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e v e z e t é s 

Az elmúlt évek hazai politikai, tudományos ós kul-

túré? is fórumai növekvő figyelemmel elemezték az oktatás-

ügy helyzetét, továbbfejlesztésének feladatait. Az elemzé-

sekben rendkivül nagy hangsullyai fogalmazódott meg az a 

társadalmi elvárás, hogy az iskolának jól felkészült, szi-

lárd ismeretekkel rendelkező, a szűkebb ás tágabb környezet 

eseményei iránt érdeklődő, a problémák megoldásában aktivan 

közremüködd, - a tudományos fejlődéssel együtt megujhódni ké-

pes tanulókat kell padjaiból kibocsátania. 

Az iskola iránti társadalmi elvárások növekedésével 

párhuzamosan fogalmazódott meg annak szükségessége, hogy 

olyan - a jelenlegi iskolai oktF.támunka hatékonyságát fel-

táró - vizsgálati módszereket ke11 kidolgozni, amelyek meg-

bizható visszajelzést adnak az iemeretelsajátitás mélységé-

r51, az elsajátitott ismeretek flexibilis alkalmazásáról. 

A József Attila  Tudományegyetem Pedagógiai Tanszéke 

országosan is kiemelkedő szerepest vállait magára a tudás-

szintmérés módszereinek, eszközeinek a kidolgozásában. 

Szerencsésnek vallhatom magam,  hogy 1976 és 1979 

között a Pedagógiai Tanszék  pedagógia  szakos levelező hall-

gatójaként betekintést nyerhettEm ezekbe a kutatásokba. 

Munkaköröm /a Csongrád megyei Népi Ellenőrzési Bizottság el-

nökhelyettese/ látszólag csak közvetve all  kapcsolatban az 

iskolai nevelés és oktatás kérdéseivel, de tevékenységünk 

során gyakran kell közmüvelddési ás kózöktatáspolitikai kér- 

désekben áliástfoglalnunk. 



A közelmúltban több olyan megyei helyzetelemzést végeztünk, 

amelyek egyértelműen igazolták, hogy feladatkörünk eredmé-

nyes ellátásához nélkülözhetetlen a korszerű pedagógiai m0-

veltség. Az elmúlt években vizsgáltuk: 

- a Közmüvelődéspo r_itikai határozat egyes pontjainak vég- 

rehajtását, 

- az általános iskolák taneszközökkel való ellátottságának 

a szinvonelat, 

a szakmunkásképzés helyzetét Csongrád megyében, 

- a megnövekedett gyermekkoros4tályok iskolábalépésének 

feltételeit, 

- a tanyai Iskolák megszüntetésének helyzetét, a  körzeti  

iskolák kialakitésát, 	. 

- az egyetemi és főiskolai tanulóifjúság diákotthoni elhe-

lyezését, a hallgatók órabeosztását stb. 

A vizsgálatok mellett gondoskodnunk kell a népi el-

lenőrök felkészitéséről, a vizsgálati és ellenőrzési prog-

ramok összeéllitésáról, Természetesen munkánkat párt- és 

kormányhatározatok alapján végezzük, s annak középpontjában 

a különböző szinten hozott rendeletek végrehajtási szinvone-

lának az ellenőrzése áll, de tapasztalataink szerint a vize-

gálatok eredményességét, konkrétságát alapvetően befolyásol- 

• hatja az, hogy az ellenőrzési program valóban a leglényege-

sebb területeket fogta-e át, s számolt e valamennyi olyan 

tényezővel, amely - esetleg eltérő fokon, de - befolyásolta 

a vizsgált egység tevékenységének eredményességét. 



-Vizsgálataink közel felésnél egyetemi és főiskolai  

hallgatók is segitik munkánkat. Részvételüket nevelési 

szempontból is fontosnak tartjuk„ hiszen megszerzett elmé-

leti ismereteiket kamatoztathatjuk az ellenőrzés során,rnás-

részt olyan gyakorlati tapasztalatokat nyerhetnek, amelyek  

kedvezően befolyásolhatják, jól kiegészi t ik a felsőoktatási  

intézményben szerzett ismereteiket. A Pedagógiai Tanszék  

hallgatójaként elsősorban a perranens nevelés gondolata, a  

permanens művelődés problematikája ragadta meg figyelmemet.  

A témához közel álló /elsősorbar: a Közmüvelődéspoli.tikai  

határozat végrehajtásával és a ezakrnunkaeképzés helyzetével  

foglalkozó/ vizsgálataink érdekes adatokat, tendenciákat  

tártak fel.  

A fizikai dolgozó fiatalok körében végzett felméré-  

seink eredményeit a vállalati vezetők érdeklődéssel vették  

tudomásul, mert ilyen tárgyú áp ily en m lységü tapasztala-

taik nem voltak. A vizsgálatok időszakában több vállalat  

KISZ-szervezete, valamint a meg ~~ei főügyészség is jelezte,  

hogy tapasztalatainkat  szeretné  hasznosi l: ani.  

Disszertációmban adatok iás tények birtokában kisére-

lem meg bemutatni, hogy a permanens müve'Odés igénye milyen  

mértékben van jelen és hogyan ragadható meg a fizikai munka-

körben dolgozó fiatalok körében„  

Megitélésem szerint a feltárt adatok hasznos adalé-

kokkal szolgálnak a különböző iekolai végzettségü fizikai  

dolgozó fiatalok művelődési szokásáról, igényérŰl, a szabad  

idő eltöltésének sajátosságairól és a művelődési igényt befo-

lyásoló leglényegesebb tényezűkrül.  



II. A dolgozat térgya, célja, az alkalmazott vizsgálati 

módszerek 

Dolgozatunkban a fizikai munkakörben /művezetőként , 

szakmunkásként, betanitott és segédmunkásként/ a termelés-

ben közvetlenül résztvevő 18-36 4v közötti fiatalok rüve-

lödési tevékenységének elemzésére vállalkozunk. A téma tu-

dományos megközelitését napjainkban  különösen fontos kér-

désnek tekintjük. Fontos e kérdésnek a vizsgálata mert: 

a;/' Az örvendetesen gazdagodó hazai szociológiai irodalom 

elsősorban a munkásosztálynak a társadalmi strukturá-

ban  elfoglalt helyét, feladatait, az alkalmazási minő-

ségben bekövetkező változásak jellemzőit vizsgálta. 

E nagy témakörön belül egyrészt az értelmiségivé válás 

folyamatával kapcsolatos kutatásoknak alakult ki vi-

szonylag gazdag irodalma. A kutatások másik - témánk 

szempontjából jelentős - vonulatát azok a publikációk 

és művek képezik, amelyek ti munkásosztály utánpótlása, 

ezakmastruktura szerinti változása kérdéseivel foglal-

koznak. Megi télésünk szerint azonban hiányossága ezen 

utóbbi vizsgálatoknak, hogy az általános tendenciák 

megragadása mellett - bizonyára az anyagi eszközök és 

a kutatói létszám kötöttségei miatt - kevés figyelmet 

szentelnek a vizsgált minta művelődés-, illetve peda- 

gógiai szociológiai szempontú elemzésére. Ez a  hiányos-

ság azért is feitinö, mert sz utóbbi vizsgálati szem- 

pontok elhanyagolása esetén a rneg állapitások megmarad- 



nak a közhelyek szintjén. Pl.: 	azok a  parasztból lett 

munkások, akik életüket korábbi falusi környezetükben foly-

tatjuk, jobban megtartják a paraszti kultúra hagyományait. ,,)  

b./ A munkásosztály - és ezen belül a fiatalok - bármely 

tevékenysége /pi. munkavégzéssel kapcsolatos munkahelyi 

tevékenység, szebadidős tevékenységi formák/ elemzése-

kor elengedhetetlen annak vizsgálata, hogy; 

- az egyéni kvalifikációs szintnek megfelel-e s munka-

helyi tevékenység jellege; 	 . 

- a kvalifikációs szint é a  s végzett tevékenység disz-

krepanciája esetén a munkahelyi vezetés hogyan ki-

sérli meg /megkisér: i-egy ' ez egyéni képességek és a 

munkahelyi lehetőségek közötti szakadék áthidalását; 

-- ez üzemen belüli tényezők /pl. a beosztás, jövede4• 

lem/ és az üzemen kivül3. lehetőségek /p.l. lakóhely, 

családi állapot, iskolai, végzettség,/ hogyan befolyá-

solják a munkahelyi és szabadidős tevékenység ala-

kulását; 

- •a kialakult, szokásrendszerben rögzült tevékenysé- . 

gek tudatosult értéktartalma mennyiben felel meg a 

távlati egyéni és társadalmi céloknak; 

c./ Napjainkban az energiahordozók és nyersanyagok világ-

méretű árrobbanása negativ hatásait többek között  ügy 

tudjuk kivédeni, ha a hiányzó természeti kincseket ma-

gasabb műveltséggel, igényességgel és munkaszeretettel 

tudjuk pótolni. 



-d./ A tudományos-technikai forradalom kibontakoztatása a 

kelet-európai országokban - igy hazánkban is - az ed-

digieknél fokozottabban követeli meg az oktatási in-

tézményekben folyó oktató- nevelő munka szinvonalának 

emelését, a permanens önképzés szükségletének a kia-

lakitását. 

Dolgozatunkban a fiatal fizikai dolgozók müvelődési tevé-

kenységére ható tényezőket szeretnénk feltárni. Elsődleges 

célunk annak vizsgálata, hogy a tudományos-technikai for-

radal^m által kiváltott objektiv művelődési szükséglet ho-

gyan, milyen közvetitő tényezők szűrőjén ét hat a fiatal 

dolgozókra. A felmérés előkészitése, a kérdőivek kialakítá-

sa időszakában a következő vizsgálati hipotéziseket álli-

tottuk fel: 

1./ az eltérő iskolai végzettpég befolyásolhatja: 

- a fiatalok művelődési igényeit, 

- a permanens nevelés szükséglete tudatosultságának 

a szintjét, 	. 

- a munkahelyi közösségbe, való beilleszkedés lehető-

ségét és fokát, 

a végzett munkával való elégedettség szintjét, 

- az önképzés és továbbtanulás irányát és tartalmát, 

2./ Feltételeztük, hogy a munkán kívüli időben a tevékeny-

ségek sokfélesége jellemző a  megkérdezettek körére. 

Ugyanakkor  azonban ezen a sokféleségen belül kimutatha-

tóak lesznek; 



- az iskolai végzettséggel kapcsolatos eltérések, 

- a vizsgált csoport sajátos életkori igényeiből adó-

dó jellemzők,  

- bizonyos eltérésék a mindennapi tevékenységek és az 

értékesnek tartott, de különböző okok / akaratgyen- 

geség, motiváció - elégtelensége stb./ miatt csak 

végyként megfogalmazott tevékenységi forrnák között. 

3./ Előzetes elképzelésünk szerint a társadalmi aktivitás-

ban is valamilyen - formában érvényesülnie kell a művelt-

ségi szintek.különbözőségéből adódó eltérő közéleti ér-

deklődés és sikerélmény sajátosságainak. 

4./ Hipotéziseink negyedik csoportjába azokat a feltevése-

ket soroltuk be, amelyek szerint; 

- a szakmai érdeklődés befolyásolhatja az általános 

müvelődés iránti igényt, 

- a munkában hasznosithátó tudás növeli az önképzés 

iránti igényt, 

- a müvelődési igények és szándékok megvalósitásában 

az iskolai végzettségnek és az akarati tényezőknek 

meghatározó szerepe van, 

- ha a müvelődési szándék nem találkozik a megfelelő 

külső ösztönzéssel, akkor nem válik a szabadidős 

tevékenység alakulására komolyan ható motivációvá. 

II 1.  A vizsgált minta jellemzése  

Kérdőives vizsgálatunkba hat közepes nagyságú üzem 

/ HÓDGÉP, Porcelángyár, Egyetemi Tangazdaság, 



METRIPOND, CSOMIÉP, HÓDIK5T/ 547 dolgozóját vontuk be. Az 

547 dolgozótól 516 értékelhető kérdőivet kaptunk vissza. 

A mintában a férfiak és nők aránya /üzemen belüli arányuk-

nak megfelelően/ 5o-5o % volt. A minta életkori megoszlása 

a következő: 18-2o év közötti 

21-25 év közötti 

26-3o év közötti 

31-35 év közötti 

35 év feletti 

Az életkor szerinti csoportok kialakitásakor a ha-

zai szociológiai irodalom utmutat áseit vettük figyelembe,  

amely szerint: "Az életkor szerinti csoportositésnak lehe-

tőség szerint igazodnia kell az agyén társadalmi körülmé-

nyei tipikus megváltozósainak sajátos szakaszaihoz. Viszony-

lag talán a legkielégitőbbnek látszik a következő csoporto-

sités: -18, 18-21, 21-25, 25-35, 35-45, 45-55, 55-6o, 6o-. 

Ezt a csoportositést használta a KSH az un. 5o 000-

es reprezentatív felvételnél is, és ahol különös okok nem 

szólnak a módositás mellett, az összehasonlitás érdekében 

célszerű azt használni az•üzemi felvételekben is.... "2  

Vizsgált mintákban kétségtelenül jelentős számban 

szerepeltek 3o óv feletti szemólyeí< is, de megkérdezésüket 

fontosnak itéltük. A szakiradalom szerint nehéz egyértel-

műen meghatározni, hogy a személyiségre jellemző gondolko-

dás- és tevékenységrendszer melyik életkorban és hogyan vá-

lik dominánssá. 



Az azonban egyértelmű, hogy bizonyos fiziológiai és egyéb  

- az egyen anyagi függetlenségével, a munkán kivüli idő  

szabad felhasználásával összefüggő - feltételek szüksége-

sek ahhoz, hogy az érték- és normarendszer stabil elemei  

rögzülhessenek.  

Dolgozatunkban a fiatal fizikai dolgozók müvelődé-

si igényeinek elemzésére vállalkoztunk. Sajátos nehézséget  

jelent azonban az, hogy az életkori csoportok kialakitáse-

kor vizsgálatainkat nem szükithettük le a legfiatalabb kor- , 

osztályokra, mert abban az esetben /pl. ha csak 25 év alat-

ti korosztályt vizsgáltuk volna meg! nem tudtuk volna ér-

zékeltetoi a családalapitás, a.lakásteremtés időszakán tul-

jutott, ialkotóerejűk teljében levő fiatalok müv.elődési igé-  

nyeit.  

A mintában a különböző beosztású dolgozók megköze- -

litően az üzemen belüli arányaiknak megfelelően vettek  

részt. A minta megoszlása a•dolgozók beosztása szerint a kö-

vetkező volt:  

művezető  

szakmunkás 	5o %, 

betanitott és 

segédmunkás  45  ~~ °' .  

Flintánkban az iskolai végzettség szerinti megosz-

lás az iiparági statisztikákhoz viszonyitva kedvezőbb képet  

mutat. Az általános iskolai végzettséggel nem rendelkezett  

lo %, 8 általánost végzett 35 %, szakmunkásképzőt szintén  
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35 %,.középiskolai érettségivel pedig 20 	rendelkezett. 

Egyetemi vagy főiskolai végzettségü fizikai dolgozó nem 

volt a mintában. A mintaválasztás szempontja alapján /fi-

zikai munkakörben dolgozókat vontunk be a vizsgálatba/ 

érthető, hogy felsőfokú végzettségü nem szerepelt a vá-

laszolók között. 

Az érettségizettek aránya az országos átlagot /or-

szágos átlag 16 %/ 3  meghaladta. 

Az általános isköla 8 osztályát végzettek aránya 

/ide vannak besorolva a szakmunkásképző iskolát végzettek 

is/ szintén magasabb az országos átlagnál /országos átlag 

52 /0/. 

Mintánk a családi állapot szerint a következőkép-

pen oszlott meg: 

- nőtlen, hajadon 	24 %, 

- nős, férjezett 	46 %, 

- özvegy, elvált 	5 %, 

- külön él 	25 %. 

A családi állapotot azért vettük figyelembe, mert tapasz-

talataink szerint a családi állapot komolyan befolyásol-

hatja /elsősorban nőknél/ a müvelődési feltételeket és le-

hetőségeket, egyes esetekben konfliktust okozhat s külső 

ösztönző hatások és belső igényei. érvényesitésének /érvé-

nyesülésének/ folyamatában. 

A dolgozók lakóhely szerinti megoszlását is fontos 

mutatóként kezeltük. 



A minta lakóhely szerinti megoszlása: 

- városban lakik 	67 %, 

- nagyközségekben él 	15 %, 

- községekben lakik 	12 a, 

- kisebb településeken 

/tanyán/ él 	6 %.. 

• Adataink.a vizsgált mintában eltértet, az országos összkép-

től, hiszen a legtöbb szociológisí irás szerint a munkásság 

fele napjainkban falun 6l. 5  Az eltérés szerintünk két té-

nyezővel függhet össze: 

.a./ Napjainkban, a termelőszövetkezetek stabilizálódása • 

után, valamint az intenziv iparfejlesztésre való átté-

rés következtében lelassult a parasztságból a munkásság-

ba való cetlépés folyamata. • 

b./ A termelőszövetkezetek gépesítettsége megfelelően biz-

tositja az ipari jellegü szakmunkásképzésben résztvett 

falusi fiatalok többségének 4 foglalkoztatását, igy re-

ális választási alternativát kinél, illetve tesz lehe-

tővé, s ezáltal érzékenyen érinti egyes területeken a 

városi ipari üzemek szakmunkás utánpótlását. 

A lakóhely abból a szempontból is jelentős szerepet 

tölt be, hogy mintegy keretét alkotja a szabadidős tevékeny-

ségeknek. A lakóhelyet bizonyos értelemben olyan szűkebb köz-

vetlpn környezetnek is tekinthetjük, amely sajátos értékrend-

szerén keresztül megszüri a társadalmi hatásokat, az érték- 

orientációk kialakulását befolyásoló és végső soron a lehet- 
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-séges spontán vagy széndékos cselekvési, müvelődési formák 

rangsoroláséhoz vezet. 

A minta egésze érdekes képet mutat a jövedelmi vi-

szonyok alakulásáról is. Mintánkban az egy főre jutó havi 

jövedelem megoszlása: 

- 800 Ft. alatti 	1 %, 

- 8o1-l000 Ft 	3 %, 

- lcol-l2oo Ft. 	6 %, 

12o1-l400 Ft 	9 %, 

- 14o1 -1600 Ft 	7 %, 

- 16o1-1800 Ft 	lo %, 

- 18o1-2000 Ft 	13 %, 

- 200l-22oo Ft 	13 %, 

- 22o1 Ft. feletti 	38 %. 

A családok egy főre jutó jövedelmét 2oo forintos bontésok-

ban kaptuk meg, de az elemzések sorén 400 forintos megosz-

'lésok alapján, dolgozunk. A havi jövedelem arányai az eltar-

tott gyermekek szémétól is függtek. Minténkban nagyon kevés 

eltartott gyermek szerepelt. /A megkérdezettek 55 %-énak 

nincs gyermeke, 1 gyermeke van 29 %-nak, kettő gyermeke 15 

%-nak, három vagy több gyermeke pedig mindössze 1 %-nak./ 

11/2. Vizsgálati és feldolgozésimódszerek 

Vizsgélatunk alapját a ,mellékletben szereplő kérdő-

iv alkotta, amelyet 516 dolgozó adott vissza kitöltve. A kér-

dőiveket a vizsgélatba bevont üzemek dolgozói pontosan, a 	. 

kapott szóbeli és írásos utmutatásnak megfelelően töltötték 

ki. 
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A válaszok megbízhatóságának ellenőrzéseként a 18-2o év kö-

zötti korosztályból a nők, a 36 év feletti korosztályból pe-

dig a férfiak kérdőiveit külön is megvizsgáltuk. Az életkor 

és nem ismeretében az üzemi nyilvántartások alapján kontrol-

lálhattuk, hogy az ellenőrizhető adatokat /pl. beosztás, is-

kolai végzettség, családi állapot, lakóhely, jövedelem, gyer-

mekek száma, továbbtanulás ténye/ a valós állapotoknak meg-

felelően tüntették-e fel a dol gozók. E módszer segítségével 

megállapitottuk, hogy - jelentéktelen eltérésektől eltekint-

ve - a közölt adatok megegyeznek a tényleges helyzettel. 

Kérdőivünkön elsősorban zárt kérdéseket tettünk fel, 

igy a válaszok icódolása, gépi feldolgozása, az összefüggések 

feltárása egyszerűbben, könnyebben volt megoldható.. A kérdő-

iv jelentős számban tartalmazott skálába sorolható vál.aszo- . 

kat. A választási lehetőség biztositása csökkentette a fél- 

reértés lehetőségét, biztositotta a válaszok rendszerezhe-

tőségét, kódolhatóságát. Tapasztalataink szerint a skála a 

választási lehetőségeket megfelelően biztositotta, vagyis 

azt,  hogy  a kikérdezettek olyan véleményeket mondottak vol-

na magukénak, amelyek tulajdonképpen nem éltek bennük, ame- 

lyet csak a kérdőiv, közelebbről a skálán megadott válaszok 

alakítottak ki bennük. 

A kérdőívet felhasználása előtt kipróbáltuk. A ki-

próbálás során még nem használtuk a skálát, nyílt kérdőívek 

segítségével - a született válaszok alapján - alakitottuk 

ki a skálát. 
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- A kérdőivek adatait számitógéppel dolgoztuk fel. 

A kérdőives vizsgálat mellett az egyéni és csopor-

tos interjú módszerét is alkalmaztuk. Az egyéni interjúk 

során az általános iskolai végzettségüekkel beszélgettünk 

el, a csoportos interjúknál pedig a szakmunkásképzőt vég-

zett fiatalok müvelődési igényeire ható iskolai élmények-

ről kaptunk képet. 

A vizsgálati eredmények irásos összegzése előtt a 

felmérésbe bevont üzemek vezetőivel is megbeszélést foly-

tattunk. 
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III. Az iskolai oktató- és nevelőmunka hatékonysáv ának 

elemzése a ermsnens művelődés iránti szükséglet  

kialakitása szempontjából 

III/A.  A dolgozatban használt alaofogalmak tisztázása 

"Minden tudomány fejlődésének feltétele, hogy időn-

ként, a tudományos fejlődés egy-egy uj szakaszában vissza-

térjen elméleti alapjainak, fogalmainak, kategóriáinak vizs-

gálatához." 6  A tudomány alapfogalmain /kategóriáin/ az a-

dott tudomány által használt legáltalánosabb, legabsztrak-

tabb fogalmakat értjük. Az alapfogalmak tartalma, az álta-

luk tükrözött leglényegesebb összefüggések felismerése, 

"nagymértékben befolyásolja egy tudomány területén a tudomá-

nyos szemléletet, gondolkodásmócot, az -elméleti  és gyakor-

lati kérdések meglátásának lehetőségét és megközelítésének 

mikéntjét. Éppen ez indokolja az alapvető elméleti kérdések, 

,az alapfogalmak tudományos - elemzésének szükségességét." 7  

lámánk feldolgozása során a nevelés, oktatás, müve-

lés, művelődés, müveltség és képzss alapfogalmakat, valamint 

a permanens nevelés és a tudományos-technikai forradalom fo-

galmát a következő jelentéssel használjuk: 

a,/ 'Nevelésen a pedagógiai tevékenység egészét, együttesen 

valamennyi feladatát értettük, bárhol is végezzék: csa- 

ládban, nevelőintézményben, ;ifjúsági szervezetben. 

A nevelés mint a legátfogóbb, legegyetemesebb kategória 

magában foglalja a céltudatos, tervszerü és szervezett 

alakitü hatások összeségét, amelyek hivatottak - iskolai 
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viszonylatban - a növendék személyiségének formálásé-= 

ra. 8  A nevelést jellemzi még, hogy mindig valamilyen 

objektív tartalom által alakítja a személyiséget. 

A személyiség alakitásának, gazdagodásának-gazdagitá- 

sának a folyamata a kultúra, az objektiv műveltség 

szubjektívvé válásával, interiorizálásával, céltuda-

tos, tervszerű, szervezetten irányitott folyamatként 

valósul meg. 9  

b./  A művelés és művelődés alapfogalmak a nevelés tartal-

mára, illetve folyamat jellegére utalnak. Ha a közve-

titendő objektív műveltségi oldalét vizsgáljuk, eme- 
f 

lyekkel a nevelés során a növendék személyiségét ala-

kítjuk, akkor azt művelésnek nevezhetjük, lo  

Ha a befogadás folyamatára vagyunk tekintettel, vagyis 

az objektív tartalmakat befagadó,,magáévá tevő és azál-

tal alakuló, gazdagodó, ki.fajlődő személyiséget vizs-

gáljuk, akkor a nevelés szubjektív, alanyi oldalát ra-

gadjuk meg, és ezt lehet müvelődésnek nevezni, ll  

c./ Műveltségen a személyiség teljes tartalmát értjük, va-

gyis a nevelési folyamat egészének az eredményét.Ilyen 

értelemben tehát a hagyományos áS szik értelmezést el-

vetve - amely az elsajátitott ismereteket és a tudást 

tette a müveltség krítéríamává - mi idesoroljuk a ví-

légnézeti, erkölcsi, politikai meggyőződést és magatar-

tást, az izlést, a képességeket, a tulajdonságokat, a 

szokásokat és az érdeklődési kört is, 12  
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d,/ A képzés fogalmával a nevelős irányultságát jelöljük. 

Alapvetően két irányultság különböztethető  meg: álta-

lános és speciális /szakmaz./ irányultság. A szocialis-

ta pedagógia fogalmilag megkülönbözteti ugyan a kétfé- 

le irányultságot, de a gyakorlatban nem különiti el 

egymástól élesen a  kétféle. képzést. 13  "Azt valljuk,hogy 

a specializációt meg kell előznie legalább egy jó Szin- 

vonalú alapfokú általános képzésnek /alapképzésnek/, 

amely azonban előkészit a speciális képzésre.,. .  Na az 

ilyen előkészités után a speciális képzés válik is túl-

nyomóvá, az általános képzésnek is folytatódnia kell." 14  

e./ A képzettség,  tartalmát egy meghatározott tevékenységi 

körre vonatkozó szakismeretek, megfelelő készségek,jár-

tasságok és képességek alkotják, amelyekkel a  nem kép- 

zett ember legfeljebb alacsony szinten rendelkezik .  

A képzettség és a műveltség fogalmak tartalma lényege-

sen eltér egymástól. A müvelt.ség tartalma tágabb, túl-

mutat a képzettségen, gyetemesebb, általánosabb jelle-

gü, egész neveltetésünk eredri!énye. Ugyanakkor a művelt- 

ség tartalmazza a képzettséget is, "... és ez utóbbi 

színezi, sajátossá teszi az előbbit, mint a speciális 

képzés az általános képzést." 15  

f./ A permanens nevelés "az egyén egész életén keresztül, 

/de mindenképpen élete munkaképes korának végéig/ tar- 

tó, különböző formában megvalósuló nevelése abból a 

szempontból, hogy az élete folyamán bekövetkező válto- 

zásokhoz aktiv módon alkalmazkodni legyen képes.... 
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Aktiv alkalmazkodáson azt értjük, hogy különböző tevékeny-

ségeivel maga is tudatos alkotója a változásoknak, tudató-

ban van a változások következményeinek, követni tudjá őket, 

meg tud felelni igényeinek.... A permanens nevelés termé-

szetesen magában foglalja a szakmai- társadalmi feljebbju-

tás segitésót is. "
16 

' A permanens nevelés eszméjének "ujrafélfedezése" elválaszt-

hatatlan a tudományos-technikai forradalom kibontakozásától. 

A permanens neveléssel kapcsolatos tapasztalatok szerint a 

permanens nevelésből következő feladatok közül elsőként a 

szakma gyakorlásával, az állandó szakmai továbbképzéssel 

összefüggő feladatok tudatosultak. Ez érthető, de ugyanak-

kor komoly problémákat is jelez, hiszen a szakmai teljesit-

ményszint növelése, a modern technikai eszközök alkalmazása, 

a technológiai folyamatok továbbfejlesztése általánosabb irá-

nyú képzést igényelne. 

A permanens nevelés fogalmának ás feladatrendszeré-

nek ismertté válása után a kérdéssel foglalkozó szerzők több-

sége a permanens nevelés két fí szakaszát különbözteti meg: a 

több periódusból, álló iskolai, valamint az iskola utáni sza-

kaszt. Az iskolai szakasz feladata kezdetben az általános 

műveltség alapjainak a lerákása, majd később - a felfedett 

adottságok ás képességek alapján - a szakirányú pólyaválasz-

tás segitése. Ugyanakkor azonban mér az általános müveltség 

alapjainak elsajátittatása során /hazai viszonyaink között az 

általános iskolában/ tudatosan kellene törekedni az önmüvrlé-

si, továbbképzési igény kialaki,tására. 
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A legujabb általános iskolai do<<umentumok 16 , valamint a 

Gimnáziumi nevelés és oktatás terve 17 dicséretesen töreked-

nek a permanens nevelés jövendő szinhelyeinek bemutatáséra, 

a  tanulók és a permanens nevelés intézményrendszere közöt-

ti kapcsolat kialakítására. Ez a törekvés érhető°tetten á 

következő elv deklarálásában: "Az általános iskolának egész 

tevékenységével kezdeményező, aktiv, önálló, alkotó szemé-

lyiségek nevelését kell megalapoznia. Ez a szocialista peda-

gógia logikája szerint nem történhet más úton, mint úgy, 

hogy a tanulók iskolai - ás az iskolához szorosabban vagy 

lazábban kapcsolódó - tevékenységükben alkalmat kapjanak a 

kezdeményezésre, a valóságos aktivitásra, az önállóságra és 

az alkotásra is." 18  

A permanens nevelésre ható iskolán kívüli tényezők 

közül szemléletformáló hatásuk miatt a következők érdemel-

nek említést: a család, az üzem, az állami, politikai és tár-

sadalmi - szervek, a köznövelődési intézmények, a sportintézmé-

nyek és a fegyveres testületek. A felsorolásból is érzékelhe-

tő, hogy az'intézményes keretekkel való megismerkedés három 

fontosabb területen eredményezheti a szemlélet megváltozását: 

- a szakma gyakorlása során a szakmai felkészültség 

megitélésében, 

- a szabadidős tevékenységek választékának "felfedezé-

sével", 

a szabad idő személyiséget gazdagitő formáinak kivá-

lasztásában, 
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a tágabb környezet megismerése révér, az elért ál-

talános képzettségi szint megitélésének a terüle-

tén. 

Megitélésünk szerint az iskolák többsége egyre in-

kább érzékeli a permanens nevelés szükségleteiből adódó 

feladatok megvalósitásának jelentőségét .  Az iskolán kivüli 

intézmények, szervezetek jelentős része azonban tevékenysé-

ge bemutatása során még nem tudja a tanulók száméra meggyő-

ző igazolni az önművelési lehetőségek kihasználásának egyéni 

és társadalmi jelentőségét .  

Véleményünk szerint a permanens nevelés hirdetett 

elvei és hiányos gyakorlati megvalósulésa közötti eltérés 

egyrészt azzal magyarázható, hogy az iskolán kivüli intézmé-

nyek és szervek csak napjainkban kezdik kialakitani azokat 

az 	iskolai oktatás különböző fokozataival szinkronban lé- 

vő - tevékenységi-és foglalkozási profiljaikat, amelyek slap-

'j.án az iskolákkal valóban érdemi .jkápcsolatfelvételt és együtt-

müködést valósithatnak meg. Másrészt a permanens nevelés meg-

valósitásét hátrányosan befolyásolja az is, hogy a permanens 

nevelés "mozgatójaként" emlegetett tudoményos-technikai for-

radalom hazánkban - a többi kelet-eurdpai országhoz hasonló- 

an  - késve jelentkezett, kibontakezésának útja pedig ellent-

mondásoktól terhes. /Itt elsősorban technikai felszeréltsé-

günk elmaradottságára. bizonyos iparositési feladatok megol-

datlanságára, az általános és szalmai müveltség szintje eme-

lése mellett és ellen ható tényezők párhuzamos jelenlétére 

gondolunk./ 



- 21 - 

g./ A tudományos-technikai forradalom  Szakasits D.  György 

meghatározása szerint "olyan társadalmi-gazdasági fo-

lyamat, amelynek  kiteljesedése során létrejön a kommu- 

nizmus anyagi-technikai bázisa. Ez azt jelenti, hogy 

a termelőerőknek e fejlődése kommunista társadalmi vi-

szonyoknak 

 

  a kialakitásával 	„ 19  jár együtt. 

Na a túdományos-technikai forradalomnak a hazai viszo-

nyok közötti kibontakozását vizsgáljuk, akkor - a dol-

gozat egyes megáilapitásainak alátámasztására is - meg 

kell állapitanunk, hogy:• 

hazánkban a gépesitési és műszaki alap kialakitásának 

hiányosságai miatt még tömeges kereslet mutatkozik az 

egyszerű /képzetlen/ munkaerő iránt, 

- a foglalkozási struktúrában csak részben észlelhető 

a tudományos-technikai forradalomra jellemző változás. 

/A mezőgazdaságban a létszámcsökkenés a hatvanas évek 

közepéig gyors volt, azután pedig lelassult .  Ez, a 

csökkenés az előrejelzések szerint a jövőben is lassú 

ütemben fog folytatódni.. 29 

Az iparban és a termelőágazatban még alig tapasztalha-

tó a tudományos-technikai forradalomra jellemző lét-

számcsökkenés. Az energiahordozók árának emelkedése, 

valamint a hazai lakásellátottság ismeretében egyes 

ágyazatokban /pl, bányászat, épitőipar/ csak hosszabb 

időszak eredményeként mehet végbe a létszámcsökkenés. 

A tercier szektor létszámnövekedése regisztrálható,de 

2z emelkedés indokolt és indokolatlan arányairól és 
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területi megoszlásairól egyre többet beszé- 

lünk. 

III/B. A vize ált minta tartalmi elemzésének szem- 

pont ai 

A művelődést meghatározó tényezők vizsgálaté-

nak egyik lehetséges aspektusa az, amikor azokat a té-

nyezőket vesszük figyelembe, amelyek az un. szabadidő 

kialakulásához és hasznos eltöltése adott formáinak 

létrejöttéhez kötődnek. A problémát mennyiségi oldal-

ról megközelitve két felosztást alkalmazhatunk. Egyfe-

lől vizsgálhatjuk azt, hogy a szabadidőn belül milyen 

arányt képvisel az az időmennyiség, amely alapvetően 

. fontos az•ember fiziológiai regenerálódásához, másfe-

lől elemezhetjük azt, hogy a fentmaradó időn belül mi-

lyen arányt képvisel az önállóan, szabadon választható 

tevékenység végzésére felhasználható időmennyiség. 

Témánk szempontjából csal, az utóbbi megközelités adhat 

felvetett kérdéseinkre választ. Dolgozatunkban a fiatal 

fizikai dolgozók szabadidős tevékenységének alakulását 

az önművelésre ható ténye?ők /iskolai végzettség, mun-

kahelyi beosztás, életkor, jövedelem, családi állapot, 

lakóhely/ szerepe szempontjából elemezzük. A téma vizs-

gálatakor Marx egyik rövid definicióját tekintettük ki-

indulópontnak: "Minden szabrxdidö a szabad fejlődé;, szá-

mára való idő". 21  A definició alapján a szabadidős te- 

vékenységek vizsgálatakor a tevékenységek minőségi moz-

zanatait figyeltük elsősorban. 
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Természetesen a minőségi eltérések kialakulásénak fel-

tért és feltételezhető okait is elemezzük, de az egyes 

kérdéskörök tárgyalása sorón következetesen prábélunk 

utalni arra, hogy a szabadidő eltöltésének adott formá-

ja mennyiben felel meg a permanens nevelés szükségleté-

nek. 

A tartalmi elemzésnél az eltérő iskolai végzett-

ségüek adatait külön-külön dolgoztuk fel. A tevékenysé-

gek és motivumok vizsgálatakor a jellegzetes tevékeny-

ségtipusok megállapitása mellett a tevékenységrendszer 

egésszének a minősitésére törekedtünk. Az egyes tevé-

kenységek ;,elemzésekor nem feledkeztünk meg arról, hogy 

"A tevékenység soha nem áll önmagában, mindig egy tevé-

kenységrendszer, egy összetett tevékenység része. Van 

helyértéke, sorszáma, fontossága, vannak idő és tér koor- 

dinétái. ..22  

A tevékenységek elemzésekor megpróbáltunk követ-

keztetni azokra a szükségletekre, amelyek elősegithették 

az adott tevékenység-tipusek kialakulását. "A tevékeny-

ség mindig valamely szükséglet kielégitésére szolgál, 

közvetlenül vagy közvetve. Motiválva van, van célja, je-

lentése, indoklása. A tevékenység önmagában, elvélaszt-

vs a normativáktól merő absztrakció." 23  

A vizsgált minta elemzésekor csak a lehetséges 

mértékig utaltunk arra a bonyolult feltételrendszerre, 

amelynek az életmódban, a mővelődési tevékenységrendszer 

kialakulásában betöltött szerepéről egyik ismert szocio- 



- 24 - 

lógusunk a következőket irta: "Szocializmust épitő országunk 

számára vannak külső feltételek, mint amilyeneknek a világ-

gazdasági rendszer adottságai, a két rendszer harcának körül-

ményei által kialakult állapot, .a kelet-európai országok kö-

zötti szövetségi rendszer irónyai, az a történelmi fejlett-

ség, amelyet örököltünk és amelynek adottságéit igyekszünk 

megváltoztatni azóta is. A külső feltételrendszer sem passzi-

van vesz körül minket, hanem.mozgó erőtereket jelent ..... 

nálunk a termelőerők fejlettsége mind az iparban, mind a me-

zőgazdaságban és a szolgáltatá'sokban közepes. Ez a közepes 

szint az urbanizációt, a foglalkozás. szerkezetét, a munkaerő 

képzettségi szintjét és a munkaerő képzésére ás elosztására 

szolgáló elosztási rendszert egyaránt minősiti. Az iparosodás, 

a mezőgazdaság gépesitése, a szolgáltatások fejlesztése által 

alakul a munkamegosztás jellege,  az infrastruktúra szintje és 

az  urbanizáció meghatározza a települési formákat, a jövedelem 

a fogyasztást, az•élelmiszerrel, ruházattal, tartós fogyasztá-

si eszközökkel való ellátottság - fokát. Ezek, valamint a csalá-

di viszonyok, a politikai, gazdasági és kultúrális intézmény-

rendszer az életmód közvetlen feltételei és meghatározói." 24  

III/C A tartalmi elemzés menete 

Hipotézisünk szerint az eltérő iskolai végzettség kü-

lönböző mértékben, eltérő minő,ségü tevékenységek előtérbe he-

lyezésével hat az önművelési igény alakulására. E kiinduló té-

telünk alapján feltételeztük, hogy az alacsony iskolai végzett-

ség /az általános iskola befejezésének elmaradása/ nem nyujt-

hatott megfelelő ösztönzést az önképzésre, kellően nem tudato- 
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sithatta a későbbi tanulás szükségességét. 

A szakirodalom alapján ismert, hogy az általéno is-

kolát be nem fejezett tanulók többsége több szaktárgyból is 

alacsony teljesitményszintet ér el, s ez alapján feltételez-

tük, hogy az általános iskolai kudarcélmény tartósan negatív 

beállitódást eredményezhetett egyes tárgyak, illetve a szer-

vezett oktatásban való részvétel iránt. 

Ugyanakkor azonban azt is feltételeztük, hogy az ala-

csonyabb iskolai végzettségüek egy  részénél néhány év eltelte. 

után jelentkezni fog a tanulmányok befejezése iránti igény, a 

szakmunkás képesités elérésének a vágya. 

Azt is feltételeztük,•hogy a munkahelyi beosztásban 

meglévő eltérések és az azzal együttjáró jövedelmi különbsé-

gek serkentőleg hatnak az önképzési igényre, a továbbtanulási 

elképzelésekre. 

A vázolt - és részben mér emlitett - hipotézisek jel-

z.ik, hogy témánk kifejtésének :Legmegragadhatóbb vonulatát az 

eltérő iskolai végzettségü dolgozók válaszainak az elemzése 

jelentette. 

A tartalmi elemzés során - az iskolai végzettségben tapasz-

talt eltéréseknek megfelelően - négy csoport válaszait külö-

nitettük el. 

Ez a négy csoport a következő volt: 

- általénos iskolai végzettséggel nem rendelkezők csoport-

ja, 

- .általános iskolát végzettok csoportja, 

- szakmunkásképző iskolát v é gzettek csoportja, 
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- középiskolai végzettségiek csoportja. 

Az elemzés során az egyes csoportok művelődési igényeit és 

tevékenységét az alábbi kérdéskörökön át közelitettük meg: 

- milyen szerepet játszik az iskolai végzettség a mun ,- 

kahelyi beosztésban.és a jövedelm i  viszonyokban, 

- milyen összefüggés mutatható ki az iskolai végzett-

ség és az egyén tulajdonában lévő művelődést szolgá-

ló eszközök mennyisége és minősége között, 

van-e összefüggés az - iskolai végzettség és a tovább- 

tanulási elképzelések és tendenciák alakulása között,. 

- befolyásolja e.az iskolai végzettség a  szabadidő  fel- 

használásának módját, 

- hogyan tudatosodott a tanulás személyes jelentősége 

az eltérő iskolai végzettségüeknél, 

- Van e összefüggés az - iskolai végzettség jellege és a 

munkával, a munkahelyi környezettel, a munkatársakkal 

való elégedettség mértélve között, 

Fenti kérdéseinkre mindegyik vizsgálati csoport ada- . 

tai alapján negkisáreltük a válaszadást. Természetesnek tar-

tottuk, hogy egy-egy csoport adatainak elemzésekor utalnunk 

kellett a többi csoport helyzetére is, hiszen csak az adatok 

összehasonlitása révén kaphattunk megközelitően teljes képet 

a vizsgált mintáról. 

III/i. Az általános iskolát el  nem végzett  dol ozó fiatalok 

- mOvelődási ényeinek és tevékenységéne !< elemzése 

   

Az általános iskola feladata az általános műveltség 

alapjainak a biztositása.' 
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Hazánkban az Ideiglenes Nemzeti Kormány 6650/1945. M.E. szá-

mú rendelete alapján szervezték meg a népiskola I-VIII. és a 

gimnázium, illetőleg a polgári iskola I-IV, osztályai helyett 

"általános iskola" elnevezéssel ez uj iskolát, 25  

Az általános iskolát eredményesen elvégző tanulóknak 

az aránya a 6o -as évek végéig fokozatosan emelkedett, de a 

legutóbbi években lényegében stagnált, 26  

A vizsgált mintánkban az iskólai megoszlás a követke- 

ző volt; 	 . 

- általános iskolai végzettséggel nem rendelkezett lo %, 

- általános iskolai végzettségü volt 35 %, 

- szakmunkásképző iskolát végzett 35 %, 

- középiskolai végzettségü volt 20 %. 

Mintánkban az iskolai végzettség szerinti megoszlás arányai az 

országosnál jobban, s ez elsősorban a megkérdezett dolgozók 

korösszetételével magyarázható. Az azonban figyelmet érdemel, 

hogy az általános iskolát be nem fejezett dolgozók aránya meg-

egyezik az országos átlaggal. 

Sajátos megoszlást mutat az általános iskolát el nem 

végzett dolgozók életkori összetétele: 

18-2o óv közötti 

21-25 óv közötti 

26-3o óv közötti 

31-35 év közötti 

36 év feletti 

Az óletkori megoszlásból két tendencia olvasható ki; 

egyrészt feltünő, hogy  az "idősebb" korosztály tagjai között 
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növekvő arányt képviselnek az általános iskolát be nem feje-

zett dolgozók, másrészt feltűnő, hogy a legfiatalabb dolgo-

zók körében emelkedik az általános iskolai alapműveltséget 

meg nem szerzetteknek az aranya,, Az idősebbek magas százalé-

ka részben érthető, hiszen a 36 év feletti dolgozók többsége 

a felszabadulás előtt született és az 1945 utáni időszak tár-

sadalmi eseményei befolyásolhatták iskolai tanulmányaikat. 

Ugyanakkor azonban joggal feltételezhető - az elbeszélgetések 

.tapasztalatai is erre utalnak -, hogy a tanulmányok befejezé-' 

sének elmaradása azzal is összefüggött, hogy többségük nő, 

hosszú éveken át á háztartásban dolgoztak, csak a legutóbbi 

években vállaltak munkát. /A 36 éven felüliek kategóriájába 

tartozik a megkérdezett férfiak 6 %-a, a nőknek pedig 12 %-a./ 

Az iskolai végzettség kedvezőtlen arányait nem tudtuk 

összefüggésbe hozni a kedvezőtlen lakóhélyi lehetőségekkel, 

hiszen a megkérdezettek 66.%-a városban, 19 %-a községekben._: 

lakik és mindössze 13 %-uk kisebb községekben és tanyán. 

A minta elemzésekor egyértelműen kiderült, hogy első-

sorban a nők iskolai végzettsége, alacsony. Az általános isko- 

lai végzettséggel nem rendelkezk 76 %-a nő volt .  

Az alacsony iskolai végzettség - és általában az is-

kolai végzettség - behatárolja a munkahelyi beosztás elérhető 

minőségét. 
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A munkahelyi  beosztás és az iskolai végzettség összefüggései  

l.sz. táblázat  

Iskolai végzettség 
megnevezése 

Munkahelyi beosztás 
megnevezése 

müvezető szakmunkás betanitott 
és segédmunk 

ált.-nál kevesebb 

'általános 

S za k m unká s ké p ző 

<özépiskolai 

-- 

20 % 

w' 6 % 

.74 % 

3 % 

13 % 

o 63 % 

2o % 

17 

63 % 

6 

14 

Az általános iskolát el nem végzettek körében nem volt 

müvezető, a szakmunkások között csak 3 %-ban voltak képviselve, 

a betanitott és segédmunkások csoportjában magas.arányban for-

dultak elő. 

A munkahelyi beosztás táblázata igazolja, hogy az  is- 

kolai végzettség hiánya - egy-két kivételtől eltekintve - pre--

desztinálálag hat, behatárolja a.szakmai előbbrejutás lehető-

ségét. 

A nőknek az alacsonyabb iskolai végzettségük miatti 

kedvezőtlenebb beosztásbeli lehetőségeit igazolják EI munkahelyi 

beosztást nemenkénti bontásban tartalmazó adataink is. 
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A munkahelyi beosztás nemenkénti arányai 	2.sz. táblázat 

Munkahelyi beosztás 
megnevezése 

Férfiak 
. 

Nők 

aránya 

Müvezető 

Szakmunkás 

Betanitott és segédmunkás 

6 % 
62 % 

32 % 

®_ 

39 

61 % 

A munkahelyi beosztás nemenkénti-arányai egyértelműen jelzik, 

hogy a nők között - alacsonyabb iskolai végzettségük miatt -  

a férfiakénál magasabb a betanitott és segédmunkások aránya, . 

a szakmunkások száma pedig lényegesen alacsonyabb. 

Adataink igazolják, hogy az iskolai végzettség komo-

lyan befolyásolja a munkahelyi beosztást. Az azonban feltűnő, 

hogy a nők között nem találtunk művezetőt, holott iskolai vég-

zettségük alapján elméletileg a művezetői beosztásban is 1/3-os. 

részvételi arányuk lenne indokolt. /Ld. alábbi táblázat adata-

it./ 

Iskolai végzettséo -nemenkénti arányai 

Iskolai végzettség 
megnevezése 

• 

Férfiak Nők 

aránya 

8 ált-nál kevesebb 4 % 14 
8 általános 24 % 481% 
Szakmunkásképző 45 % 26 
Középiskolai 27 % 12 

A jövedelmi viszonyok feltárására adott válaszok az iskolai 

-végzettség és az egy főre jutó jövedelem nagysága között is 



Iskolai végzettség 
megnevezése 

8 élt-nál kevesebb 

8 általános 

Szakmunkásképző 

Középiskolai 

Az egy főre jutó jöv.nagységa Ft 

-800 800-12oo 12o1-1600 16o1-2000 2000 

18 % 	38 % 	27 % 

12 % 	24 % 	53 % 

16 % 	13 % 	61 % 

16 % 	22 % 	51 % 

2 % 	15 % 

3 % 	8 % 

lo % 

11 % 
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bizonyos fokú összefüggést jeleztek. 

Az iskolai végzettsé és az egy főre  jutó "övedelem össze 

függései.: 

4.sz• táblázat 

A legalacsonyabb egy főre jutó jövedelemmel éz általá-

nos iskolát el nem végzett dolgozóknál találkozunk. A jöve-

delmi viszonyok azonban csak részben érzékeltetik a képzett-

ségbeli eltéréseket, hiszen amig az általános iskolát be nem 

'fejezett dolgozóknál elég jól rr9egitélhetek az alacsony isko-

lai végzettséggel összefüggésbe hozható jövedelmi eltérések, 

addig az iskolai végzettség magasabb kategóriáiban hasonlóak 

a jövedelmi arányok. Ha elemzésünknél azt is tekintetbe vesz- 

szük, hogy a 8 általánost el nem végzett dolgozóknak több mint 

7o %-a nő, a nőknek a bére - pedig általában alacsonyabb mint a 

férfi dolgozóké, akkor a kialakult jövedelmi arányokat e ka-

tegóriában is viszonylag magasnak kell megitélnünk. 

Érdekes összefüggéseket tárt fel a különböző  iskolai 

végzettségű dolgozók müvelődést szol áló eszközökkel való el- 

látottságának a  vizsgálata. 
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A pedagógiai és szociológiai szakirodalom a 6o-as 

évek végéig alig vizsgálta a lakáson belüli tárgyi kultúra 

szemléletet alakitó, szépérzéket formáló szerepét. 27  A la-

kés diszitése, a képek, nyomatok, a disz- ás funkcionális 

tárgyak és az ezekhez való viszony mér az iskoláskor előtt 

szemléletformáló erejű. "Ennek a tárgyi kultúrának része a 

könyv, a rádió, a lemezjátszó, a magnetofon, a televizió. 

Igaz ezek önmaguknál többet jelentenek, de ezt bizonyos fenn-

tartásokkal mindenről elmondhatjuk." 28  

A tárgyi kultúra szemléletformáló hatása két fő vo-

natkozásban határozható meg. Egyrészt a tárgyi kultúra adott  

szintje jelzi, hogy a szülők hajlandók anyagi áldozatot hozni 

a művelődést szolgáló eszközök peszerzése érdekében, azaz va-

lamilyen szempontból /szórakozás, önművelés/ fontosnak ítélik 

azokat, másrészt - és hosszabb távon ez a jelentősebb - a tár-

gyi kultúra egyes-elemei /rédió, könyv, televizió/ a felnövek-

`vő gyermekek számára is felszólító jelleggel birnak, motiváló 

hatást fejtenek ki. 

Számunkra is meglepő volt, hogy a tárgyi kultúra álta-

lunk vizsgált hat eleme közül háromnak a megléte kimutatható 

összefüggésben állt a jnegkérdezettek iskolai végzettségével. 

A müvelődést: elősegit-ő  eszközökkel való ellátottság  

5,sz, táblázat 

Iskolai végzettség 	( 	Művelődést elősegitő eszköz 
végzettség 

rádió 	TV, lemezj. magnet, szép. szakma 

8 ált-nál kevesebb 

8 általános 

Szakmunkásképző 

Középiskolai 

95 % 83 % 28  % 19 % 	42 % 	9 % 

93 % 	87 % 	34 % 	3o io 	72 /ó 	25 /ó 
98 % 	91 % 	26 % 	41 % 	78 /á 	48  /ó 
9 5 % 87 % 	31 % 	42 % 	85' ó  56 % 
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A rádió és a televizió a családok szellemi, kultúrá-

lis arculatát feltétlenül formálja ás különösen a gyermekek 

számára sulyos hátrány, ha ezekkel a technikai eszközökkel a 

család nem rendelkezik. 

Mintánkban magas volt a rádióval és a televizióval 

rendelkezőknek az aránya. /A válaszok elfogadhatóságát jelzi. 

hogy 197o-ben a Dunai Vasmüben a megkérdezett dolgozók közül 

rádióval rendelkezett a megkérdezettek 96 %-a, televizióval 

pedig 66 %-a./29  

Az adatok alapján úgy tünik, hogy a rádióval,_tclevi-

zióval, sőt még a lemezjátszóval való ellátottságban sem ér-

zékelhető az iskolai végzettség hatása. A személyes beszélge-

tések tapasztalatai azonban differenciálték a megitélést, el-

sősorban az információhordozó eszközök mindennapi használatá-

ban, a hallgatott és megnézett adások jellegében mutattak ki 

lényeges eltéréseket. A népszerünek tartott műsorok 'iránt min-

'den csoport érdeklődött, de az alacsonyabb iskolai végzettségü- 

ek többségét csak ezek az adások érdekelték. 

A magnetofonnál mér kimutatható, hogy az iskolai vég-

zettséggel kapcsolatban áll a tulajdonosok arányának a változá-

sa. Ez bizonyára azzal is összefügg, hogy a viszonylag maga-

sabb végzettséggel rendelkező fiatalok jobban kedvelik a ze-

nét, mint az idősebb és alacsonyabb iskolai végzettségű mun-

katársaik. 

Legszembetünőbb eltéréseket a  könyvekkel  való ellá-

tottságban találtunk. Általános tapasztalat szerint a könyvek 

megléte nem jelenti azt, hagy azokat olvassák is, és forditva 

is igaz lehet, hogy ahol kevés a könyv, ott is olvashatnak sokat. 
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Mi azonban mégis prognosztikai jelentőséget tulajdonitottunk 

annak, hogy az eltérő iskolai végzettségüek milyen arányban 

rendelkeznek szépirodalmi, illetve szakmai jellegü könyvgyüj-

teménnyel. 

A beszélgetések során gyakran hallhattuk azt a kije-

lentést a dolgozóktól, hegy a szépirodalmi művek vásárlása-

kor olyan müveket vesznek meg, amelyekről az iskolában, vagy 

a rádióban és televizióban hallpttak.. 

A szépirodalmi művekkel való ellátottság vizsgálata-

kor különösen az általános iskolát el nem végzettek helyzete 

kelti fel figyelmünket. Közülük 42 % jelezte azt, hogy kisebb. 

könyvgyüjteménnyel rendelkezik, azaz feltehetően a megkérde-

zetteknek a többsége semmilyen igényt és érdeklődést nem táp-

lál aziránt, hogy legalább néhány jónak talált könyvet megvá- 

sároljon magának. A kapott helyzetkép jelzi, hogy azoknak a 

dolgozóknak a többsége, akik általános iskolai tanulmányaikat 

'nem fejezték be még rendszertelenül, időszakonkénti olvasóvá 

sem vélt. A problémát sulyosnak érezzük, mert ezek a dolgozók 

a szépirodalom - és valószinüleg a müvészetek iránt általá-

ban - minimális érdeklődést is alig mutatnak, az általános 

alapokat is nélkülöző felületes műveltségük kiegészitésére 

nincs igényük, esetleges müvelődési igényeik kielégitéséért 

nem hajlandók anyagi áldozatot vállalni. 

Meglepően nagy az a szakadék, amely az említett cso-

port és a tőbbi - magasabb  iskolai  végzettségű - dolgozó kö-

zött van. Az általános iskolát és a szakmunkásképzőt végzet-

teknek a háromnegyede rendelkezik szépirodalmi műveket tar-

talmazó könyvgyüjteménnyel. 
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A pozitív eltéréssel elégedettek lehetünk, bár - a százalé-

kos arányok itt is jeleznek problémákat. Ugy tünik, hogy 

tulságos,n kicsi /mindössze 6 %-os/ az eltérés a két cso-

port könyvekkel való ellátottsága között. Az eltérés aránya 

alapján jogosan fogalmazhatjuk meg azt a kijelentést, hogy. 

az olvasóvá nevelésben az általános műveltség alapjait le-

rakó iskolának, az általános iskolának van meghatározó sze-

repe.  

A szakmunkásképző iskolai müközpontú irodalomokta-

tás, amely nélkülözi az írói és költői életmü, életsors be-

mutatását és a művek megszületésében, aktualitásában szere-

pet játszó társadalmi háttér mélyebb elemzését, hozzájárul 

ugyan az olvasás megszerettetéséhez, de lényegesen nem képes 

módosítani az általános iskolából hozott olvasás, illetve 

könyvgyüjtés iránti igényt. 

A középiskolai végzettségűek körében találtuk a leg-

- több könyvgyüjteménnyel rendelkező dolgozót. 

A kapott adatok mutatják, hogy iskolarendszerünk e-

gyes elemei eltérő módon, különböző hatékonysággal tesznek 

eleget az olvasóvá nevelés követelményének. A hiányosságok 

ás problémák döntő többsége az általános iskolai oktatásra 

vezethető vissza. Ezt a megállapitást azért tartjuk jogosnak, 

mert megitélésünk szerint az általános iskolai tanulmányok 

időszakában, az olvasás elsajátitását közvetlenül követő évek-

ben kellene /mesék, gyermekversek, történelmi regények, ifjú-

sági irodalom biztositásával/ aa olvasás iránti igényt  kisla-

kitani. Az általános iskolának feladata lehetne az is, hogy 

családlátogatások, szülői értekezletek során a nem olvasó 



szülők körében is tudatositsa az olvasásnak, a gyermekek ol-

vasóvá nevelésének a jelentőségét. 

A szakkönyvekkel veld ellátottságban szintén az elő-

zőekhez hasonló tendencia figYelhető meg. Itt azonban lénye--

gesen jelentősebbek a különböző iskolai végzettségű dolgozók 

csoportjai közötti eltérések. A jelenlegi helyzetet mi kö-

vetkezménynek tekintjük és okként ugyanazokat a tényezőket 

sorolhatnánk fel, mint amelyeket előző fejtegetéseinkben meg-

emlitettünk. Az elmondottakat, leirtakat csak néhány gondolat-

tal egészitjük ki. 

Az általános iskolát el npm végzett dolgozóknak 9 %-

a rebdelkezik szakmai jellegü könyvgyüjteménnyel. /A könyv-

gyüjtemény megjelölés "természetesen" pontatlan, hiszen ebbe 

a kategóriába tartozik az is, akinek csak 4-5 szakkönyve van, 

valamint az is, akinek jelentősebb számú szakkönyve van./ 

Szerintünk az általános iskolát el nem végzetteknél az lehet 

az alapvető probléma, hogy többségüknél nem alakult ki megfe- 

lelő szinvonalon a szöveg folyamatos olvasásának és megértésé-

nek a képessége. E képesség hiánya elsősorban a szakkönyvek 

megértését akadályozza, de-minden bizonnyal kedvezőtlenül be-

folyásolja az igényesebb szépirpdalmi müvek olvasását is. 

Nem nehéz megállapitani, hogy egymást erősítő folyamatok hat-

nak e csoportnál: hiányosa szépirodalmi művek iránti érdeklő-

dés, rendszertelenül olvassák azokat. Az olvasási igény hié-

nya miatt sem az általános iskolában, sem pedig az azt köve-

tő időszakban nem alakult ki a nagyobb szővegrészek egységben-

látásának, megértésének, egymáshoz kapcsolásának a képessége. 
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Ez zavarja a szépirodalmi művek olvasását, a müvek esztéti- . 

kai szépségének átélését, a szakkönyvek tanulmányozását pe-

dig szinte teljesen lehetetlenné teszi; 

Természetesen nem kizárólag a fenti hiányosságok 

megnyilvánulásairól van szó, hanem feltehetően komoly problé-

mát, nehézséget jelenthet a szakkönyvek szakmai ismeretanya-

gának a megértése is, hiszen a szakmai ismereteket legelemibb 

fokon tárgyaló szakkönyvek is feltételezik az általános isko-

lai alapismeretek megbizható alkalmazásának képességét. 

A szakkönyvekkel való ellátottságban jelentős eltérést 

találtunk ez általános iskolát végzettek és a magasabb iskolai 

végzettségűek közö t t. /Az eltérés a szakmunkásképzőt végzettek 

javára 23 %-os, a középiskolát végzettek javára pedig 31 %-os 

volt./ 

Szerintünk - szakmai vonatkozásban - sikerült kimutat-

nunk a szakirányú un. tanulási képesség megnyilvánulásának e-

gyik formáját. A tanulási képességet Dave a következőképpen 

határozta meg: "Ezen a tanulási lehetőségek hasznositásának 

készségét értjük. Beletartozik a tanulás technikájában való 

jártasság, az önálló tanulási terv megvelósitásának a képessé-

ge.... az önbizalommal és biztonsággal folytatott önálló tanu-

lás képessége." 3°  

Dave alapján mi is feltételezzük, hogy csak a szakis-

meretek bizonyos szintje alapján képzelhető el a folyamatos , . 

rendszeres és tervszerű önképzése A hiányos alapok áttekinthe- • 

tetlenné, elsajátitathatatlanná teszik a feldolgozandó tana-

nyagot /ismeretanyagot/, s az elsajátitás során törvényszerüen 
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fellépő kudarcélmények tartósan gátolják az ismeretek bőví-

tésére irányuló elképzelések megvalósítását. 

Az elemzett kérdéskör tapasztalatai alapján megálla-

pithatjuk, hogy a mövelődést szolgáló eszközök egyik csoport-

jéban /a rádióval, televizióval, lemezjátszóval és részben a 

magnetofonnal való ellátottságban/ lényeges eltérés nem mu-

tatható ki a különböző iskolai végzettségű dolgozók csoport-

jai között. A felsorolt technikai eszközök minden vizsgált 

csoportban azonos vagy hasonló arányban fordultak elő. Lénye-

ges különbség mutatkozott azonban a felhasználás. módjában, az 

alkalmazott technikai eszközök által közvetített információ 

személyiség-gazdagitó tartalmában. 

A..müvelődést segitő tárgyi kultúra másik csoportjába 

a szépirodalmi és szakkönyveket soroltuk be. Adataink szerint 

kimutatható összefüggés van az iskolai végzettség különböző 

fokozatai és a könyvekkel való ellátottság jellege, illetve 

'mennyisége között. 

A vizsgálati anyag feldolgozásakor különös figyelmet 

forditottunk annak vizsgálatára, hogy az i skolai végzettség 

hogyan hat a tanulási-önképzési tevékenység alakulására. 

Elsősorban arra voltunk_kiváncsiak, hogy vizsgált min-

tánkban hogyan alakul a különböző iskolai végzettségüek tovább-

tanulási tendenciája. Elsőként arra a kérdésre kerestünk vá-

laszt, hogy a megkérdezettek különböző iskolai végzettségü 

csoportjai milyen arányban vesznek részt az állami oktatásban. 



Iskolai végzettség 
megnevezése 

8 ált-nál kevesebb 

8 általános 

Szakmunkásképző 

Középiskolai 

82 % 

48 % 

o/ 4o ;o  

23 %  

4 /G 

4 % 

4 

továbbtanulási elképzelés 

nem tanul 
nem is 
akar 

tanulását 
akarja 
befejezni 

tanul és 
azután 
is tanul 
ni sze-
retne 

Az eltérő iskolai v é gzettsé,ü dolg ól< továbbtanulási 

tendenciái 

. sz. tablaZat 

A táblázat adatai bizonyos tendenciákat egyértelműen jeleznek. 

Az adatokból a következő összefüg gések olvashatók  ki:  

a./ A legalacsonyabb iskolai végzettségü dolgozó között van a 

legtöbb olyan személy, aki jelenleg nem tanul és a jövő- 

ben  sem tervezi tanulmányai megkezdését. 

b./ Az  iskolai  végzettség emelkedésével  párhuzamosan csökken 

azoknak az aránya, akik nem tanulnak és nem is kivánnak 

tanulni. 

c./ A legmagasabb iskolai végzettségü /érettségizett/ dolgo-

zók között a legalacsonyabb azoknak a száma, akik nem 

tanulnak és nem is tervezik tanulmányaik magkezdősét. 

d./ A jelenleg nem tanulók, de a jövőben továbbtanulni ki-

vánók között a 8 általánost be nem fejezett dolgozóknak 

a száma a legalacsonyabb, pedig az ő továbbtanulási 
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elképzelésük arányának kellene a legmagasbbnak lenni. 

e./ A továbbtanulást tervező dolgozók arányának a növeke-

dése szoros megegyezést mutat a mér megszerzett isko- 

lai végzettség szintjével, azaz a megszerzett mega-

sabb iskolai végzettség kedvezően befolyásolja a to-

vábbtanulási terveket. 

f./ A ténylegesen tanulók csoportjában, az általános isko-

lát be nem fejezett dolgozók aránya a legalacsonyabb, 

a középiskolai végzettságüelnek az aránya pedig a leg-

magasabb. 

g./ A jelenleg tanuló és tanulmányaikat a megkezdett isko-

la elvégzése után más iskolában folytatni kivánó dolgo-

zók között csak olyan személyek vannak, akik az általá-

nos iskolát mér befejezték. 

Az adatokból megállapitható, hogy a permanens müve-

lődés szükségletének a tudatosodása, a megszerzett ismeretek 

bővitésének az igénye szorosan összefügg a mér elsajátitott 

műveltség mennyiségével és minőségével.; Az alapmüveltség hi-

ánya a vizsgált mintánál a kialakult helyzetbe való beletörő-

déssel, a magasabb müveltség megszerzésére irányuló erefe-

szitések feladásával párosult. 	. 

'A kapott adatoka-t más -bontásban-is elemezhetjük.Érdekes 

képet mutat a továbbtanulási tendenciák életkori megoszlása 

is. 



Életkor meg- 	Továbbtanulási elképzelés 
nevezése 

Nem tanul 
nem is 
akar 

Nem tanul Tanulmánya- Tanul és ké- 
de terve- it akarja 	sőbb is sze- 
zi 	befejezni 	retne tanuln 

18 -2o év 

?1 -25 év 

-3o év 

31-35 év 

36- 

39 % 

46 % 

87 % 2 ó 

- 4 1 - 

Továbbtanulási  tendenciák életkori  megoszlása 

7.sz.táblázat 

A továbbtanulási tendenciák életkori arányainak elemzésénél 

vissza kell utalnunk az általános iskolát be nem fejezett 

dolgozók életkori megoszlására. Korábban már megállapitottuk, 

hogy az általános iskolát a 36 éven felüliek 28 %-a, a 31-35 

év közöttiek 13 %-a és a 18-2o évesek 8 %-a nem végezte el.  

/A 21-25 és a 25-3o év közötti korosztályokban csak 5-5 % 

volt az általános iskolát be nem fejezetteknek az aránya./ 

Ha  a két adatsort /az életkori megoszlást és a  to-

vábbtanulási tendenciákat/ összevetjük megéliapithatjuk,hogy 

a továbbtanulási szándék hiányáriak arányai azokban a csopor-

tokban a legmagasabbak, ahol a legtöbb általános iskolát be 

nem fejezett dolgozó található. /A 36 éven felülieknél ta-

láltuk a legtöbb általános iskolát be nem fejezett személyt, 

ebben a csoportban a legmagasabb nem tanuló és a tanulást nem 

is tervező dolgozóknak az aránya; a 31-35 év közöttiek második 
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(helyen álltak az általános iskolát el nem végzett dolgozók 

arányát tekintve, s ugyancsak másodikok a továbbtanulást 

nem folytatók arányát illetően is. stb./ 

A továbbtanulási tendenciák életkori megoszlása e-

gyéb jelenségeket is érzőkeltet, Az adatok azt jelzik, hogy 

a két legfiatalabb korcsoport tagjainak többsége /különösen 

a 18-2o év közöttiek/ határozott elképzelést alakitottak ki 

továbbtanulásával kapcsolatban .  Egyesek egyértelműen eldön-

tötték, hogy sem most, sem pedig belátható időn belül nem 

• fognak tanulni, mások pedig a tanulmányok megkezdését később- .  

re .  tervezik..A válaszokat nyugtalanitónak tartjuk, hiszen 

mindkét válaszcsoport egy lényegi vonásban közös: jelenleg 

nem tanul, holott életkora, munkahelyi lehetőségei, családi 

körülményei nagyrészt megengednék a tanulmányok megkezdését. 

Másik figyelemreméltó jlprisgnek a 36 éven felüliek 

továbbtanulási elképzeléseit /pontosabban: a továbbtanulási 

elképzelések hiány t/  tartjuk.  Ebben  a  korcsoportban  fel tü-

nően alacsonyra zuhant a továbbtanulást tervezőknek a száma, 

ugrás zerüen megemelkedett a , jelenleg nem tanuló ás tanulást 

nem is tervezőknek az aránya.. Alaposabb vizsgálódást igényel-

ne az okok mélyebb elemzése, de tapasztalataink birtokában 

annyit mégis megfogalmazhatunk, hogy a családi kötöttségek, 

az anyagi javak elért szintje és - valószinüleg ez lehet a 

legdominánsabb tényező - bizonyos beidegződések megmerevene-

dése, a tanulásnak mint életszükségletnek korábbi életszakasz 

jellemzőjeként való felfogása al.akithatta ki a válaszok ilyen 

megoszlását. 
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A.válaszok alapján az is feltételezhető lenne, hogy  

esetleg a munkahely igényei, a növekvő szakemberszükséglet  

ténye nem eléggé ismert a dolgozók előtt. Ez azonban félig  

igaz, s ezt a következő táblázat támasztja alá.  

Különböző beosztású dol, ozók továbbtanulási tendenciái  

8,sz• táblázat  

Beosztás meg-
nevezése  

Továbbtanulási elképzelés  

nem tanul 
nem is 
akar 

nem tanul  
de terve-
zi • 

tanulmányait  
akarja be-
fejezni  

tanul 	és_  
később is  
szeretne  
tanulni  

Müvezető 

Szakmunkás 

Betanitott 	és 
segédmunkás 

33 %  

40 %  

50 

54 %  

42 % 

41 %  ~  

13 % 

14 %  0  

6 ;U  

4  %  

~ ió  

A táblázat adatai szerint a munkahelyi beosztás jelle-

gével, a megszerzett szakképzettség alapján kialakult munkahe  

lyi feladatvégzés minőségével szorosan összefügg a továbbta-

nulási igények és elképzelések alakulása. Megjegyezzük azon-

ban, hogy az adatok szerint elsősorban igényekről és elképze-

lésekről beszélhetünk, minden vizsgált csoportban alacsonya  

ténylegesen tanulóknak a száma. Az adatok azonban mégis prog-

nosztikai jelentőségüek mart jelzik, hogy a munkahely változó  

igényeit, a korszerüsödő gépek rnüködtetéséhez szükséges szak-

emberszükségletet nem egyformán érzékelik a különböző beosz-

tásban dolgozó munkások. Mindez összefügghet a munkahelyi  

problémák, fejlesztési elképzelések eltérő szintü ismeretével,  
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valamint azzal is, hogy a beosztás nagyrészt.tükrözi az ál-

talános és szakmai müveltséget. 

A müveltebb, a szakmai problémák iránt érzékenyebb 

dolgozók felelősebb beosztásban dolgoznak és napjainkban ők 

alkotják. azt a stabil munkásgárdát, amelyre az üzemfejlesz-

tésnél támaszkodni lehet. 

A dolgozat kötött terjedelme és az üzemfejlesztési 

koncepciókat erősen behatároló népgazdasági előirások válto-

zásai nem teszik lehetővé, hogy a vizsgálatba bevont üzemek 

távlati fejlesztésének terveit /amelyek az utóbbi időben 

egyébként is korrekcióra szorultak/ a szakemberellátottság 

jelenlegi és várható helyzetével vessük össze. Annyit azon-

ban megállapithatunk, hogy az üernek mostani szakemberellá-

totsága csak a termelés kismértékü mennyiségi és.minőségi 

emelését képes elvégezni. A gépi berendezések felujitása, 

modernizálása, uj technológia alkalmazása esetén elsősorban 

szakmunkásokra lenne szükség, a betanitott és segédmunkások 

arányát pedig erőteljesen csökkenteni kellene. 

A továbbtanulási tendenciék elemzésével a munkahelyen 

kivüli időtöltés egyik leghasznosabb módjáról, a tanulásról 

kaptunk képet. A szabadidő eltöltésének azonban.sok olyan le-

hetősége van, amely elősegiti a pihenést, testi és szellemi 

felüdülést. /Marx megfogalmazása alapján a szabadidőnek azt 

a részét,. amely a pihenést, szórakozást, családi és baráti 

érintkezést szolgálja ráérő időnek is szokták nevezni./ 

Dolgozatunk következő részében azt próbáljuk feltárni, hogy 

a különböző iskolai végzettsée0 dolgozók szabad idejének fel- 
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használási  módfában_vannak-e olyan eltérések, amelyek ősz-

. szefüggésben állhatnak az iskolai végzettséggel. 

A kérdéskör elemzése előtt megjegyezzük, hogy nem 

értünk egyet azokkal az elméletekkel, amelyek a szabadidőt 

teljesen szabad időtöltésként értelmezik. 

Felfogásunk szerint a szabadidő felhasználásában ösz-

sze kellene kapcsolódnia a társadalmi és egyéni érdeknek. 

Tudjuk, hogy ez a kapcsolat gyakran ellentmondásos, hiszen 

az egyének egy része a szabadidőt rövidebb időszakon belül is 

gyümölcsöző haszonszerzésre használja fel, holott a társada-

lom a szabadidőnek egy részét réérő időként szeretné a dolgo-

zókkal eltöltetni,illetve magasabbrendü tevékenységeket /pl, 

tanulás, közéleti tevékenység stb,/ is elvárna az egyénektől. 

Az általános iskolát el nem végzett dolgozók szabad-

idejét két aspektusból vizsgáltuk. Egyik megközelitésünkben 

azt deritettük fel, hogy az adott csoportba tartozó dolgozók 

:ténylegesen hogyan használják fel a rendelkezésükre álló sza-

badidőt, a másik megközelitésben pedig arra kerestünk választ, 

hogy az időfelhasználás tényleges módját, formáit mennyire te-

kintik hasznosnak. /Igy az időtöltés tényleges formáit és an-

nak minőéitését is megkaptuk./ 

A válaszok közül csak azokat foglaltuk külön is táb-

lázatba, amelyek nagyobb gyakorisággal fordultak elő. /Gya-

koriság alatt azt értettük, hogy az adott tevékenységet a 

vizsgált csoportba tartozó dolgozóknak legalább lo %-a megje-

lölte./ 
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Jellemző ás hasznosnak itélt tevékenységek  az általános is-

kolát be nem fe'ezett dolgozóknál 

sz. táblázat  

Tevékenységek megnevezése A tevékenységet a megkérde-
zettek önmagukra nézve  

jellemzőnek  
tartják  

Házkörüli munka, kertészkedés 	12 %  

13 %  
12 °' .'o  

lo %  
8 oa  

14 % 
 

1 3  °ó  
7 %  0  
6 %  0  

16 '  ío  

hasznosnak  
itélik .  

5 %  0  
3o %  

4 %  
12 I  0  
14  %  

25 %  

lo %  

16 °!  

11 %  

15 ~ 0  

rádiózás  

televizió nézése  

uJsáágolvasás  

mozilátogatós 

kártyázás  

gyermeknevelés 

kézimunkázés  
séta, kirándulás  

vendégeskedés 

szórakozóhelyek látogatása  

'szórakozás, tánc  

szakkörök látogatása  

társadalmi tevékenység  

A válaszok értékelése előtt felidézzük, hogy mintánk-

ban lo %-os volt az általános iskolát el nem végzett dolgozók-

nak az aránya. Az egyes tevékenységekre esi választásokat sz  

iskolai végzettség szerinti százalékos megoszlás alapján kap-

tuk meg. Az adatfeldolgozás fenti módja alkalmas a tevékeny-

ség iskolai végzettség szerinti arányainak regisztrálósára, s  

egyben kifejezi az egyes vizsgált csoportokra tipikusan jellem-

ző tevékenységek előfordulási arányait is.  
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A tevékenységek kétféle értékelését /jellemző, ill. 

hasznos/ azért tartottuk szükségesnek, mert feltételeztük, 

hogy eltérés mutatkozhat a ténylegesen végzett tevékenység 

és annak hasznosségi szempontból való megítélése között. Ez 

a: feltevésünk beigazolódott, s ezt a kétféle adatsor össze-

hasonlitása meggyőzően igazolja. 

teltünő, hogy a ténylegesen végzett tevékenysérvek 

többsége családi, szüle barati körre korlátozódik /pl. házkö-

rüli munka, kertészkedés, rádiózás, TV-nézés, ujségolvasás, 

kártyázás, vendégeskedés stb./. 

A válaszok sorában elenyészően alacsony számban vol-

tak megnevezve olyan tevékenységek, amelyek nagyobb közösség-

gel, társadalmi vagy kultúrá.lis intézménnyel, szervvel kiala-

kitott kapcsolatra utaltak, /Pl. a szinházlátogatás 8 %-ban, 

kiállitások megtekintése 7 %-ban, sportolás 4 %-ban, társa-

dalmi tevékenység 3 %-ban fordult elő. Egyáltalán nem emli-

'tették meg a klub-, szakköri foglalkozásokat, a művészeti te-

vékenységet, hangversenylát;ogatást stb./ 

A felmérés és a beszélgetések tapasztalatai alapján 

úgy tünik, hogy ez a csoport a legbéfeléforduló, a leginkább 

zárt, a társadalmi tevékenység közösségi formáitél legvisz-

szahúzódóbb a vizsgált csoportok közül. A csoportban tarto-

zó dolgozók többségének kapcsolatrendszere szük, kimerül a 

vendégeskedésben, kárt ázásban. Az otthoni környezetnek a vi-

lággal való kapcsolatát a rádió, a TV és az ujségolvasás biz-

tositja. Az információhordozó eszközöknek a felhasználása 

azonban •- mint arra korábban már-  utaltunk - elsősorban a szó-

rakozást rakozást szolgálja. 



- 48 
 - 

A jellemző tevékenységek többségének negativ megité-

léséhez hozzá kell tennünk, hogy olyan törekvéseket is érzé-

keltünk, amelyek a helyzet megváltoztatására irányulnak. 

Ezt a tendenciát elsősorban azok a válaszok fejezik ki, ame-

lyekben a tevékenységek hasznosságát minősitik a dolgozók. 

Sokakban él az az igény, hogy a házkörüli munkával kevesebbet 

foglalkozzanak, a rádiót gyakrabban hallgassák, többet járja-

nak moziba, sűrűbben kiránduljanak, ritkábban vendégeskedje-

nek stb. Ezek a válaszok kritikai megitélést is magukban hor-

doznak, sejtetik, hogy a megkérdezettek egy része célszerüb-

ben, okosabban szeretné felhasználni idejét. 

A következőkben azt vizsgáljuk meg, hogy az eltérő 

iskolai vé ggzettséq ■hoc,an hat  a ermanens müvelődés szüksé-
gességének a  felismerésére. 

Idézett adatainkból és azok értelmezéséből kiderült, 

hogy az iskolai végzettség nagyrészt megszabja a  munkahelyi • 

beosztást, befolyásolja a jövedelmi arányokat, komoly szere-

pet  játszik a művelődést elősegitő eszközök ellátottsági 

szintjének kialakulásában, alapvetően meghatározza a tovább-

tanulés iránti igényt, a  szabadidő  kitöltésének pedig elté-

rő formáit alakitja ki. 

Tapasztalataink birtokában feltételeztük, hogy az el-

térő iskolai végzettségű dolgoznák különbözőképpen érzékelik 

a tanulás személyes jelentőségének ;negitélésekor: 

-° a tanulás /permanens müvelődés/ iránti társadalmi 

elvárás növekedését; 

- az egyéni és társadalmi érdek hosszabb távú egybe-

esését 
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- a megszerzett tudás továbbfejlesztésének szükség-

szerüségét. 

A három kiemelt vizsgálati szempontra adott válaszok 

ismertetése előtt megjegyezzük, hogy a mintában szereplő dol-

gozók többsége csak a közhelyek szintjén ismerte a müvelődés-

ügy fejlesztésével kapcsolatos feladatokat, többségük csak .a 

közvetlen munkahelyi környezetben bekövetkezett változásokón 

át tudta érzékelni a szakmai cinművelés és továbbképzés jelen-

tőségét hangsulyozó hivatalos állásfoglalások mögötti tényle-

ges társadalmi igényt. A beosztástól és iskolai végzettségtől 

függően alakult azonban a változások jellegének megértési 

szintje, a szakmai felkészültség megitélése. 

A szakmai ;ifelkészültség megitélése 

lo.sz. táblázat 

válaszok megoszlása A felkészültség megitélése 

felkészült részben 	felkészület- 
felké- 	len 
szült - 

A. Életkor alapján: 

18-2o év 

21-25 év 

26.-3o év 

31-35 év 

36- 

5o % 	32 % 

36 % 	52 % 

5P % 	39 % 

55 % 	33 % 

56 % 	16 % 

B. Beosztés szerint: 

Müvezető 

Szakmunkés 

Betanitott és segédm. 

54 % 

.4p % 

47 % 

4o % 

43 % 

33 

6 % 

9 ió 
2o % 



A válaszok megoszlása, 

C. Iskolai végzettség: 

8 ált-nál kevesebb 	58 % 

8 általános 	53 % 

Szakmunkásképző 	49 % 

Középiskolai 	3o % 

részben fel- 
készült 

felkészü-
letlen 

16 % 26 % 
33 -% 14 % 
4o % 11 % 
53 % 17 % 

A•felkészültség megitélése 

felkészült 

- 5o - 

Számunkra az elterő beosztású és iskolai végzettségü 

dolgozók válaszai árulnak el legtöbbet a permanens müvelődés 

társadalmi igényének munkahelyi Jelentkezéséről. 

Ha a dolgozók válaszainak értékelésekor a felkészült- 

ség szintjét vizsgáljuk meg, akkor láthatjuk, hogy a felké-

szültségi szintek szinkronban vannak a tényleges beosztással, 

azaz a magasabb beosztásúak között magasabb a szakmailag fel-

készült dolgozóknak az aránya. 

A felkészültség értékelésekor azonban mindhárom kate-

góriában /müvezetők, szakmunkások, beosztott és segédmunkások/ 

jelezték, hogy a korábban megszerzett szakmai ismeretek /első-

sorban sorban a ténylegesen szakmai munkát végzők körében/ pótlásra, 

kiegészitésre szorulnak. Jól megfigyelhető, hogy a problémák 

két pólus köré csoportosithatóak,. Egyrészt feszültség mutat-

kozik a termelés irányitásában kulcsszerepet betöltő müvezetők 

körében, másrészt pedig figyelemreméltóan magas azoknak a be-

tanitott és segédmunkásoknak az aránya, akik elégtelennek 

vagy kevésnek érzik a feladataik megoldásához kapott szakmai 

felkészitésüket, 
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•A válaszok tehát jelzik, hogy a munkehelyi feladatok jelle-

ge, nehézsége, komolyan befolyásolja a szakmai felkészültség 

adott szintjének megitélését, a vizsgált mintóbah a szakmai 

felkészültség iránti elégedetlenséget elsősorban a termelés 

szervezésében, közvetlen irányitásában dolgozó müvezetők kö- 

- rében, valamint a legfelkészületlenebb munkáscsoport, a be-

tanitott ás segédmunkások körében tapasztaltuk. 

Az iskolai végzettség táblázata mutatja, hogy az ala-

csonyabb iskolai végzettségüekre a munkahely nem mer olyan 

feladatokat bizni, amelyek feltételezhetően meghaladnák isme 

reteik, a kialakult teljesitőképességük szintjét. /E tekin-

tetben a középiskolai végzettségüek sajátos helyzetben van-

nak, A középiskolát végzettek egy része a munkahely - való-

szinüleg a magasabb iskolái végzettségből adódó felkészült-

ségüket túlbecsülve - a tényleges szakmai felkészültséget 

meghaladó mértékben biz feladatokat,/ 

A munkahely szakmai elvárásai és az elvárások egyéni 

teljesithetősége - mint láthattuk - csak részben esik egybe. 

Munkahelyi /tágabban értelmezve társadalmi/ és egyéni érdek 

lenne tehát a feszültségek feloldása. Ennek legkézenfekvőbb 

megoldása az érintett dolgozók továbbtanulásának szorgalmazá-

sa lenne. Adataink birtokában azonban úgy itéljük meg a je-

lenlegi helyzetet /1d. 6. és 8.sz, táblázat/, hogy csak a ma-

gasabb iskolai végzettségüek, valamint a müvezetők és szak-

munkások körében mutathatóak ki a feszültség feloldására va- 

ló tudatos törekvés megnyilvánulásai. /A 8 általánost el nem 

végzettek 82 %-a nem tanul és belátható időn belül neon is 

akar tanulni./ 
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A továbbiakban azt vizsgáltuk, hogy a munkával való 

elégedettség és az iskolai végzettség között milyen össze-

függések vannak. 

Köztudott, hogy csak a szocialista termelési-társa-

dalmi viszonyok kialakulása-kialakitása teszi lehetővé azok-

nak a közösségeknek a létrejöttét, amelyekben megkapja".... 

az egyén az eszközöket ahhoz, hogy hajlamait minden irányban 

müvelje," 31.  

Hosszú idő ós összetett feltételrendszer megteremté- 

se szükséges azonban ahhoz, hogy az emlitett értelemben vett 

közösségek társadalmi méretekben is létrejöhessenek és való-

ban hatékony, az egyének nagy tömegeit a társadalmi - és ezen 

belül a tényleges egyéni - érdekeknek megfelelő irányban be-

folyásolhassák, nevelhessék. "A szocialista forradalom megte-

remti ugyan az előfeltételeit az emberi egyoldalúság, elide- 

genedés megszüntetésének és a sokoldalú, teljes embEri.szemé-

'lyiség kifejlődésének, de ez nem egyik napról a másikra megy 

végbe, ez hosszú folyamat és különösen hosszú egy olyan or- 

szágban, amelyben a szocialista forradalom a termelőerőket-vi-

szonylag elmaradt állapotban találta." 32  

A mai viszonyokat elemezve két alapvető problémával 

kell számolnunk. Egyrészt látnunk kell, hogy napjainkban".... 

még sokak munkája nem alkotó munka, nem észt, szivet, akaratot, 

fejet és kezet, tehát minden emberi képességet egyesitő tevé-

kenység." 33  Másrészt azt is látnunk kell, azzal is számolnunk 

k e ll, hogy  o ánylőgős ember'  képes g k többségét egyesitÜ 

tevékenységek végzéséhez elengedhetetlenül szükséges a képes-

ségek magas szintű fejlettsége. 
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Az iskolai végzettség és a munkával való elégedett-

ség összefüggéseinek vizsgálatakor feltételeztük, hogy ösz-

szefüggés fog mutatkozni a végzett munkahelyi tevékenységgel  

való elégedettség és az iskolai végzettség,  valamint .az el-

térő iskolai végzettségen alapuló különböző beosztású dolgo-

zók válaszai között.  

Feltevéseinket a kapott válaszok megerősítették.  

A munkával való elé edettség megítélése  

11.sz. táblázat  

•válaszok megoszlása Elégedettség mértéke  

teljesen 
elé •gzdet  t  

részben elégedetlen  
. 

Beosztés szerint:  

müveze t ő 74  %  26  %  -- 
szakmunkás 73 % 23 % 4 %  
betanitott, és 6o % 3o % 10  
segédmunkás  . 

Iskolai végzettség 
szerint:  

°  
. 

8 	ált;-nál 	kevesebb 59 % 2o % 21  

8 	általános 68 % 22 % lo  

Szakmunkásképző 74 % 22 % 4  

Középiskolai 56 % 40 % 4  

A megkérdezettek válaszai alapján az 'eltérések jól  

regisztrálhátóak. A munkával való elégedettség fokát nagy-

mértékben meghatározza a szakmai felkészültség szintje.  

/A szakmet felkés ,zü~ l teán ugyana kk o r nsg  réozt az iskolai vég- 

zettség függvénye./  
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A szakmunkásképzőt végzett müvezetők között találtuk a leg-

több munkahelyével, a végzett munka jellegével elégedett dol-

gozót. Az általános iskolát el nem végzettek mindkét megköze-

litésben az utolsó helyen szerepeltek, azaz náluk észleltünk 

legnagyobb szakadást a társadalmilag szükséges munkavégzés és 

a végzett munka egyéni igényeket, elvárásokat kielégitő hatá-

sának megitélésében. 

A munkahelyi közérzetet a végzett munkajellege, a 

. munkára való felkészültség és az anyagi elvárások kielégitett-

ségének a szintje nagyrészt meghatározza. Kevésbé ismert azon-

ban az eltérő iskolai végzettségnek a munkahelyi emberi kap-

csolatok.alakulásában betöltött szerepe. Egyik kérdésünkben 

aziránt érdeklődtünk, hogy a dolgozók hogyan érzik magukat 

munkatársaik körében. 

A munkahelyi közérzet megitélése 

12.sz.  táblázat 

válaszok megoszlása A közérzet minősitése 

jó részben j6 rossz 

Beosztás szerint: 

- 	müvezet ő 74 % 26 

- 	szakmunkás 71 % 25 % 5 
- 	betanitott 	és 

segédmunkás 
63 % 27 % lo 

Iskolai végzettség sz: 

- 	8 ált-nál kevesebb 61 % 28 % 11 

- 	8 általános 68 % 22 % lo % 
- 	szakmunkásképző 73 % 23 % 4 

- 	középiskolai 58 % 38 % 4 `J 



- 55 

Adataink szerint a legalacsonyabb iskolai végzettsé-

güek között /akiknek többsége betanitott és segédmunkásként 

dolgozik/ található a legtöbb olyan dolgozó, aki munkatársai 

kőzött nem érzi jól magát. Felmérésünknek ez az eredménye 

• nagy hasonlóságot mutat a szociológiai irodalomban feltárt, 

az alacsony kvalifikációs szintet igénylő munkaköröket betöl-

tő segédmunkások helyzetére vonatkozz meg á.11apitással: "A se- 

gédmunkások alkotják a munkásságnak azt a rétegét, ahol a leg-

kisebb mértékű mind a munkakörrel, mind az üzemmel való inden-

tifikáció, s amit többek között jól igazol az is, hogy közöt-

tük a munkahely-változtatásnak nagyon magas az intenzitása. 

A betanitott és segédmunkások sok körülmény miatt /szórakozási 

szokások, magatartásnórmák stb,/ akkor is elkülönülnek a szak-

munkásoktól, ha keresetük .nem kisebb azokénál /nehéz fizikai 

munkát végző segédmunkások. keresete sokszor átlagosan is magá-

sabb mint a szakmunkásoké." 34 

A kapott válaszok arányai bizonyára összefüggésben 

állnak a végzett munka jellegével /nehéz fizikai munka, mecha-

nikus munkafolyamatok végzése/ is.  Feltételeztük továbbá, hogy 

a munkahelyi közérzetet a munkahelyi közösségbe /brigádba/ va-

1ó beilleszkedés, a közösség .öé1jaivsl való azonosulás lehe-

tősége, a brigádközösség törődésének a mértéke is meghatározza. 

A felmérésbe bevont betanitott és segédmunkások 7o %-a volt 

brigádtag. Az adatok  szerint  az üzemekben szervezett szocialis-

ta brigádok munkájában a legalacsonyabb iskolai végzúttségüek 

vettek részt legalacsonyabb számban, igy eleve ők érezhették 

legkevésbé a brigádok közösségformáló hatását. 
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Néhány adattal illusztráljuk a 8 általánost el nem 

végzett dolgozóknak a brigáddal kapcsolatos észrevételeit. 

Főbb kifogásaik a brigáddal /brigádtársakkal/ szemben: 

- a közös szórakozásba nem vonják be, 

nem segitik a szakmai.  fogások elsajátitását,: 

- a brigád célkitüzéseit nem ismertetik ,. 

- munkájában nem segitik, 

- müvelődásre, tanulásra nem serkentik, 

- az emberi problémákkal nem foglalkoznak. 

A megállapitásokat az előfordulási gyakoriság sorrend-

jében . ismertettük. A válaszok tartalma jelzi, hogy 	betani- 

_tott és segédmunkások csoportjai a vizsgált üzemek brigádjái-

ban periférikus helyzetben vannak, az igényelt szakmai segit-

séget csak részben kapják meg, nem érzik teljes jogú brigádta-

goknak magukat. 

'Az általános iskolát be nem fejezett dolgozók vála-

szait összegezve megállapithatjuk, hogy alacsony iskolai vég-

zettségük miatt csak betanitott és segédmunkási beosztásban 

tudják őket alkalmazni .  Informá.ciúhordozó eszközökkel való 

ellátottságuk az egyéb /magasabb/ iskolai végzettségtekéhez 

hasonló, de az eszközök felhasználásának módja sajátos. Szép-

irodalmi és szakmai jellegü könyvekkel gyengén vannak ellátva, 

ellátottságuk nem biztositja magfelelően az általános és szak- 

mai ismeretek pótlását, illetve bővítését. Döntő többségük 

nem tanul és távlatilag sem térvezi tanulmányai megkezdését. 

Szabad idejüket általában családi és baráti körben töltik, a 

müvelődés, önképzés, szabadidő eltöltés közösségi formáiban 
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'részben saját hibájukból /lakóhelyükön/, részben pedig a bri- 

gádközösségekben elfoglalt peremhelyzetük miatt csak alacsony 

számban vesznek részt. . 

A tanulás személyes jelentőségét nem érzékelik megfe-

lelően, hiszen többségük tudja, vallja, hogy szakmai, felké-

szültségük:.hiányos, vagy elégtelen, de ennek ellenére nem tesz-

nek konkrét lépéseket a hiányosságok pótlására. 

Megitélésünk szerint az általános műveltség hiányos 

alapjai miatt helyzetük és problémáik kritikus - átgondolásra 

csak részben képesek. Az ellentmondásokat érzékelők egy részé-

nél /1d. a továbbtanulási tervek elhalasztásának tendenciái/az 

akarati tulajdonságok gyengesége miatt felhetően a. - jövőben sem 

várható a tanulmányok megkezdése, az önmüvelési igények és a 

müvelődési.lehetőségek.egymásratalélása. 

II1/2. Általános iskolát végzett dolgozó fiatalok művelődési 

igényeinek és lehetőségeinek elemzése  

Dolgozatunk előző részáben részletesen foglalkoztunk 

az általános iskolát el nem végzett dolgozó fiatalok müvelő-- 

dési igénYeivel és lshetőségei4;el,, A kérdőives adatgyüjtés és 

a szóbeli elbeszélgetések tapasztalatai alapján kirajzolódott, 

hogy a vizsgált csoportok adatai között jelentős eltérések mu-

tathatóak ki. Legszembetünőbb €;itéréseket az elsőként vizsgált 

csoport válaszai mutattak. Ez azzal függhet össze, hogy az ál-

talános iskolát be nem fejezettek között együtt szerepeltek 

azok a dolgozók, akik alig néhány osztályt végeztek el, illet-

ve azok is, akik a 7. osztály befejezésekor, vagy a 8. osztály 

második felében hagyták abba tanulmányaikat. 
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Az említettek mellett azonban az eltéréseket az is 

magyarázhatja, hogy az iskolai tanulmányoknak valószinüleg 

van egy olyan minimális szintje, amely / a múltban pz élta-

l ános iskolákban tanitó pedagógusok legjobbjainak, tp jövő-

ben pedig remélhetően valamennyi általános iskolai pedagógus 

tudatos munkájának az eredményeként/ megalapozza a permanens 

önművelést: a beállitódást, az érdeklődést,. az intellektuá-

lis kiváncsiságot, a tanulási vágyat és a tanulni tudást, az 

ismeretszerző képességet pédig olyan fokra emeli, hagy vele 

és általa egy megbizhatóan működő pszichikus apparátus épül 

be a személyiségbe. A gyermek-.és ifjúkornak, a tanulás klasz-

szikus időszakának a jelentőségét, meghatározó szerepét nem 

lehet túlértékelni. Bernáth Józseffel egyetértve valljuk: 

"Az az ember, aki fiatalkorában, olyan jellegü képzésben része-

sült, amely eltéritette őt a tanulástól, vagy nem kFszitette 

fel kellően olyan jellegű állhatatosságra és erőfesz_itésre, 

, mint amilyet a folyamatos nevelés megkövetel, voltaképpen  el 

veszett a felnőttnevelés számára." 35  

Vizsgált minténkban a dolgozók 35 %-a rendelkezett 

általános iskolai /vagy annak megfelelő/ végzettséggel. Az ál-

talános iskolát végzettek életkori megoszlása az egyes korcso-

portokban a következő volt: 

- 18-2o év közötti 

- 21-25 év közötti 

- 26-3o év közötti 

- 31-35 év közötti 

- 36 éven felüli 

42 

31 '% 0 
28 

33 % 
57 %, 

Az életkori megoszlás aránytalanságai azzal magyaráz-

hatóak, hogy minden korcsoportban / a 36 éven felőliektől el- 
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tekintve! jelentős a magasabb iskolai végzettségűeknek /a 

szakmunkásképzőt és középiskolát végzetteknek/ az aránya. 

A - változó százalékós arányok egyben azt is jelzik, hogy a 

3o éven aluli korosztályokban a 18-20 évesek korcsoportja 

felé közeledve növekszik az általános iskolai végzettségi-

eknek a száma, azaz a legfiatalabbaknak a körében csökken 

/-t/ a szakmunkásképző.iskolai és középiskolai végzettségü-

eknek az aránya. Ez a csökkenés részben a továbbtanulási_ 

kedv hanyatlásáról árulkodik, másrészt pedig feltételezhe-

tően azt jelzi, hogy az üzemek szakmunkás utánpótlásában 

emelkedett a gyengébb előképzetteágü, alacsonyabb iskolai 

végzettségü és valószinüleg azért tovább nem tanult dolgo-

zóknak a száma. 

Azt is valószinünek tartjuk, hogy az utóbbi években 

/kb. 8-lo év óta/ kialakult kereseti arányok /helyesebben: 

aránytalanságok/ komoly szerepet játszhatnak a továbbtanu-

lást elútasitó döntések születésében. /Ld.4.sz. táblázatnál 

az egy főre jutó jövedelmi viszonyok kategóriánkénti megosz-

lását./ 	 . 

Az általános iskolai végzettségüek csoportjába tarto-

zók 34 %-a  férfi, 66 %-a pedig nő volt. A nők magas aránya 

miatt feltételezzük, hogy  a jelzett tendencia./az általános 

iskolai végzettségüek arányának növekedése/ elsősorban a mun-

kábaálló nők iskolai végzettségét tükrözi. 

'Figyelmeztető jelzésnek tekintjük, hogy az általános 

iskolai végzettségűek életkori megoszlása hasonló arányokat 

és tendenciákat tükröz, mint az általános iskolát el nem vég-

zetteké. Vagyis: a legfiatalabb és a legidősebb korosztályok- 



ban a legmagasabb az általános iskolai végzettségüeknek a 

száma. A két végzettségi szintszámsorainak arányváltozásai 

egyformán az utóbbi évek kedvezőtlen változásait jelzik. 

A munkahelyi beosztásban kimutatható az iskolai vég-

zettséghatósa. Érdekes azonban, hogy az általános iskolai  

végzettségüek között viszonylag magas számban találhatunk 

felelősebb beosztásban dolgozókat: művezetőket /2o %-ban/ és 

szakmunkásokat /13 %-ban/. Az•áltaAános iskolát végzettek egy 

része /főleg a 26-35 év közötti korosztályból/.különböző szak-

mai jellegü tanfolyamok elvégzésével a szakmai alapismereteket 

jól elsajátitotta, igy közülük többen művezetővé válhattak,né-

hányan pedig a szakmunkások csoportjába lettek átsorolva. 

A munkahelyi beosztással függ össze, hogy az általá-

nos iskolát végzettek egy főre jutó kereseti arányai, a szak-

munkásokéhoz és a középiskolát végzettekéhez hasonlóak. Kö-

zöttük található ugyan a •legalarsonyabb egy főre jutó jövede-

lemmel rendelkezők legmagasabb százaléka /1d. 4.sz• táblázat!, 

de ez önmagában nem jelenti a csoport egészének  kedvezőtlen 

helyzetét, hiszen többségük jövedelme a kvalifikált szakmun-

kások jövedelméhez hasonló. 

A dolgozat témája szempontjából nagy jelentősége van 

annak a ténynek, hogy a vizsgált csoportban az általános is-

kolai alapoknak a megléte - differenciált módon ugyan, de e-

gyesek számára - lehetővé tette a szakmai előbbrejutást, az 

alapfokú szakmai tanfolyamok elvégzését, s ezáltal a beosztás 

ás a jövedelmi viszonyok kedvező alakulását. Nem tekintjük 

feladatunknak annak elemzését, hogy a vizsgált üzemekben sze-

rencsés e az általános iskolai végzettségű művezetőknek az 
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alkalmazása. Az általános iskolát végzett müvezetők magas ará-

nya azt mindenesetre jelzi, hogy az üzemek a legszorgalmasabb, 

.a szakmai tanfolyamok iránt leginkább érdeklődő dolgozók szá-

mára biztositották a tanulási lehetőségeket. 

. A beosztásban mutatkozó.és-realizálódott lehetőségek 

jelzik, hogy az általános iskolái alapok birtokában lehetőség 

van a művelődés szervezett formáinak kihasználására. 

Az . alapmüveltség szemléletformáló jelentőségét bizo-

nyitja az a tény is, hogy az általános iskolai végzettségűek  

többsége megfelelően  el van látva művelődést szol á1ó eszközök-

kel. 

Korábban jeleztük, hogy. az eszközökkel való ellátott-

ság nem feltételezi ugyan azok rendszeres használatát is, de 

azt mindenesetre mutatja, hogy tulajdonosaik életük elengedhe-

tetlenül szükséges részének. tartják azok létét, beszerzésük ér-

dekében hajlandóak anyagi áldozatot vállalni. 

Minőségi jellegünek•érezzük az általános iskolát el nem 

végzettek és. az általános iskolai végzettségüek eszközellátott-

sága közötti mennyiségi különbsé9eket. Az eltérések'főleg az 

általános műveltség mélyebb rétegeinek, sajátos összetevőinek 

meglétéről tanuskodó adatokban, tényekben mutathatóak ki. Ilyen-. 

nek tekintjük az általános ás szakmai• érdeklődés kielégitését 

szolgáló könyveknek a számát és bizonyos fokig a magnetofonnal 

való ellátottságot. 

Az általános iskolát végzettek 72 %-á rendelkezett 'ki-

sebb-nagyobb szépirodalmi könyvgyüjteménnyel. Az elbeszélgeté-

sek szerint a könyvvel rendelkezőknek mintegy fele szokott rend-

szeresen olvasni, a többiek pedig - rendszertelenül ugyan, de - 
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évente átlagosan 1--4 könyvet szoktak elolvasni. A megkérde-

zettek abszolut többsége iskolás évei alatt kezdte meg a kö-

telező irodalomhoz tartozó müvek megvásárlásával a könyvgyüj-

tést. Sajátosságként emlithető, hogy az irodalmi értékekkel 

is biró könyvek többsége magyar íróknak és költőknek /pl.Jó-

kai, Gárdonyi, Mikszáth, Szilvási, illetve Arany, Petőfi, 

Ady stb./ a műve. A könyvek között jelentős arányt foglalnak 

el a kalandregények, történelmi témájú alkotások és a krimik. 

Szakmai jellegü könyvgyűjteménnyel csak az általános 

iskolát végzettek kisebb része /25 %-a/ rendelkezett. A szak-

mai jellegü könyvek tulajdonosai szinte kizárólag azok közül 

.kerültek ki.,.akik szakmai ismereteket megalapozó, bŐŐvitő to-

vábbképzésekre jártak /járnak/ . Az érdeklődés jellemzőjeként 

emlithető, hogy a szakmai könyvgyüjteménnyel rendelkezők több 

mint háromnegyedének szépirodalmi könyvgyüjteménye is volt, 

azaz többségüknél a művelődés nem csupán szakmai és anyagi e-

lőbbrejutást elősegitő igényként jelentkezett .  

Az általános iskolai végzettségűek továbbtanulási-ön--

képzési  elképzelései viszonylag megnyugtató képet mutatnak. 

Jelentős ugyan a nem tanulóknak a száma /ld. 6.az. táblázat/, 

de arányuk sokkal kedvezőbb, mint az általános iskolát be nem 

fejezetteké. 

A nerctanulók többsége 35 év feletti, illetve 18-2o év 

közötti .  Tapasztalataink szerint az idősebbek tanulástól való 

tartózkodása részben érthető /töblpségük nő, akik családi el-

foglaltságaik miatt nem foglalkoznak a tanulás gondolatával./ 

Ugyanezek az okok azonban mér nem mondhatóak el a l872o év kö-

zöttieknél. 
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A. legfiatalabb korosztály tagjainak egy része .tudatosan vá-

lasztotta a munkábaállást és utasitotta el a továbbtanulást. 

Válaszaik egy része a döntést anyagi okokkal magyarázza: 

- Igy is megkeresem azt, amit egy szakmunkás, sőt 

többet." e 

A munkás és a segédmunkás közötti jelenlegi bérkü-

lönbségek nem ösztönöznek arra, hogy szakmunkáskép-

zőbe járjak." 

- " Továbbtanultam egy évig, de kevés volt a pénz, most 

pénz van, igaz dolgozni is kell, de majd továbbta-. 

nulok, bér nem lesz könnyü." 

- " Nem volt akaraterőm és senki sem biztatott: különö-

sebben. Igy is megkeresem a szükséges pénzt, hiány- . 

érzetem nincs, sokat olvasok." 

Mások •családi körülményeik miatt nem vállal-/-hat/tik a tanu-

lást: 

- " Kicsi gyermekem  van,. várok még egy kicsit, hogy na-

gyobb legyen." 

- " Az otthoni körülményeim nem teszik lehetővé." 

- " Többen voltunk testvérek, valakinek pénzt is kellett 

keresni." 

- " Hatan voltunk testvérek,, mindannyian iskolások vol-

tunk. Apám keresete olyan kicsi volt, hogy anyagiak-

kal nekem kellett segiteni, hogy testvéreim tanulhas-

sanak. 

Néhányan általános válaszokat adtak: 

" Nem szerettem tanulni." 

- " Nem volt kedvem a továbbtanuláshoz." 
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A válaszokat lehetne még sorolni, csoportositani,Leg-

•többen családi körülményeiket okolják a továbbtanulás elme 

radásáért. Érezhető azonban /a szemléltetésként kiragadott 

részek ellenére;, hogy a családi körülmények felemlegetése 

nem minden esetben indokolt, a megkérdezettek közül többen 

hajlamosak voltak arra, hogy a tanulási kedv hiányát, a gyen- 

ge tanulmányi eredményt környezeti 'tényezőkkel magyarázzák, s 

ezzel saját felelősségüket csökkentsék.  

Véleményünk szerint a továbbtanulás elmaradásában ál-

talában a következő, egymástól nehezen elkülönithető okok ját-

szottak szerepet: ` 

- a családi környezet sokuknál ingerszegény, az isko-

lai tanulmányi munka iránt közömbös volt; 

- a szülők életmódja vagy a család nagysága szüksé-

gessé tette a fiatal./-ok/ munkábaállását; 	. 

- többen fiatalon családot alapitottak, keresetre 

volt szükség; 

- a megkezdett továbbtanulás nem felelt meg az egyé-

ni képességeknek •vagy érdeklődésnek; 

- a szakképzetlen munkaerő iránti kereslet jó elhe-

lyezkedési, kereseti lehetőségeket biztositott az 

általános iskolai végzettségűeknek is; 	. 

- az általános iskolai követelmények rendszertelen tel-

jesitésével is be lehetett fejezni az általános isko- 

lát , de a folyamatos tanulás hiánya miatt az általá-

nos  iskolai évek időszakában nem  alakultak ki a szel-

lemi tevékenység rendszeres végzéséhez szükséges aka-

rati tulajdonságok. 
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A tanulást gátló, nehezitő tényezőket lehetne még 

sorolni, de feltehetően az emlitettek játszhatták a legko-

molyabb szerepet a továbbtanulás elmaradásában. A felsorolt 

tényezők igazolják azt a kijelentésünket is, hogy az álta-

lános.iskola befejezésekor általában tudatos /de: egyéni, 

családi, iskolai ás részben társadalmi körülmények által de-

terminált/ döntés eredményeként történt a továbbtanulás el- 

Útasi.tása. 

Izgalmas kérdés lenne•annak felderitése, hogy az e-

gyéni körülmények időközbeni változása hogyan érintette a 

tanulással kapcsolatos tervéket, A tervekről, elképzelésekről,. 

tanulási igényekről a 6.sz. táblázat adatai szólnak. A tervek 

szerint 39 %-uk szeretne néhány éyen belül ismét tanulni. 

Ezt az arányt jónak tartjuk, de meg kell jegyeznünk, hogy a 

továbbtanulást tervezőknél feltehetően csak az egyéni-családi 

körülmények kedvező változásairól, a tanulási szükséglet és 

'lehetőség  felismeréséről van szó, s elsősorban az akaraterő 

fogja eldönteni, hogy mennyire sikerül urrá lenni a minden-

napi életben szükségszerüen felmerülő szubjektiv és objektiv 

akadélyokan. 

A szabadidő eltöltésének formái-az általános  iskolát 

végzettek körében a következőkép2en alakultak: 

13.sz., táblázat 

Tevékenységek megnevezése A tevékenységet a megkérdezettek 
közül önmagára nézve 

jellemzőnek 
tartja 

hasznosnak 
ité:Li 

.házkörüli munka, kertészk. 37 % 	4:3 ó 
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rádiózás 51 % 3o % 

TV-nézés 42 % 38 % 

ujságolvasás 43 % 33 % 

mozilátogatós 45 % 42 % 

.kártyázás 42 % 25 % 

gyermeknevelés 27 % 31 % 

kézimunkázás 36 % 43 % 

séta, 	kirándulás 22 % 33 

vendégeskedés 16 % 66 % 

szórakozóhelyek 	látogatása 27 - % • 23 % 

szórakozás, 	tánc 	• 35 % 37 % 

szakkörök 	látogatása 33 % 

.társadalmi 	tevékenység 21 % 35 % 

klubfoglalkozás 37 % 54 % 

aktív sport 23 % 4o % 

aktív zene 2o % 33 % 

nyelvtanulás 33 % 36 % 

A válaszok szerint az általános iskolai vév.ettségü-

ek kedvvel végzik ás hasznosnak tartják a házkörüli munkát, 

kertszkedést. Az ilyen munka hasznosságának megitélésében je- 

'lentősen eltérnek az általános iskolát el nem végze t tek cso-

portjától. /Azok közül 5 % ité].te hasznosnak ezt a munkát./ 

Látszólag nehéz a kétféle megitélés közötti eltérés okait fel-

tárni, de szerintünk a különbség a két csoport eltérő gondol-

kodásmódjával, pontosabban: a házkörüli munkának, a kertészke-

désnek a fizetésen kivüli jövedelemszerzés szempontjából való 

eltérő megitélésével függhet össze. Mindkét csoport tagjai kb. 

mintán  belüli arányuknak megfelelően végeznek házkörüli munkát. 

A munka hasznossága, jövedelmezősége azonban eltérhet, s fel-

tehetően ez befolyásolhatja az ilyen jellegü munkák hasznossá-

gának a megitélését is. 
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Az általános iskolát végzettek jobban érdeklődnek a 

-közösségi jellegü tevékenységek iránt is.  /Ld. mozilátogatós, 

• társadalmi tevékenység, klubfoglalkozás, aktív zene, sport 

stb./'Érezhető ugyanakkor náluk is bizonyos szakadás a tény-

legesen végzett és a hasznosnak itált tevékenységek között. 

/Ld. rádiózás, vendégeskedés, társadalmi tevékenység stb./ 

A tanulás szemé l y es jelentőségének megítélése során 

sajátos kérdésekkel, problémákkal találkoztunk. 

Az általános iskolai. végzettség birtokában e csoport 

tagjai továbbtanulásra jogosultak, elméletileg valamennyiük 

számára mód van a magasabb iskolai végzettség megszerzésére. 

Munkábaállásuk egy döntési folyamatnak / a továbbtanulást el-

útasitó döntésnek/ az eredménye, A továbbtanulást elképzelések 

elemzésekor láttuk, hogy eltérő okok játszottak szerepet a mun-

kábaiépésnél. Az okok alaposabb 'feltárása érdekében a 30 év 

alatti általános iskolai végzettségűektől az alábbi kérdések-

re kértünk /névnélkül/ választ: 

Mit tart. fontosabbnak? 

a./  tanulással hosszabb távon megalapozni a jövőjét 

b./  pillanatnyi előnyökhöz jutni, amely kiegészitő jöve-

delmet jelent. 

A kiélezett kérdésre adott válaszok többsége /53 %-a/ 

a pillanatnyi előnyöket, a kiegészítő jövedelmet részesitette 

előnyben. A válaszok megoszlásárak legnagyobb tanulsága az 

volt, hogy a továbbtanulást egyszer mér elútesitó fiatalok 

többsége hasonló döntési lehetőség esetén - feltehetően - ismét 

elúta ;sitaná a továbbtanulást, a pillanatnyi jövedelemszerzést 

választaná. 
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A válaszok alapján úgy tünik, hogy a megkérdezettek 

többsége nem érzékeli a tanulás iránti társadalmi szükséglet 

gyors növekedését, a társadalmi szükségletet azón méri le, 

hogy belátható időn /3-5 éven/ belül mennyire honorálja anya-

gilag is a magasabb végzettséget.. A probléma jelenleg tehát 

lényegében az, hogy az egyének rövidebb távú érdekei talál-

koznak a társadalom szintén rövidebb távú érdekeivel /a mun-

kaerőhiány kielégitésének érdekével./ A termelés zavartalan-

ságának biztositása /mint társadalmi érdek/ megköveteli,hogy 

kvalifikálatlan, illetve alacsonyan kvalifikált dolgozóknak 

is viszonylag magas jövedelmet biztositson. A mostani helyzet 

egyesekben azt az illuziót kelti, hogy a kereseti arányok a 

társadalom tényleges értékitéleteit jelzik, a szakképzetlen 

és alacsony kvalifikált munkakörökben foglalkoztatottak tovább-

tanulésuk esetén sem kerülnének lényegesen kedvezőbb helyzet- 

be. 

Feltehetően á hosszabbtávú és rövidebb távú társadal-

mi érdek ellentmondásai miatt szinte mindegyik vizsgált cso-

portban / a középiskolai végzettségüektől eltekintve/ magas a 

tanulást elútasitóknak az aránya. 

A munkával való eléaede4tt1,é. egyes kérdéseit mér érin-

tettük. Az'általános iskolát végzettek munkával való elégedett-

ségének megitélésekor figyelemb e  kell vennünk, hogy 33 %-uk 

szakmai tanfolyam élvégzése révén •szakmunkássá vált. /Közü-

lük 20 % müvezetői, 13 % pedig szakmunkási beosztásban dolgo-

zik./ A fentmaradó 67 % sem tekinthető azonban teljesen homo-

gén munkásrétegnek. 
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A betanított és segédmunkásoknál nem rendelkezünk 

olyan jogi fogódzóval, mint  a szakmunkás-bizonyítvány. A be-

sorolás alapja itt az egyes munkakörök betöltéséhez szükséges 

betanulási idő különbsége. A betanitott munkások között for-

dul elő a legnagyobb arányban olyan eayszerü gépi munka, ami 

nem követel nagyobb szakismeretet, de ugyanakkor elvégzéséhez 

mégis szükséges bizonyos előre meghatározható betanulási idő. 

A betanitott munka általában monoton jellegű, és mind 

a társadalmi presztizse, mind az anyagi megbecsülése alacsony. 

A betanított munkások átlagkeresete sem különbözik jelentősen 

a segédmunkásokétól. Ezekben a munkakörökben a legnagyobb a 

női dolgozók aránya, mert napjainkban a női munkásoknak még vi-

szonylag kis része rendelkezik szakmával, ugyanakkor fizikai 

adottságaik következtében kevésbé felelnek meg a rendszerint 

nagyobb erőkifejtést követelő segédmunkási munkakörökben. 

A segédmunkások csoportjában két egymástól elkülönülő 

'alcsoporttal találkoztunk: 

a./ ,A viszonylag magas keresettel és növekvő társadalmi presz-

tizzs,l rendelkező nehéz testi munkások, akik e területen 

szinte általánosan uralkodó, akkordbér mellett, személyi 

vezetéstől viszonylag függetlenül dolgoznak. Az aránylag. 

magas átlagkereset elősegiti-azt is, hogy az ilyen munkát 

vállalók iránt - legalábbis, egyelőre - nagyobb az igény, 

mint amennyien ilyen feladatokat vállalnak. 

b./ A gépi munkát vagy egyéb közvetlen termelőtevékenységet 

végzők melletti kiszolgáló személyzet, akikre e viszony-

lag alacsony kereset és egyben a nagyon alacsony társa-

dalmi presztizs a jellemző. 
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Az elbeszélgetések szerint elsősorban a szakmunkás 

beosztásban dolgozók elégedettek a végzett munkával. Néhá-

nyuknál ugyan problémát okoz az ujabb gépek kezelésének meg-

tanulása, de hosszú évek gyakorlati tapasztalatainak a bir-

tokában az csak rövidebb ideig jelent számukra nehézséget. 

A müvezetői beosztásban dolgozók többsége /kb.65-7o 

%-a/ elégedett munkakörével. Ebben a rétegben a felmerülő 

problémák a szakmai segitségnyújtásra való felkészületlenség-

gel, valamint az elméleti alapok hiányosságaival kapcsolato-

sak. 

A betanitatt és segédmunkásként alkalmazott dolgozók 

.körében található a legtöbb rossz munkahelyi közérzetről pa-

naszkodó személy. Elsősorban a munka nehézségét, a végzett 

munka piszkosságát, az állandó munkahely hiányát hangsulyoz- 

ták. 	 . 

A munkahel  i közérzet, a munkatársakkal kialakitott kapcsolat 

.megitélése ebben a vizsgált csoportban azonos százalékos ará-

nyokat mutatott a munkával való elégedettséggel. Az egybeesés 

pontos arányai véletlenszerüek, de az összefüggést természe-

tesnek tartjuk. 

A müvezetők valamennyien hosszabb idő óta dolgoznak az 

üzemekben, munkatársaikat jól ismerik, többségükkel jó emberi-

baráti kapcsolatot alakitottak ki. Jövedelmi viszonyaik jók,de 

a kialakult jövedelmi arányok annyira nem magasak, hogy emiatt 

egykori szakmunkás környezetük elhidegülne tőlük. 

A szakmunkásokká vált általános iskolai végzettségüek 

többsége hasonló helyzetben van. Szakmunkássá válva kismérték-

ben módosult ugyan a jövedelme, de emberi kötődéseik megmaradtak. 
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A segéd- és betanitott munkásként dolgozók csoportjá-

ban van a legtöbb környezetével elégedetlen dolgozó. Az elé-

gedetlenség okai részben anyagi természetüek /a hasonló beosz-

tásban dolgozó fiatalabbak és idősebbek bére közel áll egymás-

hoz; a fizetések nem fejezik ki megfelelően a törzsgérda meg-

becsülését stb./, részben pedig a munkavégzés során kialakult 

emberi kapcsolatokkal állnak összefüggésben. 

11I/3. Szakmunkáké ző iskolát vé zett dol ozó fiatalok müve-

lődési igényeinek és lehetőségeinek  elemzése  

Mintánkban a fiatal dolgozók 35 %-a rendelkezett szak-

munkásképző iskolai végzettséggel. A szakmunkás végzettséggel 

'rendelkezők megoszlása az egyes 

kező volt: 

életkori csoportokban a követ- 

18-2o év közötti 31 % 
21-25 év közötti 42 % 
26-3o. év közötti 42  % 
31-35 év közötti 33  °,ó 
36 éven felüli 7 % 

Az életkori megoszlásból kiolvasható, hogy a szakmunká-

sok rétege viszonylag fiatal, többségük a felszabadulás évében 

vagy azt követően született. 

A szakmunkásképző iskolát végzett szakmunkások müvelő-

dési igényeinek és tevékenységének elemzését azért tartjuk kü-

lönösen fontos kérdésnek, mert;  

- a munkásosztály társadalmilag, politikailag legak.ti-

vabb, legképzettebb rétegét alkotják; 

- üzemen belüli arányuk fokozatos növekedése várható; 

- állásfoglalásaikkal, véleményükkel, mindennapi meg-

nyilvánulésaikkal közvetlenül befolyásolják alacso- 



- 72 - 

nyabb iskolai végzettségü munkatársaik szemléletét. 

Mielőtt felmérésünk eredményeit ismertetnénk néhány 

Csongrád megyei tapasztalatról, szakmunkásképzéssel kapcsola
- 

tos problémáról szeretnénk beszámolni. Ugy érezzük, hogy a 

megye üzemeiben vizsgált szakmunkások helyzetének,. müvelődés-

sel kapcsolatos nézeteiknek megértését elősegitheti az okok, 

nehézségek eredetének feltárása. 

I11/3/1. A szakmunkásképző iskolákban folyó szakmunkásképzés 

helyzete Csongrád megyében 

Csongrád megyében 13 szakmunkásképző intézet működik. 

Az iskolák személyi ellátottsága jó, az elmúlt években számot-

tevően gyarapodott a főhivatású pedagógusok létszáma. /1d. 1. 

sz. melléklet./ Emelkedett az egyetemi végzettségü közismereti 

és mérnök tanári létszám is. Az emelkedés oka elsősorban az el-

méleti órák számának a növekedése volt. . 

Kedvező a főhivatású pedagógusok képzettség szerinti 

összetétele. /Ld. 2.sz• melléklet,,/ 

Az 1978/79-es tanévben a vezetők 81,4 %-ának volt pedá 

gógiai képesitése, 79,6 %-ának felsőfokú végzettsége volt. Né-

gyen egyetemen, illetve főiskolán tanultak. 

A közismereti tárgyakat csak felsőfokú végzettségü és 

pedagógiai képesitéssel rendelkező tanárok tanitották /141 fő/. 

A szakelméleti tárgyakat 79,1 %-ban tanitották felsőfokú vég-

zettséggel rendelkező tanárok. 

A müszaki pedagógusok többsége redetileg nem erre a pá-

lyára készült, munkáját más beosztásban kezdte.: mérnök, techni-

kus vagy szakmunkás volt. Ennek. az a magyarázata, hogy az 
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iskolákban  szivesebben alkalmaznak gyakorlati tapaszteletok- 

• kal rendelkező müszakiakat, akik munka mellett vállalják a 2 

eves műszaki tanári képzettség megszerzését e  mint a szinte 

kizárólag csak elméleti felkészitésben  részesült  pélyakezdő. 

mérnök-,  illetve üzemmérnök tanárokat. 

A kialakult gyakorlat természetesen magában hordja an-

nak veszélyét, hogy•az iskolai oktatásre nem a legmegfelelőbb, 

a legkiválóbb szakemberek vállelkoznak. Sok esetben az üzemek 

• sem szivesen mondanak - le jó-szakembereikről /magasabb bérrel 

visszatartják  őket./ 

A  legnagyobb  gondot a gyakorlati oktatást végző szak-

emberek jelentik, közülük 182 főből 14o-nek nines pedagógiai 

végzettsége. /1970 -ig alkalmazásukhoz elegendő volt a pedagó-

giai, illetve szakoktatói tagozat elvégzése, ezt 95 személy 

el is végezte./ Jelenleg az  alkalmazástói  számitott 5 éven 

belül minden szakoktatónak•meg  kellene szereznie  a  pedagógiai  

képesitést, de ez megvalósitathetatlen. Gyorsabb lenne ez elő-

rehaladás, ha a Müszaki Egyetemnek Szegeden is lenne kihelye-

zett levelező müszaki oktatói tagozate, vagy  konzultációs  köz-

pontja. A  szegedi  képzés Békés megye hasonló jellegü gondjait 

is megoldaná. Jelenleg Baján, Budapesten és Dunaujvárosban fo-

lyik levelező műszaki oktatói képzés. 

A rr egyei szakmunkásképző  iskolákban  foglalkortatott 

pedagógusok életkori összetétele ez 1977/78-as tanévben a kö- 

vetkező volt: 

- 29 éves ás annál fiatalabb 
	

21,4 % 

- 30-39 év közötti 
	

38,1 (Y, 
- 4o éves ás idősebb 
	

40,5 %' 
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Igen kedvező, hogy a pedagógusok közel 6o % •. a 4o év 

alatti, nagy munkabirású, képes a technikai haladással lé-

pést tartani. 

A nők aránya 36,5 %, többségük fiatal édesanya. He-

lyettesitésük /gyermekgondozási segély, gyermekápolás stb./ 

sokszor nagy gondot jelent, mert a kisebb létszámú szakmák 

elméleti óraszáma sok esetben csak egy szakelméleti tanár el-

kalmazását teszi lehetővé. 

A kötelező heti óraszám csökkentése /1974-ben és 1975-

ben/ , valamint az 1977-es bérrendezés kedvezően hatott a ne-

velő-oktató munka szinvonalára. /A tanároknál 22-ről. 20-ra, a 

.szakoktatóknál 36-ról 32-re, a nevelőknél 43 óráról 36 órára 

csökkent a kötelező óraszám. 

A tanári ellátottság jellemzése után a beiskolázás ál-

talános kérdéseiről szólunk. A pályaválasztási szakirodalom 

szerint az általános iskola befejezése után a fiatalok három- 

,féle "osztása" alapvetően  az általános iskolában elért tanul--

mányi eredmények alapján történik, s egyszersmind megfelel az 

intellektuális fejlettség különbségeinek, "A középiskolába ál-

talában azok a tanulók pályáznak, akik - legalábbis osztályuk 

viszonylatosban - a legjobb tanulmányi átlagot érték el....in-

tellektuális téren kedvező helyzetben vannak... ás éppen azok 

a tanulók kényszerűlnek a viszonylag szük korrekció s  lehető-

ségeket adó szakmunkásképzésra, illetve munkába állásra, akik 

relative alacsonyabb intellektuális fejlettségük következmé-

nyeként csak korlátozott mértékben tudják felfogni egy-egy 

szakma követelményeit." 36  
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A fenti megállapités a tanulmányi eredmények nyelvén  

megfogalmazva azt jelenti, hogy a szakmunkásképző iskola 
 

köztudatban úgy él, mint a közepesek iskolája. A köztudat eb-

ben pontosan megfelel a hivatalos adatoknak.  "Az utóbbi 15 év-

ben végbement gazdaságpolitikai és iskolapolitikai változások  

ellenére mindvégig a közepes tanulók adták a szakmunkástanulók  

abszolut többségét. Nemcsak az jellemző, hogy az átlag végig  

a 3 egész közelében marad,.hanen az is, hogy az eredmények  

szórása a szakmunkástanulók között mindössze o.76 /az OSZV min-

tájéry mérve 1974-ben/, mig egy nyolcadikosok körében végzett  

felmérés /Csanédi-Ladányi 1977/ Budapest XVIII. kerületében  

1.o3 szórást állapitott meg 3.Ei4-es átlag körül. A ;szelekció  

sorén létrejövő homogenizálódás nyilvénvaló,"3.7 	 . . 

Más kutatások arra is rámutattak, hogy a szakmunkásta-

nulók csoportja a származási összetétel szempontjából is ha-•  

sonió mértékben homogén: a szakmunkásképző lényegében a fizi-

kai dolgozók gyermekeinek az iskolája. 38  . 

Az országos adatokhoz hasonló tendenciák tapasztalha-

tók Csongrád nagyében is. A sz F~ km unkásképző iskolák adatai, a  

tanér eleji felmérések tapasztalatai szerint a beiskolázott kor-

osztályok előképzettsége évről-!övre romlik; s a pedagógusokat  

dicséri az a tény, hogy  az átlagos tanulmányi eredmény Csongrád  

megyében 1972--óta nem csökkent,.  9  /1d. 7,sz• melléklet,/  

Megyénk szakmunkásképző iákolai feladatuknak tekintik  ,  

a műveltségi szintkülönbségek csökkentését, tanárén kivüli•mü-

velődési lehetőségek biztositasával kisérlik meg a Iátrányos  

helyzetüek felzárkóztatását,  
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A felzárkóztató programok tematikája azonban még nines meg-

felelően kidólgozva, az összehangoltság és szervezettség sem 

éri el a kivánt szintet. 

Csongrád megyében az utóbbi években /1975-198o között/ 

csak 2,6 %-kal emelkedett a szakmunkásképző iskolákba járó 

fiataloknak a száma. /Ld. 3. sz. melléklet,/ Az utánpótlás 

gyenge minőségét mutatja, hogy az országos arányokat meghala-

dó mértékben emelkedett a lemorzsolódók aránya. /Ld, 4.sz• mel-

léklet./ 

A lemorzsolódással, a szakmunkásképző iskolák népsze--

rütlenségével, valamint a demográfiai adatokkal is összefügg, 

• hogy az 1979/8o-as tanévben a beiskolázások révén csak a vál-

lalati igények 43,9 %-ét tudták az intézmények beiskolázni, 

/Ld. 5.sz. melléklet./ A beiskolázási adatok természetesen csak 

prognpsztikai jelentőségűek, hiszen várhatóan a beiskolázottak-

nak közel  le  %-a nem fogja tanulmányait befejezni. 

A szakmunkástanulók létszámát elemezve feltűnik, hogy 

az utóbbi 7,8 évben megyénkben lényegében változatlan szinten 

mozog a leánytanulók aránya. /!_d,.6,sz, melléklet./ 

Megyénk ipari struktúrája valóban elsődlegesen a férfi-

ak számára nyújt a szakmunkásképző iskola elvégzése után kedve-

ző munkahelyi lehetőségeket, de már napjainkban magasabb arány-

ban igényelne szakképzett női dolgozókat. 

A felnőtt szakmunkásképzéú igen jelentős szerepet tölt 

be megyénkben a szakmunkaerő-hiány pótlásában. /1d.8.sz. mellék-

let/. Elősegiti a népgazdasági érdekből történő munkaerőátcso--

portositást, a társad álmi mobilizációt. Az utóbbi években emel-

kedett a második, vagy harmadik szakmát megszerzőknek a  száma. 
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Ez egyrészt - szakmunkások esetében - növeli a konvertálha-

tóságot, másrészt lehetőséget ad a pályakorrekcióra. 

Csongrád megyében a szakmunkásképzéssel kapcsolatos 

problémák a következőkben összegezhetőek: 

a./ Nincs- kidolgozva a megye középtávra szóló szakmunkaerő 

igénye, igy az ipar, a mezőgazdaság, a kereskedelem, a 

szolgáltatás strukturális változásait a beiskolázási ará-

nyok kialakitésánál nem tudják figyelembe venni; 	' 

b./ A továbbtanulási igények és irányok kevésbé irányulnak a 

szakmunkásképző iskolákba, a továbbtanulók főleg szakkő- 

zépiskolákba jelentkeznek:A továbbtanulási irányok vál-

tozatlanul maradása esetén a szakközépiskolai •szskmunkás-

képzés arányát kell növelni a hároméves képzés rovására; 

c./ Az oktató-nevelő munka hatékonyabbá tétele megköveteli, 

hogy a műszaki tanárok és szakoktatók pedagógiai képzett-

séget szerezzenek; 

'd./ A tanórai és a tanitesi orekon kivüli nevelési lehetősé-

geket jobban össze kell hangülni: az iskola, a tanulóott-

hon, az üzem, a család ás az ifjúság: szervezet szorosabb 

együttmüködésével meg kell.teremteni a müvelődésbeli egyen -• 

lőtlenségek felszámolásának hatékonyabb formáit, csökken-

teni kell a lemorzsolódási arányt. 

e./ A szakmunkástanulók nevelésében érintett valamennyi szerv-

vel és intézménnyel közösen arra kell törekedni, hogy a 

tanulókban tartósan kialakuljon az önmüvelési igény. Olyan 

tudást kell kialakitani, amply rugalmas, könnYen tovább-

fejleszthető. 
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f./ A felnőtt szakmunkásképzési.formákat munkásművelődési 

lehetőségként is hasznosítani kell. 

III/3/2. Művelődési igények és lehetőségek a szakmunkásképző 

iskolát végzett  dol. ozó fiatalok körében 

A szakmunkásképző iskolát végzett dolgozó fiatalok  

munkahel i beosztása és  kereseti arányai  ellentmondásossan 

tükrözik a megszerzett szakmai tudás munkahelyi megbecsülését. 

Az .  életkori megoszlás ismertetésekor láttuk, hogy a szakmunkás-

képzőt végzettek aránya a fiatalabb korcsoportokban a legmaga-

sabb. Beosztásuk nagyrészt megfelel iskolai végzettségüknek 

/szakmunkásként dolgoznak/, de feltünően alacsony arányban/6 ó-

ban/ találhatók meg a művezetők.között. A vizsgálatba bevont 

üzemek vezetőivel folytatott beszélgetéseink során kiderült, . 

hogy ez az arány azzal függ össze, hogy a szakmunkásképzőt vég- 

zettek többsége fiatal, fizetésével elégedett, nem szivesen. 

vállalkozik a nagy felelősséggel járó közvetlen termelésirányi-

tói feladatok ellátására. Ezt a megbizatást szivesen átengedik 

azoknak a régebbi dolgozóknak, akiknek ugyan csak általános is-

kolai végzettségük van, de szakmunkás tanfolyamot végeztek és-

hosszabb idő óta az üzemekben dolgoznak. A középiskolai vég-

zettségüek is szivesebben vállalnak müvezetői beosztást, mint 

a szakmunkásképző iskolát végzettek. 

Megitélésünk szerint a beosztásban kialakult arányok, 

amelyek az iskolai végzettség fokát, a szakmai képzés minősé-

gét csak részben tükrözik, nem tekinthetőek megnyugtatónak. 

Az általános iskolát végzetteknek a szakmunkás képesités meg-

szerzésére irányuló erőfeszitéseit érthetőnek tartjuk, de 
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- a minőségileg magasabb szintet jelentő szakmunkásképző is-

kolai végzettségüek munkahelyi arányának ismeretében - a mü-

vezetői beosztásban való százalékos részesedésüket egészség-

telen tendenciának tartjuk. 

Az aránytalanságok valószinüleg azzal is összefügg-

hetnek, hogy a szakmunkásképző iskolák tanulói az iskolai ta-

nulmányok során csak korlátozott mértékben kapna!( olyan jel 

legű felkészitést, amelynek birtokában a közvetlen t:ermelés-

•irányitói feladatok ellátására is felkészülhetnének. A kiala-

kult bérezési rendszer sem megfelelően szolgálja az ésszerű 

munkaerőgazdálkodást. A jó felkészültséggel rendelkező szak-

munkásképzőt végzett dolgozók "egyszerű" szakmunkásként is ha--

sonlú fizetést kapnak, mint az üzemi, munkahelyi gondok között 

örlŐdő művezetők. 

A jövedelem arányait /aránytalanságait/ jól érzékeite-

ti 	különböző beosztásban dolgozók egy főre jutó jövedelmét 

szemléltető táblázatunk. 

A beosztás és gaz  eclyjőre jutó jövedelem arányai 

14.sz. táblázat 

Beosztás megnevezése Ey fare utó övedelem 

-800 8o1,12oo 12o1-1600 1601•-2000 tool 

művezető 

szakmunkás 

betanitott és segédm. 

A táblázat adatai mutatják, hogy nincsenek jelentős el-

térések a különböző kvalifikált;ságú dolgozói rétegre, jövedelmei 

között. 



- so - 

.Az ellentmondások még kiugróbbak, ha a két legmagasabb kép-

zettségü dolgozói csoport /a müvezetők és a szakmunkások/ 

helyzetét vizsgáljuk. Ez alapján az 16o1 Ft feletti egy fő- 

re jutó jövedelmi csoportban tartozik; 

a müvezetők 65 %-a, 

- 	a szakmunkások 72 %-a, 

- 	a betanitott 	és 67 %-a. 
segédmunkások 

Az arányok jelzik, hogy a munka minőségi jellegét a 

bérezés alig veszi figyelémbe. A fizikai erőkifejtén, a nyers-

és betanitott munka anyagi dotálásának a foka megköz;eliti,sőt 

egyes esetekben meg is haladja a szakismeretekkel párosult 

munkavégzés elismertségének mértékét. /Utaltunk arra, hogy táb-

lázatainkon az egy főre jutó jövedelem arányait szerepeltettük. 

Tudjuk, hogy ez nem felel meg ténylegesen az adott dolgozói 

csoportba tartozó személy által megkeresett jövedelemnek, de 

összességében mégis megbízhatóan, mutatja a vizsgált csoportba 

tartozók jövedelmi viszonyait,. pontosabban azokat az; anyagi kö-

rülményeket, amelyek a családi gazdálkodás alapját képezik és 

a mindennapi megélhetésre, kultúrális és egyéb ígények kielé-

gitésére felhasználhatóak. 	 . 

A jövedelmi viszonyok hasonló arányainak ismeretében 

feltételezhető, hogy a müvelődést  se'itő eszközökke l  való  el-

látottságban  megmutatkozó különbségek az eltérő egyéni igények-

kel, a személyes érdeklődéssel függhetnek össze, az•iskolai vég-

zettséggel állhatnak kapcsolatban. 

A szakmunkásképző iskolát végzett dolgozók rádióval és 

televizióval való ellátottsága a többi csoporthoz hasonló. 
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Lényegesen magasabb azonban a magnetofonnal rendelkezőknek a

száma, mint amennyit az általános.iskolai, illetve az annál 

alacsonyabb végzettségűeknek a körében találtunk. Az eltérés 

kapcsolatban állhat a diákközösségek presztizsszempontú, a mo-

dernséget, a modern zene iránti érdeklődést külsőségekben, tár-

gyi elemekben, kellékekben is hangsulyozó szemléletével. 

/A diákközösségekre való utalást azért érezzük jogosnak, mert 

elsősárban a 18-25 . 6v közötti korosztályban magas /41-45 % kö-

zötti/ a megnetofonnal rendelkezőknek az aránya./ 

A művelődést szolgáló őszközök között kiemelkedő Sze-. 

repes tulajdonitottunk a könyvekkel való ellátottságnak. A 

szakmunkásképzőt végzettek 78 %-a gy rendelkezett szépirodalmi jel-

legü könyvgyüjteménnyel. Ez az arány jobb, mint. amit az alacso-

nyabb•végzettségüeknél láttunk, .de az általunk vért aránynál 

alacsonyabb. Elsősorban az okozott csalódást, hogy nem mutatko-

zott lényeges eltérés az általános iskolát végzett dolgozók és 

a  szakmunkásképzőbe járt fiatalok könyvekkel való ellátottsága 

között;. /Az eltérés-.csak 6 % -cs volt,/ Az eltérésben feltehető-

en szerepet játszó okok egy részére már utaltunk, amikor a szak-

munkásképzőben folyó irodalom oktatás sajátosságairól szóltunk .  

Az okok másik csoportjára azok az interjuk világitottak r 'á,ame-

lyek során a szakmunkásképző áskplat végzett fiatal dolgozókkal 

beszélgettünk el az általános iskolai és a szakmunkásképző in-

tézeti. nevelés /oktatás/ érdeklődést felkeltő szerepéről .  

A dolgozóköz irodalmi müvek iránti érdeklődésük kialakulásával 

kapcsolatban elmondották, hogy általános iskolai tanulmányainak, 

irodalmi élményeiknek volt meghatározó szerepe irodalom iránti 

érdeklődésük kialakulásában. 
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A megkérdezetteknek kb. 65 %-a válaszolta azt, hogy 

az általános iskolában szerette meg az olvasást. Az általános 

iskolai évek alatt olvasóvá vált fiatalok többsége /kb. 90 % 

árak/ irodalom iránti érdeklődése megmaradt a szakmunkásképzés 

évei alatt is .  

A megkérdezetteknek csupán egy kis töredéke /8-10 %-a/ .  

válaszolta azt, hogy a szakmunkásképző iskolában keltették fel 

irodalom iránti érdeklődését. 

A beszélgetések alapján az a kép alakult ki bennünk, 

hogy az olvasóvá nevelésben, az irodalmi érdeklődés felkelté-

sében az általános iskolának kulcsszerepe van. Az olvasóvá vál-

tak többségében tartósan kialakult az olvasás iránti igény; az 

irodalom és általában az olvasás iránt kevésbé érdeklődők cso-

portjában viszont - még élmény, illetve müközpontú irodalom-

oktatás esetén is - viszonylag kisszómban találtunk olvasóvá 

vált fiatalokat. e. 

A tények ismeretében a változtatás lehetőségét abban 

látjuk, hogy a szakmunkásképző iskolákba érkező fiatalok irodal-

mi'érdeklődését, olvasási szokásait az első hónapokban fel kel-

lene térni és az irodalom /az'o%vasás/ iránt kevésbé érdeklődők 

csoportjával differenciáltabban kellene foglalkozni. 

A szakkönyvekkel való ellátottság arányaiban az előzőek-

nél kedvezőtlenebb a helyzet .  A megkérdezettek 48 %-a válaszolta 

ezt, hogy a szükséges szakmai könyvek otthon is rendelkezésére 

állnak. 	 . 

A továbbtanulási és önképzési igény nagyon hasonlit az 

általános iskolát végzett dolgozóknál tapasztalt igényekhez. 
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A továbbtanulást nem tervezőknek az aránya alacsonyabb ugyan 

8 %-kal az éltalénos iskolai végzettségüekénél, de a.két 

csoport közötti eltérés igy sem jelentős. /Ld. 6.sz. táblázat/. 

A tervezett és ténylegesen realizált továbbtanulási 

rendenciék vonatkozéséban a szakmunkásképzőt végzettek maga-

sabb százalékos arányai figyelhetők meg /6 és 2 %-kál/. 

A továbbtanulási igények hasonlóséga véleményünk sze-

rint a jövedelmi viszonyok differenciálatlanságával függhet 

össze. 

A vizsgált dolgozói csoportok beosztásénak elemzése-

kor láttuk, hogy a szakmunkésok között kevés-a művezető, a 

jövedelmi szint viszonylag magas /magasabb mint a művezetőké/, 

a tanulási időszak utáni beosztásbeli előrelépés különösebb 

anyagi haszonnal nem járna., azaz e dolgozói csoportnél leg-

feljebb erkölcsi haszonnal járna a magasabb iskolai végzett-

ség /az érettségi/ megszerzése. 

Feltehetően az is hat a továbbtanulás irénti igényre, 

hogy üzemen belüli tényleges előbbrejutést csak az érettségit 

követő szakirányú továbbtanulás jelentene, de az több évig .  

tartó folyamatos erőfeszitést, lemondást igényelne, s erre 

nagyon kevesen vállalkoznak.. 

A szabadidős tevékenysépekrjellemző és hasznosnak 

itélt  forméi a következőképpen alakultak a szakmunkásképző 

iskolát végzett dolgozók csoportjéban: 
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15esz, táblázat  

Tevékenységek megnevezése  A tevékenységet a megkérdezett  

közül önmagára nézve 

jellemzőnek 	hasznosnak 
'tartja 	itéli  

barkácsolás  

rádiázás  

TV-nézés  

ujságolvasás  

mozilátogatós  

szinházlétogatás  

g ' ;rmeknevelés  

kézimunkázás  

séta, kirándulás  

vendégeskedés  

szórakozóhelyek látogatása  

szórakozás, tánc  

szakkörök látogatása  

társadalmi tevékenység  

klubfoglalkozás  

aktiv sport  

aktiy zene  

nyelvtanulás  

meccsek megtekintése  

müvé sze t i kör  

43 %  

házkörüli munka, kertészkedés 	35 %  

24 iJ  
32 % 0  
26 °á 
26 %  
4o %,  
37 %  0  
37 °f  %  
45 %  
33 %  
33 %  
37 %  
5o %  
42 %  
5o %  
46 % 

 

6o %  

41 %  

5o %  

Mintánkban 35 % volt a szakmunkásképzőt végzetteknek  

az aránya, igy elsősorban azok a tevékenységek, illetve tevé-

kenységekkel kapcsolatos elképzelések jeleznek rétegre jellem-

ző vonásokat, amelyeknél a válaszok százalékos arányai a ré-

teg rintén belüli arányétól jelentősen eltérnek.  

A válaszol, szerint a házkörüli munkával, a kertészke-

déssel f'oglalko'zóknak a többsége a szakmunkásképzőt végzettek  
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közül került ki. A házkörüli munka arányai azonban érezhető-

- en  terhósek egyesek számára, akeadályozzák a szórakozást, a 

kikapcsolódást, az aktív pihenést /ujságolvasást, TV-nézést 

Elsősorban a fiatalabb korosztályok tagjai közül so-

kan vesznek részt a munkahelyi és a munkahelyen kivüli tár-

sadalmi tevékenységben. 

.Az.eddig vizsgált dolgozói csoportoktól eltérően rend-

kivül magas a közösségi jellegü foglalkozások, rendezvények, 

/pl. szakkörök, klubok, aktiv.sport és zene/ iránti érdeklődés. 

Az adatok Alapján megfogalmazható, hogy a szakmunkásképzőt vég 

zett dolgozók üzemen belüli arányaikat meghaladó mértékben vesz-

nek részt a társadalmi tevékenységben, az önképző körök munká-. 

jóban, a vállalati dolgozókat közösséggé alakító tevékenységi 

formákban. 

A tevékenységeket feltáró kérdések egyikére, a nyelv-

'tanulásra adott válasz kiemelése különösen fontos. A megkérde-

zettek közül ténylegesen senki nem vett részt idegen nyelv el-

sajátitását; segítő foglalkozáson, ugyanakkor 39 %-uk hasznosnak 

találná a nyelvtanulást. 

Az igények szintjén megfogalmazott válaszok jelzik,hogy 

, a szakmunkásképző iskolákban is érdeklődésre tarthatna számot 

az idegen nyelv - oktatásának - esetleg fakultativ formában való -

bevezetése. 

A tanulás személyes 1_elntő ségének.  a permanens művelő-

dés egyéni szükségességének a felismerése sajátos képet mutat 

a szakmunkásképző iskolát végzettek körében. 
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Elbeszélgetéseink és irásban kapott válaszaink tanú-

sága szerint az iskolai végzettség jelentősen befolyásolta a 

folyamatos müvelődés iránti tudatos igény kialakulását. A szak-

munkásképzőt végzett dolgozóknak kb. 45 %-a érezte úgy, hogy a 

szakmunkásképző iskolában felhivták a figyelmét a folyamatos 

müvelődés fontosságára. Természetesen nem egy-egy oktató részé-

ről fellépő igényfelkeltésről szóltak, hanem olyan tartós ha-

tásrendszert emlitettek, amely képes volt a megszerzett tudá-

son kivüli ismeretek arányainak az érzékeltetésére, a figyelem 

felhiv=fisára, az érdeklődés kiváltására. 

A megkérdezettek válaszai alapján azonban a permanens 

művelődés iránti igény kialakitott tartalrrában, jellegében a-

ránytalanságok figyelhetők meg. A legtöbb dolgozó az irodalom 

iránti érdeklődés felkeltését emlitette meg. Lényegesen keve-

sebb személy szólt a zenei érdeklődés, illetve a képzőművészet 

és a sport iránti érdeklődés felkeltéséről. 

A Szakmunkásképző iskolát végzett dolgozóknak a tanu-

lás 	önképzés iránti igényét elsősorban az általános iskola 

alakította ki. A szakmunkásképző elősegitette ugyan ezeknek az 

igényeknek az elmélyülését, dé cak néhány tanulójánál alaki-

tott ki új elvárásokat. A munkahelyek a megszerzett  szakmai  

ismereteknek megfelelő munkakörökben foglalkoztatják a szak-

munk-`sképznt végzetteket, de felelősebb beosztásba viszonylag 

kevesen kerültek. Az üzemek közepes gépesitettségi szintjének 

ismeretében feltételezhető, hogy L'a szakmai felkészültség szint-

je több esetben lényegesen meghaladja a munkahelyi lehetőségek, 

szakisai elvárások szintjét. Ebben a helyzetben tehát eleve csak 

a dolgozóknak azon csoportja érezheti létszükségletnek a tanu-

lást és önképzést, akiknél: 
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- az iskola kialakitotta a folyamatos tanulás és ön-

képzés iránti igényt; 

- a munkahelyi beosztásjellege /pl.müvezető/ szük-

ségessé teszi az ismeretek elmélyitését; 

- az üzemfejlesztés sorén beléth tó időn belül hasz-- 

nositható lesz a megszerzett ismeret; 

- az átlagon felüli tudást átlagon felüli /anyagi és 

erkölcsi/ elismerésben részesitik. 

Ideális esetben a fenti tényezőknek együttesen kel-

lene hatni, de megfelelő motiváitség esetén bármelyik elem is 

tanulás, önképzés rugójává válhat. 

Az önművelési tendenciák összegzéseként elmondhatjuk, 

hogy a szakmunkásképző iskolát végzett dolgozók többségénél sz 

iskola elősegitette a  folyamatos  müvslődés jelentőségének felis-

merését. A felismerés azonban önmagában - elsősorban sz iskolán 

kivüli tényezők hatásai miatt - nem válhatott az önfejlesztés- 

ténylegesen ható elemmé. 

A munkahelyi beosztás a szakmunkások többségénél a meg-

szerzett szakmai ismereteknek magasan megfelel, csak< néhány 

százalékuknál teszi létszükségletté az ismeretek bővitését. 

Napjainkban a kialakitott egyéni igények, szakmai ismeretek bő-

vitése csak  úgy valósizható meg, ha az üzemfejlesztési perspek-

tivák, a gépek és géprendszerek folyamatos felújitáse nagyobb 

dolgozói tömegek számára érzékeltetik a változások irányát, jel- 

zik a szakmai ás általános müveltség üzemen belüli jelentőségé- 

nek növekedését, 

Jelenleg .. a lassitott ütemű fejlesztések időszakéban - 
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a változások egyéni hatásait csak a magasabb iskolai végzett-

ségű dolgozók egy része, elsősorban a művezetői beosztásban 

dolgozók mérik fel reálisan. 

A munkával és •a munkahelyi közérzettel a szakmunkáskép-

zőt végzettek a leginkább elégedettek. Ez összefügghet életko 

ruk,«l, jövedelmi viszonyaikkal, a szakma szeretetével és a 

közösségi munkavégzés sorén kialakult emberi kötődéseikkel. Jó 

munkahelyi közérzetük kialakulósát az is elősegithette, hogy a 

szakmunkásképzés évei alatt termelési gyakorlatot végeztek,vég-

leges m.unkábaállásuk előtt megismerhették jövendő munkahelyüket, 

munkakörülményeiket. 

III/4. Középiskolát végzett dolgozó fiatalok művelődési igényei- 

nek  és lehetőségeinek elemzése 

Mintónkban a dolgozók 2o %-a rendelkezett középiskolai. 

végzettséggel. Ez az arány az országosnál 4 %-kal magasabb. Az 

arány a városi munkahellyel, a jó kereseti lehetőségekkel, vi-

szonylag kedvező beosztással és a szórakozási, müvelődési lehe-

tőségek nagyobb választókéval függhet össze. 

A középiskolai végzettsógüek életkori megoszlása: 

18-20 év közőtti. 

21-25 év közötti. 

26-3o év közötti. 

31-35 óv közötti. 

36 éven felüli 

Az életkori megoszlás aranytalanságai itt is megfigyel-

hetőek, de az egyes korcsoportok között - a 36 éven felüliektől 

eltekintve kiugróan nagy eltérések nincsenek.  
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A 36 éven felüliek alacsony arányát természetes jelenségnek 

tartjuk .  Az e kórosztályba tartozók iskolai végzettsége az 

eddig vizsgált mintákban is a legalacsonyabb volt. 

Az érettségizettek 68 %-a férfi, 32 %-a pedig női 

dolgozó volt. A•végzettség nemenkénti megoszlásának tenden-

ciái eddig is jelezték, hogy a vizsgált üzemekben a nők is-

kolai végzettsége a férfiaké alatt maradt: A nők alacsonyabb 

iskolai végzettségével függ össze, hogy müvezetői beosztásban 

egyet-sem találtunk, a szakmunkások között jpedig alacsony a-

rányban /38 %-ban/ fordultak elő. 

A középiskolát végzett dolgozók munkahelyi szerepének, 

,müve1ődési igényeinek feltárását a dolgozat egyik legizgalma-

sabb. kérdésének tekintettük. 

Az iskolai végzettség általános szintjének emelkedése, 

a szakmai és általános ismereteket magas szinten közvetitő 

szakközépiskolai intézményhálózat kiépitése, a szakmunkásképző 

.iskolákra épülő kétéves  középiskólai képzés rendszerének meg- . 	• 

szllárduláaa jelzi, hogy társadalmunk jelentős anyagi erőket 

fordít a munkásosztály minőségi utánpótlásénak biztopitásá•ra. 

Mintánkban sz érettségizett dolgozók többségi: /rnegkö-

zelitően 7o %-a/ rendelkezett 'szakmunkásképző iskolában vagy 

tanfolyamon mégszerzett szakirány végzettséggel. Üzemen belü-

li súlyukat, jelentőségüket mutatja, hogy többségük müvezető, 

kb. 15-2o %-uk szakmunkás, lo-12 %-uk pedig betanitott és se-

gédmunkás. Az érettségizettek közül az alacsonyabb szakmai fel-

készültségü munkakörökben főleg a szakképzetlen fiatalokat ás 

a 3o éven felüli, szintén szakképzetlen nőket találtunk. 
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A kö z é iskolét vAgzettek ;jövedelme mintánkban nem 

állt arányban viszonylag kedvező munkahelyi beosztásukkal. 

/Ld. 4.sz. táblázati. Az aránytal9nság még akkor is kimutet=-

ható, ha azt is számitásba vesszük, hogy a középiskolai vég-

zettségűek közül többen dolgoznak betanitott és segédmunkás-

ként mint a szakmunkások közül. 

Az elbeszélgetések szerint: az-érettségizettek /akiit 

között magas a művezetők arány;/ ás az alacsonyabb iskolai 

végzettségüek /akiknél főleg a szak-, a segéd és a betanitott :  

munkások aránya a. nagyobb/ közötti jövedelmi arányokat rész-

ben  az indokolhatja, hogy a középiskolát végzetteknek mint-

egy egyharmada csak néhány /3-5/ év óta dolgozik az üzemben. 

Valószinünek tartjuk, hogy a művezetői beosztást al-

vállaló középiskolát végzett dolgozók körében nagyobb az i-

gény az egyszerű gépi munkát meghaladó f eladatok végzésére, 

az önállö döntésekre, a nagyobb felelősséggel járó megbizat6'- 

sok teljesitésére. Feltételezésünk szerint tehát a sokoldalúbb, 

teljesebb tevékenységre törekvés, az egyéni képességeket, a 

személyiség gazdagságát jobban: érvényre juttató munkaköri le-

hetőségek teszik vonzóvá az érettségizettek számára .fia müveze-• 

tői beosztást. 

Művelődést szolgáló eszközökkel e yértelmüen  a közép-

iskolát végzettek vannak lejcibban ellátva. A középiskolát vég-

zettek csoportjában a legmagasabb a szépirodalmi könyvgyüjte-

ménnyel, illetve szakmai jellegű könyvekkel rendelkezőknek az 

aránya. /Szépirodalmi könyvgyüjteménnyel 85 %-uk, szakmai 

könyvgyqjteménnyel pedig 55 %-uk rendelkezik./ 
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A müvelődést szolgáló egyéb eszközökkel /rádióval, televizi-

óval, lemezjátszóval és magnetofonnal/ való ellátottságuk nem 

különbözik lényegesen a szakmunkásképző iskolát végzetteknél 

tapasztalt ellátottsági szinttől. 

Feltünő volt, hogy ez p csoport rendelkezik a legtöbb 

szakmai könyvvel. A szakma iránti fokozott érdeklődést ,  jelzi  

a szakmai könyvek magas aránya,, de összefügghet az iskolai 

végzettséggel és a beosztással is. 	. 

Tapasatalataink szerint az általános müveltség maga-

sabb foka /azaz a középiskolai végzettség/ a szakma iránti mé-

lyebb érdeklődéssel párosult, s ezt az érdeklődést tükrözi a 

szakkönyvekkel való ellátottság. 

A tanulási  és önl<épzési Le v él<eny ség alakulására szin-

tén kedvezően  hat a magasabb iskolai végzettség.  A középisko- 

lát végzettek csoportját jellemzi, hogy ebben a csoportban: 

- a legalacsonyabb a jelenleg nem tanuló és.a tanu-

lást nem is tervezőknek a száma /23 %/; 

- a többség /57 %/ nem tanul ugyan, de tervezi a ta-

nulás megkezdését; 

- jelenleg tanulók aránya itt a legmagasabb /16 %/; 

- viszonylag magas a • :lenleg tanuló és a tanulmányo- 

kat később magasabb szinten folytatni kivénóknak af 

iránya. 

A tanulási tendenciák mutatják, hogy a középiskolát 

végzettek többsége /77 %-a/ a-tanulmányok Folytatását valami-

lyen ok miatt /pl, szakmai vagy általános müveltség bővitése, 

ideológiai-politikai ismeretek kiegészitése stb-/ szükségesnek 

tartja. 
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A 77 %-os arány különösen akkor tűnik jelentősnek, ha össze-

hasonlitjuk az alacsonyabb A iskolai végzettségűek továbbta-

nulási elképzeléseivel, illetve tényleges továbbtanulási ará-

nyaival. A többi csoportból továbbtanulást tervezi, vagy tény-

legesen tanul: 

- fi-a 8 általánosnál kevesebbet végzettek közül.18 %, 

- a 8 általánost végzettek közül 52 °a, 

szakmunkásképzőt.végzettek közül 6o %. 

A vizsgált csoportok ada tai mutatják, hogy a magasabb 

iskoltsi Nqgzettség kedvezően befolyásolja a továbbtanulási,ön-

képzési elképzeléseket. A tanulási és önképzési igény, a per-

manens, müyelődés szellemének tudatosulása tehát szoros kapcso-

latban álla megszerzett ismeretek mennyiségével és minőségé-

vel. Adataink szerint az általános müveltség magasabb szintje, 

az általános képzést is nyújtó középiskolai tanulmányok elvég-

zése járul hozzá leger€dményesebben a permanens müvelődésből 

adódó .egyéni /ön-/képzé;si tervek kialakitásához és megvalósitá-

sához„ 

Korábbi fejtegetéseinkből kiderült, hogy a jövedelmi 

viszonyokban nincsenek olyan-eltérések, amelyek önmagukban is 

képesek lennének jelentősen befolyásolni a továbbtanulási és 

önképzési terveket. Nyilvánvaló tehát, hogy napjainkban elsőd-

legesen az iskolai tanulmányok hatására kialakult egyéni igény-

szint játszik meghatározó szerepet-az önképzési elképzelések 

realizálásában. A munkahely hatása főleg arra korlátozódik, 

hogy  a  munkahelyi beosztások kialakitásakor figyelembe veszi 	. 

a megszerzett iskolai végzettséget. 	. 

Ez a munkahelyi hatás azonban - irányát tekintve - 
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egybeesik az iskolai végzettségből egyébként is következő ta-

nulási, önképzési elképzelésekkel, igy nyilvánvaló, hogy leg-

feljebb a kvalifikáltabb munkakörökben dolgozóknál /a szak-

munkásoknál és a művezetőknél/ járulhat hozzá a tanulási kedv  

fokozásához. 

A szabadidőbe a végzett tevékenys é g  ek jel.].e2e több vo-

nathozásban  sajátos a középiskolát végzetteknél.  

16.sz. táblázat  

A középiskolát végzett dolgozók  jellemző és hasznosnak itélt  

tevékenységei  

Tevékenységek megnevezése  A tevékenységet önmagéra nézve  

jellemzőnek 	hasznosnak 
tartja 	itéli  

házkct:'öli munka, kertészk.  

barkácsolás 

rádiOzás  

TV- nézés 

u j  sác}olvasás  

mozi].átogatás  

hangverseny látogatás 	5p %  

kézimunkázás 	15  

séta,, kirándulás 	. 25 

vend égeskeés 	33  y 
szórakozóhelyek látogatása 	33  

szórakozás:, tánc 	17  

szakkörök látogatása 	5o 

társadalmi tevékenység 	33 %  

klubfoglalkozások 	12 %  

aktív sport 	3o 

aktív zene 	2o 

nyelvtanulás 	66 

meccs 	 27  

15 %  0  
28 %  

11 %  
12 % 

 

2o %  

19 %  ~  
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müvészeti kör 3o % 18 % 
szinhá z 28 % 27 % 

A középiskolai végzettségűek a minta 2o %-ét Falkották, 

.igy a 2o %-tót eltérő gyakoriságú válaszok elemzése ad jel-

lemző képet a a kialakult tevékenységrendszerről. A tevékeny e . 

ségek egy része /pl. hangversenyek és szakkörök látogatása, 

társadalmi tevékenység, aktiv sport, nyelvtanulás, művészeti 

körök munkájában való részvétel/ kiemelkedően magas arányban .. 

fordult elő. A tevékenységek fenti listája jelzi, hogy a közép-

iskolai végzettségűek fontos szerepet töltenek be a munkahelyi 

közművelődésben, az üzemek társadalmi jeletében. Egyes tevé-

kenységeket azonban feltehetően nem tényleges belső indátta-

tásból végeznek /ld. . a tevékenységi és hasznossági megitélé-

sek eltérései/, hanem azokat munkahelyi beosztásukkal, közép- . 

iskolaá végzettségükkel együtt járó feladatnak tekintik. 

A ténylegesen végzett és a hasznosnak itélt tevékeny-

'ségek közötti szakadás ellenére arányuknak megfelelően vagy 

azon felül igénylik a hasznos és kultúrált szabadidő eltöltési 

lehetőségeket. /P1. hangversenylátogatást, a szakkörök, müvé-

szeti körök látogatását, társadalmi tevékenységet, nyelvtanu-

lást'•stb./ 

Az elbeszélgetések szerint  a munkahelyi közéletben be- 

töltött vezető szerepük miatt egyes tevékenységek végzésére 

nincs elegepdő idejük /pl. aktöv zene, házkörüli inunk,;:;, illet-

ve egyes tevékenységeket /nyelvtanulás/ nem képesek az általuk 

igényelt szinten megvalósitani. 

A középiskolát végzettek tevékenységében kettős hatás-.  

rendszer elemeit lehet felfedezni. 
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Egyrészt az üzemek fokozottan támaszkodnak rájuk a müvelődé-

.si, szabadidős és társadalmi tevékenységek szervezésekor,más-

részt pedig a munkahelyi környezet szokásai, az általános i- -

gényszint is hatnak tevékenységükre /negativ értelemben/, 

Az utóbbi hatásait véljük felfedezn i  az olyan tevékenységek 

tényleges és igényelt arányaiban, mint pl, a szórakozóhelyek 

látogatása, vendégeskedés arányai, meccsek megtekintése. Fel-

tehetően a munkatársi környezet "nyomásával" függhet össze, 

hogy ezeket a tevékenységeket ,-.a hasznossági szempont elve-

tése ellenére - életük jellemzőjeként emlitették meg. 

A tanulás  személyes ,jelentős ének meeitéléséhez  konk-

rét adatokkal szolgáltunk a tanulási és önképzési tevékenység 

elemzésekor. A motivumok eredetéről részben már szóltunk és 

elsősorban a magasabb iskolai végzettségnek az egyéni igények-

re gyakorolt kedvező hatását emeltük ki. 

A tanulás. személyes jelentőségének megértése azonban 

az iskolai végzettség mellett  a  munkahelyi beosztásnak, a be-

osztásból eredő sajátos feladatoknak is függvénye. Korábban 

láttuk, ho,gy szakmai felkészültségükkel a müvezetők /54 %-ban/ 

és a szakmunkások /48 %-ban a legelégedettebbek. Ez azt jelen-

ti, hogy ezek a dolgozók teljesen vagy részben megfelelőnek 

itélik a feladataik ellátásához szükséges ismereteik jelenle-

gi szintjét. Lényegesen módosul azonban a kép, ha a szakmai 

felkészültséget az iskolai végzettség szerinti bontásban ele-

mezzük. Az iskolai végzettség alapján a középiskolát és az 61-

talános iskolát végzettek körében találjuk a legtöbb olyan 

dolgozót, aki szakmai felkészültségével nincs megelégedve. Az 

általános iskolát végzettek helyzete érthető, de a középisko- 
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lai végzettségűek válaszai magyarázatot igényelnek. 

Felméréseink és beszélgetéseink alapján válaszaik mö-

gött a következő problémák rejtőznek: 

a müvezetők egy része érettségi utáni tanfolyamon szer-

zett szakmai képzettséget, szakmai felkészültségével 

azonban nincs megelégedve; 

a középiskolát végzettek általános müveltsége lényege-

sen magasabb az alacsonyabb iskolai végzettségűekénél, 

s ezt senki nem vitatja. Szakmai felkészültségükben a-

zonban nincs meg ez a minőségi eltérés, igy felkészült-

ségükkel - a munkatársi környezet megitélésétől többé-

kevésbé függetlenül - elégedetlenek; 

- a középiskolát végzettek között jelentős számban van-

nak olyanok, akik szakmunkás képzettséggel nem, vagy 

csak rövid idő üta rendelkeznek .  A szakmai képzettség-

gel nem  rendelkezők számára az érettségizett és szak-

munkássá vált /esetleg müvezetővé kinevezett/ dolgozók 

alkotják azt a viszonyi.tési alapot, amelyet elszeret-

nének érni státuszban és anyagiakban. 

A f enti problémákkal is öss :afügghet, hogy a középis-

kolát végzettek csoportjában .  találtuk a legtöbbmunkájával ke-

vésbé megelégedett személyt. Ugy tünik, hogy a szakmai képesi-

tés nélkül munkábaálló érettségizettek, ha az előbbrelépéshez 

szükséges eizakmai tanfolYemot nem végzik el néhány éven belül 

elégedetlenné válnak. A segéd- és betanitott munkával járó fe-

ladatok többségüknek a munkatársi környezettel kapcsolatos igé-

nyét nem elégitik ki, de nem tesznek eleget a munka jellegével 

kapcsolatos elvárásaiknak sem, 
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A középiskolát végzetteknek a munkahelyi környezet-

tet való részleges elégedetlensége /1d. 11. és 12. táblázat/ 

szembetünó, a leirtak alapján azonban érthető. Az iráso.s és 

szóbeli válaszok ugyanakkor a megoldás felismert menetét is 

jelzik: a szakmai tanulmányok eredményeként lehetőség nyilik 

felelősségteljesebb, önállóbb, a személyiség általános fej-

lettségének megfelelőbb munkakörök betöltésére. 
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IV. Az eltérő iskolai végzettség és a művelődési tevá!:eny 

- sA_gellemző formái közötti kapcsolat elemzése 

Dolgozatunk eddigi részeiben a különböző iskolai vég 

zettségü dolgozók müvelődési tevékenységére ható tényezőket 

elemeztük. Az elemzés során néhány szempontot következetesen 

érvényesitettünk, valamennyi csoportnál megvizsgáltunk. Termé-

szetesen egyéb elemzési szempontok is elképzelhetőek lettek 

volna, de témánk'- a dolgozó fiatalok művelődési tevékenységé-

nek vizsgálata - szempontjából célszerünek'tünt néhány megra-

gadható kérdéskör köré összpontositani figyelmünket. 

A tárgyalás választott menete részben elősegitette, 

részben pedig nehezítette egy-egy dolgozói csoport művelődési 

tevékenységének elemzését. Az egyes dolgozói csoportok az  is- -  

kolai végzettség alapján homogének voltak, de egyéb szempont-

ból /pl. beosztás, férfiak és nők aránya, életkor, lakóhely 

stb./ lényeges eltéréseket•mutattak. Az adatok feldolgozásakor 

a csoportokon belüli eltéréseket érzékeltettaik; de az egyes 

tényezők szerepét eltérő mélységg el tárgyaltuk. Az elemzés so-

rán a lakóhelyi eltérésekre. a családi állapottal összefüggő 

kérdésekre csak elvétve útaltunk, mert ilyen szempontból nem 

tapasztaltunk jelentős eltéréseket a vizsgált minta egyes cso-

portjai között. 

Elemzésünk során a következő_ főbb összefüggések tárul- 

tak fel: 

a./ Az -iskolai végzettség alapvetően meghatározza a dolgozók 

munkahelyi beosztását. Az általános iskolát el nem végzett 

dolgozók a bszolut?többsége segéd- és betanitott munkásként 
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dolgozik, viszonylag kevés dolgozó van szakmunkási be-

osztásban alkalmazva. Az általános iskolát végzettek 

többsége szintén segéd- ás betanitott munkás. Ebben a 

csoportban azonban jelentősebb a betanitott munkásoknak 

az aránya, ugyanakkor néhányan - szakmunkás tanfolyam 

elvégzése után - szakmunkássá váltak. Az általános isko-

lai•végzettségü szakmunkások közül többen művezetői be-

osztásban dolgoznak. 

A szakmunkásképzőt végzettek többsége szakmunkás-

ként van foglalkoztatva, közöttük azonban alacsony a mű-

vezetői beosztásban dolgozóknak az aránya. 

A középiskolát végzettek csoportja - a munkahelyi 

beosztást tekntve - erősen heterogén. A szakmai képesig 

tust szerzetteknél magas a művezetői beosztásban dolgozók-

nak a száma, de  jelentős az egyéb beosztásban /szak-,  se- 

géd- és betanitott munkásként/ dolgozóknak a száma is. 

A  szükséges  saakmai és.gyakorlati ismeretek, tapasztalatok 

megszerzése után ennek a csoportnak a tagjai válhatnak leg 

könny'bben művezetővé.. 

b./ A jövedelmi arányokban nem tapasztaltunk•éles eltérést a 

különböző iskolai végzettségnek között. A jövedelemben meg-

mutatkozó eltérések elsősorban a szakmunkásképzőt és a 8 

általánost be nem fejezett dolgozók közö't számottevőek. 

A jövedelmi viszonyokban megragadható kismértékű, különbsé-

gek azt mutatják, hogy a jelenlegi bérezési nórmák pz isko-

lai végzettséget csak kismértékben veszik figyelembe. 

c./ Az iskolai végzettséggel szaros összefüggést mutatott - kü-

lönösen a könyvekre vonatkozóan 	a müvelődést szo ló 
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eszközökkel való ellótottság szintje. 

Az információhordozó eszközök csoportjában nagy fi-

gyelmet forditottunk a rádió és TV nézéssel,. illetve hallga-

táséval összefüggő válaszokra. Táblázataink jelzik, hogy a 

megkérdezetteknek abszolut többsége birtokában vdn ezeknek a• 

technikai eszközöknek. A válaszok közül először azokat  jells-

mezzük, amelyek a rádióműsorok hallgatáséval kapcsolatosak. 

Vizsgált mintánkban a rádióhallgatásra forditott át-

lagos időmennyiségben nem tapasztaltunk lényeges eltérést a 

különböző iskolai végzettségű fiatalok válaszai között, Az 

érettségizettek többsége naponta átlagosan 2.5 órán át hall-

gatja a rádiót. A szakmunkásképző iskolában végzettek nagyré-

sze 2,5-3 órát jelölt meg, a 8 általános, vagy annál kevesebb 

iskolai osztályt végzettek többsége pedig 1,5-2 órában jelöl-

te meg a rádióhallgatásra forditott napi időmennyiséget. A 

megjelölt időhatárokon belül a legnagyobb eltérésekkel az é-

'rettségizettek körében találkoztunk. Ebben a csoportban a vá-

laszo}.raknak kb. 18 %-a napi három órán át, illetve azt megha-

ladó időtartamban hallgatja a rádiót, a többiek pedig /kb.5o %/ 

naponta 1-2 órát forditanak rádióhallgatásra. 

Minden vizsgált csoportban elsősorban a könnyzenei. adá-

sok a  népsz.erüek, a válaszok szerint az ilyen jellegü adásokat 

a megkérdezettek szinte kivétel nélkül meghallgatják. Rendki-

vül alacsony számban /a vizsgálatba bevont személyeknek csupán 

8 %-ánál/ szerepelt a klasszikus zene hallgatása. Szerintünk a 

klasszikus zene alacsony aránya nagyrészt azzal  magyarázható, 

hogy a vizsgált üzentekben dolgozó magasabb iskolai végzettségü 
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ben  technikumokban/ végezte tanulmányait, s a középfokú okta-

tási intézmények eme tipusaiban nincs /illetve nem volt/ ének-

zene oktatás. 

Természetesen a probléma gyökerei az általános iskolai 

énektanitás időszakára nyúlnak vissza. Ugy tünik, hogy a koráb-

bi általános iskolai ének -zenei tanterv merev kötöttsége, az 

aktiv éneklés dominanciája miatt a zenei ismeretek oktatása el 

sikkadt, a zenehallgatásra sem maradt elég idő. Az általános 

iskolai nevelés és oktatás uj dokumentumaiban a kiegészitő a-

nyag feldolgozása már lehetőséget biztosit a klasszikus zene 

néhány kiemelkedő képviselője életmüve jellemző részleteinek a 

bemutatására. ' 

Mintánkban minden megkérdezett csoport komoly érdeklő-

dést mutatott a politikai műsorok, hirek iránt. A válaszok ar-

ra hiutál fel figyelmünket, hogy - iskolai végzettségtől vi- 

.szonylag függdtlenü1 - a munkahelyi beosztás minősége határoz-

za meg a politikai adások iránti érdeklődé 'fokét. Legintenzi-

vebben a mQvezetők, legkevésbé a betanitott és segédmunkások 

hallgatták a politikai hireket, adásokat. A beosztással kapcso-

latba hozható válaszok szerintünk azt jelzik, hogy a vezetői 

szerepkörnek elengedhetetlen tartozékává vált a politikai ese-

mények iránti fokozott érdeklődés, a közvetlen munkahelyi kör-

nyezetet /azaz jelen esetben a brigádot/ meghaladó mélységü po-

liti lr ai tájékozottság. 

Az ismeretterjesztő müsorok hallgatáséban az érettsé-

gizettek állnak az első helyen. 
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Adatainak szerint közülük - a munkahelyi beosztás jellegétől 

függetlenül - a megkérdezettek 69-70 %-a hallgatja meg az is-

meretterjesztő adásokat. Feltűnőnek találtuk, hogy a szakmun-

kások közül a müvezetői beosztásban dolgozók a középiskolát 

végzett fiatalokkal megegyező százalékban hallgatják ezt a 

műsort. Szerintünk ez részben a beosztással összefüggő helyi 

sajátosságokkal magyarázható /gyakran. a szakmunkásképzőt vég-

zett dolgozó irányitja az  érettségizett munkás munkáját/,rész-

ben pedig azzal, hogy a legtájékozottabb, a társadalmi, a tu-

dományos és emberi problémák iránt leginkább fogékony szakmun-

kások közül történt a művezetők kiválasztása. 

A vidám műsorokat a megkérdezettek 66-7o %-a hallgatja 

rendszeresen. Ebben a csoportban kiemelkedően magas arányban 

/90 %-ban/ szerepelnek szakmunkásképzőt végzett szakmunkások. 

Az egyéb rádióműsorok /rádiójáték, irodalmi műsorok/ 

iránt viszonylag alacsony /25-3o %-os/ az érdeklődés. Szerin-

tünk ez azzal függhet össze, hogy a rádiójátékok, irodalmi ösz-

szeállitások jelentős része az esti időpontokban van, azaz egy-

beesik a televizió esti adásával. 

A televizió adásainak megtekintésére forditott időmeny-

nyiség mincien.•vizsgált csoportban kb. o,5-1 órával haladja meg 

a rádióhalJgatásrá forditott időt. Ez az arány azért jelentős, 

mert mig a rádióhallgatás általában valamely otthoni, házkörüli 

tevékenység "kiegészitőjé" , addig a TV-nézés a legtöbbször min-

den más tevékenységet kizáró, ez adott időpontban egyedüli idő-

töltési forma. 

A TV-nézésre forditott időben is - az iskolai végzettség-

től függetlenül - . szélsőséges  esetek, arányeltolódások észlelhe- 
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tőek. Viszonylag magas azoknak a száma /kb. 36-45 %-os/, akik 

átlagosan naponta 2-3 árán átnézik a TV-adásokat. Mintánkban 

alacsony volt azoknak a ránya, akik ritkán /hetente néhányszor, 

illetve egyszer/ nézik a TV-t. 

A megnézett adások jellegét tekintve az iskolai vég-

zettség és a munkahelyi beosztás hatása viszonylag jól kimutat-

ható. A TV müsorok közül a politikai híreket, müsorokat a mü-

vezetők /saját bevallásuk szerint/ rendszeresen megtekintik. 

A politikai jellegü adások iránt az előző csoporthoz hasonló 

mértékü érdeklődést mutattak az érettségizett fizikai dolgozók. 

A szakmunkásképzőt végzettek körében a művezetői beosz-

tásban dolgozók valamennyien azt válaszolták, hogy folyamatosan 

figyelemmel kisérik a• politikai müsorokat. 

A. szakmunkásként és segédmunkásként dolgozó szakmunkás-

képzőt végzettek alkalomszerüen nézik a TV politikai müsorait 

/56 %-uk válaszolta ezt/, elsősorban a hiradót tekintik meg. 

A  válaszok alapján úgy tünik, hogy a szükebb és tágabb környe-

zet, a politikai élet eseményeit főleg azok a dolgozót, követik 

rendszeresen nyomon, akik - feltételezhetően - az aktuális ese-

ményeket be tudják illeszteni politikai ismereteik rendszerébe; 

illetve azok /pl. szakmunkásképzőt végzett müvezetők/, akik 

munkahelyükőn preferált helyzetben vannak, akiktől munkahelyi 

környezetük "elvárja" a sokoldalú tájékozottságot. 

Minden vizsgáit csoportban népszerüek a TV krimi müso-

rai. Mintánkban ezeket az adásokat az érettségizettek 84-87. %-a, 

a szakmunkásképzőt végzetteknek pedig kb. 86 %-a tekinti meg. 

/Pontosabban: a szakmunkásképzőt végzett művezetők ioo %-a, a 
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szakmunkásképzőt végzett szakmunkásoknak pedig 72 %-a./ 

A TV egyéb adásai /VB-játék, szindarabok, ismeretter-

jesztő adások, sportközvetitések, könnyüzenei adások, vidám 

műsorok/ iránt változó az érdeklődés. Az érettségizett és mű-

vezetői beosztásban dolgozók többsége rendszeresen megnézi a 

TV-játékokat /loo %/, az ismeretterjesztő és sportműsorokat 

/7o °o/, kevésbé rendszeresen, de megtekinti a könnyüzenei és 

sportközvetitéseket /56 és 7o %-ban/. A nem müvezetőként.dol-

gozó érettségizettek ritkábban nézik a TV-játékokat /71,6 %/, 

de az előző csoporthoz hasonló mértékben érdeklődnek az is-

meretterjesztő és sportmüsorok iránt. 

A szakmunkásképzőt végzett, művezetők viszonylag jól 

körülhatárolható témakörök iránt érdeklődnek. 	. 

Népszerűségét tekintve a politikai adások és a krimik 

állna< az első helyen. Megközelitően kétharmaduk nézi rendsze-

resen•a könnyűzenei müsorokat.és 	TV játékokat. 

Az egyéb műsorok iránt kb. egyharmaduk érdeklődik. 

A szakmunkásként dolgozó szakmunkásképzőt végzett fiatalok -több-

sége /81 /7a/ a vidám műsorokat nézi  meg legnagyobb százalékban, 

sorrendben ezt a krimi követi 72 %-kal, majd az ismeretterjesz-

tő müsorok /54 %-kal/, valamint a politikai, könnyüzenei és 

sportközvetitések /egyarán• 45-45 %-kal/. 

A segédmunkási beosztásban dolgozó fiatalok válaszai kö-

zött első helyen a könnyüzenei adások álltak, ezt a krimi, a TV-

játék és a sportmüsorok megtekintése követte. 

A rádió és a TV müsorok fent jellemzett népszerűségi 

megoszlása alapján megállapithatjuk, hogy a vizsgálatba bevont 
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fiatalok döntő többsége elsősorban a politikai élet eseménye-

it ismertető, kommentáló adások, valamint a szórakoztató és 

ismeretterjesztő műsorok iránt érdeklődik. 

A politikai jellegü adások iránt elsősorban az érettsé-

gizettek, illetve a művezetői beosztásban dolgozók érdeklődtek. 

Az érettségizettek csoportjában -.a beosztástól többé- kevésbé 

függetlenül -:Viszonylag széles volt az a választék, amely a 

TV-nézésre forditott idő kitöltésének kereteit alkotta .  Feltü-

.nőnek találjuk azonban azt, hogy még ebben a csoportban is ala-

csony - a 28 %-ot ném haladja meg, egyes müsortipusok iránt az 

érdeklődés. /Pl. rédiójátékok, klasszikus zene, irodalmi müso-

rok./ 

A szakmunkásképzőt végzett művezetők körében egyes mü- 

sorok /pl. politikai adások, hirek, krimi, könnyüzenei közve-

titééek/ népszerüek, de tapasztalataink szerint ebben a csoport-

ban ez érdeklődés csak a már idézett témákra korlátozódik. 

A szakmunkásként és betanított munkásként dolgozók -

többségek 8 általénos . iskolai vagy annél alacsonyagg iskolai 

végzettségié - mintánkban csak "a  könnyüzene, a krimi, a TV-játé-

kok és sportközvetitések iránt mutattak számottevő érdeklődést. 

Az iskolai végzettséggel legszorosabban a könyvekkel 

való ellátcttség szintje függött össze. Szépirodalmi és - szak-

mai könyvekkel a 8 általánost be nem fejezett dolgozók vannak 

leggyöngé4en ellátva. 'Jelentős Eltérést találtunk 'e dolgozói 

csoport és a 8 általánost befejezettek csoportja között. /Előb-

bi csoportban 42 %-nak, az.utóbbiban pedig a dolgozók 72 %-énak 

volt szépirodalmi könyvgyüjteménye,/ 
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A szakkönyvekkel való ellátottságban a szakmunkások 

és a középiskolát végzettek helyzete a legkedvezőbb. Feltü-

nően alacsony a szakkönyvekkel rendelkező általános iskolát 

be nem fejezetteknek az aránya /9 %/, de alacsony az álta-

lános iskolát befejezetteké. is /25 %/. 

A művelődést szolgáló eszközökkel való ellátottság 

szintjével összefüggő legfontosabb kérdésekről az. egyes cso-

portok jellemzőinek ismertetésekor mér szóltunk. Szükséges-

nek tartjuk azonban az elmondottakat néhány gondolattal ki-

'egésziteni. 

A magasabb iskolai végzettség megszerzésének a tár-

sadalmi étrétegződési folyamatban betöltött domináns szerepe 

közismert. `to  A magasabb iskolai végzettség eléréséhez szüksé-

ges feltételeket - szocialista. viszonyaink között - nagyrészt 

a család.biztositja. 	 . 

A család iskolázottsági szintje, a szülők által nyuj-

tott magatartási minta jelentősen befolyásolja a felnövekvő 

gyermek iskolával kapcsolatos igényeit, ambicióit. A vizsgála-

tunkban megállapitott helyzetet, egyes cscportoknak.kultúra 

közvetitő és hordozó eszközökkel való felszereltségének ala- 

csony szintjét, elsősorban a fenti szempont miatt tartjuk ki-

fogásolhatónak. 

d./ A továbbtanulási és önképzési elképzeléseken erőteljesen 

érződik az eltérő iskolai végzettség hatása. Az általános 

iskolát be nem fejezett dolgozók többsége /62 %-a/ jelen-

leg nem tanul és nem is tervezi tanulmányai megkezdését 

/befejezését/. A csoport tagjai tanulmányaikat gátló kö- 
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rülményként a következőket emlitették: 

- családi okok 	 26 /, 

- a rádió, tv és ujságok tájékoztatása elég, 

másra nincs szükségük 	 16 %, 

nincs akaratereje a•tanuláshoz 	g %, 

- a szabadidő rovására megy 	 7 %, 

- betegsége gátolja 	 7 %, 

- egyéni tanulással képzi magát 	4 %, 

- rossz a müszakbeosztása, nincs szabadidő 

kedvezménye 	 . 4 %. 

A válaszok jelzik, hogy az alacsony iskolai végzett-

ség szorosan összefügg a családi körülmények meghatározó sze-

repével. Ugy tünik, hogy ebben . a csoportban a múltban fennál-

16, a tanulást kedvezőtlenül befolyásoló körülmények egy ré-

sze továbbra is hat, tartósan neheziti a tanulmányok befejezé-

sét. 

Feltűnő, hogy a továbbtanulást akadályozó családi okok-

ra a legalacsonyabb jövedelmi kategóriába tartozó dolgozók hi-

vatkoztak legmagasabb arányban. 

Az alacsony jövedelmet és a továbbtanulást akadályozó 

családi körülményeket mi egymással összefüggő, egymásra ható 

tényezőknek tekintjük. Feltételezzük, hogy a vizsgált csoport-

nál a negativ környezeti tényezők halmozódásáról van szó, azaz 

alacsony iskolai végzettségű, általában rendezetlen családi 

életet éléi szülők felnőtt gyermekei tartozhatnak ebbe a réteg-

be. A közvetlen családi környezet szerepét jelzi a kialakult 

szokások, viselkedési minták kritikátlan követése és a tanulás- 
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hoz szükséges akarati tulajdonságok fejletlensége is. A szo-

kás- és szemléletrendszer merevségét azok a válaszok jelzik, 

amelyek szerint a rádió, a tv és .az ujságok hiradásai önma-

gukban is elegendőek a világ eseményeinek, változásainak meg-

értéséhez. Ez az egyoldalú felfogás mutatja, hogy a válaszo-

16k egy része nem értékeli megfelelően_a céltudatos, tervsze-

rü és szervezett iskolai munka személyiségformáló szerepét, 

tudatosan elutasitja azt, napirendjében olyan tevékenységek, 

időtöltési formák honosodtak meg, váltak szokássé, amelyek ré-

vén lrgfeljebb.a környező világ eseményeinek töredékéről sze-

rezhet információt. Az információ azonban - éppen az alapfokú 

műveltség, tájékozottság hiányában - kevesebb asszociéciót éb-

reszthet, kevésbé lehet alkalmas informativ funkciója betölté-

sére. 

Az akarati tulajdonálok fejletlenségét . jelzi, hogy a 

válas -r_ok.egy része /9 %-a/ szerint az akaraterő hiánya miatt 

.marad/-t/ el az általános iskolai tanulmányok befejezése. 

Köztudott, hogy az un. igazi akarati cselekvéseknél bel-

ső és külső nehézségeket kell leküzdeni. 41 Valőszinünek tartjuk, 

hogy az akaraterő hiányát emlitő dolgozók tanulással kapcsola-

tos at:titüdjét az egykori iskolai munka sikertelenségeinek em-

lékképei alakithatták ki. A sikertelenség emlékkepei ugyanis 

nagymértékben meghatározzák az önbizalmat, az önbizalom viszont  

/illetve annak hiánya/ komolyan befolyásolhatta az akaraterőt. 42  

A szabadidő-szemlélet torzulását jelzik azok a válaszok, 

amelyek arra hivatkoznak, hogy a tanulás a szabadidő egy részé-

nek feláldozását követelné meg. 
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Az általános iskolai tanulmányaikat be nem fejezett dolgozük 

jellegzetes szabadidős tevékenységeinek vizsgálatakór láttuk, 

hogy viszonylag alacsóny azoknak a szabadidős tevékenységek-

nek az aránya, amelyek az önképzéssel, kultúrális tevékenysé-

gek végzésével kapcsolatosak. A válaszok. szerint tehát a vizs-

gált rétegbe tartozók jelentős része a szabadidőt nem szabad 

fejlődés számára való diőként értelmezte, hanem olyan időtöl-

tésnek tekintette, amely kizórlag a szórakozást,: és pihenést 

hivatott biztositani. 

Az általános iskolát és szakmunkásképzőt végzett dol-

gozók csoportjaiban az előzőnél lényegesen alacsonyabb /48 ill. 

4o %-os/ a tanulást elútasitó válaszoknak az aránya. Az álta-

lános iskolát végzetteknél tanulást nehezitő, illetve gátló 

körülményként volt emlitve: 

- családi okok: 	 15 %, 

- a rádió, a tv és ujságok tájékoztatása; 

elég,'másra nincs szükség 	15 j, 

- nincs akaratereje a tanuláshoz 	9 %. 

Szakmunkásképzőt végzetteknél: 

- családi okok 	 7 %, 

- a rádió, a tv és ajz ujságok tájékoztatása 

elég, másra nincs szükség 	lo %, 

- nincs akaratereje a tanuláshoz 	5 %, 

- a szabadidő rovására megy 	5 %. 

Az adatok néhány összefüggést szemléletesen jeleznek. 

A magasabb iskolai végzettségüeknél csökken a családi okokra 

való hivatkozás, kevesebben jelzik, hogy az információhordozó 
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eszközök tájékoztatása elegendő a müvelődési igény kielégité - 

séhez. Valószinünek tartjuk, hogy a családi okoknak mint ta-

nulást gátló tényezőknek a csökkenő arányai tényleges, objek-

tiv helyzetet jeleznek. E válaszok szerint a magasabb iskolai 

végzettségüek.többségénél - a végzettségi.szint emelkédésével 

párhuzamosan - válnak kedvezőbbé az otthoni körülmények. Termé-

szetesen ez a folyamat nem •csupán a jövőbeni tanulás. lehetősé- 

gét biztositja jobban, hanem - feltehetően - a korábbi iskolai 

tanulmányokra is hatott, élősegithette a magasabb iskolai vég-

zettség megszerzését. 	 . . 

Érdekesen módosult az akarati tulajdonságok szerepének 

megitélése is. Adataink szerint az általános iskola elvégzése 

részben kialakitja azokat az akarati tulajdonságokat, amelyek 

elengedhetetlen feltételei a továbbtanulási igény megszületé-

sének. Pontosabban: csak a befejezett iskolai tanulmányokkal 

rendelkezőknél mutatható ki az az önbizalom, amely. alapján reá-

lis tervként fogalmazódik meg a továbbtanulási elképzelés .  
A középiskolát végzettek csoportjában kevés tanulást 

gátló körülményt emlitettek meg., Viszonylag gyakrabban fordult 

elő a családi okokra való utalás /8 %-ban/, a rádió, a tv és az 

ujságok szerepének az emlitése /2 %/ és a tanulásnak a szabad-

időt psökkenrő hatása /2 V.  
A:továbbtanulási és önképzési elképzelések alakulására' 

- az emlitettek mellett - a munkahelyi beosztás is hat. A mun-

kahelyi beosztás hatása azonban nem választható el az egyes 

munkakörökben foglalkoztatottak általános és szakmai felkészült-

ségének előzetes szintjétől, a végzett munka erkölcsi és anya- 



gi megbecsültségétől. Adataink szerint az iskolai végzettsé-

get  az üzemek a munkahelyi beosztások kialakitásakor megfe-

lelően figyelembeveszik, s ezzel a dolgozók alacsonyabb isko-

lai végzettségü csoportjaiban konzerv.álják,.megőrzik, lénye-

gesen nem befolyásolják a továbbtanulási-és önképzési elkép-

zeléseket. 

 

 Az önálló feladatvégzésre lehetőséget biztositó 

munkakörökben /szakmunkásként és müvezétőként/ magasabb isko-

lai végzettségűek dolgoznak, s ezeknél a csoportoknál a.beosz- 

tás erősíti az.egyébként is meglévő önmüvelési igényt, a tanu- 

fás iránti hajlandóságot. 

A vizsgált üzemekben a kereseti és jövedelmi arányok-

ban nincsenek jelentősebb eltérések. Megitélésünk szerint te-

hát a jelenlegi bérezési formák önmagukban riem játszanak komo-

lyabb szerepet a müvelődási igények és szükségletek formálásá-

ban. 

e./ A szabadidő felhasználásának módjában is érződik az isko- 

' lel végzettség hatása. Legszembetünőbb sajátosságnak azt 

találtuk, hogy az iskolai végzettség emelkedésével párhu-

zamosan bővült .a közösségi jellegü szabadidős tevékenysé-

geknek az aránya. A közösségi;  jellegű tevékenységek elő-

fordulásának gyakorisága azonban csak a középiskolai vég-

zettségüek körében jelentős, Mintánk adatai azt sejtetik, 

hogy a közösségi magatartásmód kialakitását, a  közösségi 

tevékenységek személyes szükségletté, belső igénnyé váló-

sát komolyan befolyásolhatják a diákkori közösségi élmé-

nyek. Valószinüleg ez a jelenség szoros kapcsolatban áll 

a szocializációs folyamat egész mechanizmusával, pontosab- 
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.ban a szocializáció időszakának az iskolai tanulmányok miatti 

meghosszabbodásával. 43  

Adataink szerint azonban a társadalmi viselkedésmin-

ták, szerepek iskolai elsajátitása csak részleges felkészülést 

jelent a későbbi munkahelyi szerepkör betöltéséhez. 

Az iskolai "felkészülés" jellegét, irányultságát,jól 

érzékeltetik a munkahelyi közérzet megitélésére adott válaszok. 

A válaszok alapján 'a  munkahelyi közérzettel leginkább a szak-

munkásképző iskolát, legkevésbé pedig a középiskolát végzettek 

elégedet t.ek. 

Különösebb indoklás nélkül is nyilvánvaló, hogy az is-

'kolai évek alatt elsajátitett magatartás- és viselkedésmódok 

között - amelyre a családi, baráti és ismerősi kör is hatott 

az iskolai végzettség szintje szerint is eltérések vannak, s 

ezek az eltérések elősegithetik,.vagy rövidebb-hosszabb ideig 

nehezithetik a munkahelyi beilleszkedést és közérzetet. 

A szabadidő eltöltésének közösségi vagy nem közösségi. 

jellege attól is függ, hogy kialakult e a dolgozó körül egy 

olyan baráti kör, amellyel'legkedveltebb tevékenységeit nem-

csak egy helyen és egy időben, hanem valóban közösen.is végzi. 44  

Mintánkban a fiatalabbak /18-3 5' év közöttiek/ körében tapasz-

taltunk igényt az ilyen közösségek kialakitására. 

Később, amikor bekövetkezik a letelepedés, a családalapités, . 

az érdeklődés is befelé fordul, a család és az otthon felé. 

A szabadidő-tevékenységek közül ekkor kerül előtérbe a kertész-

kedés, a tv-nézés, ás az ujságolvasás, s az igy kialakitott é-

letvitel csal< az olyan laza társas formákat engedi meg, mint a 
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sportmérkőzések látogatása, vagyaz alkalmankénti kártyaparti. 

A 25-3o év körüli korhatárt objektiv választóvonalnak 

találtuk a tevékenységek választásának és a közösségek meglő 

tósának módjában. E kor alatt a fiatalok viszonylag sokféle 

tevékenységet választottak, sákfelé keresték a közösséget /pl. 

a = :sportban, a közös szórakozásban, társadalmi tevékenységben 

stb./ 

25-3o éven felül azonban nemcsak a család vélik fontos-

só, hanem a munkahely is. Ha a munkahely nem tud igazi közös-

séget nyújtani, akkor azt a baráti kör jóval kevésbé.pótólhat- 

ja, mint azelőtt, /Mór csak azért is, - mert a baráti körnek' is 

kevesebb lehetősége, ideje van á közös tevékenységre, mint eze 

lőtt./ 

Felmérésünk szerint ahhoz, hogy a dolgozók felnőtt ko-

rukban munkahelyi közösségeket tudjanak alakitani, vagy részt 

tudjanak venni azok munkájában az is szükséges, hogy fiatal ko-

,rukban közösségi élményekben legyen részük. A közös müvelődés,. 

a közös sport, vagy akár a közös hobbi által összetartott kö-

zösségek.  /p1.  szakkörök, müvészcti körök, aktiv zene  stb./  ép-

pen erre a szerepre lennének alkalmasak, mert kevésbé szigorú-

ak, nagyobb  teret engednek az egyéni döntéseknek. Mintánk ada-

tai szerint azonban az alacsonyabb iskolai vég z ettségűek több-

sége nem vsz részt ezeknek a közösségeknek a munkájában, s a 

közösségi munkavégzés, a közösségbe való beilleszkedés gyakor-

laténak a hiánya érezteti hatását a felelősebb munkát végző 

munkahelyi közösségek /pl. brigád, társadalmi szervek/ szerepé-

nek, egyéni jelentőségének, hasznosságának megitélésében is. 
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f./ A tanulás személyes jelentősége eltérő módon tudatosult 

a különböző iskolai végzettséggel rendelkezőknél. A 

vizsgálatba bevont dolgozók jelentős része elégedett pil-

lanatnyi felkészültségével, nem tartja szükségesnek maga-

sabbszintü iskolai tanulmányainak, azonnali /egy-két éven 

belüli/ megkezdését. 

Az általános tendencián belül ugyanakkor lényeges 

eltérések is vannak, amelyek az iskolai végzettséggel és 

munkahelyi beosztással állnak kapcsolatban. A tanulás sze-

mélyes jelentőségének megitélését jól mutatja az a táblá-

zat, amely iskolai végzettség szerinti bontásban ábrázol-

ja a szakmai felkészültségével elégedetlen dolgozók. tovább 

tanulási elképzeléseit. 

Szakmailag felkészületlen dolgozók  továbbtanulási  elképzelései  

17.sz. táblázat 

Iskolai végzettség 
megnevezés0 

Felkészületlenek 
' arányp 

a felkészületlenek kö 
zül  

jelenleg 	tanulni 
tanul 	a k ar 

8 általános alatt 	2E 

8 általános. 	14 % 
a 

szakmunkásképző 	11 % 

középiskolai 	17 

A táblázat adatai mutatják, hogy a szakmai felkészült-

ség, illetve felkészületlenség megitélése többé-kevésbé megfe-

lel az objektív helyzetnek /a tényleges iskolai végzettségnek/. 
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Az általános iskolát be nem fejezett dolgozók között 

volt a legtöbb szakmai felkészültségével elégedetlen személy, 

de ennek ellenére körükben alacsony volt a tanulóknak, ill.a 

tanulást tervezőknek az aránya. Számunkra úgy tűnik, hogy ez 

a csoport csakrészben képes 'helyzetét reálisan felmérni /74 

-uk teljesen, vagy részben elégedett szakmai felkészültségé-

vel/, a munkahelyi, társadalmi elvárások és változások irányát, 

egyéni következményeit nem érzékeli. 

Az is problémát jelez, hogy a felkészültségét kriti-

kusan megitélő dolgozók egy része sem tesz /nem is tervez/ 

olyan lépéseket , amelJ:yel felkészültségi szintjét kedvezően 

megváltoztathatná. 

Korábban mér jeleztük-, hogy az általános iskolai vég-

zettségű dolgozók közül viszonylag sokan az anyagi előbbreju-

tás miatt választották a munkábaállást, útasitották el a  to-

vábbtanulást.Az egykori tudatos döntés ellenére körükben ki-

'elégitő a tanulást tervezőknek és a ténylegesen tanulóknak a 

száma. 

A szakmunkásképzőt és középiskolát végzettek tovább-

tanulási arányai - eltérően ugyan, de - jelzik, hogy mindkét 

csoport tagjainak többsége megértette a megszerzett tudás - kie-

:gészitésének, folytatásának a jelentőségét. 

g./ Az iskolai végzettség szintje erőteljesen befolyásolja a 

munkával, a munkahellyel, s munkahelyi közérzettel való 

elégedettséget. 

Tapasztalataink szerint /1d. 11. és 12.sz, táblázat / a 

szakirányú tanulmányokat végzett, szakmunkásképző iskolák- 
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ban tanult szákmunkások és müvezető!< elégedettebbek leginkább 

munkahelyükkel. Az elégedettség összefügg jövedelmi helyzetük-

kel és beosztásuk jellegével is. 

Az általános iskolát végzett dolgozó többsége szintén. 

elégedett de a segéd- és betanitott munkakörökben foglalkoz-

tatottak egy része /munkájuk nehézsége, kisebb anyagi megbe-

csültsége miatt/ rossznak itéli meg munkahelyi közérzetét,e16-

gedetlen. 

• A középiskolai végzettségüek között viszonylag, magas 

a müvezetői beosztásban dolgozók száma. A művezetői beosztás-

ból adódóan sörön kerülnek kónfliktushelyzetbe, gyakran kell 

népszerűtlen döntéseket hozniuk. Ezzel, valamint a szakmai fel-

készültséggel nem rendelkezőknek az arányával függ össze, hogy_ 

körükben a legmagasabb a munkahellyel, a végzett munkávál, a 

munkatársi környezettel csak részben elégedetteknek az aránya. 

Feltüpő, hogy a középiskolai végzéttséggel rendelkelők minősi-

til< legkisebb arányban kimondottan rossznak a munkahelyi közér-

zetet. Szerintünk ez azt a felismerést mutatja, hogy e legtöbb 

középiskolát végzett dolgozó a szakmai,•beosztásbeli előbbre-

lépést reális lehetőségnek tartja, egyéni terveit,- továbbtanu-

lási plképzeléseit belátható időn belül szeretné ;megvalósitani. 

Az általános iskolát végzettek 21 %-a elégedetlen mun-

kájával. Az elégedetlenség főleg a jövedelmi viszonyokkal és a 

munka jellegével /segéd- és betanitott munka/ kapcsolatos. 

Az elégedetlenség ellenére többségük belátja, hogy szakma i  fel- 

készületlensége miatt csak jelenlegi munkakörében foglalkoztat-

ható. 
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V. 'Tapasztalatok összegzése, javaslatok 

Dolgozatunkban a különböző iskolai végzettségü dolgo-

zó fiatalok művelődési tevéke::ységének, önképzési igényeinek 

feltárására tettünk kisérletet. Adataink feltárása során meg-

állapithattuk, hogy a fiatalok müvelődési igényét és szokása-

it alapvetően a következő tényezők befolyásolják: 

iskolai végzettség, 

- munkahelyi beosztás, 

- kereseti viszonyok, 

- lakóhely, 

- családi körülmények. 

Tapasztalataink szerint elsősorban az iskolai végzett-

ség határozta meg a vizsgált csoportok művelődéssel, önképzés-

sel kapcsolatos elképzeléseit, illetve a mindennapi szabad idő 

eltöltésével összefüggő szokásait. 

A munkahelyi beosztás mintánkban általában szinkronban 

volt a  dolgozók iskolai /szakmai/ végzettségével. Azt azonban 

feltünőnek találjuk, hogy a fiatal dolgozók között viszonylag 

alacsony számban találtunk müvezetőket, felelősebb beosztásban 

dolgozó személyeket. 

Tapasztalataink alapján ugyanakkor azt is meg kell 

lapitanunk, hogy a nagyobb önállóságot, kezdeményezőkészséget 

igénylő munkakörben foglalkoztatottak - még alacsonyabb isko-

lei végzettség birtokában is - az, érettségizett :  fiatalokhoz ha-

sonló müvelődési igényeket, továbbtanulási elképzeléseket ala-

kitottak ki. Ez a tendencia szerintünk jelzi, hogy a munkahe-

lyi /környezeti/ elvárások minősége számottevően befolyásolhat- 
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. ja  az egyéni ambiciókat, a szabadidős. tevékenységek egyénre 

jellemző rendszerének a kialakulását. 

A kereseti viszonyok és az önképzési igények, elkép-

zelések között nem találtunk szoros összefüggést. Ugy tünik, 

hogy a vizsgált üzemek jelenleg sajátos helyzetben vannak, 

hiszen a technikai felszereltség adottszintje ma még nagyszá-

mú betanitott és segédmunkás alkalmazását teszi szükségessé. 

A kialakult helyzetben a kereseti viszonyok csak részben fe-

jezhetik ki - nagyrészt a munkaerő, illetve ezen belül is a 

szakképzetlen munkaerő hiánya miatt - a hosszabbtávú üzemi ér-

dekeket. 	 . 

Tapasztalataink szerint a  szabadidő - értelmes és hasz-

nos eltöltésének kérdéseivel, a munkahelyi lehetőségek megte-

remtésének a gondolatával a legtöbb üzemben nem foglalkoznak, 

azt KISZ-feladatnak tekintik. 

Azokban az üzemekben,. ahol ifjúsági klubok müködnek,a 

`szabad idő kitöltésében a szórakoztató műsorok és rendezvények 

dominálnak, kevés a kultúrális., ismeretterjesztő,, szakmai jel- , 

legü rendelvény. . 

A vizsgált üzemek vezetői érzik és vallják, hogy a tu-

dományos-technikai forradalom küszöbén kiemelt kérdésként kell 

foglalkozni a dolgozók müvelődése problematikájával, de ennek 

ellenére az üzemek többségében csak a szakmai müveltség foko-

zásának szükségességét hangsulyezzák és az_ általános müveltsé-

gi szint emeléséért alig tesznek valamit. 

A művezetők és közvetlen termelésirányitók egy része 

a tanulni vágyó fiatalok útjába akadályokat gördit, s ha a 
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fiatalok mégis vállalják a továbbtanulást, akkor a feltétele-

ket csak esetenként - legtöbbször jogi kényszerből - biztosit-

.ják. 

Tapasztalataink szerint a munkásművelődés elősegit.ése 

érdekében a következő /párt- és állami dokumentumok megálla-  

pitásaival is összecsengő/ feladatokat kell üzemi és társadal-

mi szinten megoldani: 

- A hatékonysági és termelékenységi követelmények.fokozá-

sával párhuzamosan-a különböző iskolai végzettségü dolgo-

zó fiatalok kereseti viszonyaiban is differenciáltabban 

kell tükrözni a teljesitiények minőségi és mennyiségi el-

téréseit. 

- A munkásfiatalok körében is megfigyelhető volt a szer-

vezett müvelődésben és önképzésben folyamatosan résztve-

vők, valamint az ebből kimaradók közötti különbségek nö-

vekedése. /Mintánkban láthattuk, hogy a 8 általénossal 

nem rendelkezők körében rendkívül alacsony volt a tovább-

tanulásban résztvevők száma, ugyanakkor a szakmunkások 

és érettségizett dolgozók -jelentős része tanul, illetve 

tervezi továbbtanulását./ 	. 

A nemkívánatos tendencia megállítása és befolyásolása ér-

delében hatékony felső- és alsóbbszintü /üzemi/ szabá-

lyozók, ösztönzők bevezetése lenne célszerű. 

- A müvelődési igény a munkásság legaktívabba, legtevéke-

nyebb rétegében, a szakmunkások, művezetők és párttagok 

körében a legerősebb. Mozgalmi  eszközökkel +is támogatni 

lehetne, szorgalmazni kellene  a munkáskolleltivék tagjai- 
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- nak önképzését, továbbtanulását. 

- A szocialista brigádok művelődési vállalásaiban ma még 

a kollektiv müvelődéssel kapcsolatos vállalások terve-

zése áll előtérben. Kivánatos lenne a kollektíva tagjai 

által támogatott egyéni - a. továbbtanulással összefüg-A: 

gő - vállalások arányának a növelése. 

- A . vizsgálatba bevont üzemekben szinte kizárólag csak if-

júsági klubok müködtek. Célszerü lenne a felnőttek kul-

túrált szórakozását biztositó üzemi lehetőségeknek a meg-

teremtése. 

Dolgozatunk összegzéseként megállapithatjuk, hogy a permanens 

müvelődés társadalmi szerepének, jelentőségének megítélésében 

és értelmezésében megindult. kedvező szemléletváltozás a vizs-

gált üzemekben még alig érezteti hatását. Széles körben szük-

séges tehát a társadalmi, gazdasági és kulturális fejlődés 

kölcsö nhatásának, a munka és müveltség, a közéleti tevékenység 

‘és a kultúra elválaszthatatlanságának a tudatositása . Az üze- . 

mek vezetőségeinek a müvelődési'követelmények kialakitásával 

jobban kell ösztönözniük a dolgozókat hiányzó müveltségük pót-

lására, a s.zinvonalasabb munkavégzéshez szükséges iskolai vég-

zettség megszerzésére, az általános iskola elvégzésével össze-

kapcsolható alap- és továbbképzésre. 

A szocialista brigádok müvelődési tevékenységét haté-

konyabbá kell tenni, konkrét, tartalmas programokat kell kia 

lakiteniuk és megvalósitaniuk. 



N 

O- 

a  
ü) 

!v' 
z 
cu- 
< 

v
e
z
e
t
ő
k
  

1-i 
0) n 
O . 

F-' 
fu 
H. 

fi  
Oo 
S 
s-+ - 
< 

4:1) 
f-t 
SIT.  
EA  
C.  

1
5
9
  

L
 
é
  
t
 s
 z
 á  
m
/
 
f
  
ő
 ~  

sz
ak

ok
-',  

t
a
t
á
k
  

Ó
r
a
a
d
ó
 

e
l
m
é
-
 

l
eti 

t
ane

rők  

-P -A -4,  N (r1 .  I 
I 

~
N
e
m
 
f
  őh

i
v
a
-
  

t
á
s
ú
  
n
e
v
e
-

1
6  

in  
I.-' 
-,J 

07 
F--' 
1.0 I-+ 

01 
UF 
p) 

W 
O) 
(V  

I 
I 

I 
I 

I  
N
e
m
 

 
~  
v
a
t
é
s
ú
  

s
z
a
k
o
k

t
a
-
 

t
ó/

ü
z
e
m
i
/
  

4  

I-' 
I--' 
U1 

1-' 
O 

. W 
I 
I 

N 
I-' 
0 

F-' 
I-' 
1-' 

1  
I ■ 
 

I 
1 



O 
NNt--' 

CO O) CD 
N:-•'F' 

01 . •  
1-1 1-'NO 

1-' O CO  
0 
CO 

000 
` 0 Cn 

C 
. 

O 
(nr 

O O  
r  

\ A-CD cn I•-1 	O : 
O N B CI 0 

\  F' °i T. 

o. 
CO)  

CD 
CD 
co  
3  

oi 
~ 

1 

~~ 

~P
ed

a
gó

g
 . k  é~

e
s
 i. t

, n
e
m

 r enö
e l k l 

áo5
-

b
őjFő

isk
.  F

el
s  .T

e
ch

n
.v

é
g

z.', 
x E  
ók
ú
 vé

gz
,  n

e
m
  
s
ze  rz

.
  

~ 
tD 
• 
• 

N 
• 
CD 
Cl)  j  
• 1 
oa 
N 
an  
N 
\I 
C) i 
t-a 

1 
O 
ül j 
I  
P.  

V
 j
J
 

[
M
ü
s
z
a
k

i  
o
<
t
a
t
ó
i
 	

j 

~ 
 

1K
o
z
e
p
i

s~<<
s
ze
r
 	

„
F
<
ú
i
nt

.t
ani

tói
o
v
 
 
no -   

FA  
• 
N• 
(!) 
i. 
• 
rr 
O 
o 
us,
-  
N^ 

^1 0:  
N  
rj,  
~ 
I- '• 
C9  
T  
O  
1-J  
n 
N• 

et 
co  
D  
W.  
-i  
I-+ .  

•  

I
sk

ol
a
i
 v
é
g
z
e
t
t
sé

g  •

 
 

m  
• 

< , 
• 
-n 
o 

M 
• ~ 
O. 
n 
rt 
• 
I-1 . 
3  
rt"" 
• 

fT
a
n
é
r
ké'

a
T
,
f
ő
i
s
k

s
'

~  

m 
0 
•C 
(D 
r-t 

l*Mr1  

~7• 
`-3 
1-s• 

N 
N 
as  
I.T.- 

 

II ~ 

 

O
z
a
k
o
k

t
a
t
ó
i
 
"
  
v
é
á
z 

P
e
d
a

ció
g
i
a
i
 t
a
n
f
.
v
é

caz
.
  

i
m
n
.
v
é
g
z
.
/
n
e
m
 s
z
a
k
r
a
/
  

t a - 

nul 

N Í 	001--, W  (D I N r ~  ~ A 
 Fa 

 Óa  OA) A i n) • Cr.: I~ 

1 
1 
1 

1 
I 

CI)  
C!,  

1 
i 

I 
l 

I 
1 

I N 
I A 

A 
F' 

T 
ü1  

i 	1 
1 	I 

1 
I 1--'  

A  

ii  
• 

I 	1 
III 

Jt ~ 

I 
I 

1 
' 

I 0 
1 N 

1 
1 

1 
1 

1 	A 
1 CD  W  

U) 
N  

1 	1 
1 	1 

I 
I (r)  

;:-  

p
g
y
.
 Isz

ak
te

s
t

-'  
~<ö

z
i:~

is
m
 ,e
V

,  

2 ~
-
 i  

233  
4  

~
 	

1
1~

  
i 

•' 

um 
I 	I  

1 

I 

• 

i 
I  

1 1 1 t t 	A 

I
 
2
4
  

t O A 

I i I 1 I i-1 1--1 I I 1- I 

I 
a (Jl 

F-' 
A 

N 
 W  

N 

t-1 
c~)O 

Q) co  T 
o 
t-  .I, I A 1-  

l 
1  I-- 

I 
1  t-1  

I 
I 

I 
G•y a W 

I 	I 
1 	1 

I  
I GJ 

1 
1  

~ 

1- 
CD  t-1  

1--' 
I--' 1 

1= 
CD CD  
o N 

' w 
N A  
hJ N 

I.  
C7) 	I CD 1-1  

1-1 
~ 

O 
.Ni-'  

Cn 
1{I 

C~ r' 
A  
N 

N• 
U1 	t 

i 
í 

t 
A Cni  

`~ ' • 

I 
I N 

I 
I 

1 W 
I 	I-•1  

1 
IT 

1 
I 1- .ja 

1 
I 

Fa  
00 co  

1‘) 
..1 

1 
I 

I  
IF  CO  CD  

1~ 

2
ó
  

 

Ca 
i-- 
Sr)  

1-' 
o 

T A 

CIl 
O 
U3 

" 	1-' 
N I-1  
(.1J 1= 

I 
I 

N 
Fa  
CO W 

t-1  I•-' 
A .t~ - 

(r) 
N W 

I-  
1 
CO  

1--' 
CT) 

F1  
F' 

O  c  :s Z  C:  s  /1+7+  
r,  o + 9  -+ 1 O/  

Ci) I-' 1-' 

1.-, 

0 
CJ) CO  Ltl  O) 

I 
Fa  a 

1-' 
1-' Y 

.* . 
A A 

N Cr: 
CO ;Au) 

C3) I 
I 

I 
1 

N(r) 
A--..! 

1-J 
N  

_...._-. ~
\

__-_.. 
29 é ves 
é s 	f i a t a- 
l a Jb 

I-,  c: 
I-  0)  

1 CD 
G N  

m a: 
t--, 	tD  
\ O`  

O:  
I-=  

' —C- 

	

O" 	CD  
O: (D  

	

F-' 	N  
I  

F- 
O N 

I-,  
O 

A-4  
.1.i (D 

(A O 	..ra.' .r.., 	\) 
a 

C)1 	1 
i--,  
O 

. 
A 

0) 
í)1  

N(n 
N  

CJ3 
N Ui 

r-' 
N 
üJ 

N " 
N 

1 
I 

I 
1... 

A CT) 
(A  

~` W  

30-39 

6v O s 

Ai  

A 
1 
1 CJ N COTA 

IV 
CJ1 C o )"-,  45 

Wj. 
1-•1 	1 

i 0)N(D CD O 
NJ  CT (T+ 

a.) 

t..J 
N 
....1,J Nft)O 

C)1 O) 
on  

I-1  
4=,  

20  é eves s  
es .,s 	időseb  

Q) 
1 
I TO  

1--' 
G) 

N) 	01 .p 

I  6
T

 
 

I 
(i) 	I NJ 1-1(0 

W 1-1  
0 

G'1 CO  
01  t-' 

F= 
t--' 
-...! (D 1--' 

i 
I 

CJ1 
F- 

CO  
01 

1~ 
U' 

D 	CT F-' 
O: 	01 1-': 
n 	Fa  i 

 

ns9
1.
er;
r.!-.1
2  

a) 
o_  

7 

G9 
O 

 

 

 

 

N 
N 
CD  
~ 

a  
O 

 

 

~ 
~ 

N 
• 
CD  
N 
•  
a  
iD 
F-' 
t-' 
O~ 

7-7  

t-' 
c() 
rt  

  

   



1-I  

	

C: N\ CJ) 	C!) 	N N C3)  

	

CO N G) N 	N 	CD.. N 	N 	N 	 T.  

	

.-'. K O 	CD 	 CO 	fl) 	3 	0  

	

■ .+. • O n 	T 	1-.•  

	

\ cD -~ ~• 	 3 	CO or;  3  
CO 	 C  

	

(p. I n 	D 	O C• O 	N 	F'• 	 M• 

	

N(0 O n  !-~ T. m• C 	~ 

	

N m• 	 CU CI) Sy-  

	

N TJ CD N 	N  N N• 	 N 

	

Cp. P. 	 Q) n  
c0 	 CD•  

	

1 O. 	'O 	A" "CI  

	

rJ 	O : N  
• i CD•  

	

1 	I- 
N h-' 	 CD- 

	

F-' 	(31 	 CO 	r-t 	N 

	

ID 	C O 	1 	CO 	CO 	N 	CO  

	

C31 	-.I 	1 	

- 	

N 	 ~l 
u1, 	ü1  
3 \  

`.1  
0) 

	

A 	W I-' 	• 

	

W 	ü1 	 W 
 

•.l  

	

A 	~l 	A 01  

11 	0.  
il 	f!) 
ll 	N  
1 1 	N 
II 	m,  
I) 	N '  
I I 	CD 
II 	3 
I t . 	•• 
II 
I! 
I! 
11 
1 1. 
II 
i i 
II 	01 
11 	0)  
II 	C7)  
II 	(31  
II 
11 
11 
II 	1•~ 

11 	O  
11 	0  
11  
tl O  
II 

1I 
II 
11  
11 	(11  
II W  
II 	CO 
ti 

 
•...1  

n 
11 	1--'  
II O  
II O  
11 
H O  
11  
1  
il  
11  
11 	01  
It  O 
II (31 
11 O 
II 
It  
11 
11 
H  

1 1 	O 
H O 
n 
II O  
1I 
1 
n 
11 	(J1 	 N  

11 Ó 	 CT

▪ i 

	0 	ja 	 F-+ 	CO  
1 ! N.► 	A 	. 	~ 	fV 	 C)1 	CO  
tl 
U I-+ 
II O ~ 	t-' 
11 O 	N 	 O) 	0) 	0)  
II 	• 
	 7\.) 

 
II O 	CD 	W 	N A 
1 1 
1  
1 1  
11 ü1 	 N 	 I~ 

II 	 `..I 	0) 	N 	CO  
il (D 	ül 	0 	 v  
11 0 	0 	0 O 	O O  
II 
II 
tI 
il N 
11 	0 	 ji 	I-•' 	 N  

II O 	N 	CD O 	N (T1  
II 
II O 	 %.l 	W 	(D 	 01 	0)  
I► 
II 

N \ 
m. rt  
r-F (D  
N ~ CO  
N <  .v 
CD,  CD CO  
3 N  \ 

CD CO  
rt O  
rt •  

Ó  

N 	1-' 
F-' 	A 	 C)1 	CO  
N 	CD  
CJ 	ü1 	I 	

▪ 	

1--'  

C~J 

N  

. 
 N 

rt 
(1).•  
CT  

(n.  
N 
tg)  
ri  

t  



NJ  
, ..J 
I 
NI  
CO  

N.1 
0) 
;
J 
N I 

~~ ~N~ 	CO  CO 
.J 
al  
l 
v 
61 

(0 
v 
A 
i 
J 
ü't 

10  
NJ  
Cr! 
l 
V 
A 

~ 	 •-i  
NJ 	 CD  
N 	 3  
t 	 (o- 
N J 	 <  
W  

W 
CrJ 

IV 
F-' 

N 
Cf) 

W 
A 

GJ 
l.rp 

W  
O  

`
 	

m
i
a
t
t
 	

l
e
m
o
r
z
s
o
l

ó
d
o
t
t
 

B
e
t
e
g
-

s
é
g 

W 
-.l 

W 
W 

(iJ 
W 

I-' 
N 

W 
N 

N  
A  

F
e
gyel 

m
i
 o
k
  
.
 

I--' 
W 
W 

i-' 
A 
N I 

N 
Cr 
A 

Y 
N 
N 

1-' 
r 
W 

, 

I-' 
1--' 
O 

n  
(N  

O co  
~. I- ,  

0).  
C3.  
I., .  

V CJ) 
N  
01 

B
e
jé

ré
si  

nehé
zsé

-
gek 

I-' 
O 
...1 

C7) 
0.) 

CJC) 
Ű1 

CX) 
J 

I--' 
O 

. 	CO 

f--'  
I-'  
I—,  

S
zak

mé
tól  

b
al
d
 el

i
- 

d
e
g
e
n
e
d
é
s 

I-' 
N 
CO  

r 
t-• 
N 

h' 
0  
N 

I--! 
CO 
W 

1--' 
01 
Cn 

I-'  
t-'  
CJ)  

G
y
e
n
g
e
 	

1 
t
a
n
.
e
r
e
d
H
 

m
é
n
y
 

`J 
01 

0) 
I-r 

CD 
W 

CD 
.O 

v 
01 

V 
N  

(S)  
O CO  
7.-  k<  

0-  
O- 

Cn 
W 
I-' 

A 
N I 
O 

A 
W 
CD 

C11 
W 
(I1 

(J1 
N 
.p 

A 	0 
Cp 	rt 
Co 	rt 

a N  1-'Q 
0 0 0  
O 3 U)  
I--,  O N  
O- 7 CD  
t I U)  

CX) 
- 

' I-' 

N I 
- 
I-' 

0) 
- 
NJ 

V 

(A 

0) 

0) 

CTI 

Cb 

3  
CD 

CO 
‘(Z 
CD 
P.  

r  
co  CD  
-s 3  
07- 0  
O -1  
'.< N  

N J 

W 

N J 

N 

V 

(A 

N1 

A 

0) 

A 

Cf1 

N J 

O 
-1 
N 
N  
w- 
CO  

O U)  
O  

ó° i-'  
• O...  

O-
ED-
0!)  

1-'  

CD 

3 

O 

~ 

iv 

co  

O 

1- ■  

O• 

O.  

~ 

CA •  
N 

m N 
•  

3  
CD 
I--' 
P-' 
CD,  

1--'  
CD  
r7 



Z
4e

1
sT

T
9n

  
e  

s
9

l
e
x
n
w
T
N
  

T
n
J>
>
a
n
a
a
;
  

>i
a
l
l
a
n
T

a
l  

1
4J

9
w

92
s

2
9

1  

01 
• 

 

• 
N 

3(D < 
C: 	O>J• 
CO 	(D 	1-• 
N 	-s 	I-' 
C9 	(O • 
-s 	I•'• CO 
1-'• 	Co 	co- 

-0 	t-r• -0 
at 	"0 
9 	0  Cl)'  

-) 	C!) 
• 

-I+ m 
cD-CO 
3 ` ` 
P.  Cl)'  

-O Cr 
0) 
-1< 

Co 
CO 

CD- 
Cl)  

-s 	(n 
O N 
(!) 	Cl)  
(A 1  
N 77 
cD- • 
9 co- 
• (N 
F-' 
Lh n 
n Q) 
0) 1 
I-t 

3 	Co r 
Co 	N 4) 
N 	CD n 
0: 	n Q) 

CO 	N f-t 
•. 	N O 
(O 	sv- N 
CD- 	3 

-D 	n CD- 
(N 	Cl)-  (1) 
N 	ci) 
C) 	N 
- s 	• 

m ,  
Ti 
• 
(O 
(D• 
T) 
N 
N 
O 
-I 
• 

	

0 G7 	CT (') 	37\-* 	w 
d!) 	C'J- 	(D 	co 	O 	0 	ty 
O i7 	'7 O: 	r► 	3 	O 

	

1-' N- 	• 	n- 	O 	CD- 	•< 
O• 	U) v- 	-i 	Co 	w- 

	

-h 	N I-' 	U) 	N 	Co 

	

O 	(D • 	N 	CD 	N 

	

--s 	-1 	Cl) 	et 	0) 

	

(O 	Co cD• 	9 	rt 

	

Ll)- 	I-' f:) 	CO 
I 	0: 	1-' 

0: 
S
z
a
k
m
a
-
 

c
s
o
p
o
r
t
 

N 
CO 
V 

1-" 
07 
O 

1-' 
A 
O  

N 
01 
CJ) 

C•O 
V 

1-' 
I-' 
(.0 

N 
V 

I-' 

1-' 

N  
0) 
1-' 

CD 
C)) 

V 
V 

01 
V 	(D 
as 	C)t 

1' 2  
G1 	GJ 
0 	CO 

F' 
V 01 
(TI 	.1 

F-' 
01 

!-' 
CrJ 

1 
1 

tV 
A 
V 

I- ,  
f✓  
N 

(D 
I-•' 

N 
t-,  
CO 

F-' 
O 
(A! 

1-' 
0  
CO 

N 
01 
0) 

I-' 
1-' 
W 

N 
1--' 
V 

1--1  
N. I 
W 	I 

A 	1- ,  
I-' 	O 

01 	I 
I-' 	I 

T
e
r
v
 

N 
A 
N 

N 
C9 
M  CO 	. 

tA1 
CJt 
1-8  

01 
CO V 
.j..i r 

. 

I 
i 

M 
GJ 
CD 

r 
V 
A 

N 
(AI 
V 

1-' 
CD 	I 
01 	t 

I-'• < 
CO n)- 
• 1-1  

I- 2  . 

1
9
7
6
/
7
7
.
t
a
n
é
v
 

I-' 
(AJ 
CO 

1•-•' 
t--' 
N 

1 
1 

co  
CO 

h-1  
mai  
O 	el 

I 
t  

N 0 
01 

co  
CO 

co 
00 

0) 	1 
(57 	t 

--I 
co 
-1 
< 

I-' 
A 
0) 

I-' 
I-' 
O 1-' 

CO 
(A  

i-' 
L-1 	CO 
CJ) 	Ní 

I 
I 

(0 
N 

h.-4  
O 
N 

CO 
CrJ 

(J1 	I 
O 	1 

< '11 
(D 	C)) 
rt 	1--1  
rt 	1 

N 
0 
01 

N .  
01 
(ri 07 

Fa 
CO 
I-' 

A 
CO N 
Q) I--1  

I 
I 

N 
N 
(.0 

N 
N 
O) 

N 
O 
O 

. 

F-,  
V 	I 
CD 	1 

F, •  < 
CO !y- 
• 1-' 

N 

1
9
7
7
/
7
8
.
t
a
n
é
v
 

r' 
G) 
01 

I-' 
O 
CO  

I 
1 

cJ 
(O 

N 
A 	1-' 
O, 	0) 

1 
I 

CO 
(71 

(.0 
0 

V  
0 

01 	I 
Co 	1 

-i 
(D 
-) 
< 

i-'  
A 

. V  

N 
a✓ 	• 
CO I-1  

(n 
CO 

N  
rn 	O 
0 	0  

I 
1 

NJ 
1-' (p 

Ni 
W 

09 	1 
0 	I 

(<D N 
el' 	I—' 
rt 	I 

N 
A 
CA 

01 
1-' 
A A 

I-' 	. 
CO 
-...! 

F-' 	A 
I•-' 	V 
1-' 	CJ) 

F•' 
(O 

N 
A 
CO 

. 	I-r 
V 
A 

. 	M 
O 
L-1 

I-' 
1-' 	1 
V 	i 

< 
12• SD,  

CO 	1- 1  
• F-' 

• 

1
9
7
8
/
7
9
.
t
a
n
é
v
 . 

N 
A. 
03 

F-' 
i-' 
N N 

CJ) 
(0 

i-' 
((P 	CO 	• 
O V 

I-' 
O 

CO 
O 

00 
A 

0) 
A 

(J1 	1 
V 	I 

--I 
. CD 

-s 
< 

F-' 
A 
N 

h-' 
N 
01 I-4  

0) 
G) 

M  
G! 	O 
W 	CO 

I-' 
CO 

CO 
 CO 

1-' 
O 
I-' 

V  
C}) 

01 	I 
N 	I 

< T1 
CD (a 
rt I-4  
rt 1 

N 
N 
.P 

N 
01 	. 
(0 

W 
C3) 

N 
.p 
Q) 

I—' 	A 
(It 	0 1 
O 	O' 

N 
O 

N 
N 
CD 

I-•' 
(0 
A 

N 
1-1  
01 

I-' 
A 	I 
i--'i 

< 
CD- 
!-' 
t--, 

1 
 
9

/
8
0
.
t
a
n
é
v
 —
"I  

i-' 
()1 
I-1  

I-1  
W 
(A1 

I 
I 

co  
N 

N 
N W 
O O 

t-,  
N 

I•-'  
O 
CD 

CO 
V 

V 
(5) 

01 	1 
O 	I  

-) 
(D 
'1 
< 

F•' 
M  
N  

1-J 
1--' 
01 

• 
N 
F-' 

0) 
CD  

I-' 
CAI 	Ul 
O N 

F•' 
(A 

CS 
(7) 

OD 
N 

01 
Q) 

.N 	I 
U1 	1 

W --1< 11 
I-' CO (D (D 
Isn' t-' 
r• < rt I 

• 



:u
a s

a
zs

sp
  

9
e

1-9
T

69
p

ua
A

  
we

T
ap

a
~

sa
.a

a>
1  

T  
l e

z9
y

n
~

  

.a_
e d

T
aw

.a
o

z
s—

a9
8  

Je
dT

T
T

ax
a

l  
Je

dT
ep

w
o

fN
  

Je
dT

JT
de

d  

(11  
(T 	N 01 r 	N Cn 1--' 	t--' t-'  •N 	 r  
(r1 	`J -V W tn 	V CO N 	A 1-' (;i (11  I (n V 0)  
W t--' N O N 	tn W CO 	N W N O 1 t-' CO A  

N 
(f1 	h-' N 1--+ 	t-' N 	N 	N  
N N W O W 	01 J W N (D N N 1 CO 	(s1 
O 	CO C31 01 C11 	C71 v O 	C7 v (1) N 1 O 0) CO  

N  
A 	C11 	1- ,  N 1-' 	h•' t-' r 	r 	trt  
Ci1 	Co 1-'  01 N W 	W CO  1-' 	Cr. A N 	I V W A  

V U1  (J)  A  CO 	W (r) N • W A W t0  I NJ A 01  
v  

cn  
A 	NV 1--' 	N U1 1-, 	t-~ 1-' A 	 t-,  
r CO A N  I 	N(n O 	C71 O .p A 1 (A A Ui 
r tD O O I 	CD 1✓  0) 	h•' 01 V CO 1 O O N  

N  
A r N r 	t•-' N 	 N  
W N 00 t-' N 	C31 O 0) 	l0 A V N 1 01 	N  
O 	V CO O O 	O CO CO 	V (D O (D it W CJ) v  
N 

r N  N r N 	 N 
0) 	W O t-' N W 	N t-+ O 	A A Gd N I 01 1 W  
- 	(D 	W V CO CO 	CO (11 N 	(O (11 (D 00 1 (1) 1 V 	 i 
t-,  

(11  
1-' 	W Co h-' 	N (5) 1--' 	t-'  r A 	r 
(7) 	h-' O 	(r7 	1 	t-' O 	t-' 	01 0) F-' 01 	1  
N N N O I 	O CO N 	(D 	C37 O 1 A (O N  

W 
(n 
F' 	N W 1!) 	N (31 1-' 	1V 1-' W 	 F- 
O v 0) N t 	W Cn U7 	O v CO A 1 01 o N  
CO N AV I 	0) O O 	(D r O 0) 1 W I (D  
fV  
U1 	h•' W t-' 	h' N 	1-'  
O 	(n 01 (3) N 	N Q) ■ l 	0 V 	N 1 CT) t :: N  
O 01 A 	W 	(O A W 	01  W A ~1 1 	1 N  

(J) 	N 	1-•' (A 	t••-' 	 1-4  
r 	Cn 	W 09  01 W 	W 	h-' 	t-' Ut  1--' 

0 h'' A W Cf) 	N t-' N 	W O CO  N 1 Cn 	N 
0 	co 	 V 0) I N  1- W 

cn 
A' W 0) 1-' 	W 01 N 	N r(,4  
N O 0) CO A 	A N t--' 	N v h-' A I 0)  
CO O W O O 	t-' LA W 	(D W N 01 I V O N  

N  
V 	r (A 1-' 	1-' N 	h-'  

O 	0) (31 01 (r7 	(31 (O CO 	1-' 	(O W  I 	t N  
O (31 N O 0 	(31 O v 	i-' 0) N A 1 O 1 O  

N 
W r 41 	 a-' N  

CO V 01(A (.;•1 	N F-' V 	N V (O N I C) .  1 N  
0 	h-' 01 01 01 	01 (r1 01 	W (D  01 CO  1 (D t V  

N 
ü) 	t-•' 	(.rt  
Cn 	N O A N 	(11 N C11 	(D 0) O (rf 1 lD t 1- 1  
O 	N A  t-'  CO 	O. A 0) 	G.1 O ("1  W 1 O I W  

N 
A h-' W F-' 	h-' N r 	r  

CO 	(O N N A N A 0) O 	r A r W 1 	I  r  
Ut N 0) t- W 	4.i C11 v 	W (p A i-' INIM  



P.  

0)  

N 
N 

4
a
-
P
N
I
T
a
w
  

t-' 
(•✓  

coJ  I  
J 
(D 

N 
lf) 

J 
I  
J 
0) 

F-' 
IS)  

01 
Í  
J 
J 

F'~ 
(0 

~ 
1  
J 
O . 

F-' 
(D 

A 
I  
J 
01 

I-' 
c0 

G 
I  
J 
.p 

1--' 
CO 

N 
i 
J  
W  

H  
4)  

cn•  
<  

N 
()1 
N 
O 

N 
(et 
J 
CO 

N 
(,J 
• I 
01 

N 
A 
A 
N 

N 
A 
0) 
t-' 

N 
0) 
(r 
,N. 

N  
J  
0)  
(rt  

0) 
C` 

I-' 
1-+ 
J  

F-" 
N 
01 

I--,  
.,r-~ 
Cn 

I- ,  
0: 
A 

N 
(,-.1  
I~ 

N  
N  
O  

I
K
ö
z
é
p

. 
 

N 
0) 
O 
CO 

N 
A 
(O 
tit  

N 
A 
0 
(O 

N 
(Ti  
CO 
J 

N 
0) 
.p 
()1 

N 
Co 
CO  
01 

N  
C0  
CO  
(rF  

N 
o 
(o 
0) 

N 
t-+ 
rn 
CO  

N 
I-J 
J 
O 

N 
N  
F-' 
N 

N 
LA  
(D  
N 

N 
A 
J 
N 

N  
0)  
0)  
N  

8  
ál

t
.i 

~
I
I  o  

é
v
f
o'l

y8til 	
.  

t-' 
o 
N 

F-+ 
F ,  
0 

t-,  
I--' 
0) 

t-' 
01 
0) 

1-+ 
(D 
W 

F-' 
(.0 
(31 

r-+  
0)  
0  

N 
F~ 
(0 
CO  

N 
N 
J 

.CO 

N 
N 
CO 
()) 

N  
(rt 
J• 
CO  

• N 
(I1 . 
CO 
01 

N 
CI) 
0) 
J 

N  
CW  
N  
N  

Ö
s
s
z
e
s
  

t-+ 
0) 
N 
J 

t~ 
J 
Cv̂ 
N 

I-' 
(X) 
01  
O 

N 
0 
0  
t-' 

N 
t-'  
(r1 
0) 

N 
01 
CA  
(0 

N  
Cl  
N  
r  

8
 él

t
. 

 

IIl
.é
vf

ol
y

~ 

I 
I 

I 
1 

1 
I 

Í 
I 

I 
I 

.i 
I 

I  
1  

F-' 
CO 
N 
J 

t~ 
-::] 
CO  
N 

t--,  
0) 
0) 
O 

N 
0 
O 
F-' 

N 
t-r 
W 
01 

N 
W . 
(rl 
(D 

N  
0)  
N  
F~  

Ö
s
s
z
e
s
  

0) 
0)  
W 
W 

()) 
01 
(n 
CJ1 

0) 
0) 
A  
()1 ' 

0) 
(D 
0) 
(T  

J 
(ri 
Cl  
01 

J 
CO 
(D 
I--' 

CO 
A 
N 
0) 

O: H H  
Co  H 1  
N H H  
N • H  
• I  

N 
. (nF 
O 
I-' 

N 
N 
J 
N  

N 
W 
J . 
01 

N 
(31 
O 
lD 

N 
CA  
(D 
CO 

N 
J 
N 
I- ,  

N  
03 
01 
J 

-t+ 
0: 

I-+ O:  
(D () 
ED- CO  
-O N  

t  
r✓  
G:  
N  

W 
A 

W 
A 

■I 

W 
07  

v 

W 
(3) 

0 

W 
(31  

w 

(rJ 
A 
(n 

W 
A 

0  

ó° 
• 



,1
9Z

n
u

e  
as

p
iu

n
w

>le
zS

  
19

;Z
a

N
s

T.d
9

z
oN

/  

.  
(D  
~ 

< 
CD• 
(4 
N' 
(D 
rt 
rr 
CD  • 

(I) 
N 
•  

I--' 	t-' 
W (.O 
_ -.I  , 
CS) 	..1 

1 	1  
~ 1 	v 
(0 	0:% 

I--' 
(D 
v 
01  

1  
v 
~1 

F-' 
(D 
v 
ü) 

1  
J 
ü7 

t--' 	1-' 
(D 	(9 
v 	•.1 
A 	(,,.I 

1 	1  
-.1 	-.!  
ül 	.p 

I—'  
(D 
~1  
N  

1  
•J  
(rJ  

I
T

a
n

 év
.  

1-' 
A 
O 

1- 
C'J 
.a 

F-' 
U) 
O) 

1-' 
U 
c,o 

F-' 	I—,  
N 	CI) 
(:.) 	(..,J 

N 
0  
(5)  

-I, 
O;  

N  

CJ 

N  

(rJ 

N  

U) 

N  

A 

I-' 	N  

(D 	C5) 

N  
CO  

a  
•  

1 
I 

1-' 

01 

I—' 

0') 

I--' 

Q) 

I-' 	1-' 

01 	O) 

1-' 

0)  

o 0  
O  
. 

I--' 
CJ1 
N  
(D 

a-' 
ül 
CA  
Cp 

I--' 
'v) 
t-' 
(D 

FN 
0) 
W 
O 

t-' 	I--' 
(n 	CD 
..1 	(J1 
co 	..1 

re)  
O 
1-'  
(D  

-h 
o;  

; 

' 

N 
(J) 
C7 

N 
O) 

Q 

N 
C~ 

W 

N 
CJ~ 

CO  

N N 
C1l 	(3) 
N 	CJ) 

N 
. .1 
O 

'N.?,  

3  •  
I 
i 

N 
O 

CO  

N 
N 

O 

N 
r' 
. 
( tJ 

N N 
t-' . N 
. . 
O 	t-' 

N  
1-'  
. 
~.1  

o~ 
O 
•  

W 
1-' 
al 
1--' 

W  
N  
U) 
(O 

0.1 
0.1 
A 
-.9 

W 
A 
(n! 
(0 

(r1 	(r! 
G) 	C7)  
ü) 	A  
01 OD 

A  
O  
CO 
(n  , 

K
ö
ze

pe
s 

CJ) 
G~ 
..  
N  

(í) 
A  

LP)  

U1 
A 
. 
A 

(J1 
A 

CA  

ŰI 	(J) 
A N 
_ 	. 
(D 	(r1 

ü) 
.i-:. 
.  

~ I  

Gc  
3  

I 
I 

C11 
(3l . 
O 

C71 
A . 
~! 

ül  
A 

CD 

01 	CI) 
A A . 
A 	CD  

ül 
A 
.  

A  

o`  
O  

-. t 
-.I 
(A 

~ 
C5) 
O) 

v 
a) 
F-' 

CO 
t--' 
N 

CO 	O) 
O 	(n 
U1 	UI 

CO  

(r! 
(D  

©;  

t-' 
N 
- 
(D 

I-' 
N 

CO  

N 
N 
• 
V  

N 
N 

OD 

N N 
N N 
- 
t--' 	GJ 

h'  
N 

N  

~ ó
3   • 

1 
{ 

I-' 
(J1 
. 
I-' 

I-' 
.p 
. 
C O  

1-' 
(J) 

ő  
t--' 	t--' 
A 	-N - 	. 
v  0 

1-'  
A  . 
ü)  

c\°  
O 
. 

(.4 
CA  
(.D 

N 
`..1 
N 

N 
A 
J  

N 
C O  
(r! 

CrJ 	A 
CO N 
A CJ 

W 
t--' 
01  

-t,  
O:  

CO 

( D 

A  

01 
A 

O 
A 

(3)  
CD 	CP 

cc) 	N 

A.  
(r!  

c.° 
6  • 

9 
I -  

`.1 

(7) 

CD 

CO 

-.1 

N 

CO 	-.1 
-  
1-' 	C O  

V 

O)  
ó:  
O  • 

1-' 
W (D 

1-' 
010  

1-' 	1 
N 	1 

I 
I 

-i+ 
O: 

rt G  
cv (D  
F-' 3  
<  
O O  
N CD  
= N  
• 1  

O 
N 

O  
1-' 

O  
F-' 

O  

1--' 
O 	1  
1-' 	1 

1 
1 

ó° 
9 

i  
I  

I  
I  

1  
1  

1  
1  

1 	I 
I 	I 

I 
I 

\ 
O 

U) 
co 
-.! 
01  

CP 
O 
O  
1-' 

(7) 
1-' 
CD  
U) 

01 
W 
N 
~1  

01 	(P 
Q) 	(t.~ 

C3) 	~1 
A 	1--' 

-.1 
A 
07 
(7) 

(A 

Cr)  
0 

N  
O:  

N 
I  



10 	(0 	IL) 	10  ✓ v v v 
CO 	

• 	

U1  . 	. 	. 	. 

cD 	(D 	c0 	(D 	 m.  
'N i 	`,.!  

� W N  r' • • 	• 	•  

N NNNNNLA  
O t-+ 	W 	4i 	QI 	0) 	0 	F-+ 
N 	c0 	!—'  -N 	(rl 	t. 	W 	0  
N  10 A 0) Q! A (r1  O 

r ' 	►~ 	r 	~—' 	(-' 
N W d) .P 	

▪ 

cc  0) W  
o v r-~  A  v (7) rn  rn 
U) 	

- 

N O 	1-' 01  O  

(Al  W W UJ W W W 
 

N U1 	10 	CO 	0"i 	 co  N 	N (`a O O CD W 	N 
~! 0) U1 CO 0)  U7 co O  cD 

N 
(D 
D  

S
z
a
k
m
u
n
k
6
s
v
i
z
s
a
6
t
 t
e
t
t
e
k
  

1 a
Z

>I
9

TZ
a

w  



Kérjük, hogy őszinte válaszaival 

segitse elő a felmérés sikerét .  

Fáradozását köszönjük. 

Sorszám 

r:; 	t 	l  

K é r d ő i v 

/Arra kérjük, hogy az e21e1  k érdéseknél az Ön által meg-
felelőnek itélt válasz előtt álló számjegyet karikázza be!/ 

A kérdőivet kitöltő személy adatai: 

1./ Neme: 1. férfi 

2. nő 

Életkora: 	1. 18-2o 

2.  21 -25 

3.  26-3o 

4.  31-35 

3. 	Foglalkozása: 1. müvezető. 

2. szakmunkás 

3. betanitott munkás 

4./ Iskolai  végzetts: 1./ 8 élt.  alatt 

2.7 8 á1t. /vagy 4 polgári/ 

3./ szakmunkásképző 

4./ középiskola 

5.7 főiskola,vagy egyetem 

5./ Családi állapota:  1,/ nőtlen, hajadon 

2./ nős., férjezett 

3.7 özvegyelvált 

4.7 külön él 

Állandó lakhelye:  1. város 

2. nagyközség 	. 

3. község 

4. egyéb település /tanya/ 

2. 7 



A család 1 főre futó havi jövedelme /Ft./ 

1. Soo alatt 

2. 8o1-l000 

3. loot-12oo  

4. 12o1-1400 

5. 14o1-1600 

6. 16o1-1800  

7. 18o1-2000 

8. 2ool-22oo 	I 
9. 22oo felett 

Eltartott gyermekeinek száma: 

NINCS 1 3 5 7 

2 4 6 és több 

Van-e a család tulajdonában? 

1. rádió 	3. lemezjátszó 
	

5. kisebb' könyvgyüjtemény 

2. TV 	4. magnetofon 
	

6. szükséges szakmai könyvek 

21 

         

5 I 

   

  

3  

      

6 

  

           

            

              

Jelenleg tanul-e? 

1. Jelenleg nem tanulok, és nem is akarok továbbtanulni. 

2. Jelenleg nem tanulok, de tovább akarok tanulni. 

3. Jelenleg tanulok, azt szeretném befejezni. 

4. Jelenleg tanulok, és azonnal tovább szeretnék tanulni. 

MI ösztönözte a tanulásra? 

1. Pótolni lyivánta-e eddigi tudásának hiányosságait. 

2. Fejlődéshez akart alkalmazkodni a . 

3. Mások példája alapján határozta el. 

4. Meggyőzték a továbbtanulás szükségességéről„ 

5. Felettesei beiskolázták megkérdezése nélkül„ 

6. Nem akart munkatársaitól elmaradni. 

7. Család ösztönözte a tanulásra. 

8. Csak a tanulás biztosította munkahelyi előmenetélét. 

9. Magasabb jövedelem elérése. 

lo. Munkakör betöltésének feltétele a továbbtanulás. •  

11. Kedve kelt hozzá, szeret tanulni. 

a nem kívánt tovább tanulni miért? 

1. Családi okok miatt. 

2. A szabadidő rovására megy. 

3. Rossz a müszakbeosztás, nincs munkaidő kedvezmény. 

4. Nemszeretem a szervezett oktatási formákat:. 

5. Nincs több ismeretre szükségem. 
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6. Nincs akaraterőm tanulni.  

7. Nincs az érdeklődésemnek leginkább megfelelő képzősi forma.  

8. Egyéni tanulással /olvasással/ képzem magam.  

9. A TV nézés, rádiózás, ujságok bőven tájékoztatnak  

nincs szükségem másra.  

lo. Betegségem gátol a továbbtanulásban.  

Milyen isi<olatipusban, tanfolyamon tanul jelenleg?  

1. A dolgozók általános iskolájában.  

2. A dolgozók gimnáziumában, szakközépiskolában.  

3. Szakmunkásképző tanfolyamon.  

4. Betanitó tanfolyamon.  

5. Továbbképző tanfolyamon.  

6. Egyéb nem fizikai /pl.Technikusi minősitő/ tanfolyamon.  

7. Felsőoktatásban.  

8. Politikai oktatásban.  

a továbbképző tanfolyamon akar tanulni, akkor a tanf.jellege.  

1. felujitó, korszerüsitő.  

2. ismerethővitő  

3. specializáló  

'4. mester-szakmunkés  

5. munkáscsoportok irányitására felkészitő  

Részt vett-:e 1977-79-ben politikai továbbképzésben?  

1. Nem  vett  részt  

2. Szakszervezeti oktatásban  

3. KISZ oktatásban  

4. Marxista- Esti középiskolai oktatásban  

5. Marxista Esti Egyetemen,,  

A.-:következőkben felsorolunk néhány szabadidő tevékenységet.  

Elegendő, ha  a tevékenység előtt álló számot beírja az egymást  

követő üres négyszögekbe. 

A tevékenyW.éc~ ek  :  

1. Barkácsolás, más hobbi 
	

3. rádiózás 

2. Kertészkedés 
	 4. TV,nézés  



	

5. 	ujságolvasés 

	

6. 	mozilátogatás 

	

7. 	szinházlétogatás 	' 

17.  

18.  

19.  

vendégeskedés 

társadalmi tevékenység 

klubbok 	látogatása 

8. 	kiállitások.látogatása 2o. szórakozóhelyek látogatása 

9. 	szórakozás-tánc 21. aktív sportolás 

1o. 	kártyázás 22. önképzés 

11. 	sakkozás 23. szakkörök 	látogatása 	. 

12. 	sportolás 	. 24. művészeti tevékenység 

13. 	gyerekek nevelése 25. hangverseny látogatás 

14. 	kézimunkázás 26. lemez,magná'hallgatása 

15. 	séta, 	kirándulás • 27. aktív zenélés 	. 

15..sportrendezvények 	látogatása 28. nyelvtanulás 

Kérjük jelölje meg azt a három tevékenységet, amelyik a leg.jel- 

lemzőbb az Ön életére. 

1.= 2.= 3 . 
Jelölje meg azt a három tevékenységi formát, melyet igazán hasz-

nosnak tart. 

8 . 2 . 

Melyik a. legkedvesebb szórakozása a felsoroltak közül? 

1, olvasás 

2. zenehallgatás /lemezről,magnéról,rádió/ 

3. képtárlátogatás 

4. hangverseny 

5. múzeumlátogatás 

6. helytörténeti gyűjtemények megnézése 
1-1 

Mit tart fontosnak a művészi alkotásokban? 

1. gyönyörködtesse az embereket, szerezzen örömet. 

2. bővítse mások tudását 

3. keltsen érdeklődést az alkotások iránt is 

4. arra késztessen, hogy máskor is megtekintsen hasonlókat 

5. érthető legyen az ember száméra. 

A. 



6. neveljen a modern alkotások megértésére 

7. fejezze ki korunk jellegzetességeit, 

8. keltsen csodálatot mások müvészi képessége iránt 

Mit vár el önmagától amikor tanul? 

1. fejlessze a gondolkodását 

2. bővitse a tudását 

3. müveltséget .fokozza, emelje 

4. kedvezőbb anyagi juttatásban részesüljön 

5. eleget tegyen felettesei, munkatársai kivánságá-

nal<. 

6. örömet szerezzen magának 

7. a fokozódó emberi követelményeknek megfeleljen 

8. ne maradjon le másoktól. 

Melyik műveltséget értékeli a legtöbbre? 

1. a gyakorlati feladatmegoldó müveltséget 

2. a technikai-müszaki müveltséget 

3. a humán müveltséget /irodalmi,nyelvi stb/ 

4. az általános müveltséget 

Miért fokozódik egyre határozottabban a felnőttek 

iskolai és iskolán kivüli müvelése, képzése? 

1. növekszik az emberek müvelődési igénye. 

2. az iskola nem kellő szinvonalon képesiti elő az 

emberek:t 	. 

3. a társadalom fejlődése igényli, hogy tovább 

k épezz4 magunkat.  

4. a szerzett tudás elavul, szükség van a korszerü-

sitésére. 

Miért került napjainkban előtérbe a tanulási  

képesség fejlesztése? 

1. alkalmazkodni kell a felgyorsult fejlődéshez 

2. a gazdasági fejlődés fenntartásának egyik alapja 

a tanulási képesség fejlesztése, kihasználása. 

3. a tanul4konyság az ember legfontosabb tulajdonsága 

és ezt fejleszteni kell, hogy boldoguljon az életben. 
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4. a tanulékonyság az alapja az ember személyes fejlő- 

' désének, s igy válik egyre hasznosabbá a társadalom 	 

,számára. 

Mi a müvelődés  lomfontosabb feltétele? 

1. a jobb gazdaságirányitás, anyagi feltételek bizto-

sitása. 

2...magasabb és szinvonalasabb iskolai oktatás 

3. a jól megválogatott képzési anyag biztositása 

4, az elsajátitott ismeretek gazdasági hatékonyságának 

feltételezése a vezetés részéről 

5, az egyéni elképzelések igazitása a társadalom érde-

keihez 

6. a művelődési igény felkeltése az emberekben 

7. az egyén akarjon is müvelődni, ne érezze azt kény-

szernek. 

Véleménye szerint mi a müvelődés egyéni célja? 

1. a kultúra megismerése 

2. az eszmék a társadalmi értékek átvétele 

3. az életre való felkészülés 

4. sokoldalú egyéni tudás biztositása 

5. az - intelligencia fokozása 

• Mi jellemző Önre  leginkább? 

1. alapos szakmai tudás 

2. állandó szakmai önképzés 

3. általános politikai érdeklődés 

4. uj és korszerü iránti érdeklődés 

5. belpolitikai érdeklődés 

6. külpolitikai érdeklődés 

7. technikai érdeklődés 

6. szép iránti érdeklődés 

9. mások problémái iránti érdeklődé. 

lo. mü'vészetek iránti érdeklődés 

11. sport iránti érdeklődés 

• 12, aktiv sportolás iránti érdeklődés 



13. vállalati események iránti érdeklődés 

14;-:tömegszervezeti munka iránti érdeklődés 

Tagja a  könyvtárnak? 

1. igen, a vállalati könyvtárnak. 

2. igen, més könyvtárnak, 

3. nem 

Milyen feladatot lát él jelenlegi beosztásában 

munkahelyén? 

1. komoly szakmai ismeretet igénylő, önálló, fele-

lősségteljes feladatot 

2. viszonylag kevés szaktudást igénylő, de önálló 

feladatot 

3. szakmai ismereteket igénylő részfeladatot 

4. szakmai ismeretet alig igénylő részfeladatot 

Milyen mértékben van szükségé a tanulmányai alatt  

szerzett szakmai tudásra a  munkavégzés során? 

1. mindenre szükség van amit tanultunk. 

2. csak részben van szükség arra amit tanultunk 

3. alig vagyegyáltalán nincs szükség arra, amit 

tanultunk. 

Akadnak -e  munkavégzésében problémái? 

1. nem ismerem a szakmai ;Fogásokat 

2. olyan :feladatot végzek, amilyennel nem találkoztam 

az oktatés során 

3. olyan géppel, szerszámmal dolgozom  melyet  nehezen 
ismerek ki. 

4. tul magas a követelmény velem szemben. 

5, elméleti ismereteim hiányosak 

6. egyéb problémáim /munkatársi/ adódnak. 

Jelenlea orran  munkát végez-e amelyre felkészitették? 

1. teljes mértékben 

2. részben 

3. egyáltalán nem 

n 

LI 

t 	1 



Szereti-e jelenlegi szakmáját, munkáját? 

1, igen szeretem 

2, csak részben szeretem 

3. nem szeretem 

hól érzi-e magét munkatársai között? 

1. igen ,  nagyon jól érzem magam. 

2. Csak részben érzem jól magam 

3. nem érzem jól magam 

Hogyan foglalkozik Önnel a brigád? 

1., nem vagyok brigédtag  
2. nem foglalkoznak velem 	igen-nem 

3, bevonnak a közös szórakozásba 	igen-nem 

4. közösen serkentjük egymést a mövel. igen-nem 	i 
5. megismert.velem a brigád célkitüz. igen-nem 

6. munkámban rendszeresen.segitenek 	igen-nem 	í 	i  
7, szakmai fogásokat megism.velem 	igen-nem 

Miért taraja szüksécesnek a szakmai továbbképzést  

1. a-szakma más területeit is. meg kell ismerni. igen-nem Fi 
2. fel kell készülni a modernebb gépek fogad. 	igen-nem 
3.::szakmai : ujitások , alkotására ad lehetőséget 	igen-nem ____ 
4. biztositja a jelenlegi gépekhez, techno- 	. 	H 

lógiához való helyes alkalmazkodást 	igen-nem 
5. elégedetlenné tegyen a jelenlegi techno- 

lógiáva?, gépekkel, szerszámokkal szemben 	igen-nem  ri  

Milyen szakköri tevékenységben,  munkában vesz részt 

1. müvészeti 

2. technikpi, modellező 

3. gyüjtő, hobby 

4. irodaim . 

5. egyéb 
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Iskolai tanulmán ának, tanfolyamokon való részvé-

telénék egyéb oktatási formákban való művelődésé-

nek hasznosságát tapasztalja-e?  

1. Anyagiakban feltétlenül /keresetben/ 	igen-nem 

2.' Világban végbemenő események pontosabb 	igen-nem 
értelmezésében 

3. Önmagam értékeinek növekedésében 	igen-nem 
4. Munkatársaim azóta többre értékelnek 	igen-nem 
5. Társadalmunk fejlődésének megértésében 	igen-nem 
6. Munkaköri előrelépésben 	igen-nem 
7. Társadalmi aktivitásom növekédésében 	igen-nem 
8. Továbbtanulásra serkentett 	igen-nem 

0000000000 



VII. Iroda lom  

1./ Kozák Gyula: Család-iskola-továbbtanulás 

FPK 1980. Budapest, 49. lap 

2./ Hegedüs András-Márkus Mária: Ember-munka-közösség 

Közgazdasági és Jogi Könyvk., Bp., 1966. 81. lap 

3,7 Az állami oktatás helyzete és fejlesztésének feladatai 

Tankönyvkiadó Budapest, 1973. 55.1ap 

4./ Az állami oktatás 	i.-m. 55. lap 

5./ Kozák Gyula: i, m. 49. lap 

6.7 Dr. Ágoston György: A pedagógia alapfogalmai ás a ne-

velési célrendszer 

Akadémiai Könyvkiadó Budapest, 1976. 7.lap 

7./ Dr. Ágoston Gy: i. m. 7. lap. 

8./ Dr. Ágoston Gy: i. m. 11.1ap 

9.7 Dr. Ágoston Gy: 1. m. 21.1ap 

lo./ Dr. Ágoston Gy: i. m. 21.1ap 

11./ Dr. Ágpston Gy: i. m. 21.1ap 

12.7 Dr. Ágoston Gy: i, m. 22.1ap 

13./ Dr. Ágoston Gy: i. m. 34-35.1ap 

14./ A Lang9vin-Wallon-tervezet. Fprditotta, az Előszót ás a 

Magyarázó jegyzetek helyett c, részt írta Ágoston György 

Tankönyvkiadó Budapest,  196(3. 19, lap 

15.7 Dr. Ágoston Gy: i. m. 36. lap 

16.7 Dr. Ágoston Gy: i. m. 14o-141,, lap 

17.7 Az általános iskola nevelési ás oktatási terve 

Tankönyvkiadó Budapest, 1977. 

18./ A gimnáziumi nevelés ás oktatás terve 

Tankönyvkiadó Budapest, 1978. 



19,7 Szakasits D. György: Magyarország és a tudományos-tech-

nikai forradalom 	. 

Kossuth Könyvkiadó Budapest, 1973. 

2o./ Enyedi György: Falvaink sorsa 

Magvető Kiadó Budapest 1980. 39, lap 

21./ Marx: A Politikai Gazdaságtan birálatának alapvonalai 

Marx-Engels Müvei 46/II..kötet 167-169. lap 

22./ Szántó Miklós: Gondolatok a szocialista életmódról 

Szociológia 1978/3. 35o lap 

23.7 Szántó M. i. m, 35o, old. 

24./ Szántó M. i. m. 356. old. 

25./ Közoktatás- és közmüvelődéspolitika /Dokumentum- és 

szöveggyüjtemény/ 

Válogatta és szerkesztette: Dr.•Koncz Dános és Dr.Szabó 

G. Mária, Szeged, 1978. 29. oldal. 

26./ Adatok az állami oktatás helyzetéről és továbbfejleszté-

sének feladatairól hozott 1972. évi párthatározat telje-

sitésé.ről..Budapest, 1979. KSH. 13. oldal. 

27./ Kamarás István: Adalékok a munkások és a népművelők mü-

veltségképéről. 

Kultúra és Közösség 1974/3. 49-57 oldal. 

28.7 Kozák Gy. 	1. m. 76. old. 

29./ Kozák Gy. i. m. 76. old, 

3o./ R.H. Dave: Permanens nevelés és iskola 

Szerk.: Dr. Ágoston György, Budapest, 1974. 19-2o.old. 

31,7 Marx és Engels Müvei 3. kötet 63. old. 

32,7 Dr. Ágoston Gy.: A pedagógia alapfogalmai.... 69,, old. 

33.7 Dr. Ágoston Gy.: A pedagógia alapfogalmai.... 71. old. 



34./ Hegedüs A.-Márkus M. i. m. 71. old. 

35./ Permanens nevelés /A pedagógia időszerű kérdései kül- 

földön/ Tankönyvkiadó Budapest, 1975. 8-9. old. 

35./ Völgyesy Pál: A pályaválasztási döntés előkészitése 

Tankönyvkiadó Budapest, 1976. 9-1o. old. 

37./ Csákó Mihály-Liskó Ilona: A szakmunkástanulók pálya-

választásának szociológiájához 

Szociológia 1978/2. 175-176. old. 

38./ Gazsó Ferenc-Csákó Mihály-Hagas Gáborné: A szakmunkás-

képzés néhány társadalmi összefüggése 

Társadalomtudományi Intézet, Budapest 1975. 

39./ Börcsök László: A szakmunkásképzés helyzete Csongrád 

megyében az 1973-1979-es időszakban. 

Szakdolgozat, 1979. 


