azért jó, ha valaki aktiv, mert  annak barátai, tanárai, szülei örül-

nek, és ennek eredménye is lehet." 

/A, F. 7.a 22./ 

Egyes fogalmak igenlése ugy fejeződik ki a tanulók itéleteiben, 

hogy a tulajdonság önmagukban való meglétét hiányolják, illetve a kör-

nyezetük egy tagjában, pl. a barátban való megnyilvánulását tartják kö-

vetendőnek. 

" A legrokonszenvesebb a 16-os / szerénység /, mert én éppen olyan nem 

vagyok, pedig talán éppen erre lenne legnagyobb szükségem." 

/B. F. 8.a 9./ 

A személyes kapcsolatokon belül kialakuló rokonszenv és azonosulás 

- amit a nevelőmunka is fokozhat -, kifejlesztheti az általános alkal-

mazkodási készséget a társadalmi követelmények iránt is. 

" Azért rokonszenves nekem az aktivitás, mert ilyen a barátnőm, és 

mert az ilyen ember meggyőződésből dolgozik a közösségért." 

/A. L.7.a 15./ 

A tanulók mindig azoknak a konkrét kapcsolatoknak értelmében cse-

lekszenek, amelyek bizonyos embercsoportokhoz, mikrokörnyezetükhöz 

füzik őket. Előfordulnak azonban konfliktusos kapcsolatok is. / Szü-

lők, nevelők, pajtások, idegen felnőttek. / A konfliktus lehet idő - 

leges / apró nézeteltérés / és hosszantartó. Ez utóbbi konfliktust 

- amennyiben a szülők vagy a nevelők az érintettek -, nehéz feloldani. 

Valószinüleg ez tükröződik a következő vallomásban, amely személyes, 

már megélt élményekre utal. 

" A békeszeretetet irtam első'cént, mert a békességet szeretem, de ne- 

kem sajnos nincs benne részem." 

/ C. L. 8.b 24./ 
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A motivumok - mint a legrokonszenvesebb fogalmak inditékai - sok 

esetben az ilyen tulajdonságo%Ikal biró személy viselkedésformájára u-

talnak. 

" Aki a békét szereti, aki nem uszitja az embereket egymásra, nem ve-

szekszik, jóban van mindenkivel, az nekem rokonszenves." 

/ B. L.8.b 15./ 

A tanulók értékorientációi:n:.ak megfelelő itéletek között at  7. és 

8. osztályosok viszonylatában bizonyos különbség tapasztalható. 

A 8. osztályosok véleménynyilvánitása mindinkább az általánositások 

sikján mozog, pontosabb meghatározásokat adnak. A teljességre törekvés 

is inkább itt figyelhető meg a komolyabb tudatositó munka következménye-

ként. 

Az erkölcsi fejlettség minőségét az mutatja, hogy az egyén dönté-

se, állásfoglalása, cselekedete individuális vagy közösségi irányu. A 

szocialista erkölcs normái az egyén magatartását szabályozó belső erő-

vé csak akkor válnak, ha a közösség szükséglete az egyén belső szükség-

letévé válik. Ez  figyelhető meg az egyes fogalmak rokonszenvességének 

vagy ellenszenvességének indokolásaiban. Mielőtt ezt fogalmanként ér-

tékelném, bemutatom a legrokonszenvesebb és a legellenszenvesebb fo-

galmak összesitett adatait. / 1. 17., 18. táblázat / 



17. táblázat 

A legrokonszenvesebb fogalmak szá,mszerü és %-os összesitése: 

sz. 

Elő- 

ford. 

A 

% 

Elő- 

ford. 

B 

% 

Elő- 

ford. 

C  

% 

Elő-

ford. 

ö 

% 

1. 29 35 34 19 29 28 92 25 

2. 1 1 3 2 1 1 5 1 

3. 8  lo  23 13 14 13 45 12 

4. - - 1  o,5  - - 1  o,2  

5. 7 9 12 7 7 7 26 7 

6.  - - 1  o,5  2 2 3  o,8  

7. - - 1  o,5  - - 1  o,2  

8. - 3 2 - - 3  o,8  

9. 3 4 35 19 8 8 46 13 

lo. l0 12 15 8 3 3 28 8 

11. 3 4 8 4 8 8 19 5 

12. 2 2 19  lo  7 7 28 8 

13. 7 8 13 7 11  lo  31 8 

14.  - - - - - - 

15.  3 4 2 1 1 1 6 2 

16. 2 2 1  o,5  4 4 7 2 

17. 3 4 8 4 2 2 13 4 

18. 1 1 3 2 5 5 9 2 

X 3 4 - - 1 1 - 1 

82 loo 182 loo lo3 loo 367 loo 

Jelölések: 1-18-ig = a tulajdonságok számai. 

X = be nem sorolt tulajdonságok. 

A számszerü és %-os összesités adatai tükrözik, hogy a tanulók 

többsége az aktivitást, az igazságosságot és a békességszeretetet 

tartja legrokonszenvesebb fogalomnak. / 25 %, 13 %, 12 7. / 

Sorrendiságben a közösségi érzés, az önfeláldozás, és az akaraterő 

következik. / 8 á, 8 %, 8 ; / 
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18. táblázat 

A legellenszenvesebb fogalmak számszerű és •-os összesitése: 

Ssz. 

Elő- 

ford. 

A 

% 

B 

Elő- 

ford. 	% 

c; 

Elő- 

ford. 	% 

Ö 

Elő- 

ford- 	% 

1. - - 9 5 5 5 14 4 

2. - - 8 4 3 3 11 3 

3. - 4 2 4 1 

4. 11 13 2o 11 lo lo 41 11 

5 . - - - - - 

6. 46 56 87 48 62 6o 195 53 

7. 3 4 9 5 7 7 19 5 

8. 

9 . 1 1 1  o,3  

lo. - 2 1 1 1 3 o,8 

11.  

12.  1 1 OIN 1  o,3  

13.  - - - - - - 

14.  18 22 34 19 13 12 65 18 

15.  - - 4 2 4 1 

16. - - 2 1 - - 2 o,5 

17. - - 2 1 - - 2 o,5 

18. - - - - - 

X 3 4 1 1 1 1 5 1 

82 loo 182 loo lo3 loo 367 99,4 

Jelölések: 1-18-ig = a tulajdonságok számai. 

X  = be nem sorolt tulajdonságok. 

Az ellenszenves tulajdonságok megitélésében mind a hátom iskola 

tanulói azonos állásponton voltak. A legtöbben az erőszakosságról, 

a hiuságról, a belenyugvásról, a zárkózottságról irtak, mint leg- 

ellenszenvesebb fogalomról. / 53 %, 18 %, 11 X.  5 % / 
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Az aktivitást a tanulók 25 %-a itélte a legrokonszenvesebb foga-

lomnak. A válaszok általános megfogalmatásban az aktivitást a követ-

kezőkre vonatkoztatják: 

- egyszeri tevékenységre, 

- egy bizonyos tevékenységformára, 

- az e tevékenységkörben tanusitott magatartásra. 

Elsősorban a közösségért végzett m:znkában megnyilvánuló aktivitást eme-

lik ki. A következő motivumok szerepelnek indo_:aik között: 

- közösségért végzett mun-m, 

- tettrekészség, 

- azonosalás / identifikáció /, 

- önmaga példaként való emlitése, 

- érzelmi megnyugvás a tett eredményeként, 

- érdekmotivum. 

A tanulók többségénél az aktivitás az egy bizonyos tevékenységi kör-

ben megnyilvánuló magatartásformát jelenti. Ennek egyik változata, a-

mikor kimondottan a közösségi szempont szerepel a fogalom rokonszen-

vességének indokolásában. 

" Szerintem, ha valaki aktiv, akkor az végez közösségi munkát, és igy 

hamarabb be tud illeszkedni a közösségbe." 

/C. L. 8.a 8./ 

Több esetben még inkább mozgató erőként emlitik a tanulók azt, ha a 

közösség elismeri, értékeli az aktivitást. Előfordul, hogy az indoko-

lások aktivitásra inditó motivumot nem jelölnek meg, hanem a saját 

példájukkal támasztják alá véleményüket. 

" Azért rokonszenves számomra az aktivitás, mert magam is ilyen vagyok." 

/C. L.7.a 1./ 
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Az aktivitás, a jól végzett munka érzelmi megnyugvást jelent, 

mint ahogy néhányan irják. Ezzel egy ujabb, - a következményt magában 

rejtő - fogalmat kapcsolnak a mé,r meglévőhöz. 

" Az aktivitás a legrokonszenvesebb, mert az ilyen ember nem magába 

zárkózó, és amit vállalt, teljesiti." 

/A. F.7.b 2./ 

Az idézet jó példája annak, hogy a fogalom roonszenvességét ellentét-

párja segitségével magyarázzák meg, sőt - mint jelen példánkban látha-

tó - ujabb fogalmat / kötelességtudó / csatolnak a már meglévőhöz meg- 

erősitéeképpen. 

Az aktiv személlyel való azonosulás is megfigyelhető a válaszok-

ban, amennyiben ezek magatartását tartják követendőnek. Az identifi-

káció tárgya lehet szülő, testvér, tanár, barát stb. Hogy kivel azono-

sul a gyerek, az nagyban függ az érzelmi viszonylilástól. Legtöbbször 

nem spontán és rövid ideig tartó kapcsolatok eredménye az identifiká- 

ció,de sok esetben befolyásolják ezt a gyermekre irány'iló kisebb 

vagy nagyobb közösségek elvárásai. Ezeknek nagy szerepe van az érté-

kek interiorizálódásában. A példaképet, mint az azonosulás tárgyát 

legtöbb esetben a barát, a barátnő képviseli, mint ahogy a tanulók 

válaszaiból ki is tünik. E korban nagyon fontosak ezek a kapcsolatok, 

amelyek hatnak a serdülőkre, mint magatartási minták. A személyi kap-

csolatokat segitik azok a jellemvonások, amelyek a személyiség saját-

jává válnak, s egyben a pszichikai folyamatok és a pszichikai kapcso-

latok jellegzetességeit is tükrözik. / segitőkészség, megértés,őszin-

teség, nyiltság, bizalom stb. / 

Szerepelnek a válaszokban - bár kevés számban - érdekmotivumok is, a-

melyek szerint: "...az aktivit.°:s jó pont az illetőnek." 

/B. L. 7.b 3./ 



-79- 

Ez olyan szélsőséges példa, amely torz jellemvonásokat tükröz. Indivi-

duális szempontu elgondolás, a közösségi indittatások háttérbe szoru-

lását jelenti. Fogalomkeveredés is előfordul az aktivitás-önállóság 

vonatkozásában. 

"...aki aktiv, szeret mindent egyedül csinálni." 

/B.F. 7.c 1./ 

Az igazságosság az ilyen koru tanulók állandó problémája. E foga-

lom tartalmi jellemzőit az iskolai dokumentumokban rögzitett erkölcsi 

követelménytámasztásnak megfelelő mutatók adták, amelyek a tanulók vá-

laszainak motivumait tükrözték. A leggyakoribbak a következők voltak: 

- igazságos cselekedet, döntés, 

- önmagunkkal vagy másokkal szembeni elfogulatlan itélet, 

- az igazságosság a társadalom alapja, 

- önbirálat, 

- alapos mérlegelés / mint a döntés megelőzője /, 

- igazságba vetett hit. 

" Szerintem az igazságnak mindig győznie kell. Az igazságos ember meg-

ismeri és bírálja önmagát, és a rossz tulajdonságok ellen minden ere-

jével küzd." 

/B.L.8.b 18./ 

" Az igazságosság nagy szerepet játszik az ember életében. Aki minden- 

ben igazságos, azt nagyra becsülik." 

/B.L. 7.a 23./ 

Olyan érzelmi megnyilvánulások is megtalálhatók a motivumok között , 

mint : "...aki igazságtalan, az nem ember." /A.F. 8.o. 5./ 

Más megfogalmazásban az igazságosságot olyan oldaláról ragadják meg, 

amely lényegi összetevőjére utal. 
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" Az igazságosság elfogulatlanságot jelent." 

/C. L. 7.b 18./ 

A motivumok között - amelyek a helyes itéletet alátámasztják -, másod-

lagos motivumokat is találunk. Ezek nem a lényegre mutatnak, és nem is 

ujabb tulajdonságok felsorakoztatásával indokolnak. 

"...az emberek nagyra becsülik az igazságosságot." 

78. L. 7.a 22./ 

A békességszeretet az összpopuláció 12 %-ánál került a rokonszen-

ves fogalmak közül az első helyre. Ez azt jelenti, hogy a gyermekek az 

emberek zavartalan, békés együttélését, illetve kisebb közösségükben a 

békestég megvalósulását, állandósulását igénylik. 

" Azért, mert békességben nyugodtan lehet együttmüködni, együtt dolgozni." 

/A. F. 7.b 24./ 

" A legrokonszenvesebb a békességszeretet, mert azt szeretném, ha a vi-

lág népei békességben, szeretetben élnének. Nem szeretem a vitázó, kö-

tekedő embereket." 

/A. L. 8.o. 1./ 

A motivumok között elég gyakori a béke szeretetére utalás, ez  a-

zonban nem mindig ját együtt bővebb kifejtéssel. Elsősorban emberi tár-

savalmi, közösségi szempontokat vesznek figyelembe a tanulók. A 7. osztó 

lyosok számára inkább a saját életüket, közösségüket érintő viszonyu-

lásmódok, cselekedetek a döntőek, mig a 8. osztályosok több, nagyobb 

távlattal rendelkező motivumot sorolnak fel. 

Összegezve tehát a békességszeretet motivumai a következők: 

- a társas kapcsolatokban nélkülözhetetlen, 

- a békesség szeretete, a háboru elutasitása, 

- definició. 
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Az önfeláldozás is preferált tulajdonságként szerepel a tanulók 

itéleteiben. A fogalom rokonszenvességét a  következőképpen indokolják: 

- másokért vagy nemes ügyért , eszmékért életet adni, 

- saját életet kockáztató áldozatvállalás, 

- hasonlóvá válás igénye. 

A legértékesebbek azok a válaszok, amelyek mások, a  közösség  érdekeit, 

a közös cél elérését, magasrendü eszmények megvalósulását tartják szem 

előtt. 

" Azért rokonszenves számomra az önfeláldozás, mert aki ilyen, az nem 

futamodik meg, nem gyáva, önfeláldozóan küzd a céljáért." 

/B. L. 7.a 5./ 

Majdnem teljes definiciót ad a következő tanuló: 

" Az önfeláldozás a legszebb emberi tulajdonság. Nincs szebb annál, ha 

valaki feláldozza magát az eszméért vagy valakiért." 

/B. L. 8.b 14./ 

A " sokat tehet másokért " / barátaiért, társaiért, az emberiségért / 

szempont a közösségi irányulás kifejezője, s mint ilyen az itéletek-

ben tükröződő egyre magasabbrendü szempont érvényesülését juttatja ki-

fejezésre. 

Az akaraterő fontos jellemtulajdonság, s mint ilyet értékelik a 

tanulók.  /  8 % választja a legrokonszenvesebbnek./ Elsősorban mint 

a nehézségek leküzdésében szerepet játszó tulajdonság szerepel. 

" Ha van is hibája, és van akaratereje, akkor a hibákat jó tulajdon-

sággá változtathatja." 

/C. F. 7.b 23./ 

A másokra, társakra hatni tudás is szerepel az indokolásokban, jelez-

ve ezzel, hogy az egyén kialakult tulajdonságai mennyire lényegesek 



-82- 

a közösség formálódása szempontjából. 

" Egy embernek legjobb tulajdonságai a segitőkészség és az akaraterő. 

Ezekkel hatni tudunk társainkra. 

A tanulók 8 %-a a közösségi érzést tartja a 18 fogalom közül a 

legrokonszenvesebbnek. Értékelik a közös tevékenységet, a közös meg-

mozdulásokat, a közös eszmék, célok által vezetett magatartásmódot. A 

gyermek lelkivilágának közösségi vonatkozásu érzései leginkább a já-

ték, a közös munka, a közös szórakozások stb. teréB jutnak kifejezés-

re. A közösségi érzés a legrokonszenvesebb fogalmak gyakorisági sorá-

ban a negyedik helyen áll. A tanulók a szóban forgó fogalom értelmezé-

sét, annak magyarázatát a  következőképpen  adják. Okadatolásuk sokszor 

egészen frappáns. 

" Közösségi érzés nélkül nincs közösség." 

/C. L.7.b 12./ 

" Azért a legrokonszenvesebb a közösségi érzés, mert aki a közösséggel 

együtt érez, munkájából kiveszi részét, az a társadalom számára is 

has zno ssá`válik . " 

/B. F. 8.a 6./ 

Amig az előbbi itélet a 8. osztályos fiu megfogalmazásában széle-

sebb látókörre, nagyobb összefüggések felismerésére utal, addig a kö-

vetkező 7. osztályos lány mikrokörnyezetének szükségletét tartja szem 

előtt. 

" Ha nincs az osztály tagjaiban közösségi érzés, akkor nem jó az osz - 

tályközössóg. Nem szabad belenyugodni, mert akkor nem halad előre az 

osztály." 

/C. L.7.b  1./ 
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A tanulók a közösséghez való érzelmi kötődést is lényegesnek tart- 

ják. 

" Nekem a legrokonszenvesebb a 13-as tulajdonság, / közösségi érzés/ 

mert szeretek közösségben élni, szeretem a közösséget." 

/A. L. 8.o.8./ 

A közösségi érzés, mint az emberek közötti pozitiv viszonyulás igenlé-

se közvetve, más fogalmak megitélésekor is megtalálható motivumként. 

" Azért a legrokonszenvesebb a lo-es, mert a közösségért való önfel-

áldozó tevékenység a legszebb szerintem." 

/A.  F.  7.b 14./ 

A társadalmi hatások, együttélési normák interiorizációja az e- 

gyén belső  feltételein keresztül történik. / Tapasztalat, érdeklődés, 

hajlam, jellemvonások./ Az erkölcsi tapasztalás, megismerése során a 

spontán oldal szerepére nem lehet tulzottan támaszkodni. A tudatos ne-

velés és önnevelés szerepét kell erősiteni. A pedagógusnak a spontán 

hatásokat ismernie, elemeznie kell, s miközben a társadalmi együtt - 

élési normákat, szabályokat ismerteti, tanitványai erkölcsi nézeteit, 

erkölcsi értékelő rendszerét formálja. 

Szükségesnek találom még a gyermekválaszokból leszürt néhány ro-

konszenves fogalom rövid elemzését. Ezek a: segitőkészség, kötelesség-

tudás, céltudatosság. E fogalmak pszichológiai alapon álló motivációi 

elsősorban közösségi vonatkozásuak. 

A segitőkészség motivumai a tanulók irásaiban: 

- közösségi jellemvonás 	- az elvárásoknak megfelelő 

- fogalomértelmezés 	megfogalmazás 

- példaadás 	- érzelmi kicsengés 
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" Nekem azért a segitőkészség a legrokonszenvesebb, mert ha valaki 

bajba kerül, akkor mások segitik, támogatják, együtt éreznek vele. 

Ez szép tulajdonság." 

/A.L. 7.b 11./ 

Többen nem igazi indittékként az elvárásoknak megfelelő választ 

adtak. Ebből azonban saját meggyőződésen alapuló véleményre következ-

tetni nem lehet. 

" Mindenütt kell segiteni." 

/B. F. 7.a 12./ 

A kötelességtudás feltételezi a kötelesség ismeretét, és azt az 

erkölcsi követelményt fejezi ki, hogy az adott esetben tudatosan cse-

lekedjék az egyén. Igy személyiségjegyei között fontos szerepet tölt be 

e tulajdonság. A válaszok többsége a fogalom teljes vagy részleges 

meghatározását adja, ez utóbbiban általában a munka, az iskolai mun- 

ka szerepel részterületként. 

" Számomra azért a legrokonszenvesebb a kötelességtudás, mert ez a 

vállalt feladat becsületes, lalkiismeretes végrehajtását jelenti." 

/C. L. 7.a 8./ 

Összefügg e fogalom a tanulók válaszaiban a felelősséggel, az öntu-

dattal és a lelkiismerettel. 

A céltudatosság akarati sajátosság, a célját világosan látó,ar-

ra tudatosan törekvő ember jellemzője. 

" Ember cél nélkül nem élhet." 

/B. L.8.a 17./ 

A válaszok tartalmi összetevői a következők: 

- cselekvésben megnyilvánuló 	- gondolatokban megnyilvánuló 

célratörés 	 célratörés 

- azonosulási vágy 	- fogalomértelmezés 
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" A céltudatosság azért rokonszenves nekem, mert szeretem, ha valaki el-

határozza magát valamire, azt át is gondolja, véghez is viszi." 

/C. F. 7.a 11./ 

Az identifikáció tárgy-a lehet valamely irodalmi személy, mint ahogy az 

alábbi idézet igazolja. 

" Olvastam egy könyvet,amelyben a főszereolőt a céltudatosság jellemzi. 

Szeretnék én is ilyen ember lenni." 

/A. F.7.b 21./ 

Az alábbiakban az ellenszenves tulajdonságok elemzésére térek át. 

E tulajdonságok közül az erőszakosság foglalja el az első helyet./ 53 %/ 

Egy bizonyos tevékenységkörre utalás, vagy általános megfogalmazás 

formája jellemző a válaszokra. 

" Azért ellenszenves az erőszakosság, mert a gyengébbekkel nem illik 

verekedni." 

/B. F. 7.c 2./ 

A fogalom ellenszenvességének indokolása elsősorban tartalmi összetevői 

alapján történt: 

- az erőszakos tett elitélése, 

- az erőszakosság, mint jellemvonás elitélése, 

- a következmény figyelembe vétele, 

- fogalommagyarázat, 

- érzelmi megnyilvánulásra utaló. 

" A legellenszenvesebb a 6-os tulajdonság, mert az erőszakosság sok 

Kellemetlenséget okoz, annak is, aki erőszakos, és a közösségnek is." 

/A. L. 7.b 9./ 

A tanulók az erőszakosságot a viszály alapjának tartják mikro - 

környezetükben, és eljutnak a makrokörnyezetig, a világban duló hábo- 
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ruk ellenzéséig. A válaszok legtöbbje érzelmi megnyilvánulást is ki-

fejez, s mint ilyen, a fogalom, a tulajdonság elitélését erősiti. 

" Az erőszakos embereket megvetem." 

/C. F. 7.b 13./ 

Megjelenik a társadalomból való kiközösités motivuma is, mivel az i-

lyen ember nem talál utat a közösséghez. 

" Aki erőszakos, kiközösiti magát a társadalomból." 

/C. L. 8.b 15./ 

Azok a megfogalmazások, amelyek a " nem szeretem" itéletet tartal - 

mazzák, a fogalom ellenszenvességének igazi motivumairól nem szól - 

nak. Előfordul az is, hogy a gyermek téves itélete fogalomcserére u-

tal azaz nincs szilárd alapja itéletformálásának. 

" ...nem szeretem az erőszakosságot, az erőszakos szülőket." 

/B. L. 7.b 21./ 

El kell érni, hogy a gyermek vállalja tetteiért a felelősséget. 

Az érvényes értékrend ismerete, belátása és tudatosulása legyen az 

irányadó, és ne a félelem, a tekintélyelv, a közvélemény alapján és 

hatására cselekedjenek. Fejleszteni kell a tanulók egyéni felelősség-

érzetét, felelősségvállalási készségét. Ennek a csoportban kialakitott 

normák alapján kell kialakulnia. A pedagógus tegye lehetővé, és vál-

jék igénnyé, hogy a közösség vonja felelősségre a hibázókat, illetve 

láttassa be a helyes eljárásmódokat. 

A hiuság a vizsgált korosztály 7. 8. osztályos csoportjainak vá-

laszaiban olyan erkölcsi érzelemként szerepel, amely a figyelem fel-

hivására, az irigyság, vagy a csodálat felkeltésére irányul. A hiuság 

erkölcsi tulajdonsággá válhat, amennyiben az egyén magatartásának e-

gyedüli irányitója környezetének véleménye. 
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Ez tükröződik a tanulók válaszainak csoportositásakor: 

- fogalomértelmezés körülirással, 

- fogalomértelmezés szinonima alkalmazásával, 

- konkrét példa segitségével mutatnak rá káros voltára, 

- a  fogalom és a nyilatkozó viszonyának meghatározása 

/  negativ érzelem /. 

" A hiu emberek sokkal többet hisznek magukról, mint amilyenek. Ugy 

érzik, körülöttük eltörpül a világ. Visszataszitó e tulajdonság." 

/A. L. 8.o. 1./ 

" Nekem a legellenszenvesebb a hiuság, mert az ilyen gyerek nem tud 

beleilleszkedni a közösségbe. Elriasztja magától pajtásait." 

/B. L. 7.a 17./ 

" Azért ellenszenves nekem a hiuság, mert a hiu ember csak kivülről 

jó, belül üres." 

/C. F. 8.b 7./ 

Előfordul, hogy a tanulók az önteltség, önhittség fogalmi össze-

tevőivel fejezik ki ellenszenvüket a hiuság iránt, s igy fogalomkeve-

redés keletkezik. 

"...azért, mert a hiu ember önmagát minden és mindenki fölé helyezi." 

/B. F. 7.a 8.7 

A belenyugvás a cselekedni nem akaró, mindent eltürő ember voná-

sa, amelynek inditéka lehet a nemtörődömség, a közömbösség, a félelem, 

s mint ilyet elitélik a tanulók. Felmerül azonban az is, hogy a belenyug-

vást, mint fogalmat csak akkor lehet egyértelmüen rokonszenves vagy 

ellenszenves tulajdonságként kezelni, ha a szituáció ismerete felté- 

telezett. Ugyanakkor arról is szólnak, hogy bizonyos dolgokat nem le-

het eltürni, főleg,ha a haladás, a tenniakarás és a visszahuzó erők 

kerülnek szembe. 
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" A belenyugvás nem jó, de attól függ, mire vonatkozik. Egy rossz ered-

ménybe nem jó belenyugodni. Abba azonban bele kell nyugodni, ha másnak 

van igaza." 

/B. L. 8.d 13./ 

A következő kérdés feltevésére az az aktuális helyzet késztetett, 

amelynek vonatkozásai, viszonyulásmódjai feltárják társadalmunk jellem-

zőit. 

Milyen vonások jellemzik a szocialista embertY 

A szóban forgó korosztály fogalombiztonsága érdekelt a szocialista ember-

eszményt illetően. A személyiség morális formálódásában - a tanulók éle-

tének ebben a szakaszában - a dinamikus személyiségjegyek kialakulása 

nagy szerepet játszik, s az egyén morális beállitottsága erkölcsi meg-

nyilvánulásaiban kifejezésre jut. 

A kérdésre adott válaszok értékelésekor az alábbiak szerint jártam 

el. Előzetes tapasztalataim alapján 12 ismertetőjegyet választottam ki. 

Ezek a szocialista ember tulajdonságai. 

- Pestileg egészséges, fejlett, ügyes. 

- Korszerű általános és szakmüveltsége van. 

- Fejlett közösségi érzésü. 

- Önzetlen. 

- Szocialista hazafi. 

- A közösségért dolgozik. 

- Reálisan értékeli önmagát. 

- Marxista világnézetü. 

- Internacionalista. 

- Önnevelés, önállóság jellemzi. 
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Ezután megvizsgáltam a kapott válaszokat olyan szempontból, hogy 

a felsorolt vonások a tanulók megnyilvánulásaiban hogyan jelennek meg. 

Az általam hipotetikusan felállitott motivumcsoportot a válaszok érté-

kelése során módositottam. A szerteágazó itéletek tágabb motivumkörök 

megállapitását tették szükségessé, igy a tanulók fogalomgazdagsága, 

téma iránti érzékenysége nyert igazolást. 

A különböző tartalmakat közös, lényeges jegyek kiemelésével egy-

ségesitettem, ez szolgált rendszerezési alapul a feldolgozáshoz. Ez a 

rendszerezés azonban nem teljes, hiszen nem tartalmaz minden lehetsé- 

ges választ, hanem csak a kiválasztott osztályok feleleteit összegezi. 

Minden esetre a lényeges jegyek,tartalmak kiemelésével alakult ki az 

a rendszer, fogalomkör, amely részletes lebontásban tartalmazza a 

szocialista ember lényeges tulajdonságait. 

A tanulók erkölcsi szükségleteinek alakulása a szocialista ember jel-

lemzőivel kapcsolatban, azaz az erkölcsileg értékes motivumkörbk fel-

sorolása a következő: 

1. Testi állapot,külső megjelenés, modor. 

2.Értelmi képességek, a tudás megszerzésére 

irányuló törekvés. 

3. Munkához való viszony. 

4. Önmagához való viszony. 

5. Másokhoz való viszony. 

6. A világról vallott felfogás. 

7. A közösséghez való viszony. 

8. A hazához való viszony. 

A tanulók 138 tulajdonságot neveztek meg a fentieknek megfelelően. 

Ezek a 8 motivumkörbe tartoznak. Összesen 2252-szer fordulnak elö- 



19. táblázat 

Az egyes motivumkörökba tartozó tulajdonságok számszerü és %-os 

összesitése. 

Motivum- 	A tulajdonságok 	A tanulói 
körök 	előfordulásának 	válaszok 
száma 	száma 	% 	száma 	% 

1 . 17 12 257 11 

2. 11 8 15o 7 

3. 9 7 255 11 

4. 2o 14 189 8 

5. 22 16 246 11 

6. 19 14 259 12 

7. 21 15 279 26 

8. 19 14 317 14 

138 loo 2252 loo 

A tanulók a szocialista ember tulajdonságait megfogalmazva egy 

ideál képét vetitik elénk. Ezen erkölcsi normákta vonatkozó válaszok 

azt mutatják, hogy az általánosságban megfogalmazott követelmény - 

rendszer a tanulók morális értékrendszerének alakulásában jelen - 

tős szerepet játszik. az az adott életkornak pozitiv jelensége. A 

pedagógusnak arra kell törekedni, hogy a társadalmi és erkölcsi ér-

tékek harmonikussága érvényesüljön, ala!:uljon ki a tanulókban a re-

ális életszemlélet. 

-9o- 
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A tulajdonságok előfordulása az egyes motivumkörökben.  
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5. ábra  

Az ábra mutatja, hogy A'iskolában a 'Hazához való viszony'  

motivumkörben neveznek meg a tanulók a legtöbb fogalmat. Lényege-

sen többet, mint a másik két iskolában. A másokhoz, valamint a kö-

zösséghez való viszony 'C' iskolában mutatja a legmagasabb arányt.  
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Az egyes motivumköröket alkotó motivumok számszerü és %-os megosz-

lása mutatja a tanulók válaszaiban fellelhető sokféleséget. Egy motivum-

körön belül sokszor több motivumot is emlitenek, ez esetben az adatok 

számbavételekor csak egy megállapitást veszek figyelembe. Ezt mutatja 

a 2o. táblázat, a motivumkörök részletes elemzésekor a tartalmi jellem-

zőket követik a számszerü és %-os adatok. 

2o. táblázat 

A tanulók válaszainak megoszlása at egyes motivumkörökben. 

Mo t i vum  

körök 

száma 

Az egyes motivumkörök valamely 

összetevőjét megnevező tanulók 

száma 	~ 

1.  185 5o  

2.  15o 41  

3.  242 66  

4.  125 34  

5.  2o2 55  

6.  198 54  

7.  3o9 84  

8.  28o 76  

A motivumkörök egy kivétellel / Önmagához való viszony/ 4o %-on 

felüli érteket mutatnak,körülbelül a tanulók fele vagy több, mint fe-

le tekinti ezen motivumokat domináns magatartási jellemzőnek. Ez azt 

mutatja, hogy a tanulók életkori sajátosságai nemcsak lehetővé te - 

szik, de indokolják is az etikai szempontból értékes irányultság ki- 

alakulását. 

A legjelentősebb számarányt a közösségi irányultság kifejezője, 

'A közösséghez való viszony' / 7v / mutatja, ami meghatározza az e-

gyénnek az emberekhez, a tevékenységhez, annak eredményeihez való 
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viszonyát. Igy hatása az ember egész erkölcsi életére kiterjedhet. Ez 

azt jelenti, hogy a ,ryerme_: számára döntővé a társadalmi, kollektiv mo-

tivumok válnak, s amennyiben ez a személyiségben elsődleges ösztönző e-

rőként érvényesül, a magatartásnak szilárd erkölcsi orientAtságot ad. 

A következőkben az egyes motivumkörök résztémák szerinti meosz-

lását közlöm számszerü és %-os adatokkal. 

21. táblázat 

1. Testi állapot, külső megjelenés, modor. 

toti-

vtun,ok 

száma 

:tíegnevezés 

A válaszok megoszlása 

résztémák 	7 	a tanulók számához 

szerint 	viszonyitva / % / 

1.  Ápolt, tiszta, 	rendes 56 22 15 

2.  Egészséges életmód 53 21 14 

3.  Udvarias 27 lo,7 7 

4.  Kedves 26 lo 7 

5.  Figyelmes 25 lo 7 

6.  Kulturáltan élő 24 9 7 

7.  Jó megjelenésü 12 5 3 
8.  Edzett 11 4 3 

9.  Előzékeny, barátságos 8 3 2 

lo. Jólnevelt 6 2 2 

11.  Megnyerő modoru 6 2 2 

12.  Ro konszenves 2 1 o,5 

13.  Jókedvü 1 o,3 o,2 

257 loo 

A szocialista ember vonásai közül az első motivumcsoport szerint 

az ápolt, tiszta, rendes külső és az egészséges életmód található az 

első helyen, mint leginkább szükségesne: tartott jellemző. A gyerme-

kek hangsulyozzák ezt az alapvető külső vonást, a jó modor különböző 

összetevőit pedig a személyiség tartós, szilárd tendenciáiként emlitik. 
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22. táblázat 

2. L7rtelmi képességek, a tudás megszerzésére irányuló törekvés. 

;oti- A válaszok megoszlása 

vumok 	Megnevezés 	résztémák 	% 	a tanulók számához 

száma 	 szerint 	viszonyitva / % / 

1. Müvelt lo5 7o 28 

2. Korszerű általános és szac- 

müveltség 13 8,4 4 

3. Folyamatos önnevelés, 

önképzés 12 8 3 

4. Tudásszomj 7 5 2 

5. Értelmes, okos 4 3 1 

6. Intelligens 4 3 1 

7. Olvasott, tájékozott 5 2 o,5 

8. Családját müveli, oktatja 2 1 o,5 

9. Többre törekszik 1 o,6 o,2 

15o loo 

Az 'Értelmi képességek, a tudás megszerzésére irányuló törekvés' 

is jelentős helyet foglal el a 13-14 éves gyermekek értékrendjében. 

Pozitivnak tekinthető a müvelt jelző előnyben részesitése / 22. táblá-

zat 1. sz. motivuma /, illetve az ehhez vezető ut megjelölése: tudás-

szomj, folyamatos önnevelés, érdeklődés. 

Kisérletek igazolták, hogy a gyermek viszonyulása valamely dolog-

hoz, az ezzel kapcsolatos magatartás tudatositása a magatartási moti-

vumok szilárdságához vezet. Figyelni kell azonban arra, hogy megfele-

lő eszmék, értékek váljanak magatartási motivumokká. Ehhez a környezet 

/ mikro-makrokörnyezet / együttes 	hatásaira, követelményeire van 

szükség a megfelelő igényszint kialakulása érdekében. 
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A müveltség, mint preferált tulajdonság fontodaágát a tanulás, a 

müveltség megszerzésének utja igazolja. /Iskolai, iskolán kivüli./ 

Ennek intézményes, illetve önképzéses módját jelölik meg a tanulók. 

" A müveltség a világon a legfontosabb." 

/C. L.7.a lo./ 

Egy másik 7. osztályos kislány ezt irja. Megá.11apitása a sokoldaluság 

igényét jelzi. 

" A szocialista emcer müvelt, tájécozott, alkalmazkodó, munkaszerető, 

közösségi órzésü, edzett." 

/A. F. 7.b 21. 

23. táblázat 

3. Munkához való viszony. 

Moti- 

vumok 	Megnevezés 

száma 

A válaszok megoszlása 

résztémák 	% 	a tanulók számához 

szerint 	viszonyitva / % / 

1. A munka szeretete 66 26 18 

2. Közösségért végzett munka 59 23 16 

3. Lelkiismeretes, 	szorgalmas 

munka 5o 2o 14 

4. Erejéhez mért tanulás, 

munka 48 19 13 

5. Helytállás a munkában 14 5 4 

6. Példakép  a munkában lo 4 3 

7. A munka megbecsülése 8 3 2 

255 loo 

A munkához való helyes viszony teljes egészében, illetve egyes 

összetevőinek megnevezés'vel fordul elő a tanulók 69 %-ánál. A 7. 8. 
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osztályos tanulók elképzelései és elvárásai nem csupán a munkavégzés 

mikéntjére vonatkoznak, hanem a munkamorálra, a munka céljára is. Lát- 

ják a munka értelmét, a vála szok a tanári tudatositó munka pozitiv ha-

tásáról győznek meg bennünket. 

"...munkájátral a közösséget szolgálja." 

/B. L.8.a 15./ 

" A szocialista munkás rendesen, becsületesen dolgozó ember." 

/B. L. 8.b 16./ 

A megfogalmazások eléggé általánosak. A fizikai munka társadalmi 

oldalát a tanulók még :,evéssé ismerik, hiszen legtöbbjük előtt még a 

8. osztály elvégzése után is ujabb tanulás áll. Ezért kell nagy gondot 

forditani a megfelelő szinvonalu és arányu tudatositásra, és a gyakor-

lati megvalósitásra. 

A közösségért végzett munka jelentőségét és fontossé.gát kiemelik 

a tanulók, ez elsősorban saját taWsztalataikon, mikrokörnyezetük su - 

gallta feladatokon alapul. Ez fejeződik ki az 'Erejéhez mért tanulás, 

munka' válaszokban, amelyek az ilyen koru gyermekek körülményeire u-

talnak, s egyben az erkölcsi tudatosság és magatartás viszonyára de-

ritenek fényt. 

A tanulók szólnak a munkához való érzelmi viszonyról is. Igy a 

morális és érzelmi aspektus összhangban van, egymást erősitik. 

Az önmagukhoz és a másokhoz való viszony motivumkörének gazdag-

sága rámutat arra, hogy a serdülők saj'it magatartásuk értékelésekor, 

illetve saját maguk és a környezet viszonyának boncolgatásakor megfe-

lelően fejlett és biztos itéletekkel rendelkeznek. /24.,25.táblázat/ 

Az itéletek képezik az alapját a társas együttélésnek, a tudatosult 

erkölcsi normák cselekedetekben, viselkedésmódban megnyilvánuló szi- 

lárdságának. 



24. táblázat 

4. Önmagához való viszony. 

Moti- 

vumok 

száma 

i;egnevezés 

A válaszok megoszlása 

résztémák 	% 	a tanulók számához 

szerint 	viszonyítva / % / 

1. t;élratörő, 	céltudatos 55 29 15 

2. Onkritikus 22 12 6 

3. Öntudatos, önérzetes 23 12 6 

4. Erős akaratu 18 lo 5 

5. Jnálló 14 7 4 

6. .{itartó 11 6 3 

7. Szorgalmas 7 4 2 

8. Határozott  6 3 2 

9. Bátor 6 3 2 

lo. Fegyelmezett 5 2,5 1 

11.  Logi :u san gondolkodó 4 2 1 

12.  Magabiztos 4 2 1 

13.  Szerény 4 2 1 

14.  Határozott 3 2 1 

15.  Mértéktartó 2 1 o,5 

16.  Megfontolt 2 1 o,5 

17.  Komoly 2 1 o,5 

18.  Renászerető 1 o,5 o,2 

189 	loo 

Az 'Önmagához való viszony' gondolatköre igen gazdag. A táblázat 

első helyén álló motivum feltünően nagy %-os arányu a többi motivum-

hoz viszonyitva, ennek magyarázatát abban látom, hogy a tanulók élet-

koruknak megfelelő határozottságot tanusitanak. A leggyakrabban 

használt fogalom a céltudatosság a tanulók 15 %-ánál fordul elő. Ez 

utal az erkölcsi elvek szilárdságára, a meggyőződésre, mint a célt ki-

tüző, meghatározó személyiségkomponensre. 

-97- 
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E motivumkörből még a helyes önmegitélés, önkritika fogalmát eme-

lem ki, amely különösen 'A' iskolában bir nagy jelentőséggel. Az embe-

rekhez, a környezethez való viszony alakitásában is nagy szerepe van, 

hiszen ez nem külső megnyilvánulási forma, hanem tartalmi komponens. 

25. táblázat 

5. Másokhoz való viszony. 

Moti-

vumok 

száma 

Megnevezés 

A válaszok megoszlása 

résztémák 	% 	a tanulók számához 

szerint 	viszonyitva / % / 

1. becsületes lo9 44 30 

2. Igazságos 59 24 16 

3. Tisztességes 11 4 3 

4. Családszerető 11 4 3 

5. Öregek tisztelete 7 3 2 

6. Megértő 6 2 2 

7. Példamutató 5 2 1 

8. Szülőszerető 5 2 1 

9. Sportszerü ember 6 2 2 

lo. Embertársak tisztelete 4 2 1 

11. Őszinte 3 1,2 1 

12.  Más ember sikerének örül 3 1,2 1 

13.  Jószivü 3 1,2 1 

14.  Szocialista emberhez 

méltó viselkedés 2 1 o,5 

15.  Tisztelettudó 2 1 o,5 

16.  Engedelmes 2 1 0,5 

17.  Jószándéku 2 1 o,5 

18.  Onzetlen 2 1 o,5 

19.  Harcias 1 o,6 0,2 

2o. Erélyes 1 o,6 o,2 

21.  Hüséges 1 o,6 o,2 

22.  Szótartó 1 o,6 o,2 

246 loo 
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A táblázat adatai a tanulók önálló megfogalmazásaiban az emberi 

viszonyok jellegére vonatkozó erkölcsi megnyilvánulásokat tartalmazzák. 

A szocialista ember becsületes, tisztességes, igazságos, családszerető, 

megértő, példamutató stb. A motivumkör lényeges összetevője a család e-

gyes tagjaihot, a család egészéhez füződő viszony. A szülőszeretet a 

gyermek-szülő vonatkozásban, a családszeretet pedig inkább a felnőttek 

/ apa, anya / vonatkozásában jelenik  meg követendő példaként. Kapcsoló- 

dik ehhez az öregek tisztelete és - kiszélesitve a gondolatkört - az em- 

bertársak szeretete, tisztelete. 

26. táblázat 

6. A világról vallott felfogás. 

Moti- 

vumok 

száma 

Megnevezés 

A válaszok megoszlása 

résztémák 	% 	a tanulók számához 

szerint 	viszonyitva / % / 

1. A béke 	megvédése 76 29 2o 

2.;,arxista világnézet 54 21 14 

3. Internacionalizmus 38 15 lo 

4. Szoc. humanizmus  2o 8 5 

5. Szolidaritás 15 6 4 

6. Érdeklődő 14 5,5 3,8 

7. Haladó gondolkodás lo 4 3 

8. Együttmüködés baráti 
országokkal lo 4 3 

9. Vitakészség 6 2 2 

lo. A lenini eszmény 
folytatója 3 1 1 

11. Aktiv párttag 5 2 2 

12.  Elvhű 1 o,5 o,2 

13.  Közéleti ember 1 o,5 o,2 

14.  Tájékozott 1 0,5 o,2 

15.  Békeszeretet 1 o,5 o,2 

16.  Vallásos 1 o, 5 o,2 

259 loo 
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A világról vallott felfogás motivumcsoportja arra utal, hogy a kor-

osztály vizsgált csoportjának egy részében szilárd erkölcsi tendenciák 

érvényesülnek, ugyanakkor bizonytalankodás is előfordul. A többség szük-

ségesnek tartja a materialista világnézetet, ez legnagyobb arányu 'B' is-

kolában. Az elvhüség konkrét_ megnyilvánulása i az 'aktiv párttag' és a 

lenini eszmék folytatója' megfogalmazások. Sokan az aktiv közéleti em-

ber jellemvonásait jelölik meg, akit tájékozottság, vitakészség, haladó 

gondolkodás, szocialista humanizmus jellemez. A politikai érdeklődés, tá-

jékozottság reális  követelményként szerepel a tanulók megfogalmazásaiban. 

Külön emlitést érdemelnek azok a válaszok, amelyek hazánk, népünk 

más országokhoz való viszonyát taglalják. Ez azt jelenti, hogy a tanu-

lókban él az igény, hogy érdeklődéssel figyeljék az események alakulá-

sát, s adott esetben tettekkel is bizonyitsák állásfoglalásukat. Ide vo-

natkozó motivumok: internacionalizmus, szolidaritás, együttmüködés a ba-

ráti országokkal, a béke megvédése, tiltakozás a tömegpusztitó fegyve-

rek ellen. 

A serdülő a vele érintkező személyek magatartásának tudatos utánzá-

sa révén is tanulja a társas magatartás módjait.  Elsősorban  oda kapcso-

lódik, ahol segitőkészséget, megértést, őszinteséget, bizalmat tapsztal. 

A meggyőződés, mint lényeges személyiségkomponens olyan ösztönző erő, 

amely hatékony motivációs rendszerként funkcionál, s igy a magatartás 

erkölcsi szilárdságának kialakitásában döntő szerepü. 

A következő táblázat motivumainak felsorolása a vizsgált tanulók meg-

nyilvánulásait befolyásoló, lényeges közösségi irányulást mutatja. Igy 

kifejezésre jut, hogy a társadalmi elvárások hogyan épülnek be a sze - 

mélyiség motivációs szférájába. 



-lol- 

27. táblázat 

7. A közösséghez való viszony. 

Moti- 

vumok 

száma 

Megnevezés  

A válaszok megoszlása 

résztémák 	% 	a tanulók számához 

szerint 	viszonyitva / % / 

1. Segitőkész 128 22 35 

2. Kötelességtudó 97 17 26 

3. Közösségi einoer 92 16 25 

4. Aktiv 57 lo 16 

5. Alkalmazkodó 38 7 lo 

6. A közösségért dolgozik 32 6 9 

7. Pontos, megbizható 27 5 7 

8. Onfeláldozó, áldozatkész 21 4 6 

9. Szerény a közösségben 2o 4 5 

lo. Szereti, megbecsüli 

etpbertársait lo 2 3 

11. }:;egtalálja helyét 

a közösségben 13 2 4 

12. Beilleszkedik 

a közösségbe 5 1 1 

13. Az emberek felemelke- 

déséért küzd 6 1 2 

14. Felelősségtudattal 

rendelkezik 6 1 2 

15.  Jó szervező 4 o,7 1 

16.  A közösség megmozdulá- 

saiban részt vesz 3 o,5 1 

17.  Közösségszerető 3 o,5 1 

18.  Fejlett közösségi érzésü 3 o,5 1 

19.  A közösség érdekeit 

szem előtt tartja 1 0,2 o,2 

579 loo 
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A közösséghez való viszony motivumcsoportja számszerüleg a legna-

gyobb.  /  27. táblázat /Az összegező számérték /579/ igazolja, hogy a ta-

nulók egy motivumcsoporton belül több motivumot is megneveztek./ Tanuló-

létszám 367 / A táblázat a motivumok tartalmi gazdagságát érzékelteti. 

A közösségi motivumcsoportból a legtöbb tanuló a segitőkész, köte-

lességtudó fogalmakat sorolta fel . / 35 °ó, 26 7. / A közösségi ember 

összefoglaló, részletekre, összetevőre nem bontó megállapitás pedig a 

kérdőivek 25 7-án szerepel. Ez a választási arány jónaIgitélhető, bár el 

kell érni, hogy minden tanuló eljusson arra a fejlettségi fokra, hogy 

fontosnak érezze a közösségi érzést, a közösségi magatartást. 

" A szocialista ember a közösségért tesz mindent." 

/C. L.7.a lo./ 

"...jól dolgozik, alkalmazkodik a közösséghet." 

/ C. L.7.b 12./ 

Megtalálhatók a válaszokban a társak iránti emberség és a közösségen 

belüli személyes kapcsolatok jellemzői is a következőképpen. 

Társak iránti emberség: 

- érzékenység mások gondjai iránt; 

- emberi megértés; 

- mindent el lehet mondani neki; 

- mindig segit; 

- bánatunkkal, örömünkkel hozzá fordulhatunk; 

Közösségen belüli személyes kapcsolatok: 

- széles látókör, életvidámság; 

- büszkeség, szellemesség; 

- bátorság, pontosság; 

- fegyelmezettség, leleményesség. 
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28. táblázat 

8. A hazához való viszony. 

Motí- 

vumok 

száma 

Megnevezé s 

A válaszok megoszlása 

résztémák 	% 	a tanulók számához 

szerint 	viszonyitva / % / 

1.  

2.  

Hazaszeretet 

Szép tájaink, 
környezetünk védelme 

98 

47 

31 

15 

27 

13 

3.  Államunk szeretete 25 8 7 

4.  A szocializmus épitése, 
védelme 25 8 7 

5.  Anyanyelvünk szeretete 23 7 6 

6.  Szülőföld, hazai táj 
szeretete  2o 6 5 

7.  Munkás hazaszeretet 16 5 4 

8.  Népünk szeretete 16 5 4 

9.  Forradalmi hagyományaink 
megőrzése l0 3 3 

lo. A mindennapok hazafisága lo 3 3 

11.  Alkotmányunk szeretete 5 1,5 1,3 

12.  A magyar nép alkotásainak 
megbecsülése, védelme 5 1,5 1,3 

13.  A közös vagyon védelme 5 1,5 1,3 

14.  A rendszer hive 4 1,2 1 

15.  Tudása szocialista hazájáé 3 1 o,8 

16.  Kulturánk szeretete 3 1 o,8 

17.  Államunk vezetőinek 
szeretete 1 o,3 o,2 

18.  Honvédelem 1 o,3 o,2 

317 	loo 

A hazához való viszony  különböző  megfogalmazásai a tanulók 85 

%-ánál találhatók meg, mint a szocialista ember tulajdonságai, mint 

a szocialista hazafiság kifejezői. A hazaszeretet általános megfogal-

mazása mellett / 31 % / szép tájaink szeretete, államunk szeretete, 
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a szocializmus épitése, hagyományaink megőrzése és munkás hazaszeretet, 

a tettekben megnyilvánuló hazaszeretet szerepel nagyobb arányban. 

" Hazaszerető, józan életet él, emberszerető, szereti anyanyelvét..." 

/ A. F. 7.a 26./ 

A megfogalmazások sok esetben utalnak a tanulók gyermeki mivoltára, 

mikrokörnyezetére, sajátos gyermeki problémáikra. Előfordul azonban az 

is, hogy nem elsődleges szempontok alapján itélnek. 

" Rendesen dolgozik. Sokat olvas, rádiót hallgat. Sokat mozog a szabad 

levegőn. Társaságba jár..." 

/B. L. 8.b 18./ 

A 7. 8. osztályosok válaszaiban a motivumok összefonódnak. Ennek 

szemléltetésére és az előbbiek igazolására idézek néhány teljes tanulói 

választ. 

" Az igazi szocialista emberfa közösségi érzés, a hazaszeretet, a cél-

tudatosság füti. Épiti a szocializmust." 

/C. F. 8.b 14./ 

" Igazságos, hazaszerető, közösségi ember, békeszerető, segitőkész, kö-

telességtudó, müvelt, önfeláldozó, céltudatos, bátor." 

/B. F. 7.a 8./ 

" Becsületesen pontosan dolgozik, felelősségtudó. Általánosan müvelt, 

logikus  gondolkodásu, közösségi ember. Aktiv a munkában, szerény a kö-

zösségben. Igazságos, engedelmes, segitőkész, kötelességtudó, céltu-

datos, önálló. Marxista világnézetü, egészséges, edzett." 

/B. L. 8.a 21./ 

" Lelkiismeretesen dolgozik. Jó kapcsolatot tart embertársaival. Ed-

zett, sportol. Lüvelt, önértékelése jó. békességszerető. Eazaszerető. 

Becsületes, önérzetes. Aktiv, nem brutális, önfeláldozó, közösség - 
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szerető. Népe himnuszát csak vigyázban állva hallgatja."  

/A. L. 8.o. 1./  

A szocialista ember tulajdonságait illetően a következő motiváci-

ós csoportokat lehet megkülönböztetni a közösségi beállitódás szempont- 

jából.  

1. Közösségi motivum dominál 	2. Egyéni jellemző  

3. Közösségi és egyéni 	4. Értelmi, jellembeli  

tulajdonság együtt 	külső tulajdonság  

~~ . 

6. ábra  

A legfejlettebb erkölcsi tudatra vallanak azok a válaszok, amelyek-

ben a közösségi szempont dominál.  

" Legjobb tudása szerint dolgozik a közösségért. küvelt,aktiv, elvhü.  

segitőkész, igazságos, kötelességtudó, önzetlen, hazaszerető, céltuda- 
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tos, öntudatos, internacionalista." 

/B. L. 8.a 15. / 

A válaszok többségében a közösségi és egyéni tulajdonságok egybe-

fonódva szerepelnek. / 54 % / Ezek értékes motivumokat tárnak fel a kö-

zösség és egyén kapcsolatát illetően. 

" A szocialista embernek példásan kell viselkednie a munkatársai és ba-

rátai elött..." 

/B. E. 8.o. 12./ 

Ezek a válaszok a legfejlettebb itélőképességre, gondolkodásra utalnak. 

A tanulók 6 %-a csak egyéni tulajdonságot emlit, ez elég kezdetleges 

fogalombirtoklásra utal. 

" A szocialista ember tiszta, rendes, jószivü." 

/C. L.7.b 2./ 

A tanulói életideál rendszeres és tudatos formálása jelentősen se-

githeti a szocialista-kommunista személyiségtipus kialakitását. Ehhez 

az szükséges, hogy az elérendő eszmények konkrétak, megfoghatók legye-

nek. Az adott életkorban a fejlődési sajátosságoknak megfelelően kell 

az erkölcsi tartalmakat a tanulók elé tárni,s rendszeresen formálni, 

alakitani, mind teljesebbé tenni személyiségüket. A sokrétü emberi vi-

szonyok terén a tanulók elképzelései széles körben mozognak. A fogalmi 

gazdagság előfeltétele annak, hogy megfelelően alkalmazzák majd ismere-

teiket. 

Az egyes motivumköröket tekintve a közösségi jellegű megfogalma-

zások szerepelnek legnagyobb arányban. Ha a 8 motivumkörbe tartozó vá-

laszokat az iskolák területi jellege szerint vizsgáljuk, jól látható, 

hogy a különböző helyeken müködő iskolák közt csak némi eltérés ta- 

lálható. 
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29. táblázat 

A 8 motivumkörre vonatkozó vd.laszok megoszlása a három iskolában.  

S sz.  

A  B C  

1. 123 19 62 7 72 11  

2. 63 9 56 6 31 4  

3. 73 11 97 lo 85 12  

4. 48 7 lo8 12 33 5  

5. 77 12 123 14 45 7  

6. 86 13 93 lo 8o 12  

7. 117 18 289 32 173 25  

8. 74 11 78 9 165 24  

661 loo 906 loo 685 loo  

2 	3 	H 	S 	(C  

motivümkörÖk  

7. ábra  
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Összefoglalva elmondhatjuk, hogy a szocialista ember tulajdonsága-

it illetően a vizsgált iskolák 7. 8. osztályosainak motivum-felsorolá-

sai korukhoz mért kivánalmaknak megfelelnek. Az összefogó jellegü felso-

rolás a tanulók válaszaiban gazdag motivumkörként jelenik meg. A domi-

náns motivumcsoport a közösséghez való viszony kifejezője. 

A három iskolát összehasonlitva, éles különbséget nem találunk a 

válaszok között. Annyi azonban megfigyelhető, hogy a 8. osztályosok 

fogalombirtoklása fejlettebb. nitalában a 8. osztályosoknál a közössé- 

gi motivumok nagyobb arányban szerepelnek a többi motivumcsoportokhoz 

képest. 

A határozott válaszok a szilárd ismereteken nyugvó meggyőződés ki-

fejezői. E meggyőződés, mint fontos személyiségkomponens funkcionál. 

E magasrendü ösztönzők tárják elénk a hazához való viszony összetevő-

it. Ennek során az erkölcsi motivumokra fény derül. A tanulók válasza-

iban összefonódnak a hazaszeretet, a szocialista hazafiság magatartás-

ban, életvitelben kifejezésre jutó formái. 

A gyermek számára nagyon fontos, hogy mit tart róla szükebb kör  - 

nyezete, referenciacsoportja. Ez adja az önértékelés alapját. 

A személyközi vonzás, taszitás érzése, s általában a másokról al-

kotott benyomások rendező elve sokszor éppen az illető személlyel való 

azonosság, vagy a  tőle  való különbözés felismerése. Az egyén másokról 

alkotott itéletei tehát közvetve saját személyiségének jelentős vo-

násait is megrajzolják, önmagáról alkotott véleményébe pedig önkénte-

lenül is beleszövődnek az adott kollektiva ráirányuló jelzései. Etek 

határozzák meg a gyermek értékitéleteit. 
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Az erkölcsi nevelés során a gyermeknek el kell sajátitania az erköl-

csi normákat,a helyes magatartás készségeit, illetve mindezek kialakitá-

sát elősegitő szilárd erkölcsi motivumokat. A motivumformálás forrását 

a gyermek tapasztalatai adják, a következő lépés a tapasztalatok általá-

nositása, azok erkölcsi lényegének tudatositása. Az igy nyert erkölcsi 

megállapitásokat egybe kell vetni a gyerekek saját magatartásával. Ér- 

tékes magatartásformához akkor jutunk, ha a társadalmi elvárásokat a 

személyiség magáévá teszi, azaz a belsővé válás során etek beépülnek a 

személyiség motivációs szférájába. Igy kerülnek összhangba az elvárások 

motiváló ereje, és a gyermeki személyiség magatartásának belső indité- 

k ai . 

A 'u'it jelent számodra a szocialista hazaszeretet' kérdésre kapott 

válaszok az erkölcsi-társadalmi ösztönzők hatásának megnyilvánulásai. 

A tanulói válaszok alapján tiz ismertető jegyet állapitottam meg 

tartalmi összevonás utján, és ehhez viszonyitottam a tanulók válaszait. 

A szocialista hazaszeretet ismérvei: 

1. Lelkiismeretes, erőnkhöz mért tanulás, munka. 

2. A dolgozó nép szeretete, megbecsülése, érdekeinek védelme. 

3. Népünk alkotásainak megbecsülése, tiszteletben tartása, 

megőrzése. 

4. :szocialista társadalmunk, államunk szeretete. 

5. A hazai táj, a szülőföld szeretete, megismerése, megvédése. 

6. Haladó hagyományaink megőrzése, megbecsülése. 

7. Nyelvünk, kulturánk szeretete. 

8. Együttmüködés a baráti országok népeivel. 

9. Békességszeretet. 

lo. Egyéb. 

11. Értékelhetetlen. 

12. Nem válaszolt. 
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36. táblázat 

A vizsgált tanulók válaszainak számszerű és %-os összesitése 

a szocialista hazaszeretet ismérveit illetően. 

ász. A B C Ö 

1. 41 ll0 34 185  5o  

2. 3o 27  6  63  17 

3. 13 14 14 41 11 

4.  lo  21 21 52 14 

5. 21 73 12 l06 29 

6. 4 48 8 6o  16 

7. 39 39 14 92 25 

8. 30 34 l0 74  2o  

9. 7 28 12 47 13 

lo. 7 36 4 47 13 

11. 2 18 5 25 7 

12. 8 8 17 33 9 

212 456 157 825 

A szocialista hazaszeretet egyik legfontosabb ismertetőjegyét 

/ lelkiismeretes, erőnkhöz mért tanulás, munka / a tanulók 50 -a 

megnevezte. Magatartásuk tartalmát tehát determinálják szükséglete- 

ik, amelyeknek szilárd alapon kell nyugodniuk. Ezek végső soron hat-

nak a gyermekek akaratának pozitivitására, a jellem minőségére, szi- 

lárdságára. 

" A szocialista hazaszeretet száAomra azt jelenti, hogy án a munká-

mat tudásom szerint végezzem..." 

/B. L. 7.a 19./ 

A tanulók válaszai felhivják a figyelmet arra, hogy több gondot kell 

forditani a szocialista hazaszeretet mibenlétének megbeszélésére, tu-

datositására. 



A hazai táj, a szülőföld szeretete, illetve nyelvünk, kulturánk 

megbecsülése l6nyeges összetevői az igazi hazaszeretetnek. Arra kell 

nevelni gyerkekeinket, hogy a szülőföld, a hazai táj iránt érzett von-

zódásuk maradandó legyen. 

Illyés Gyula gondolatai a hazaszeretet lényegére mutatnak rá: 

" Ám lehetne holmi táj-esztétikát is teremteni:tárgyilagos ismérveket 

felállitani, hogy melyik vidéket kell szebbnek tart anunk - és mégsem 

lehet. A világirodalom lángelméi állnak ki megannyi koronatanuként, 

hogy a bolygó legellentétesebb helyei lehetnek a legszebbek: a mi 

Petőfinknek a magyar alföld; Pus_<innak az orosz halmok, méghozzá ha-

vasan; Baudelaire-nek a párizsi ugynevezett gyanus sicátorok éjszaka; 

Burnsnek a skót felvidék, hajcibáló szélben." 

A fentieket a t anulók megfogalmazásai az alábbiakban adják: 

" Szeretni kell a hazát, a szülővárost, népünk alkotásait, a magyar 

nyelvet, mert enélkül mit sem ér az élet." 

/B. F. 8.a 11./ 

" Szeressük hazánkat, városunkat, iskolánkat, otthonunkat, szüleinket, 

nevelőinket, akik biztositják számunkra a nyugodt tanulást." 

/B. L. 8.a 2o./ 

" Hazánk kis ország, de szeretjük. Nem az szálait, hogy kicsi vagy nagy, 

hanem az, hogy itt születtem." 

/C. F. 7.a 19./ 

Nagy gondot kell forditani a szocialista államunkhoz való viszony 

alakitására, hiszen a szocialista hazafiság éppen abban  különbözik a 

klasszikus értelemben vett hazafiságtól, hogy uj viszony alakul ki az 

emberekben a szocialista államhoz,a munkához és a szocialista tulajdon- 

hoz. 
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" Ln szeretem a hazát, mert itt élek, itt tanulok. Szeretem a nyelvet, 

amit beszélek, és szeretem a körülöttem élő embereket, mert ők értünk 

fáradoznak. Hazánkat szocialista ipari és mezőgazdasági munkások épi-

tik, és ezért szeretem a szocializmus utján haladó Magyarországot." 

/A, F. 7.a 21./ 

A baráti országok népeivel való együttmüködés igénye a tanulók 

2o %-ánál megtalálható. Ez a tudatositó, meggyőző munka eredménye, ami 

még fokozható. 

" ...Őrizzük meg, fejlesszük a népek közötti barátságot..." 

/B. L. a.a 2o./ 

A gyermek meggyőződése jut kifejezésre a következő idézetben, a-

mely a motivációs tényezők hatékony  müködéséről tesz tanubizonyságot, 

amennyiben a követendő magatartást jelöli meg önmaga számára. 

" Szocialista hazaszeretet: hazám és népem érdekében a legjobb tudásom 

szerint müködjek közre." 

/$. L.8.c 23./ 

A szocialista hazafiság többi - a táblázatban feltüntetett - is-

mertetőjegyét kisebb számban sorolták fel a tanulók, de ezek a megnyi-

latkozások is lényegi jegyekre mutatnak. 

Az egyes iskolák, osztályok közötti különbség megmutatkozik e kéra 

dés kapcsán a tartalmi összetevők tekintetében. P1. A iskola 7. a 

osztályának tanulói felsorolják, hogy miért büszkék a hazájukra. 

Büszkék az eredményekre, 

a magyar nép alkotásaira, 

a hazát védő katonákra, 

a ma becsületesen dolgozó népre. 

/ A kérdőiv kitöltését ebben az esetben egy ezzel a témával foglalkozó 

osztályfőnöki óra előzte meg, a tudatositó munka hatásos volt./ 
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A T. 8. osztályosok válaszai abban különböznek, hogy a 14. életév 

felé közeledve a hazaszeretet lényegi jegyeinek megfogalmazásában tota-

litásra törekednek, a fiatalabbak pedig inkább a hazaszeretet ismérvei 

közül néhányat felsorolnak. 

A nemzeti nagyjaink megbecsülése megfogalmazás nemcsak a multra vo-

natkozik. Ide értik a tanulók azokat is, akik hazánk szocialista fejlő-

dését elősegitik. 

" Szeretem a szocializmust épitő népet..." 

/B.  F.  8.a lo./ 

Néhányan a hazaszeretetet a gyakorlati oldaláról fogják meg. Kon-

krét élményre, pl. kirandulsra utalnak. sok esetben a hazaszeretet ál- 

talAnos ismérvei közé bekerül olyan egyéni feladatok megfogalsazása is, 

amely mutatja, hogy a hazaszeretet általános fogalma akkor áll ehhez a 

korosztályhoz közel, ha a számukra lebontott életkori sajátosságoknak 

megfelelő feladatokat fogalmazhatják meg. 

" A nyelvünket nagyon szeretem. A szomszédos országokkal barátok va - 

gyink. Az iskolában teljesitem a feladatomat. Népünk alkotásait sokra 

becsülöm. A természetet óvjuk. A madarakat és az állatokat etetjük. 

Édes szüleimet szeretem és szót fogadok nekik." 

/A. L. 7.a 9./ 

Összefoglalva tehát elmondhatjuk, hogy a tanulók elsősorban sa-

ját életük, feladataik megfogalmazásán jutnak el, közelitik meg a szo-

cialista hazaszeretet ismérveit. 

"...uttörőhöz hiven élni." 

/A F. 7.b 6./ 

A közösség felelős az egyén magatartásáért, mint ahogy az egyén 

is felelősséggel tartozik a közösségért. Annál gazdagabb, fejlettebb 



-114- 

egyéniséggé válik valaki, minél sokoldalubban kötődik a mikrokörnyezet-

hez, minél sokoldalubb társadalmi kapcsolatai vannak. A merev erkölcsi 

szabályok memorizálása, begyakoroltatása nem ér célt. Azt kell elérni, 

hogy az ember legyen képes erőfeszitésekre magasabb rendű eszmék érdekében, 

és magatartása, cselekedetei fejezzék ki erkölcsi állásfoglalását. 

A szoktatás és gyakorlás kialakitja a tanulók állandó, helyes maga-

tartását. á íinél tudatosabban látják, és átérzik tevékenységük célját, 

annál biztosabb, hogy a szocialista erkölcs normái szerint cselekszenek. 

A sokszorosan ismételt gyakorlás révén a jártasságok automatizálódnak, 

és készséggé alakulnak. Valamely cselekvés végrehajtásában a tudatosság-

nak az a magasabb foka szükséges, amely a jártasságot a készségtől meg-

különbözteti. 

3.  Viselkedésforma-választás erkölcsi problémaszituációban  

A morális konfliktusok teremtésének, kialakitásának módszere alkal-

mas a gyermeki itélőképesség .elemzésére, illetve más módszerekkel kom-

binálva az erkölcsi orientáltságot kifejező magatartásformák vizsgála-

tára. Előnye e módszernek, hogy a gyermeket leköti, a magatattásformát 

előidéző állásfoglalásra, itéletalkotásra birja. Alkalmazásának egyik 

feltétele az, hogy a történet ne legyen tul hosszu, bonyolult, mert ez 

az emlékezetet tulzottan igénybe veszi, ahogy Bábosik István /1969/ir-

ja: " az emlékezetre olyan terheket ró, amely gátolja a meglevő erköl-

csi ismeretek mozgósitását, s igy alacsonyabb szinvonalu itéletet ka-

punk, mint amire a gyermek valójában képes." 

Az erkölcsi szituációk megitélése, a feladato k  megoldásának logi-

kus menete az értelmi szintről, az absztraháló képességről, a cselekvő 

készségről tanuskodik. A gyermekben fel kell kelteni a dolgok igazi o-

kának kutatási vágyát. Ennek utja "az önálló megfigyelés, tapsztalat- 
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szerzés, az önálló elemzés,a szilárd, hézagtalan következtetés, a logi-

kus gondolkodás '{épességének nevelése." / Ágoston Gy. 1967 / 

Az erkölcsi nevelés az erkölcsi meggyőződés céltudatos formálásá-

ból, az erkölcsi érzelmekből, jártasságokból és szokásokból jön létre. 

Az emberek életében az erkölcsi  meggyőződések,  érzések, szokások köl - 

csönös összefüggésben jelentkeznek. Az egyes nevelési mdszerek felhasz-

nálhatók az erkölcsi tudat formálásában / pl. meggyőzés /, a viselke-

dés jártasságai és szokásai kialakitásában. / Gyakorlás./ Ez azonban nem 

jelenti azt, hogy az erkölcsi normák és szabályok megtanulhatók minden 

más tényező jelenléte nélkül. 

Először ki kell fejleszteni vagy tökéletesiteni az adott egyén vagy 

közösség erkölcsi tudatát, és az erkölcsi viselkedési készséget. Ez ve-

zet majd el arra a szintre, hogy az erkölcsi tudatosság adekvát magatar-

tásformában nyilvánuljon meg. Az erkölcsi formálás feladata elérni, hogy 

ne legyen ellentmondás az erkölcsi szabályok és a való élet között. Ha 

a gyermek megérti az erkölcsi követelmények okát, magáévá is teszi. Ha 

azonban mégsem cselekszik ennek megfelelően, akkor ugy kell megszervez- 

ni a tanuló életét, hogy olyan szituációkba kerüljön, amelyek irányit-

ják tetteit, megkövetelik a becsületességet stb. 

A szemébyiség állandóan változik, igy viselkedését az akkori, éppen 

aktuális motivációja alapján kell megitélnünk, hiszen a motiváció sok-

fajta motivum, mozgató ok láncolata. A pedagógiai szituáció sajátosságai 

azok a motivumok, amelyek a tanulók, vagy a közösség cselekedeteiben 

rejlenek, s jelentős mértékben kapcsolatban vannak a gyermekek életkori 

sajátosságaival. A körülmények és feltételek sokfélesége, meghatározott 

pedagógiai megnyilvánulásai a legváltozatosabb kombinációkat hozzák lét- 

re. 

Eleinte az motivál, hogy a gyermekek lelkesednek a szines, érdekes 
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életért, amelyben aktivar tevékenykedhetnek, tanulhatna'.. A következő 

tulajdonságokat becsülik sokra: 

határozottság, ötletesség, erős akarat, szervezési képesség, barát-

ságosság. 

Serdülőkorban az emocionalitás, pozitiv viszonyulás szilárdabbá vélik, 

egyre több megerősitést kap. Ehhez az szükséges, hogy pozitiv magatartás-

ra neveljünk cselekedtetés, közvetett irányitás utján. 

A tanulók magatartásának sajátosságai a konfliktusos szituációban 

tehát feltárják a tanulók viszonyait a történtekhez, megmutatják csele-

kedeteik érzelmi szinezetét. A konfliktus feloldásának nehézségi foka 

olyan mutató, amely feltárja a kapcsolatot az okok és a konfliktusban 

résztvevők kibékitésének lehetőségei között. A válaszadónak megvan a le-

hetősége arra, hogy miután felmérte a konfliktushelyzetet, megfogalmazza 

véleményét, vagy kiválassza azt a magatartásmódot, ami megfelel saját 

motiváció-strukturájának. 

Nem elég, ha a tanulók az erkölcsi normákat, szabályokat ismerik, 

hanem azok szerint kell élniük is. A tudásnak a cselekedetek motiváci-

ójában is szerepet kell játszani. A tanulók számára életkori szintjük-

nek megfelelő  problémahelyzetet szerkesztettem. Olyat, amely bármikor, 

bármelyikükkel előfordulhat. A szituációt befejező, illetve véleményt 

nyilvánitó feladattal arra próbáltam válszt kapni, hogyan tükröződnek 

tanulóink gondolkodásában, világképében, cselekvési készségében társa-

dalmunk eszméi. 

Ezzel kivántam választ kapni arra, hogy: 

1. Milyen hatást vált ki a gyermekből az adott erkölcsi szituáció? 

2. Hogyan értékeli a mások által elkövetett negativ tettet? 
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3. 1ylilyen a lényeglátó képessége?  

4. A  tett megitélésében mik a motivációs inditékok?  

5. Helyes viselkedésformát fogalmaznak-e meg válaszaikban'  

Az első problémahelyzet a következő volt:  

Három barát elvállalta, hogy segit a tsz-ben paprikát szedni. Az  

volt a tervük, hogy együtt dolgoznak hat napig. Napi öt óra volt a mun-

kaidő. Jóska a hat napot végigdolgozta. Pista is ezt tette volna, de az  

egyik napon rosszul lett, és két órai munka után hazament. A következő  

napon ismét munkába állt. Péter pedig az utolsó napon hiányzott, kiment  

a Marosra fürödni.  

Mi a véleményed az eljárásukról, viselkedésükről, és hogyan osztanád el  

a fizetséget köztük?  

E problémahelyzet a következő összetevőkre bontható.  

A három barát közül az e gyik a vállalt feladatot teljesitette, /Jóska/  

a másik tőle független okok miatt a munka ideigle-

nes beszüntetésére kényszerült, /Pista/  

a harmadik az utolsó napon távol maradt a munkától.  

/Péter/  

Az ő elárásukról, viselkedésükről kellett véleményt alkotni a tanulók-

nak. E vélemények arra világitanak rá, hogy a serdülőkorban levő gyer-

mek milyen érzékenyen reagál olyan helyzetben, ahol a barátság is csor-

bát szenved. Nemcsak birál, szigoru itéletet is mond, mert a barátsá-

gon tul a vállalt kötelezettség megszegése a "becstelen" jeltővel jut  

kifejezésre. Az adatok a felmérés realitását tükrözik, azokat a néze-

teket és véleményeket, amelyeket a serdülőkoru tanulók spontán megnyi-

latkozásai kifejeznek. Az adatok igazolására idézem a tanulók válasza-

it, illetve vélem~myük egy-egy részét.  
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A történetről irt véleménynyilvánitások tartalmilag a következő 

csoportokra oslatók. 

1. Erkölcsi értékelés, fizetség elosztása. 

2. Csak erkölcsi értékelés. 

3. Kiindulás a fizetség elosztásából, némi magatartásra vonat-

kozó megjegyzés. 

4, A tények száraz közlése értékelő megnyilatkozás nélkül, fizet-

ség elosztása. 

5. Csak a fizetség elosztása. 

6. Téves felfogás a járandóság elosztásában. 

7. Nem válaszolt, nem értékelt. 

A történetről alkotott vélemények számszerü és %-os megoszlása a három 

iskolában: 

A B C 

31. táblázat 

A, B, 	C 

Ssz. Ö % 0 % 0 n Ö % 

1.  53 64 lo8 59 58 56 219 6o 

2.  9 11 9 5 3 3 21 6 

3.  9 11 18 lo 12 12 39 11 

4.  - - - - 9 9 9 2 

5.  8 lo 43 24 2o 19 71 19 

6.  - - - - 1 1 1 

7.  3 4 4 2 - - 7 2 

367 loo 

A %-os me goszlást szemléltető grafikon / 8. ábra / mutatja, hogy 

mind a három iskolában az 'Erkölcsi értékelés, fizetséglefosztása' 

válasz dominál. 
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8. ábra 

A táblázat -os adatai mutatják, hogy a tanulók 6o %-a teljes vá-

laszt adott, azaz erkölcsileg értékelte a három fiu magatartását, 

és a fizetség elosztásáról is szólt. Előfordult azonban, hogy a fi-

zetség elosztása került a tanulók gondolkodásának középpontjába. 

/ 21 % / Erkölcsileg ez nem értékelhető, illetve nem teljes értékü 

válasz,bár közvetve utal a három fiu magatartásának elbirálására, 

amennyiben a pénz munkavégzés alapján történő elosztását fogalmaz-

zák meg. 

Kis %-kal szerepel a válaszok között az az eset, ami:or a ta-

nulók csak erkölcsi értékelést adtak. Az esetek többségében felhá- 
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borodással nyilatkoztak. 

" Csak Péterről irok, mert az ő magatartása felháboritó. Cserben 

hagyta torsait akkor, amikor a legnagyobb szükség lett volna rá. 

Eljárásáért szigoruan megbüntetném." 

/C. L. 7.b lo./ 

A három iskolát összehasonlitva megállapitható, hogy a legérté-

kesebb válaszok / erkölcsi értékeléssel egybekötött fizetségelosztás/ 

közül 'A' iskola jár élen, hiszen tanulóinak 75 %-a tartozik e kate-

góriába. 

'A' iskolában a tanulók 75 %-a mond erkölcsileg helyes itéletet, 

'B' iskolában 64 %, 'C' iskolában pedig 59 %. °lljanak itt szemlél-

tetésül az előbbi táblázat első, második és ötödik csoportjának ada- 

tai. 

32. táblázat 

Megnevezés A 	B 	C 

Erkölcsi értékelés 	75 	64 	59 % 

A fizetség elosztása 	lo ;6 	24 % 	19 % 

Látható, hogy 'A' iskola tanulói fogékonyabbak a történet iránt, mo-

rális itélőképességük eléggé fejlett. Ez kitűnt a beszélgetésekből is, 

amelyek rávilágitottak a tanulók erkölcsi arculatára. 

A továbbiakban a tanulók véleményeit, itéleteit három részre 

bontottam a három fiut illetően, és foglaltam táblázatba, az alábbiak 

szerint. 

Vélemények Jóssáról: 

1.11ecsületes munkavégzés 	2. Megbizható 

3.Kötelességtudó 	4. ozorgalmas, példamutató 

5.Kitartó 	6. Szótartó 

7.Nem értékelte a magatartást 
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Ssz. 

A 

Ö 

B 

% Ö 

C 

I 

33. táblázat 

A,B,C 

Ö 

1. 3o 37 44 24 28 27 lo2 28 

2. 22 27 17 9 15 15 54 15 

3. lo 12 35 19 12 12 57 15 

4. lo 12 6 3 9 9 25 7 

5. - - 7 4 4 4 11 3 

6. - - 7 4 6 5 13 3 

7. lo 12 66 37 29 28 lo5 29 

367 loo 

A táblázat 43 %-os adata a becsületes munkavégzésre és a köte-

lességtudásra vonatkozik, s azt jelzi, hogy a tanulók ezen csoport-

jánál jellembeli szükségesség a v,111alt munka lelkiismeretes elvégzése. 

" A három barát megfogadta, hogy hat napig dolgoznak, akkor Jóska volt 

az, aki a fogadását hiven teljesitette, ő rendes, kötelességtudó gye-

rek. Szerintem Pistára is ugyahaz mondható el, hiszen nem tehet róla, 

hogy beteg lett." 

/A. L. 7.a 4./ 

A példamutatás is fontos jellemzőként szerepel, ez arra emged 

következtetni, hogy a tanulók jó része érzi, hogy Jóska magatartása 

a becsületes eljáráson tul példaadó is. 

" Jóska becsületes, mert végigdolgozta a hat napot, amit vállalt tel -

jesitette, viselkedése példaadó." 

/A F. 7.b 18./ 

A szorgalmas munkavégzés az az egyéni tulajdonság, amelyet szin-

tén pozitívan értékel a tanulók egy része. Van olyan adat is, amely 

Jóskát okosnak tünteti fel. Indok: mert többet keres, ezt az idő ki- 
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használásával éri el. 

" Jóska becsületesen ;hegállta a helyét, szorgalmasan dolgozott, nagyon 

okosan tette, igy legalább többet keresett." 

/A. F. 7.a 2o./ 

A válaszok egy része a három barát magatartásának együttes értéke-

léséből indul ki, azaz értékelték a segitőkészséget, a kizös elhatáro-

zást. 

" A három barát helyesen tette, hogy segitettek a tsz-nek. Pista nem tehe-

tett róla, hogy rosszul lett. Az azonb an  nagyon csunya volt, hogy nem 

csinálták együtt végig, amit vállaltak..." 

/C. F.8.a 26./ 

A tanulók kis része tulajdonságok sorozatát emlitette Jóska maga - 

tartásával kapcsolatban, ezzel is példáját adva annak, hogy milyen ér-

zékenyen reagálnak az ilyen koru tanulók az erkölcsi probléma-szituá-

ciókra. 

" Jóska szorgalmas,  kitartó,  kötelességtudó gyerek, munkája és maga - 

tartása dicséretet érdemel." 

/C.  F.  7.b 12./ 

Pistáról ne--i foglalom táblázatba a megállapitásokat, mert jóformán 

kétféle vélemény alakult ki róla. Az egyik vélemény szerint szimulál, 

a másik szerint kötelességtudó ő is, hiszen ujra dolgozott, amikor a 

rosszullét elmult. 

" Nem biztos, hogy Pista beteg lett. szokott ő szimulálni is. Lehet, 

hogy becsapta társait. Ha igy volt, csunyábban viselkedett, mint Péter." 

/A. F. 8.o. 12./ 

Pista eljáráséval kapcsolatosan a következő motivumok merültek 

fel: becsületes, jóindulatu, kötelességtudó, lelkiismeretes, megbiz- 
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ható, rendes, szótartó, tisztességes, ügyes. A magatartásával, eljá-

rásmódjával kapcsolatban megfogalmazott vélemények többsége az 'eljá-

rása érethető, betegségéről nem tehet' kategóriába sorolható. /83 %/ 

Előfordulnak Pistával kapcsolatban téves.itéletek is, amelyek 

szószegőnek tartják, vagy eljárását Péter viselkedésével azonositják. 

Ez azonban nagyon kis számu. 

" Nem jól viselkedte':. Jóskának fizetni kell. Pista és Péter nem 

érdemel megbecsülést, neki': nem kell fizetni." 

/B. L. 7.b 17./ 

Az itélet rövid, töm3r megfogalmazásban és tartalmilag is. A helyte-

len fogalomértelmezés a fogalma: ,:everedésére utal. A fizetség el - 

osztása a tanuló itéletének kifejezője, s az erkölcsi megitélés i-

gen csekély. 

Ha a vélemények összességét nézzük, Péter magatartásának birá-

lata áll a középpontban. 'emcsak pénzbelileg akarják sujtani, hanem 

erkölcsi megrovással is kifejezik rosszallásukat eljárása miatt. 

Péter magatartásának jellemzői: 

1. Szószegő, 	igéretszegő 7. Nem közösségi ember 

2. Nem kötelességtudó 8. Másodlagos motivum 

3. Becstelen 9. Munkakerülő 

4. Lusta, hanyag, lógós lo. Téves itélet 

5. Cserben hagyta barátait 11. Nem értékelte 

6. Nem igazi barát a magatartást 

A 34. táblázat mutatja Péter magatartásának jellemzőit a fentieknek 

megfelelően. 
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34. táblázat 

A 	B 	C  

S s z . 

1. 30 37 28 15 2o  19 78 21 

2. 6 7 24 13 9 9 39 11 

3. 16  2o  13 7 6 5 35 lo 

4. 1 1 25 14 5 5 31 8 

5. 8 lo  5 3 8 8 21 6 

6. 11 13 8 5 2 2 21 6 

7. 5 3 9 9 14 4 

8. - - 1 1 14 14 15 4 

9. - - 5 2 1 1 6 2 

lo. 2 1 - - 2 1 

11. l0 12 66 36 29 28 l05 27 

367 loo 

Pétert egyértelmüen elitélik a tanulók. Nemcsak pénzbelileg 

akarják sujtani, hanem erkölcsi megrovásban is ki akarják fejezni 

rosszallásukat eljárása miatt. Péter az önként vállalt kötelezett-

séget elmulasztotta, igaz barát igy nem viselkedik, a szószegés 

jellemgyengeségre vall. 

" Péter viselkedése elitélendő, mert kötelezte magát arra, hogy ba-

rátaival együtt dolgozik. Megszegte szavát, nem becsületesen járt 

el. Az igazi barát nem hagyta volna ott a munkát." 

/A. F. 7.a 16./ 

Péter magatartásával kapcsolatban a szószegő, becstelen és a 

kötelességét nem teljesitő fogalmak merültek fel elsődlegesen. Ezt 

mutatja  a  táblázat 42 ;o-ps adata. 

"...Péterben viszont egy csöppnyi becsület sem volt. 1ert,ha el-

vállalunk egy munkát, azt végig is csináljuk. Nem ugy, mint Péter, 
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aki ugy gondolta: dolgozzon helyette is az a 'cettő." 

/C. L. 7.a 8./ 

A barátság motivuma is 11 %-kal szerepel a táblázatban. Pétert 

erkölcsileg méltatlannak tartják a barátságra. 

"...Péter cserben hagyta a barátait, Pedig együtt vállalták a munkát." 

/C. L. 8.b 25./ 

" ...Péter szégyelheti magát, nagyon rosszul cselekedett..." 

/B. L. 7.a 19./ 

Néhány tanuló ennél is tovább megy, itéletét a következmény fel-

villantásával erősiti meg. 

"... Pétert meg kell dorgálni, többet ne vegyék be a bandába." 

/A. F.7.b 16./ 

" Péter nem tartotta be a szavát, a baráti kapcsolatot is megszüntetném 

vele." 

/B. L.7.b lo./ 

Határozott erkölcsi állásfoglalás található a  következő  vélemé - 

nyekben.  A  beleélés olyan esete ez, ahol a tanuló a birált viselsedés-

formával szembeni ellenérzését saját maga viselkedésformájával - mint 

követendő példával - próbálja feloldani. 

" Ha elhatározták, hogy együtt dolgoznak, akkor Péter nagyon rosszul 

cselekedett. É,n nem tettem volna." 

/B. L.7.b  8./ 

A másodlagos motivumo'lc Péter magatartásának további jegyeit mutat-

ják, de nem utalnak elsődlegesen jellembeli tulajdonságaira. Ezek kö-

zül néhány: 

nem :itartó, 	nem segitőkész 

nem szeret dolgozni, 	könnyelmü 

hibás. 
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Az itéletek sok esetben a fizetésbeli megkülönböztetésből indul-

nak ki, ami párosul az erkölcsi megitéléssel, illetve elitéléssel. 

Mélységes felháborodásának ad kifejezést az egyik tanuló, aki véle-

ményét papirra nem kivánkozó módon fogalmazza meg. 

A fizetség elosztásában a következő vélemények alakultak ki: 

- arányos elosztás, 

- Jóska és Pista kapjon egyenlő bért, 

- Pétert büntesség meg, 

- Péter pénzt ne kapjon. 

" Jóskának a hat napi bért adnám, Pistának három órát levonnék, bár 

önhibáján kivül volt oda. Péternek nem adnék pénzt, mert ő megszegte 

a szerződést, nem dolgozott végig." 

/B. L.8.a 15./ 

"...Péter viszont a munkából elment fürödni, én erre azt tudnám mon-

dani, hogy munkakerülő, és fizetést nem kap." 

/B. L.8.b 16./ 

"...Péter csak öt napra kapjon pénzt. A barátok dorgálják meg Pétert, 

mert az igéret szép szó, ha megtartják ugy jó." 

/B. F.7.b 12./ 

A legértékesebbek azok a megnyilatkozások, ahol a három fiu 

magatartásának erkölcsi megitélése az elsődleges, és nem a dolog pénz-

ügyi oldala dominál. A tanulók többségének véleménye szerint Péternek 

meg kell vzltoznia, hiszen ilyen kötelességmulasztás a későbbiekben 

sem lesz megengedhető. Cserben hagyta barátait, egyéni érdekét helyez-

te előtérbe, s amit vállalt nem teljesitette. 

A válaszokból kitünik, hogy a gyerekek mélyen elitélik a szituá-

ciót, mert átélik. Ezért itéletük komoly értéket képvisel. 
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lásodik problémaszituáció 

A gyermekekekd képessé kell tenni az életkoruknak megfelelő 

" igazi akarati" cselekvésre. Nem elég tudni, hogy mi a helyes, ha-

nem ennek belső meggyőződéssé kell válhi. A meggyőződés kialakitása 

pedig motiválás utján történhet. A leghatékonyabb inditóbk kerül 

tulsulyba a motivumok harca során. Serdülőkorban már ez megfigyelhető. 

Néha a tanuló nem számol azzal, hogy cselekedeteivel szétrombol-

ja az erkölcsi normákat, néha az általános érvényü erkölcsi szabó - 

lyokkal szemben tudatlanságból lép fel. A viselkedés lehet véletlen, 

impulziv, érzelmi jellegü, de az is lehet, hogy a tanulósaját kezde-

ményezésére, vagy társai befolyására megy végbe. Mindezt a pedagógus-

nak feltétlenül tudnia kell, és figyelembe kell vennie. 

A nevelési folyamat nem gyors cselekvés jellegü, hanem tervszerü, 

sokoldalu tevékenység realizációja, aminek célja az erkölcsi magatar-

tás, az érzések és a meggyőződés formálása. Ezt az erkölcsi nevelés 

összes módszereinek kölcsönhatásával egyidőben célszerü elérni, azaz 

a meggyőzés, gyakorlat, ösztönzés segitségével, illetve nevelési szi-

tuációk szervezése során. A tapasztalat szerint minél szervezettebb, 

átgondoltabb, rendszeresebb nevelési folyamat egésze, annál kevesebb 

az un.nehéz eset. 

A gyermek akkor nevelődik igazán, amikor közvetlenül részt vesz 

a közösség életével kapcsolaths kérdések megoldásában. Be kell vonni min-

den gyermeket a közös tevékenységbe, meg kell tanitani mindenkit arra, 

hogy felelősne'z érezze magát a közösség ügyeiért, kapcsolja össze sa- 

ját érdekeit a többség érdekeivel. Ez a feltétele annak, hogy társadal-

milag hasznos tevékenységbe bekapcsolódjék, akkor is, ha nem az iskola 

vagy az uttörőcsapat nyujtja ehhez a szervezeti kereteket. 
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A tanulókat az alábbi problémahelyzettel ismertettük meg, s 

erről leirták véleményüket. 

Úttörőcsapatod őrsei vetélkednek. A legszebb naplót készitő őrs juta-

lomkiránduláson vesz részt. Mindenki  lelkesen  dolgozik, nagy az izga-

lom. Az egyik őrs a beadási határidő előtti napon nem találja a már 

kész naplóját. Egyedül te tudod, ki vette el a naplót, véletlenül meg- 

lőtt.-ad a barátodnál. Mit tennél? 

A példatörténettel az volt a célom, hogy világos választ kapjak 

az ilyen koru gyermekek erkölcsi itéleteinek helyességéről, a jogos 

következmények mibenlétéről, erkölcsileg igazolható eljárásukról. 

Igy egy olyan közösségi megnyilvánulás tárult elénk, amelyet helyben-

hagyni, azzal egyetérteni pedagógiai és pszichológiai vonatkozásaiban 

biztositéknak elfogadni lehetséges. Ez azt jelenti, hogy a tanulók ité- 

lőképességének logikai szintjét megállapithatjuk, a szükséges követ-

keztetéseket levonhatjuk. 

A három iskola tanulói válaszainak tartalmi elemzésekor négy cso-

portot állitottam össze. A tanulók viszonyulásmódjait, megoldásmódjait 

vettem figyelembe, igy a véleménynyilvánitási csoportokat közös alap-

tevékenységből kiindulva határoztam meg. 

Hasonló jelentésü véleményformák csoportjai: 

A. 1. A tettet elitéli, de nem tesz semmit. 

2. A tettet elitéli, de titokban tartja. 

B. 3. Helyre akarja hozni a dolgot, erkölcsi itéletet nem mond. 

4. Helyre akarja hozni a dolgot, erkölcsileg elitéli barátját. 

5.Helyre akarja hozni a dolgot, felnőtt segitségét veszi igénybe. 

6. Helyre akarja hozni a dolgot, felelősségre vonja barátját. 

7. Helyre akarja hozni a dolgot, segitséget nyujt hozzá. 
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C. 8. Helytelen eljárásának beláttatása, a hiba helyrehozására 

ösztönzés. 

9. Helytelen eljárásának beláttatása, felelősségválalásra 

ösztönzés 

lo. helytelen eljárásának beláttatása, felelősségvállalásra 

.  ösztönzés bocsánatkéréssel. 

D. 11.Az igazság érvényrejuttatása minden áron. 

12.É•tékelhetetlen. 

13.Téves itélet. 

14.Egyéb. 

35. táblázat 

A véleménynyilvánitási csoportok számszerű és %-os adatai: 

A 	B 
	

C 	A,B,C 

S sz . 	 ö 
	

% 	ö 	% 

1. - 5 3 - - 5 1 

2. 3 4 2 1 11 11 16 4 

3. 11 13 48 26 18 17 77 21 

4. l0 12 19 l0 8 8 37 lo 

5. 7 9 17 9 8 8 32 9 

6. 5 6 22 12 8 8 35 lo 

7. 3 3 2 1 2 2 7 2 

8. 26 32 38 22 34 33 98 27 

9. 6 7 6 3 7 7 19 5 

lo. 7 9 4 2 - - 11 3 

11. 3 4 3 2 - - 6 2 

12. - 7 4 1 1 8 2 

13. 1 1 1 1 5 5 7 2 

14. - 8 4 - - 8 2 

367 loo 
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A tanulók véleménycsoportjai a három iskolában. 

Fl` 	.  3 	G 	D  

vé l e 	n ~  c s0p01 ,  tok  

9. ábra  

A. A tettet elitéli. 

B. Helyre akarja hozni a dolgot. 

C. A helytelen eljárás beláttatása. 

D. Az igazság érvényre juttatása mindenáron. 

Az ábráról leolvasható, hogy 'A' iskola tanulói a beláttatás, 

meggyőzés módszerét választják megoldásul, s a felelősség vállalá-

sát tartják fontosnak. 'B' iskolában a 'Helyre akarja hozni a dol-

got' válasz dominál. 'C' iskola tanulóinak véleaénye pedig meg-

oszlik a két emlitett választipus között. 

Hogy hogyan nyilvánulnak meg a tanulók erkölcsi tulajdonságai 

az egyes helyzetekben, az főként attól függ, hogy mennyire ismerik 
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fel a tevékenység objektiv jelentőségét, és hogy a tevékenység milyen 

jelentőléggel bir rájuk nézve. 

A konkrét válaszokat elemezve az előbbi csoportositás alapján a 

következőket lehet elmondani. A tanulók nagyon részletesen nyilatkoz-

na: a problémáról, mi':özben döntenek egyik vagy másik magatartási for-

ma mellett. Ebben része van belátásuk mértékének és motivációiknak is. 

A 4 %-nyi téves itélet nem számottevő. Ennek az lehet a magyarázata, 

hogy a történet a tanulókhoz közelálló, igy a tanulók 96 A- a nyil-

vánitott erkölcsileg helyes vagy majdnem helyes v:leményt. 

A válaszok többsége cselekvéssort fogalmaz meg, azaz a tanulók el-

járásának módozatait, egymásutánját változatos formában adják. Ennek 

illusztrálására szolgál az alábbi példa. 

" Szólnék neki, hogy nézd, láttam nálad a naplót. Feltenném neki azt a 

kérdést, ho y került hozzád? Aztán ha ugy, hogy neki még nincs kész, 

akkor visszatennénk, hogy senki se lássa meg, mert biztos, hogy le-

sidnák. Lajd elbeszélgetnék vele." 

/C. F. 8.a 15./ 

Kétváltozatos válaszok is előfordulnak szép számban. Ezekben az 

esetekben az elsődleges és másodlagos cselekvés lényeges eljárásbeli 

különbsége abban nyilvánul meg, hogy mi ig az elsődleges ráhatások a 

szelidebb formákat mutatják, addig a másodlagos ténykedések, eljárá-

sok határozott, az igazságot mindenáron érvényre juttató+negoldást mu-

tatnak. A válaszok első felében a meggyőzés, rábeszélés, beláttatás, 

jobb belátásra birás szerepel, a második felében pedig a kollektiv 

fellépés, nyilvános megszégyenités, a válaszadó önálló akciója, a ta-

nár, őrsvezető szerepe, vagy egyéb büntetés fogalmazódik meg. 

" Először a barátommal beszélnék, hogy jobb belátásra birjam. Adja 
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vissza a naplót ugyanolyan észrevétlenül, mint ahogyan elvette. Ha 

nem birom jobb belátásra, akkor elvenném tőle a naplót, visszaadnám 

az őrsnek, és jelenteném az osztályfőnöknek." 

/B F. 8.c 6./ 

A 35. táblázat adatai közül a 'helyre akarja hozni a dolgot' 

kezdetü szerepel legnagyobb %-os arányban. / 52 % / Az egy csoport-

ba tartozók /3. 4. 5. 6. 7. sor/ a helytelen eljárásra való rádöbben-

tés különböző módozatait nevezik meg. 

" Szólnék a barátomnak, hogy adja vissza a naplót az őrsnek, mert raj-

ta mulik az őrs sorsa. Ha nem adja vissza, akkor az ő lelkiismerete 

lesz rossz." 

/C. L. 8.b 17./ 

Van olyan tanuló, aki érzi a helyzet visszásságát, helyre akarja 

hozni a dolgot, a barátját mégis menteni próbálja. 

" Szólné_ az őrs tagjainak, hogy nézzék meg, nincs-e otthon? Közben 

szólnék a barátomnak, hogy hozza be holnap reggel azzal, hogy otthon 

volt, de ő már elfelejtette. Igy megmenteném a barátomat és az őrsöt 

is." 

/C. re. 8.b 14./ 

A 'helytelen eljárásának beláttatása...' kezdetü válaszok az 

összválasz 35 %-át adják. Az egy csoportba tartozók / 8. 9. lo.sor a 

táblázatban/ az erkölcsi ráhatások alkalmazásával igyekeznek a meg-

tévedt társat helyes utra terelni, miként az alábbi idézet mutatja. 

" 2n először barátságosan elbeszélgetnék vele, és szóba hoznám a nap-

lót. Majd megmondanám neki, hogy nem helyesen cselekedett, és megkérném 

arra, hogy adja vissza a másik őrs örömére, és becsülete megvédése 

érdekében. Amit tettünk, azt nyiltan vállalni kell." 

/A. L. 7.a 1./ 
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Az erkölcsi arculat kialakitásában központi és döntő szerepet 

játszik a diákközösség változatos tevékenysége, az erkölcsös magatar-

tás gyakorlatának megszerzése különböző konkrét helyzetekben. A tanu- 

lúk jól szervezett tevékenysége, társaikkal és más emberekkel való kap-

csolata objektise megteremti a nagas szinvonalu erkölcsi tulajdonsá-

gok kialakitásának feltételeit. A változatos, társadalmilag hasznos te-

vékenységben nemcsak  kialakul, hanem tökéletesedik a tanulók erkölcsi 

meggyőződése, elmélyül tudatosságuk, intenzivem gyarapodnak erkölcsi 

tapasztalataik, fejlődnek és gazdagodnak erkölcsi érzelmeik. A leghu-

mánusabb erkölcsi  eszmék  is üres szavak maradnak, ha nem testesülnek 

meg konkrét dolgokban, cselekedetekben, tevékenységben. Ha viszont al-

kalmat teremtünk arra, hogy az elmélet és gyakorlat összefonódjon, ak-

kor a közösségi motivumok - a közösség érdeke, célja, hatása - a 

különböző problémaszituációkban is előtérbe kerülnek. 

" Leszidom ás megmondom, adja vissza, mert nem ő készitette. Vagy: 

komolyan megtárgyalom az őrs tagjaival, és jobb belátásra téritjük." 

/B. L. 7.c 15./ 

"...Az lenne szerintem a legjobb, ha az őrs elbeszélgetne azzal a 

taggal, és megmagyarázná, hogy a vakáció tőle függ, vagy ha máskép-

pen nem ;::egy, őrsi dorgálásban részesiteném. A barát legyen őszinte, 

becsületes." 

/A. F.7.b 27./ 

A személyiségre való ráhatás lehetősége a kollektiva segitségével a 

közösség fejlettségének szintjétől függ, azaz a neveltség mértéké-

től, az összeforrottságtól, a szervezettségtől. 

A közösségi *áhatás ilyen formája mellett más válaszokban a kö-

zösségi felelősségtudat is előtérbe kerül. 
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Legmondanám neki, hogy adja vissza az őrsvezetőnek mindenki szeme 

láttára, mert ha ez nem igy történik, mi sem indulhatunk a versenyen." 

/B. F. 8.c lo./ 

" Habozás nélkül megmondanám az őrsömnek, mert a közösség elsődleges. 

A számonkérést és a büntetést is rábiznám az őrs közösségére." 

/A. F. 7.b 14./ 

A példatörténetben szereplő magatartásforma helyes megitélése, és a 

legoptimálisabb megoldási mód kiválasztása ötvöződik igy a válaszok-

ban. Erre példa a következő történet is. 

" Megmondanám a barátomnak, hogy amit tett, az egész őrs kárára tette. 

mivel a barátomról van szó, ás nem vagyok árulkodó, nem én szólok a 

többieknek. G vállalja a felelősséget, amig nem késő." 

/B. L. 8.a 14./ 

A felelősségv:jllalásnak egyik formájaként szerepel a válaszokban a 

bocsánatkérés motivuma. Ez is párosul természetesen az erkölcsileg 

helytelen tett beláttatásával. 

" Megmondanám neki, hogy lopja vissza észrevétlenül. Utána nagyon 

megdorgálnám és rábirnám, hogy irjon bocsánatkérő levelet, és tegye 

bele a naplóba." 

/A. F. 7.a 21./ 

A napló visszalopása, mint a problémahelyzet megoldása több válto-

zatban szerepel. A meggyőzés eszközeként a tanulók a következmény 

előrevetitését alkalmazták. Ezek a következők voltak: 

- megszégyenités, 

- ha kiderül, rosszul jár / következmény / 

- nem élvezné az igy szerzett győzelmet / lelkiismeret 

felébresztése!, 

- önérzetére hatás, 

- a becsület igy kiv":.nja. 
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A történet másik része a 'helyre akarja hozni a dolgot' megállapi-

tóssal kezdődik. Első helyen 21 %-kal az '...erkölcsi itéletet nem mond' 

tartalmat hordozó válaszok szerepelnek. Ide soroltam az olyan véleménye-

ket, amelyek a: "vigye vissza, adja le a naplót" gondolatot fogalmazták 

meg. Ezek azonban nem egyértelmüen negativ válaszok, hiszen az erkölcsi-

leg helyeselhető megoldás javaslása is magában hordozza az elitélést, 

csak nem fogalmazták meg konkrétan. 

Erkölcsileg elitéli bartját a gyermekek lo %-a, Ezekben az ese-

tekben az itéletmondáskor az igazságérzet nagyobb sullyal esik latba a 

barátságnál. 

"...A barátságot megszakitanám vele, mert ha ebben a dologban nem be-

csületes, hogy számitsak rá komolyabb dologban." 

/B. L. 8.a 21./ 

Szoros összefüggésben v annak ezzel azok a válaszok, amelyek a ba-

rát felelősségre vonását tartják fontosnak. Az egyéni és a közösség e-

lőtti felelősségvállalás erkölcsi mutatóját azok az adatos: jelzik, a-

melyekből határozottan kitünik a közösség előtti felelősségvállalás 

elsődlegessége és szükségessége. 

" Beszélnék vele és megpróbálnám rávenni, hogy mondjon el mindent az 

őrsnek, és adja ő vissza a naplót. Jó közösségi munkával kijavithatná 

a félrelépését." 

/C. L.8.b 21./ 

Az előzőekben a véleménynyilvánitások első csoportjaként feltün-

tetett válaszok közös kiindulási alapja, hogy a cselekedetet elitélik, 

de 1. nem tesznek semmit, / ez közömbösségre utal / 

2. titokban tartják. 

" ...Semmiképp nem árulnám el a barátomat." 

/B. F. 8.d 9./ 
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Ez esetben elsikkad teljesen az erkölcsi ítélet. 

Ha végignézünk a válaszok széles skáláján, megtaláljuk 'Az igaz-

ság érvényre juttatása mindenáron' kategóriát is. Ennek formái: meg-

győzés, erőszak, bejelentés. 

" Azt tenném, hogy a naplót elvenném, odaadnám az őrsvezetőnek, és a 

gyereket baráti alapon elverném. Megmondanám neki, ha ujra eltulajdo-

nitod, dupla adagot kapsz." 

/B. F. 8.b 6./ 

A tanuló erkölcsi felháborodása abban jut kifejezésre, hogy erőszakos 

megoldással, fenyegetéssel igyekszik igazságot szolgáltatni, tudni - 

illik a büntetés az igazságszolgáltatást célozza. Az ilyenféle meg-

oldások, az agresszivitás inkább a 7. osztályosok válaszaiban figyel-

hetők meg. Jóllehet a 1. osztályosok erkölcsi itéletei helyesek az er-

kölcsi magatartást illetően, de az azonnali büntető szankció már tul-

zottnak látszik. Nem  a helyes megoldási módot választják. Ezzel szem-

ben a 8. osztályosok mérsékeltebb állásfoglalása - ami jóllehet éppen 

olyan erkölcsi felháborodást takar -, helyesebb megvilágitásban tár-

ja elénk a kérdést. 

Jó lenne az életbori sajátosságok figyelembe vételével méginkább 

kifejleszteni a tanulókban a képességet a valódi értékek felismerésé-

re, megbecsülésére, azok alkotó felhasználására. Ebben van a pedagó-

gusoknak nagy szerepe. 

Összegezve az eddigieket, a tanulók által megfogalmazott véle-

mények magva a barátra való ráhatás különböző módozataiban összege-

ződik. 

A barátra való ráhatás formái: 

1. Egyéni ráhatás: 

- megyőzés, beláttatás, 
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- következmény beláttatása a barát számára 

a károsult őre számára, 

- felszólitás, 

- megdorgálás, 

- fenyegetés, 

- bejelentés. 

2. Kolektiv ráhatás: 

- meggyőzés, 

- felelösségre vonás, 

- büntetés. 

" Elvennénk az uttörő könyvét és a nyakkendőjét, arcig jóvá nem teszi 

bünét." 

/A. F. 7.b 23./ 

Az ember a magatartásával olyan mikrocsoportok és normáihoz igazo-

dik, amelyeit a makrocsoportok általános követelményeit specifikus módon 

átalakitva tükrözik. Az ilyen csoportnormák csoportonként bizo:yos kü-

lönbségeket mutatnak. A tanuló magatartását a csoport körülményei for-

málják, s az olyan mértékben válik a normáinak többé-kevésbé megfelelő 

magatartássá, amilyen mértékben a tanuló azonosul csoportjával, beil- 

leszkedik a közösségbe, azaz a csoport normáit kötelező szabályként el-

fogadja. 

Az erkölcsi problé :. ahelyzetek elemzásáből levonható tanulságokat 

az alábbiakban körvonalazom. 

A szocialista erkölcs szabályai az egyén felelősségteljes, önálló rea-

gálását követelik a környezetében kialakuló emberi viszonylatokkal 

kapcsolatban. Nincsenek tértől, időtől és konkrét helyzettől függet-

" örök érvényü" erkölcsi szabályaink, az emberi cselekedeteket konkrét 
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összefüggésükben kell vizsgálni. Az önálló erkölcsi mérlegelés, a fe-

lelősséggel való döntés képességének kialakitása fizikai alapokon nyug-

vó bonyolult pedagógiai feladat. Az önálló mérlegelés és döntés képes-

ségének kialakulása feltételezi az erkölcsi tapasztalatok olyan tuda-

tos feldolgozását, amelynek során fejlődik a tanulók elemző képessége, 

erkölcsi problémamegoldó gondolkodása. Szükség van az általánositott 

erkölcsi elitek rendszerére is, amelynek belső logikája a közösség érde-

keiből fakad, s amellyel a tanuló azonosulni képes. 

A problémahelyzetek elemzése nem nyujt lehetőséget arra, hogy az 

erkölcsi neveltség mindenirányu elemzését el lehessen végezni.csupán 

néhány fő gondolat kiemelése lehetséges, amely az erkölcsi tudat és 

magatartás viszonyát az erkölcsi itéletek vonatkozsában világitja 

meg. 

Élethelyzetekben, erkölcsi szituációkban megnyilvánuló viselkedésmód 

formái: 

- Erkölcsi normák ismeretével adekvát cselekvés. 

- Erkölcsi normák ismeretét feltételező inadekvát cselekvés. 

- Erkölcsi normák ismeretét nélkülöző, a társadalmi elvárásnak nem 

megfelelő cselekvés. 

- Erkölcsi normák ismeretét nélkülöző, a társadalmi elvárásnak meg-

felelő cselekvés. 

E formáknak megfelelőek a tanulók véleménynyilvánitásai az előző két 

problémaszituációnak megfelelően. Természetesen ez a csoportositás 

különböző vizsgálati eszközökkel tovább finomitható. 

A nevelőmunka gyakorlata nem egyszer ellentmondást rejt, pl. 

az iskolai-családi nevelés, a közvélemény is a növendék egyéni ér-

deke, az erkölcsös cselekvés vágya 6s ennek kül ső és belső lehe- 
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tőségei között. Ezen ellentmondások felszámolása fontos szerepet játszik a 

személyiség erk5lcsi formálódásának bonyolult folyamatában. Sikere tekin-

télyes részben a gyermekközösség érettségétől és a nevelők pedagógiai 

hozzáértésétől függ. 

A változatos módszerek alkalmazása, az ismeretek jól szervezett 

ellenőrzése és értékelése, az önálló otthoni munka helyes megszervezése, 

a kölcsönös segitőkészség kialakitása mind fontos eszköze a helyes er-

kölcsi tulajdonságok kialakitásának. 

Ama-:nyiben a tanulók az eléjük támasztott követelmények ésszerü 

indoklását kapják, maguk is belátják annak fontosságát. Ehhez szüksé-

ges a nevelőtestület fokozotti érdeklődése a tanulók érzelmi - és 

gondolatvilágának jellegzetes és egyéni vonásai iránt. Tehát a tanu- 

lók személyiségére való egységes ráhatásra van szükség, amelynek alap-

feltétele, hogy a nevelésben részt vevők a szociális magatartásnak 

az életkorhoz mért egyértelmü és félreérthetetlen normarendszerével, 

valamint egységes érvényü, hatékony szankciókkal éljenek. 

A megfelelő m .gatartásforma kialakulását, illetve megszilárdu-

lását elősegiti a cselekvés, illetve cselekvéssor iránt kialakult ér-

deklődés. Ezt  jelentős  mértékben befolyásolják azok az egyéni tapasz-

talatok, amelyeket a gyermek életében tevékenysége során szerzett, s 

meghatározzák azok a viszonyulások, amelyekbe a mindennapi élet során 

belekerül. Az érdeklődés fejlődése a cselekvés uj tárgyának vagy uj 

módjának megismerése által okozott öröm érzésétől indul ki. Ezt köve-

ti a tárgyhoz való emocionális, megismerő viszonyulása, amelynek ered-

ménye a személyiség aktiv, me9i3merő irányultsága az illető tárggyal 

kapcsolatban. A társadalmi érdeklődés strukturája bonyolult. Bele- 

tartozik a politika, a közösség és a társadalmi tevékenység iránti 
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érdeklődés. 

Az érdeklődés passziv, ha az egyén beéri annyival, amit, lát, hall. 

Aktiv abbanaz esetben, ha ismereteit céltudatosan szerzi és használja 

fel, átérzi a közösség sikereit, kudarcait. 

A reális nevelés folyamatában a gyermek társadalmi környezetét is 

figyelembe kell venni. A nevelőne: mindig szem előtt kell tartania, 

hogy minden cselekedetével közvetlenül hat a gyermekre. Nem szabad meg-

feledkeznie a szituáció adta különböző manipulációs lehetőségekről sem. 

A gyermekek különböző társadalmi csoportokkal érintkezve a különböző 

személyi befolyásokat nem kerülhetik el. A nemkivánatos hatásoktól nem 

tudjuk elszigetelni őket, legfeljebb érzéseiket befolyásolhatjuk. 

Mindehhez az szükséges, hogy megismerjük mikrokörnyezetét, s ha •z nem 

megfelelő, ki kell kapcsolni az őt veszélyeztető körből, s be vinni egy 

olyan csoportba, ahol nyugodt körülmények között kiteljesedhet egyéni-

sége. 

4. Az erkölcsi magatartás minőségi mutatói  

Az előtő problémaszituációkkal a tanulók életének két tipikusnak 

mondható területén vizsgáltam az adott helyzetben lehetséges maga-

tartási tendenciákat. Az első történet kapcsán leirt vélemények a há-

rom fiu magatartásának helyes értékelésével a tanulók magatartási én-

jére világitanak rá. Amig az első történet egységes egészként az ité- 

latalkotást, addig a második a történet befejezését kivánta. Ezzel az 

erkölcsi tudatosságról, a meglévő erkölcsi ismeretekre épülő itélő-

képességről - amely utal a magatartás erkölcsi orientáltságára - , 

kivántam képet kapni. 

A nyert adatok megerősitését célozta a gyermekek természetes 
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körülmények közötti magatartásának boncolgatása. Az adott problémakör-

rel kapcsolatos viselkedésformákat, konkrét magatartási megnyilvánulá-

sokat 'A'  iskola 7. osztályában vizsgáltam. A következő módszereket al-

kalmaztam: - az osztály megfigyelése, 

- erkölcsi beszélgetés, 

- tanári jellemzés, 

- iskolai dokumentumok tanulmányozása. 

Ezek rámutatnak a magatartás etikai minősége / ösztönzők, irányultság, 

jellem / néhány sajátosságára. A közös tevékenység, munka során tett 

megfigyelések lehetőséget adnak arra, hogy a magatartás erkölcsi ori-

entáltságának alakulása, fejlődése nyomon követhető legyen. 

A magatartási megnyilvánulásokat többféle élethelyzetben vizsgáltam: 

- tanitási órán, 

- óraközi szünetben, 

- közös munka folyamatában, 

- uttörőfoglalkozáson, 

- osztályfőnöki órán. 

Ez utóbbin az osztályfőnök vezetésével - konkrét szituációkból kiindul-

va - folytatott beszélgetés témája a következő volt: 

- Az osztály céljai, közös munkája. 

- Az oszti.ly közvéleménye. 

- Kinek tartozunk felelősséggel tetteinkért? 

Ennek kapcsán érintették témánk szempontjából fontos fogalmakat. A 

megfigyelés hosszabb ideig tartott, hiszen különböző időpontban, he-

lyeken és tevékenységek során történt. A kollektiva érdekében végzett 

közös munkatevékenység, az erkölcsi beszélgetések az erkölcsi tuda-

tosság és magatartás lényeges mutatóit tárják fel, és megerőitik, ki-

egészitik az  előző  kisérletek eredményeit. 
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Az osztályfőnök jellemzése az osztály közöségi munkájára és a konkrét 

munkatevékenységre vonatkozott. A jellemzés szempontjai a következők 

voltak:  1. A csoport minősitése a közösségi munka eredményessége 

szempontjából: 

kiváló 	jó 	közepes 	gyenge 

2. Az együttmüködés jellemzői: 

konfliktusmentes - pozitiv nézetazonosság 

nega tiv nézetazonosság 

konfliktusos - mérsékelten pozitiv, 

- mérsékelten negativ. 

3. Előfordult-e, hogy valaki kivonta magát az osztálymunká-

ból, vagy fegyelmezetlen,erőszakos volt? 

4. Tett-e valaki az osztályból az ilyen eset megszüntetésé-

ért valamit? 

/ A pozitiv nézetazonosság azt jelenti, hogy a követelményeket helyes-

léssel fogadja, meggyőződéssel  végzi. Ezzel szemben a negativ nézet-

azonosság az egyértelmü elutasitást jelenti. A mérsékelten pozitiv, 

illetve mérsékelten negativ kategória azt jelenti, hogy nem minden- 

ki helyesli, illetve nem mindenki utasitja el a követelményeket./ 

Az elmondottak lehetővé teszik, hogy az alábbiakban süritsem az 

osztályról alkotott véleményemet. Az osztályfőnökkel egyetértésben 

- aki már hosszabb ideje van együtt a gyermekekkel -, arra a meg-

állapitásra jutottam, hogy az osztály a közösségi munka eredményes-

sége szempontjából jónak minősithető. Az együttmüködés fokára jelv 

lemző, hogy előfordulnak konfliktusok, azaz az osztályközösség tag-

jai nem minden kérdésben vannak azonnal egységes állásponton. Ez 

bizonyos esetekben téves problémalátásról tanuskodik. Körültekintő  
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tanári irányitással lehetséges a közös, a helyes álláspont kialakitása. 

Igy elérhető, hogy igénnyé váljék az, hogy a gondokat közösen beszéljék 

meg, a hibákról a közösség előtt számoljanak be, mint ahogy ez a má-

sodik felmérés hatodik kérdésének értékelésekor is kitünt. / A napló 

visszaadásának lehetőségei./  

A helyes birálat és önbirálat a fejlett közösségi gondolkodásmód 

és magatartás lényeges ismérve. Ez a nevelő erejü közösségi közvéle- 

mégy alapvető biztositéka is. 

A birálat és önbirálat erkölcsi fontosságát a közösségi élet szem-

pontjából a tanár az osztályfőnöki órán a  következő  kérdéskörrel vizs-

gálta. 

- Nyilvánitasz-e véleményt, ha valaki osztlyodban rossz munkát 

végez, vagy helytelenül viselkedik? 

- Bevallod-e hibáidat az osztály előtt? 

A legfejlettebb közösségi gondolkodásról vallanak azok a megnyilatko-

zások, amelyek a birálat és önbirálat szükségességét a közösség ér-

dekének tartják. Erkölcsileg a legfejletlenebb gondolkodásra, illetve 

magatartásra utalnak azok a vélemények, amelyek a bele nem avatko-

zást tekintik megoldásnak. Ilyen vélemény azonban kevés fordult elő, 

s megfelelő módszerekkel eze helytelensége beláttatható volt. A fo- 

galom helyes értelmezését elősegitette más fontos sajátosságok, jellem-

zők, az őszinteség, a tárgyilagosság, a segitségadás stb. előtérbe 

kerülése. 

A gyermek állandó fejlődésben van, s ezért egyénisége, jellemé-

nek sajátosságai, a tanuláshoz, a közöss::ghez való viszonya, visel-

kedésformája változásokon megy keresztel. Érdekes téma a viselkedés-

formák inditékainak feltárása. A vizsgált osztály esetében az ismer-

tetett módszerekkel és tevékenységi formák során a következő maga- 
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tartási tipusokat lehet megkülönböztetni. 

1. Látják az adott követelmény szükségességét, helyességét, de időn-

ként tanácstalanok, tanári segitségre is szorulnak. 

2. Élethelyzetek és tevékenységi formák szerint változik viselkedé-

sük. /pl. órán fegyelmezettek, szünetben féktelenek./ 

3. Általában helyesen viselkednek, de ez nem a meggyőződésből fakad. 

a/ Viselkedésük személyhez kötött. / osztályfőnök, szülő stb./ 

b/ Csendes temperamentumuak, kerülik a konfliktusokat. 

c/ Félelemből vagy jutalom reményében viselkednek helyesen. 

4. Tudják, ismerik, hogy mi helyes, de nem ennek megfelelően cselek-

szenek. Ok: 

a/ önuralom hiánya. 

b/ Tevékenységi vágy. 

c,! Élénk fantázia. 

5. Nyughatatlan gyermekek, akik 

a/ az erkölcsi tartalmakat ismerik, de együttes munkára nem képe-

sek, 

b/ az erkölcsi tartalmakat nem tették magukévá. 

6. Veszekedő, összeférhetetlen gyermekek, akik 

a/ magatartásukat nem tartják megfelelőnek, de önuralomra törek-

vésük nem jár sikerrel, 

b/ magatartásukat helyesnek tartják. / Tetszelegnek e szerepben./ 

7. Látják az adott követelmény szükségességét, megvalósulása érdeké-

ben  másokat is próbálnak bevonni a munkába. 

Ezek a következtetések nem általánosithatók, a vizsgált kis kö- 

zöss'gre jellemzők.  Szélesebbkörü vizsgálat a kategóriákat még körül-

határolhatóbbá tehetné, esetleg ujabb tipusok is felszinre kerülhet- 
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nének. 

A vizsgálat során arra is fény derült, hogy az osztály tevékeny-

ségének mely területén magasabb az erkölcsi öntevékenység szintje, az 

egyéni megnyilvánulások szinvonala, s mely területen tapasztalható 

aktiv kiállás. Ez elsősorban a közös megmozdulások szervezésekor ős 

az osztályt érintő ügyek megbeszélésekor mutatkozik meg. 

Az, hogy az erkölcsi helyzetet a tanulók adott esetben mennyire 

itélik bonyolultnak, függ az általános értelmi és ezen belül az er-

kölcsi tudatosság szintjétől. 

A tudatosságon alapuló erkölcsi szokások egy idő mulya elvesztik 

eredeti inditékukat, és később  maguk is cselekvési motivummá válnak. 

Mint minden céltudatos tevékenység, az erkölcsi nevelés is magában 

foglalja a nevelő akarati erófeezitéseit és törekvéseit. Erinti ez 

mind a nevelők, mind a növendékek tudatát és érzelmeit. Mindez nem au-

tomatikusan, hanem a személyiség fejlődésében  érvényesülő objektiv 

törvényeknek, a társadalmi fejlődés feltételeinek figyelembe vételével 

történik. 

Az erkölcsös cselekvés gyakoroltatása biztositja a magatartási 

készségek, szokások kialakitását, rögzitését, és azt, hogy az erköl-

csi elvek a gyakorlatban érvényesithetők legyenek. 

A magatartás vizsgálatakor a magatartásban megmutatkozó tenden-

ciákra kell figyelmet forditani. E tendenciák alakulása rámutat az 

ösztönzők szerepére. Tehát az erkölcsi magatartás kialakulása azalap-

jául szolgáló erkölcsi szükségletek segitségével vezet a jellem for-

málódásáig. Az erkölcsi szükségletek kialakulása, megszilárdulása a 

magatartás erkölcsi normákkal kapcsolatos viszonyában jut kifejezésre. 

Ehhez megfelelő adatokat szolgáltatott a tanulók együttmüködést igény-

lő közös tevékenysége. Az ilyen helyzetben ugyanis a megoldandó fela- 
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datok olyan erkölcsi zöVetelmények elé állitják a gyermekeket, amelyek 

erkölcsi szükségletként érvényesülve a gyakorlás során a személyiség-

ben is domináns vonásként jelentkeznek, s ezzel nemcsak a gyermek sa-

ját magatartásának vezető motivumaivá válnak, hanem a környezet ilyen 

irányu cselekvését is megkövetelik. Az ilyen cselekvési helyzet jól 

mutatja az objektiv és szubjektiv követelményekkel szembeni pozitiv 

vagy negativ viszonyt, azaz az erkölcsi orientáltság általános jellem-

zőit. 

Végezetül megállapitható, hogy a tanári tudatositó tevékenység 

az osztályban nem maradt eredmény nélkül. A kollektiva érdekében vég-

zett munka erkölcsi követelményének tudatosulása, beépülése, belső  

szükségletté válása a tanulók megnyilvánulásaiból kitünik. 

5. A második vizsgálat adatainak összegezése 

r.egállapitható, hogy hasonlóan az első vizsgálathoz, a fogalmak 

érettségi szintje jónak mondható. Nagy szerepet játszanak a megitélé-

sekben az erkölcsi érzelmek, melyek az egyén viszonyulásmódjának, te-

vékenységének emocionális összetevői. A meggyőződés kialakitásában 

is nagy szerepük van. 

A társadalom által elfogadott erkölcsi elvek, formák tudatos el-

sajátitása, illetve a nevelés során kialakul az emberben az önérté-

kelés képessége, melynek segitségével saját tetteit, tulajdonságait 

megfelelő módon értékelni tudja. Szinte minden fogalomnál megjelenik 

az identifikáció / azonosulás/ motivumként. Az élő példakép minden-

nap észlelhető hatása nagyerejü. 

A fogalomzavar olyan helytelen itéleteket mutat, amelyek külső 

jegyek, illetve hangzásbeli hasonlóság alapján születtek. Pl.akarat- 
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erő - akaratos. Sok esetben csak bizonyos érintkezési felület van a 

fogalom és az azt rokonszenvessé vagy ellenszenvessé tcvó motivumok 

között. 

Szólni kell még a másodlagos motivumokról, amelyek ugyan nem 

kerülnek a helytelen itéletek szférájába, de nem elsődlegesen megha-

tározó tartalmi jegyek alapján értelmezik a fogalmat. Ezekben az ese-

tekben a lényeglátás szenved csorbát. 

Az erkölcsi itélőképességet vizsgálta a fogalmak rokonszenves 

vagy ellenszenves kategóriába való besorolása. Az erkölcsi itélőké-

pesség, morális gondolkodás szintje tükröződik a miért kérdésre fele-

lő indokolásokban. A legfejlettebb szinvonalu erkölcsi itélőképesség 

tükrözői azok a válaszok, melyek közösségi vonásokat, szociális mo-

tivumokat jelölnek meg. Alacsonyabb szintüek azok a válaszok, ame-

lyek értet mi,  külső  tulajdonságokat emlitenek. 

Az erkölcsi arculatot jól jellemezhetjük a tanulóban kialakult 

erkölcsi eszménnyel, ha az magatartásának aktiv befolyásoló tényező-

jévé vált. Az eszmény a személyiség erkölcsi itéletének szubjektiv 

tényezője, serkentő ereje, kifejezi céljait és törekvéseit, s ugyan-

akkor a személyiség egyéni fejlődésének, önkifejlődésének mozgatója. 

A serdülők erkölcsi eszményének kialakulása nem szóbeliségre, 

hanem eleven viszonyulások gyakorlatára, a társadalmi tevékenység-

re épül. 

A társadalom eszményeit ne csak megismerje és megértse az ifju, ha- 

nem ezek szükségletévé váljanak, meghatározzák viselkedését. 

Csak a gyermekközösség igazi öntevékenysége biztositja a szemé-

lyiség aktiv szerepét, és ezL:ltal a közösség aktiv hatását az illető 

személyiségre. A kollektiv értékelés hatékonysága, a közvélemény ereje 

közvetlenül függ attól, hogy a közösségi élet milyen érdekes, mennyire 
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fontos a gyermek számára. 

Az erkölcsi nevelés gyakorlati célja az erkölcsös magatartás ki-

alakitása. Ez csak akkor lehet sikeres, ha ismerjük a magatartást ala-

kitó tényezők, a tudatositás hatékonyságát. Erkölcsi kérdéssé csak ak-

kor válhatnak az egyén számára cselekedeteinek következményei, ha tu- 

datában van azok társadalmi jelentőségének. Ehhez az szükséges, hogy 

magatartása tudatosan és meggyőződéssel vallott erkölcsi normarendszer-

re támaszkodjék. 

A szituációkba való beleélés, az azonosulás a tanulóknál megfi-

gyelhető. Az erkölcsileg helyes cselekedet mozgatója a meggyőződés, bi-

zonyos esetekben viszont a szokás vagy a pillanatnyi hatások. Az erköl-

csi szituációkban való megnyilatkozáá /akár képzelt, akár tényleges / 

az erkölcsi fogalomismeretre támaszkodik, az erkölcsi itéletek, illetve 

a morális magatartás szinvonalába.n fejeződik  ki. 

Az egyes osztályok erkölcsi fogalmainak feltárásában világosan 

tükröződik a minőségi különbség, ami az itélőképesség és a morális gon-

dolkodás fejlettsége tekintetében fennáll. / 7. 8. osztályosok között/ 

Az erkölcsi fogalmak, normák tudatositását az erkölcsi gyakorlatból 

kiindulva kell végezni. Elképzelhetetlen, hogy alapos fo.almi és norma-

ismeret nélkül az erkölcsi itélőképesség, a morális gondolkodás és a 

cselekvőképesség magas szinvonala elérhető legyen. 
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IV. MEGÁLLAPITÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK 

A vizsgálat tényanyagának bemutatása után röviden összefoglalom 

a tapasztaltakat. A vizsgálatban a tanulók a legjobb tudásuk szerint 

vettek részt, komolyan kezelték a kérdéseket, véleményüket irásban és 

szóban is őszintén fejezték ki. 

A szilárd erkölcsi itéletek megfogalmazásában minden kétséget ki-

záróan fellelhető az oszt2lyfőnöki, nevelői munka. Az emberi önérzet 

felkeltésével érhető el, hogy a tanulók önként vállalják az erkölcsi 

alapelvekkel szabályozott magatartást. Az osztályfőnökök, szaktaná-

rok feladata, hogy minél pontosabb erkölcsi fogalomismeretet alakit-

sanak ki, különös tekintettel a közösségi tulajdonságokra. rontos , 

hogy a tanulók ezeket a fogalmakat, teljes egészükben magukévá te-

gyék, tehát a fogalmak értettségi szintje megfelelő legyen. 

A pszichológusok szerint ebben az időben kezdődik meg, illetve megy 

végbe a tanulók öntudatának intenziv kibontakozása, intellektusuk fej-

lődése, törekvésük a társakkal való megfelelő érintkezésre, annak a 

vágyuknak a kifejeződése, hogy méltó helyet foglaljanak el a velük 

egykoruak között. A lélektani kutatások azt mutatják, hogy a serdü- 

lők többre értékelik más emberek tulajdonságait, mint saját magukét. 

Ez az önismeréshez vezet, annak forrásául szolgál. 

A serdülökor kezdetén fontos, hogy a gyerekek számára megteremt-

sük a lehetőséget a társadalmilag hasznos munka végzésére, amine'.: lát-

ják jelentőségét, konkrét eredményét. A tanulók társaaami érdeklődő-

sének kibontakozása a családban is, az iskolai oktatás-nevelés folya-

mán is, a sajtó, a rádió, a tv hatására is folyik, de alapformája és 

mindennek a visszatükröződése a kollektiv tevékenység. 
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A kisebb közösségek, amelyekbe a gyermek tartozik, befolyásolják 

a fejlődő egyéniség értékelő állásfoglalását, viselkedését, azt, hogy 

mit tekint Pontosnak, milyen normákat ismer el, milyen értékelő meg-

nyilvánulásokat követ. 

Szocialista pedagógiánk a közösségi ember kialakitására törekszik. 

A közösség kibontakozása és megszilárditása érdekében fejleszteni kell 

módszerbeli eljárásainkat, hatéKonyabbá tenni pedagógiákat, s körülte-

kintőbben kell megszervezni a sokoldalu nevelőmunkát a közösségben. 

Ha kialakulnak a domináló magatartási motivumok, ezek tulajdon-

képpen a személyiség irányultságát adják. Az irányultság meghatározza 

az egyé_.nek az emberekhez, önmagához, a világhoz, a közösséghez, a 

munkatevékenységhez való viszonyát. Az etikai szempontból érté t es i-

rányultság a társadalmi-közösségi jellemzők, illetve motivumok sze- 

mélyiségben való dominanciája. Ha ezek a gyermek számára vezető mo-

tivummá válnak, ugy az összes többi motivum ennek alárendelődik, azaz 

megmutatkozik a személyiség erkölcsi szilárdsága. Ha a társadalmi el-

várások motivációs jelentőséget kapnak, akkor a magatartás determinán-

saivá válnak. 12-14 éves korban a társadalmi elvárások motivációs je-

lentősége igen nagy. fia a serdülő magáévá teszi az erkölcsi követel-

ményeket, jó emocionális közérzetet csak akkor ér el, ha a magatartás-

forma is ezekkel adekvát. 

A pedagógus személyes példája igen fontos a tanulók erkölcsi in-

tellektusának fejlesztésében. Az a pedagógus, aki összefüggő és ellent-

mondás nélküli rendszerben itél, és értékeli tanitványait, módot nyujt 

arra, hogy tanitványai is megtegyék észrevételeiket az osztályközös-

ségben a köz javát szolgálva. 

A nevelés folyamatában sokszor szükséges, hogy koncentráltan, 
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kész formában adjuk át a tanulóknak a felhalmozott viselkedési tapasz-

talatokat, reprodukáljunk egy konkrét viselkedési mintát, vagy feli-

dézzük a viselkedés eszményi modeljét. mindez fejleszti az intellek-

tust, az érzelmeket, igényt kelt az eszmény utánzásra. 

Az erkölcsi ismeretek szintjét, határait nem mutatja meg világo-

san az, hogy a tanuló gyakran használja-e. Ezek az ismeretek lehetnek 

felezinesek, esetleg gyerekesek. Igy tehát az egyszerünek tartott er-

kölcsi fogalmakat sem szabad oly módon ismertnek elfogadni, hogy azzal 

már nincs semmi tennivaló. Ugyanakkor - jóllehet - a ritkábban hasz - 

nált fogalmak tartalmilag ismertek. A cél, hogy a megértés és alkal-

mazás biztonsága mind tökéletesebb legyen. 

Az erkölcsi fogalamakat a tanulók életkori szintjének megfelelően 

kell elébük tárni. Az áll hozzájuk a legközelebb, amelyet a mindennapi 

élet során tapasztalnak. A 8. osztályosok a fogalmakat sokkal inkább 

társadalmi vonatkozásban használják, azaz a közösségre irányulás ten-

denciája jelentkezik. 

Az erkölcsi tudatosság szinvonala, az értékorientációk, a maga-

tartás erkölcsi orientáltsága összefüggnek, egymásra épülnek. A szo-

ciális magatartás területén kialakult beállitottságok az egyénnek 

és társadalmi környezetének - az erkölcsi tudatosságon keresztül - 

a személyiségben megbatározott általánositott kapcsolatait tükrözik. 

Az erkölcsi tudatosság erkölcsi itéletek azinvonalában való meg-

nyilvánulása az erkölcsi tudatosság és magatartás összefüggései felé 

mutat. Mindez feltételezi olyan személyiség-komponensek kialakulását 

amelyek magatartás szabályozó hatással birnak az adott szituációkban. 

A személyiség és a magatartás erkölcsi szilárdsága feltételezi 

tehát olyan szilárd személyiség-komponensek kialakulását, mint a 
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jellem, meggyőződés, irányultság, beállitódás, motivum és szükséglet. 

A jellem foglalja magában a személyiség erkölcsi szilárdságát bizto-

sitó determinánsokat, s mint ilyen, a szükségletekre vezethető vissza, 

azaz erkölcsi-társadalmi ösztönzők együtteseinek egymásra épültségére. 

Az, hogy adott esetben a cselekvési irány hogyan alakul döntően az 

objektiv hatásokat tükröző szubjektiv személyiségbeli ösztönző hatást 

kiváltó szükségletekre épül. Ez idézi elő a cselekvési készenlétet. 

Az erkölcsi normáknak megfelelő magatartás szükséglete magában 

foglalja a meghatározott társadalmi elvárásoknak a magatartás belső  

feltételeivé válását. A vizsgálat eredményei arra utalnak, hogy biz- 

tositani kell a tanulók erkölcsi tapasztalatszerzési lehetőségeit, és 

gondoskodni kell ezen elemek személyiségbe történő beépüléséről. Ez 

azt is jelenti, hogy az erkölcsi tapasztalatszerzés hatásossága, ha-

tásfoka attól is függ, hogy megfelelő, intenziv erkölcsi tudatositás 

támasztja-e alá. 

Az erkölcsi tudatosság a magatartást tartósan meghatározó sze-

mélyiség-komponensek alakitásán keresztül hat a magatartásra, azaz az 

erkölcsi szükségletek alakitásával, az ellentétes hatásu ösztönzők 

visszafejlesztésével a különféle cselekvési helyzetben is tartósan 

érvényesülő orientációt hoz létre. 

Tehát az erkölcsi tudatosság fejlesztése a magatartás erkölcsi 

szilárdságának kialakitásához és megerősitéséhez hozzájárul. 

A vizsgálat tárgyává tett erkölcsi fogalmak és magatartásformák 

igazolni látszanak, hogy az általánosan használt erkölcsi fogalmakat 

többségükben helyesen alkalmazták, erkölcsi itéleteik a kivánatos 

mértéket megütik, a magatartásban megnyilvánuló erkölcsi szilárd-

ság kedvező  képet mutat. Mindez a mikrokörnyezetnek, családnak, is- 
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kolának tulajdonitható, amelyben a gyermek a spontán és a tudatosan 

kapott benyomások érzelmi következményeit éli, és gondolatvilágában 

állandósulnak a személyiségét kialakitó mozzanatok. 

A felmérések tartalma arra hivta fel a figyelmet, hogy pedagó-

giai és pszichológiai tényezők figyelembe vételével kell gondot for-

ditani a tudatos, szocialista tartalmu moralitás kialakitására. 

A további vizsgálatokhoz felvethető kérdések: 

1. Az otthoni környezet, a szülők elvárásai milyen mértékben segitik 

a helyes erkölcsi itéletek kialakitását? 

2. A családtagok " motiváltságának " hatása a gyermek személyiségé-

nek fejlődésére. 

3. A tanárok értékelő megnyilvánulásai hogyan serkentik a növendéket? 

4. A különböző temperamentumu tanulók hogyan viselkednek az egyes 

problémahelyzetekben? 

Dolgozatomban nem törekedhettem teljességre, csupán az adott problé-

ma néhány kérdéskörét tettem vizsgálat tárgyává. A jelenlegi három 

iskola 7. 8. osztályosaira irányuló kutatás előrevetiti egy szélesebb-

körü intenziv és sokrétü vizsgálatnak lehetőségét, amely a tényezők 

tervezerü változtatásával további uj eredményeket tárhat fel. 
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1.sz. mell. 

Az első vizsgálatban részt vevők osztály és nem szerinti 

megoszlásának számszerü és %-os összesitése. 

'A' iskola 

7.a 	. 7.b 8. 0 _%_ 

Kérdőivek 

száma 26 22 29 77 loo 

Fiuk 17 12 17 46 6o 

Lányok 9 lo 12 31 4o 

'B' iskola 

7.a 7.b 8.a 8.b Ö 

Kérdőivek 

száma 22 26 26 27 lol loo 

Fiuk lo 9 13 12 44 44 

Lányok 12 17 13 15 57 56 

Osszlétszám: 

Kérdőivek 

száma 	178 	loo 

Fiuk 	90 	51 

Lányok 	88 	49 



7.b 	8. 	Ö  

28 	22 	82 	loo 

16 	14 	47 	57 

12 	8 	35 	43 

7.c 	7.d 	8.a 	8.b 

27 	24 	21 	2o 

14 	15 	12 	11 

13 	9 	9 	9 

8.c 8.d Ö 

23 21 182 loo 

14 11 lo3 57 

9 lo 79 43 

8.a 	8.b 	Ö 	% 
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2.sz. mell. 

A második vizsgálatban részt vevők osztály és nem szerinti 

megoszlásának számszerű és %-os összesitése. 

'A' iskola 

7.a  

Kérdőivek 

száma 32 

Fiuk 17 

Lányok 15 

'B' iskola 

7.a 7.b 

Kérdőivek 

száma 24 22 

Fiuk 15 11 

Lányok 9 11 

'C' iskola 

7.a 7.b 

Kérdőivek 

száma 22 26 

Fiuk 12 15 

Lányok lo 11 

28 	27 	lo3 	loo 

17 	15 	59 	57 

11 	12 	44 	43 

Összlétszám:  

Kérdőivek 

száma 	367 	loo 

Fiuk 	2o9 	57 

Lányok 	158 	43 
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3.sz. msll. 

Erkölcsi fogalmak gyakorisági sora 

Sorsz. Fogalom Ö F L R% 
1. segitőkész 121 48 73 68 

2. szorgalmas ll0 30 8o 62 

3. igazságos 82 42 40 46 

4. rendes 8o 42 38 45 

5. jó barát 70 48 22 39 

6. őszinte 68 31 37 38 

7. tiszta 6o 21 39 34 

8. egyenes 6o 3o 3o 34 

9. jószivü 56 2o 36 31 

lo. jókedvü 56 28 28 31 

11. törekvő 52 22 3o 29 

12.  ügyes 44 16 28 25 

13.  dolgos 42 2o 22 24 

14. szemtelen 4o 22 18 23 

15. a közösségert dolg. 4o 18 22 23 

16. bátor 37 30 7 21 

17. becsületes 37 18 19 21 

18. kitartó 35 2o 15 2o 

19. kötelességtudó 34 28 6 19 

2o. tisztességes 34 18 16 19 

21. közösségért áldozatot 

hozó 32 lo 22 18 

22. szerény 32 lo 22 18 

23. viccelődő 28 16 12 16 

24. tevékeny 28 lo 18 16 

25. fegyelmezetlen 28 17 11 16 

26. udvarias 26 9 17 15 

27. nagyszáju 22 8 14 12 

28. megbizható 22 12 l0 12 

29. békeszerető 2o 8 12 11 
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Sorsz. Fogalom Ö F L R% 

3o. barátságos  2o 9 11 11 

31. dicsekvő 2o 12 8 11 

32. vidám 2o 14 6 11 

33. meggondolt  18 11 7 lo 

34. együttérző 18 7 11 lo 

35. hüséges 18 8 lo lo 

36. hős 17 14 3 9 

37. igazmondó 17 8 9 9 

38. lusta 16 7 9 9 

39. aktiv 16 8 8 9 

4o. pontos 16 l0 6 9 

41. szavahihető 16 9 7 9 

42. rendetlen 16 6 lo 9 

43. engedelmes 16 8 8 9 

44. hálátlan 15 7 8 8 

45. árulkodó 14 3 11 8 

46. jóhiszemü 13 8 5 7 

47. hálás 13 3 lo 7 

48. lelkiismeretes 12 6 6 7 

49. feltünni vágyó 12 3 4 7 

5o. beszédes 12 2 lo 7 

51. hazudozó 11 3 8 6 

52. olvasott 11 4 7 6 

53. szeretetre méltó lo 4 6 6 

54. játékos lo 6 4 6 

55. önző lo 6 4 6 

56. hencegő 9 4 5 5 

57. 'önzetlen 9 4 5 5 

58. csinos 9 8 1 5 

59. tisztelettudó 9 7 2 5 

6o. mindenkit lenéz 9 5 4 5 

61. kritikus 9 5 4 5 
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Sorsz. Fogalom Ö F L R% 

62. beilleszkedő 9 6 3 5 

63. senkit nem becsül 9 3 6 5 

64. társaságkedvelő 8 4 4 4 

65. hősködő 8 7 1 4 

66. irigy 8 2 6 4 

67. tiszteli 	t,.rsait 8 4 4 4 

68. ápolt 8 2 6 4 

69. jó szervező 8 3 5 4 

7o. gondos 8 2 6 4 

71. goromba 8 3 5 4 

72. hanyag 7 - 7 4 

73. anyagias 7 3 4 4 

74. megbizhatatlan 7 5 2 4 

75. pletykás 7 1 6 4 

76. befolyásolható 7 4 3 4 

77. hangadó 7 2 5 4 

78. kötelességtudó 7 3 4 4 

79. erőszakos 7 4 3 4 

80. makacs 7 2 5 4 

81. tolakodó 6 1 5 4 

82. nagyképü 6 5 1 4 

83. beképzelt 6 3 3 4 

84. figyelmes 6 2 4 4 

85. szellemes 6 5 1 4 

86. jóindulatu 6 2 4 4 

87. csendes 6 - 6 4 

88. ravasz 6 5 1 4 

89. önfeláldozó 6 3 3 4 

9o. tekintélyes 6 4 2 4 

91. öntudatos 6 3 3 4 

92. törekvő 6 5 1 4 

93. figyelmetlen  5 5 - 3 
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Sorsz. Fogalom Ö F L R% 

94. türelmes 5 2 3 3 
95. alkalmazkodó 5 3 2 3 
96. érdeklődő 5 5 - 3 
97. illedelmes 5 - 5 3 
98. fegyelmezett 5 1 4 3 

99. tisztességtudó 5 2 3 3 
loo. erélyes 5 - 5 3 
lol. erényes 5 1 4 3 
1o2. mogorva 5 2 3 3 

lo3. piszkálódó 5 1 4 3 

1o4. engedékeny 5 2 3 3 
1o5. önkritikus 5 4 1 3 

lo6. júl nevelt 4 1 3 3 
lo7. óvatos 4 2 2 3 
1o8. koravén 4 3 1 3 
1o9. sértődékeny 4 2 2 3 
llo. bizalmas 4 - 4 3 
111. önérzetes 4 3 1 3 
112. buta 4 3 1 3 

113. komolytalan 4 - 4 3 

114. könnyelmü 4 2 2 3 

115. csufolkodó 4 1 3 3 

116. fecsegő 4 1 3 3 
117. engedetlen 4 1 3 3 

118. harcias 4 3 1 3 

119. gyáva 4 2 2 3 
12o. magabiztos 4 1 3 3 

121. tettre kész 3 3 - 2 

122. hazaszerető 3 1 2 3 

123. állhatatos 3 1 2 2 

124. félénk 3 2 1 2 

125. nyilt 3 3 - 2 

126. munkakerülő 3 2 1 2 

127. igazságtalan 3 2 1 2 
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Sorsz. Fogalom Ö F L R% 

128. füllentős 3 3 - 2 

129. szájhős 3 - 3 2 

13o. fürge 3 1 2 2 

131. gyanakvó 3 2 1 2 

132. kényes 3 - 3 2 

133. divatozó 3 - 3 2 

134. félénk 3 1 2 2 

135. komoly 2 1 1 2 

136. bamba 2 2 - 2 

137. szolgálatkész 2 1 1 2 

138. erős akaratu 2 2 - 2 

139. nagyszáju 2 - 2 2 

14o. kapzsi 2 1 1 2 

141. határpzptt 2 2 - 2 

142. nyugtalan 2 1 1 2 

143. törtető 2 2 - 2 

144. értelmes 2 1 1 2 

145. nyugodt 2 1 1 2 

146. megértő 2 - 2 2 

147. jótékony 2 - 2 2 

148. jó kedélyü 2 2 - 2 

149. feledékeny 2 - 2 2 

15o. szófogadó 1 - 1 1 

151.  haragos 1 1 - 1 

152.  felületes 1 - 1 1 

153.  csökönyös 1 - 1 1 

154.  készséges 1 1 1 

155.  szelid 1 - 1 1 

156.  durva 1 1 - 1 

157.  példakép 1 1 - 1 

158.  szókimondó 1 - 1 1 

159.  jó tanácsot adó 1 - 1 1 

16o. talpraesett 1 1 - 1 
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Ö F L Ö% 

1 

1 

1 

- 

- 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 1 - 1 

1 1 - 1 

1 1 - 1 

1 - 1 1 

1 - 1 1 

1 1 - 1 

1 - 1 1 

1 - 1 1 

1 - 1 1 

1 - 1 1 

1 1 - 1 

1 1 1 

1 - 1 1 

1 1 - 1 

1 - 1 1 

1 - 1 1 

1 - 1 1 

1 - 1 1 

1 1 - 1 

1 1 - 1 

1 - 1 1 

1 1 - 1 

1 - 1 1 

1 1 - 1 

1 1 - 1 

1 - 1 1 

1 - 1 1 

1 1 - 1 

1 1 - 1 

1 1 - 1 

1 1 - 1 

Sorsz. 	Fogalom 

161. jó hirü 

162. bizalmat keltő 

163. jólelkü 

164. leleményes 

165. hősies 

166. szives 

167. ápolt 

168. gunyolódó 

169. lelkes 

	

17o. 	nagyravágyó 

171. csaló 

172. együttérző 

173. érzékeny 

174. kétszinü 

175. kényes 

176. felvágós 

177. kötekedő 

178. modortalan 

	

179v 	önkritikája nincs 

180. szájaskodó 

181. fius 

182. tárgyilagos 

183. hallgatag 

184. hangoskodó 

185. elfogulatlan 

186. igyekvő 

187. következetes 

188. gyerekes 

189. tisztességes 

	

19o. 	gondatlan 

191. vitatkozó 

192. megfontolt 

193. bizalmatlan 

194. zárkózott 
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Sorsz. Fogalom Ö F L R% 

195.  büszke 1 - 1 1 

196.  szolid 1 1 - 1 

197.  jó emberismerő 1 1 - 1 

198.  jópofa 1 1 - 1 

199.  karrierista 1 - 1 1 

2oo. szenvedélyes 1 - 1 1 

2o1. huzakodó 1 - 1 1 

2o2. izléssel öltözik 1 - 1 1 

2o3. müvelt 1 - 1 1 

2o4. vasakaratu 1 1 - 1 

. 
 Jelölések: 

Ö= az összes gyermek dolgozatában hányszor fordul  elő  a 

fogalom; 

F= hányszor használták a fiuk a fogalmat; 

L= hányszor használták a lányok a fogalmat; 

R= relativ gyakoriság kerekitett %-ban. 
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4.sz. mell. 

Kérdőiv 

/ 1. felmérés / 

Az iskola neves 

Név: 	 Osztály: 

1. Ird le egy álményedet, amikor valakit alkalmazkodónak tartottál! 

2. Ird le egy élményedet, amikor valakit bátornak tartottál! 

3. Ird le egy élményedet, amikor valakit hazaszeretőnek tartottál! 

4. Ird le egy élményedet, amikor valakit kötelességtudóak tartottál! 

5. Ird le egy élményedet, amikor valakit igazságosnak tartottál! 
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5. sz. mell. 

Kérdőiv 

/ 2. felmérős/ 

1. Az alább felsorolt tulajdonságok közül válszd ki a rokonszenves, 

illetve ellenszenves tulajdonságokat! E tulajdonságok 1-18-ig 

számozva vannak. Ird két külön oszlopba a rokonszenves, illetve 

ellenszenves tulajdonságok számait! A számodra legrokonszenveseb- 

bel, illetve a legellenszenvesebbel kezdd! 

1. aktivitás 	lo. önfeláldozás 

2. engedelmesség 11. kötelességtudás 

3. békességszeretet 12. akaraterő 

4. belenyugvás 13. közösségi érzés 

5. segitőkészség 14. hiuság 

6. erőszakosság 15. öntudatosság 

7. zárkózottság 16. szerénység 

8. alkalmazkodás 17. céltudatosság 

9. igazságosság 18. önállóság 

2. A neked legrokonszenvesebb, illetve legellenszenvesebb tulajdon-

ságot indokold! 

3. Milyen vonások jellemzik a szocialista embert? / Minden jellem-

vonást külön sorba irj! / 
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4. Mit jelent számodra a szocialista hazaszeretet? 

5. Ird le a véleményedet az alábbi történetről! 

Három barát elvállalta, hogy regit a tsz-ben paprikát szedni. 

Az volt a tervük, hogy együtt dolgoznak hat napig. Napi öt óra 

volt a munkaidö. Jóska a hat napot végigdolgozta. Pista is ezt 

tette volna, de az egyik napon rosszul lett, és két órai mun-

ka után hazament. A következő napon ismét munkába állt. Péter 

az utolsó napon hiányzott, elment fürödni. Mi a véleményed el-

járásukról, viselkedésükről, és hogyan osztanád el a fizetsé-

get köztük? 

6. Mi a véleményed az alábbi történetről? 

Uttörőcsapatod őrsei vetélkednek. A legszebb naplót készitő 

őrs jutalomkiránduláson vesz részt. Mindenki lelkesen dolgo-

zik, nagy az izgalom. Az egyik őrs a beadási határidő előtti 

napon nem találja a már kész naplót uját. Egyedül te tudod, ki 

vette el a naplót, véletlenül megláttad a barátodnál. Mit 

tennél? 
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