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I.  Bevezetis 

"  Dicsekedd, hogy egyszerU munkás vagy, 
Szerszámaiddal állj elő, 
S hirdesd, hogy dltalad épUlt 
A mat, a jelen s 601 a jövő. 

/ Földeák János / 

A fenti mottót tanult mestersigem, kipzettsigem, foglalkozá-
som 6s beosztásom  alapján választottam. 
Ugyanis a timával kapcsolatos anyaggyüjtő, rendszerező, elem-
ző munkám alapja az a tiny, bogy tanitói is  tanári diplomám 
mellett magam is rendelkezem szakmunkásbizonyitvánnyal is vi-

geztem fizikai munkát. /1959-ben tettem szakmunkásvizsgát a 
625.sz. villanyszerelő szákmában, s több mint 25 iv, dolgozom 
a szakmunkáskipzisben. 

A disszertációban felvázolt, helyenkint csak felvillantott e-
lemzelsek, lehetősigek, módszerek is eljárások, orientációs jel-
lemzők sokives pedagógiai gyakorlat is tapasztalat alapján 
nyugszanak. 
Szivesen  ás  nagy irdeklődissel foglalkortam a tima kirdisei-
vel, mart osztom Bogdan Suchodolski lengyel professzor szava-
it, melyeket a Balatonfüreden tartott  konferencián mondott el: 
"Nekünk a közepes képességü fiatalokból kell ás lehet jd kbes-

age' felnőtteket /szakmunkásokat/  nevelni." E kijelentis az 
ipitőipari szakmunkáskipzisre hangsulyozottan irvinyes. 

Annál is inkább, mivel a magyar gazdasági növekedis, a kül - 
ós belpiaci fejlődiso  a fogyasztási is  felhalmozási lehetősi.,  
gek, az iletszinvonal a So-as ittizeddel dj o. közismerten a 
korábbinál  kedvezőtlenebb . szakaszához irkesett, mindez visz-
szahatdssal van a szakmunkástanulók munkira nevelisire is. 
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• I. 1.  A tima aktualitásamak vizsgálatának indoklása  

A telmavilasztásban abból indultunk ki, hogy a szakmun-

kistanulők is látják a munka, a népgazdaság, az ‚let, 

az oktatás, stb. hétköznapjait. És ők a valóságot lát-

ják, mert bonne ilnek is részint ők is mtivelike Látják 

bogy iilyen a munka, lelkiismeretesség, a termelékeny-

ség, a szakértelem, a vezetés, a saját is munkatársaik 

szakmai szinvanala. Le látják a pazarlást, a hozzá nem 

6rtést, a helytelen ás elkésett  intézkedésekből szárma-

zókárokat. Tudják, hogy különbség van a Tmlnksitida  "el-

töltő"  ember is a hasznos, értéket produkáld minőségi 

munkát  végző  ember között. És azt is látják, hogy dj. 

hetőségek, Új kényszerhatások is jelentkeznek a társa-

dalmi terMelisben. /Innovációs folyamatok, gazdasági 

társulások, magánvállalkozások, stb./. 

Vagyis látják azt, hogy van Új lehetőség a vállalkozó 

szellemtlemberek szorgalmának és tudásának kiteljesedé-

sére. Azaz tehát: az innovációs folyamatok, a szolgál-

tatisi feladatok Új tartalmi is funkcionális tennivaló. 

kat követelnek a szakmunkisképzésben is, hiszen  gazdasá-

gilag ós társadalmilag lényeges tényezőkről van sző, me-

lyek a szakmunkástanulóknál is Új viszonyulást, dj érté-

keket indukálnak, fejlesztenek, továbbitanak. 
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_Arra villalkoztunk, hogy a szakmunkástanulók  munkára neve-

lisében az előbbiek  alapján ragadjuk  meg az értékorientáci-

ős jellmmzőket. Olyanokat, melyek mind a pedagógiai elmé-

letben, mind a gyakorlatban figyelembe .vehetők, hasznosit-

hatók. 

Hiszen a szakmunkásképzésben a rógi ős új feladatok egy ős 

ugyanazon célt kell bogy  szolgálják: olyan  161 képzett  

ezakmunkások képzéseit, akik kópesek lesznek az egyre roha-

mosabban feqlődő technikát uralni és tevékeny alkotó munkáv 

Aukkal szolgAlni a szocialista épitőiparunk fellődésőt.Ilyen 

szakmunkások nevelése pedig mindenkinek, aki elkötelezettsé»  

ad 

 

vállalt  a szakmunkásképzés Ugyével: becsületbeli köteles-

sége. 

A társadalmi igény ős  egyéni érdek összhangját  az dpitőipari 

szekmunkásképzemben megvaldeitani komoly pedagógiai problé-

mákat vet fel,  mert: 

1./ A  szakmunkásképző iskola olyan iskola is, amelyben a 

tanuló nemcsak tankönyVekből, hanem folytonos produktiv  

munkatevékenység folyamatában tanul. 

2./ Olyan cunkatevékenység folyamatában, amelyben testi e-

reje, Ugyessége, kUlönböző képességei, szaktudása,  ér-

zelmi adottságai ős Jelleme, vagyis egész személyisége 

fejezi ki folytonosan önmagét. 
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hanem a Vállalat légkörében is nevelik. 

4.1 IftmOsak az  állam által fizetett meghatározott  sZ44m  

mil 'tanár is szakoktató  neveli, hanem naponta  for. 

mállik a munkádkollektivák is. 

5.1 Olyan t  akiknek a tanulók  osztályos társaik lesznek 

amUnkábani, a politikában, a társadalmi életben  egy-

.aránt. 

A pedagógiai problimák megoldásánál tehát  az iskolát :So 

a termelőmunkát mindig dialektikusan, egymással  Össze-

függő és egymást kölcsönösen feltételező nevelési ténye-

zőknek kell tekintetünk. 

ösztönzött a témaválasztásra az NSW. Politikai Bizott-

ságának  határozata  is. 

" A X. Kongresszus  határozata társadalmi gazdasági 

céljaink megvalósitása egyik alapvető feltételének Jana-

ta meg a mUszaki  haladás meggyorsitását, a termelés ha-

tékonyságának fokozása, szerkezetinek italakitása  érdek'-

ben. Ez megköveteli a tudományos kutatás is müszaki fej-

lesztés hazai és külföldi eredményeinek hatékonyabb,gya= 

korlati alkalmazását,  az djitó kezdeményezések fokozott 

támogatását. " 

ösztönöztek a  munkára az alábbiak is: " A pedagógiai ku-

tatás igy képzeli el  önmagát:  a valóság tanulmányozá-

ea  révén általános törvényeket, elveket, követelményeket 

dolgoz ki. 



Ezek  alkalmazását pedig t gyakorlat..  • feladatköribe utal-

ja ..  Ez a szemléletmód ma mar 	kétszeres zsákutca.  Egy- 

felől. ha minden lényeges ki van találva ,  akkor kikertilhe-

tetlen a spekulativ.kombinációs  ismétlések áradata. Más-

részt téves az a felfogás, hogy 4 kutatás megtette a do]..- -  

gát az általánositással .Ap,. Az dj  helyzetből  11.  * ezen az 

intenziv gazdaság is müvelődésfellesztés egész hosszd  kori-

szakát  kell érteni 	új szöksiglet fakad* az általános 

pedagógiai elvek akorlati megvalősitásának  elősegitiser 

/Dr. Nagy JóZsefi A pedagógiai  kutatás  helyzete is pers.. 

pektivill Pedagógiai Szemle, 1981.4.sz./ 

Dolgozatomban tehát: 

1A/ összegezni kivinommestersigem kinálta tapasztalata.. 

imat. 

2./ Sok dertis is gondterhelt órát, gyakorlati foglalkozást 

tartottam,  gazdag tapasztalatokat szereztem diikoktól, 

tandroktól, szakoktatőktól, munkásoktól. 

3./ A szakmunkásvizsgát már kit diplomával a kezemben tat.- 

•  tern le, tehát nem végletesen kijelölt, hanem nkint 

vállalt  munkáról  van  sző, Waal nagy hangsdllyal voltak 

, jelen a gondok . Jelen volt is van a szakmunkáskipzés 

konkrét társadalmi valósága,  a mindennapi politika a 

történeleme  Mesterségem  nit is tejtett mozzanatai. 

eredményei iokudaroai mindig is elgondolkodtattak. 

A'tudomónyos eredményeket, mások tapasztalatait helyes 



eljárisait jó szakm=káshoz miltóan igyekeztem kipr64- 

Mini, azaz bizonyos fokd " pedagógiai szintózist " 

. megvalósitani a magam módján. 

4.1 Mgr maga az a tiny, hogy intézetünkben  legalább 204.25 

szaksival.kellett ‚vent. foglalkozni, tehát a szakmák 

sokritüsége, a munkák változatossága is kinálta a szin-

tézis, az elemzés, a teremtós, egy-egy feladat vagy U-

lna  sokoldalú vizsgálatának lehetőségót. 

Milhelymunkáról kivinunk számot adni, azon belül is az 

erientációs jellemzőkről a szakmunkástanulók munkára 

neveléséban. 

amble% hogy e disszertáció is egy 6pitőküve annak a 

munkának melyet egy szóval "szakmunkásnevelős"-nek 

nevezünk.  



8 

1.2. A munkára nevelés hazai történetének rövid  áttekintése 

vizsgált téma vonatkozásában  

' Társadalmunk elvárásai közt gyakran nem egyértelmtiek 

a munkának és a munkára való felkészillésnek a kritéri-

umai. Fejlődő társadalmunk nem mentes időnként a mulve 
1  2-C 

káról alkotott maradi nézetektól  és gyakorlattól . a 

fizikai munka lebeesUlésétől, az önkéntes munkavégzés 

alábecsülésétől. 

A  munkáról alkotott helyes nézetek kialakitásának egyik . 

legjobb lehetősége a  szakmunkásképző intézményekben van, 

ahol a tanulók az elsó perctől kezdve szoros  kapcsolat-' 

ba kerUlnek a  munkával s magival a termeléssel is. 

A  munkához val6 viszony értelmi és érzelmi állásfoglalás, 

melyben jelentós szerepet játszik a munka jellege, a mun-

ka szervezettsége, a munkafeltételek, az egyén kUlönböző 

problémii. 

Ahhoz, hogy a munkához veld viszony pozitiv jelleget ölt-

sön, gyökeres  társadalmi átalakulásra  volt szükség, mely 

hazdrikban a  felszabadulás után következett  be. A termelői,  

eszközök  azok' lettek, akik azzal dolgoztak, a munka  ter-

mése azoké lett, akik azt megtermelték. 

A kizsOmAnyolástól mentes  társadalmunkban megvannak a 

munkára ösztönző  erők. 

Az egyre eredményesebb, hatékonyabb, termelékenyebb  mun- 

kára 64 egyén  és  a közöbség azonos  érdeke ösztönzi a 

dolgozókat. 



A termelékenyebb munka nemképzelbető el magas  fokú  szaktu-

dás, j6 szakképzettség nélkUl. 

Ahhoz,  hogy szakképzettség szerepit és alakulását  lássuk, 

tekintsUk At röviden a  szocialista szakmunkdsképzés fejlődé-

sét felszabadulásunktól napjainkig, mely a szakképzés egyik 

legjelentősebb szintere. 

szocialista szakmunkáské as előfeltételeinek kilakulása 

1945-1949. között  

Annak a  páratlan  fejlődésnek megalapozását, amely hazánkban 

33 év alatt végbement, a  felszabadulás tényón túlmenően a po-

litikai, gazdasági és társadalmi iletban 1945..1949. között 

bekövetkezett forradalmi átalakulásban kell keresnUnk. Törté-

nelmUnk és nipgazdaságunk fejlődésének ebben az időszakában 

végbement belső Ss kUlső politikai,  gazdasági átalakulás már 

magában rejtette a szocialista fejlődés elemeit. Ebben a peri-

ódusban alakultak ki a szocialista  szakmunkásképzés előfelté-

telei is. 

A munkásosztály - a hatalom birtokában - a belső politikai, 

gazdasági átalakulás révén 1949 végére megteremtette a szoci-

alista termelési viszonyok alapjait. A mezőgazdaságban is el-

kezdődött a szocialista jeAegU  átalakulás. 1949 végén a szán-

tóterUlet 7,3 %-a  már  a  szocialista szektorhoz tartozott. Az 

1949 augusztusiban elfogadott alkotmány rögzitette az elért 

eredményeket. 

Mit kellett és mit lehetett tenni 1945 is 1949 között a sW.1:- 

munkásképzésben, és milyen új törfkvósek jelentkeztek ennek 
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érdekében 	tehetnénk fel a kérdést. 

Népgazdaságunk fejlődésének első periódusában a feladatok 

ellátásához még munkaerő-felesleggel kellett  számolni.  A 

belső tényezők átalakulásának éppenséggel az volt az egyik 

legdöntőbb mozzanata, hogy a  társadalmi átalakulás járjon 

együtt a foglalkoztatottság növekedisével ,  a munkanélküli-

ség felszámolásával. Ez vonatlzott a szakmunkásokra is. 

A  hároméves  tery ideje alatt az olykor lökésszerlien növek-

vő szakmunkás-szüks4et gyors kiegészitése  érdekében - a 

tanoncképzés melett még elegendőnek bizonyult a tanfolya-

mi uton történő felnőtt szakmunkásképzés. 

A szakszervezetek /különösen a ve 	pari, a textiles egs a 

vasas szakszervezet  I szervezőmunkájának eredményekélipen 

ai 1948-49..es tanévben már 45 ezer nagyipari munkás vett 

részt szakmai  oktatásban. 
\!3-/  

Maguknak az niparos.4nonooknak" oktatása a Matti fordulat 

időszakában lényegiben még az 1922. évi X/I.to. alapján, az 

1924-ben kiadott "iparostanonoiskoldk szervezete, tanterve - 

és tantervi utasitásan szerint folyt. A létszám volumen'-

ben és összetételében nem következett be alapvető változás. 

Az oktatásra a kisipari jelleget  magán viselő ipar nyomta 

rá bélyegét. 

Mégis elkezdődött valami egészen dl  ebben az időszakban. 

Olyan dj, bogy az a későbbi fejlődés  alapját vetette meg. 

Bekövetkezett mindenekelőtt az, hogy a tananoot emberszám• 

ba kellett venni 6t tanulónak kellett tekinteni. 



1946»ban rendelet jelent meg, amely szerint a tanononak 

a  szerződés ideje  alatt fizetést kell adni. Egy mitsikren-

delet ugyanebben az évben fizetett szabadságukat 14-ről 

28 napra emeli, s előirja, hogy azt a szabadságot  nyáron,  

az iskolai szünidőben kell kiadni. Rendelet jelent meg ar-

rÓl is, bogy a tanuló  nem vehető igénybe szakmájától ide• 

gen szolgálatokra. Ugyanakkor govioskodnak a nagyvállalatók 

szakszervezetei a tanonook étkeztetéséről is. 

1946 nyaxin a népi kollégiumi mozgalom hatására és irdnyi-

tásával a SZ/Tgel karUltve megalakult a Tanonc 	Ifjumun- 

kds otthonok Országos Sz8vets6ge /IOW, amely a két  munkás-

párt és szakszervezetek segitségével otthonipitő mozgalmat 

indit el Az első  ilyen demokratlicus otthon a Táncsics Mi-

hay Ifjusági Kollégium volt, majd wig ebben az  évben a_So. 

roksári áton megnyilt a József Attila Tanoncotthon 1947-ben 

pedig a  Ságvári  &Kim Tanoncotthon. 

Ebben az időszakban számos ilyen otthon létesUlt a vidéki 

városokban is. Ezek a kollégiumok voltak a szocialista  neve-

lőmunka első szinterei éti a szocialista fejlődés előtt Alló 

. nagyiiat leendő szakmuliketsgárdájának első bárisa. Mindez 

már  a leendő nagy iparositás időszakára való feikésztillist, 

a szUkséges előfeltételek megteremtését jelentette. 

A  hároméves  terv során a képzés anyagi.otárgyi feltételeinek 

fejlesztésére még csak mérsékelt lehetőségek nyiltak, de 

egyes nagyipari centrumokban már jelentős UsszegU beruházti. ,  

sokat forditottak  Új  intézmények létesitésire. 
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Csepelen pl. már ekkor meg6pUlt az ország  első nagy befo-, 

gadőképességü, tanmilhellyel ellátott iskolája. 

A  negyvenes óvek v6g6re 16trejött egy kiegyensdlyozott 

pari fejlőd6s lehotőságe 6s megfogalmazódhatott Magyarors 

szágnak a fejlett mezőgaadasággal rendelkező ipari ország.4 

gá való fejlesztási oó1kitüz6se. 

E 061 megvalósitása azonban már telttelezte as 44 alapok-

ra helyezett szakemberképzést, mindenek előtt a szakmunkás-

klépzést. Ez utóbbihoz új törvényes alapra is szUks6g volt. 

Ezt szolgálta as 1949. 6vi VI. to., amely termászetesen as 

akkori feltételekbez 6s körülményekhez igazodott. Legfőbb 

3elentős6ge abban volt, hogy megalkotásával kezdet6t vehet-

te a szocialista szakmunkázképzés. 

Ennek szervezósáre 16teáitették a Munkaerő Tartal6kok Riva-

talát. 

A törv6ny a-szakwunkásk6pzés szinvonalának emelése 6rdek6- 

bon as általános iskola S.  osztályának elvégzását vagy  en-

nil magasabb iekolai végzettságot követelt mag a tanulók-, 

tat, de átmenetileg a 6.obztá2yt vágzettek felvóte16t is 

ensedayezte. 

A törvány rendezte az iparitanulók szabadságát /24 nap/, 

munkaidejét 6s a szakmunkásvizsga let6tele utáni foglalkoz• 

tatáoukat. Szabályozta, hogy egy  üzem vagy kisiparos hány 

tanulót tarthat. Ugyanakkor a törvény felhatalmazta as il-

letgkes miniszt6riumokat, hogy szükság eset6n as üzemeket, 

ipari vállalatokat tanulóképzásre és tanmütely 16tesit6s6re 

kötelezhessák. 
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Azzal, hogy a tanulókat kiképzési  napló  vezetésére  kötelez-

te ás az illetékes minisztert milhelyi okt‚tási tery kiadá. 

sára hatalmazta fel - amelynek alkalmazása ás megtartása a 

munkaadó részére  kötelező  a tanulók gyakorlati képzését  

segitette elő. 

Az elméleti  oktatás fontosságát  emelték azok a rendelkezó-

sek, amelyek  kimondták,  hogy az elméleti oktatást a  munka.. 

időben  kell megoldani. Tanitani csak hitköznap, éspedig ea-

ts 6 óráig lehet. A tanuló csak akkor jelentkezhetett szak. 

munkásvizsgára, ha az  iskolát sikeresen  elvégezte. Viell 

leszögezte, hogy az elméleti anyag szerves Tisza a szakmun-

kásvizsga anyagának. 

Pontos rendelkezései voltak még a törvénymek azok, amelyek 

kimondták, hogy  iskolát csak az állam vagy az illetékes mi-

niszter által kijelölt vállalat létesithet és tarthat fenn. 

Tanulók részdre lakást ás ezzel kapcsolatban esetleg . 6lelme-

zést vagy egyéb szolgáltatást nyújtó intézményt is oink az 

állam vagy az illetékes  miniszterek által kijelölt vállalat 

lótesithet és tarthat fenn. A törvény e néhány passzusának 

kiemelése is jelzi, hogy ennek alapján márVfleintós előre-

haladás volt  lehetséges. 

A szocialista  szakmunkásképzés  kezdete és fenlódósének  

problémái a szocialista  ‚pités  elsó szakaszában,  1950 -  

1960. között  

1950 körta a fejlődésnek  olyan kiegyensúlyozott lehetősége 

tint  előttünk,  amely mind a felhalmozási, mind a fogyasz-

tási alapok bóvillósóre igen  kedvező hatást gyakorolhatott 
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volna. Migis olyam megalapozatlan, erőltetetttazdaságpo• 

litikai megvalósitása kertilv előtérbe, amely  távol állt a 

gazdasági realitástól épptigy,'mint a politikai valóságtól. 

A több tekintetben irreális  elgondolásokat  olyannyira át-

hatotta a mennyiségi szemlélet,  hogy az  nemcsak  a tery 

nagyarányú felemeléséhez vezetett,  hanem háttérbe szoritot-

ta a gazdaságosság, a milszaki szinvonal, a minőségi köve-

telmányek mellett a'dolgozók életszinvonalát is. 

Egyik oldalon a bányászat és a kohászat beruházásainak 4 

46v alatt közel a megháromszorozódása, illetve megötszöröző-

dése /278 %, illetve 489 % volt  tapasztalható, másik ol-

dalon a szocialista országokból és kapitalista országokból 

származó gépimport nagyméreti csökkenése Ant. A jelzett 

problémák hatása alől nem vonhatta ki magát afeglalkozta-

tottság kérdése  és nem mentesUlhetett tőle a szakmunkiskép-

zéssem. 

Mindenek előtt a mennyiségi szemlélet ős a torz gazdasági 

fejlesztési struktúra teremtett kedvezőtlen helyzetet. En* 

nek tandjelei az egész évtizedet átfogó nagy fejlődési pe-

rióduson belUl, az 1950-1954 közötti években mutatkortak. 

Arnie ez időszakban az ipari termelés index* az 195o. évet 

loo.-nak véve 1954-ben 181 volt, addig a foglalkoztatás in-

dame 161-re növekedett. E mennyiségi szemlélet alapján a 

Minizztertanács az MTH létrehozásával egyidőben - a szak.. 

munkáslétszámnagyarányú gyarapitása érdekében egyrészt 
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az ipari tanulók létszámát jelentősen magemelte, mdcrészt 

a képzési időt a korábbi 3  évről 2 évre, illetőleg egyes 

szakmákban 1 évre szállitotta le. Tette ezt akkor, amikor 

a  nagyüzemi termelés mindinkább e1őt6rUl állitotta a jobb 

felkészUltségU szakmunkások  iránti igényt. A szakmunkások-

nak  ismernie kellett egy sor di technológiai folyamatot, 

egy egész sor dj  termelési  berendezés és gip szerkezetét, 

mUktidését, a megmunkálandó sokféle anyag tulajdonságait, 

stb. Ezek az igények  sürgetően  követelték a szakmunkáskép-

zés pedagógiai forradalmét is. 

Mindennek megalapozását nemcsak a  már emlitett fő prob16- 

mák nehezitették, hanem az a  körülmény  is, hogy kellő lét-

számú,  szakmai 619 pedagógiai szempontból egyaránt képzett, 

szilárd vildanézett-pcittikai  alapon  Alló  tantestületek  

nem álltak rendelkezésre, és az  Új oktatási forma és tan-

ügyi dokumentáció is megteremtésre 

1949-ben  mindössze 610 Maya-basil és 3000 óraadó tanára 

volt a tanonciskoláknak. Ezen segitendő - felhasználva 

Szovjetunió  tapasztalatait  és  segitségát intézkedés *Ur-

tént arra vonatkozóan, hogy az Uzemek legjobb szakmunkása-

inak egy részeit a létrehozott MUszaki Tanárképző Főiskolán  

a szakmai elméleti tárgyak oktatására képezték ki. B főis-

kola nigyéves fennállása alatt /1950-54-ig/ 12oo hallgató 

végezte el. Ilymódon vat lehetővé, hogy 1954-ben az elmi-

leti  oktatást  mar 1472  tőhivatásul tanerő és még számos óra-

adó szakember végezhette. 
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Jóllehet a MUszaki Tanátképzőt végzett ballgatők:egy részé.* 

nek általános 46s pedagógiai möveltsége nem ante meg a ki* 

vint mértéket,  mégis  még ma is coals a tiszteletet adó 

elismeris  hangján  kell és szabad szólni arról lelkes, am* 

biciózus munkáról, amelyet ők ez időben minden nehézség  el-

lenére v6geztek, és amelynek  nyomán  a szakmankádképzés_fej-

lődése kezigetift vehette. 

A tanárok 10,7 itoiát és a szakoktatók 0,6 %...át még ma is  Ők 

alkotják. 

‚Az Új  tipusd szakmunkásképzés megvalósitásának  másik prob-

lémája a képzés tárgyi feltételeinek megteremtése volt. Az 

első ötéves tervben egész sor  Újabb  intézkedés hatására  Új 

intézetek épitésére kerUlt sox..  ebben  az időszakban 6pillt a 

Váci  Úti 21.sz., a diósgyőri loo-as. a  győri 400.at intézet, 

a perecesi, a nagybátonyi, a várpalotai vájár intézet, stb. 

1951.4955 között felépUlt 84 tanterem, létesült 1214 tanmil-

helyi munkahely és 423o otthonférőhely, emallett több millió 

forint jutott a tarimUhelyek felszerelésére is. Azt mondhat., 

juk,tehAt, hogy ebben a periódusban a korábbiakhoz képest 

talán legtöbbet az alapvető tárgyi-anyagi feltételek biztosi-

tása vonatkozásában tett államunk. 

Sajnálatos módon ugyanez nem mondható el .  a struktdráról. A 

népgazdasági tervhez igazodva az 1950 -53-as években főként 

a vas-., 	épitő;-,  és faiparban  folyt  tanulóképzés. 

Kis létszámban voltak még tanulók a bőr- ,  nyomda is konfek. 

eidiparban. Ugyanakkor a vegyipar egész terilletén, az iblmi-

szeripar nagy részében, a  kereskedelemben 6s a vasipari 



.szakmák egy részében sanetelt a képzés. Az ebből szirmazé 

problémák  még sokáig óreztették hatásukat. 

Ami az oktatás tartalmát illeti, egyfelől értékes változá-

sok következtek be, másfelől . megalapozvtlan elgondolások 

uralták a tartalmi tervezést, amely részben a képzési idő 

osökkenise miatt  támadt  objektiv körUlményekre vezethető 

vissza. 

Mindenképpen értékesnek kell itélnUnk azt a törekvést„, 

mely az elméleti megalapozás elősegitésére új  tantárgyak-

nevezetesen a szakmai ismeret, a természettudományos isme. 

retek • oktatását hozta az addig túlsúlyban lévő ipari könyv.. 

vitel ás  költségvetés, Uzleti levelzés tantárgyakkal„ vala.  

mint azzal a körtaminnyel szemben, hogy addig a szakmai el.. 

méleti  képzést lényegében csak  a szakrajz képviselte. Az 

pzonban az akkori  állapotok között is a csökkentett idejU 

képzés mellett igen  hibás  lépésnek bizonyult, hogy a gyakor-

Wi tikbenmecsa=tctatásideer . Ennek káros 

hatása  a gyenge képzettségU  szakmunkások  termelőmunkájában 

elég hosszú ideig érvényesUlt. 

Miután bebizonyosodott, hogy a kiképzett szakmunkások jd 

része nem felel mag a követelményeknek és kitapintható volt 

az is, hoar ennek  okai nagyrészt a bövid képzési időben ke 

resendők, a Minisztertanács I955-ben olyan  határozatot  ho-

zott, hogy a képzési időt - elsősorban a vamlpari  szakmák-

ban - általában 3 évben kell meghatározni. 



im• 18 

Ezt  az elhatározást azonban * sajnfilatos módon  ó  kiegé* 

szitették egy olyan döntéssel is, hogy az  elméleti és a 

gyakorlati képzés idejének aránya 2o t 80 legyen. itt  to-  

.ht rendkivill  csekély  szerepet kapott az elméleti okta-

tás, amely megakadályozta azt, hogy a leendő szakmunkások 

gyakorlati %;uailsa elméletileg megalapozott legyen. Hadd 

emlitsUk meg, hogy bár 1 évvel nőtt a képzési idő, az el* 

mileti  órák száma mégis 15o órával kevesebb 

A kellően At nem gondolt intézkedések sorába tartozik az 

is, bogy egyrészt a szükségesnél nagyobb mértékben, al's* 

részt  elégséges megfontolás nélkül a képzésben nagy struk* 

túraváltozást hajtottak légre. A vasipari tanulókat évtaz- 
• 

ben könnyUipari vagy  más vasipari szakmákra irányitották 

At. A tanulókat a gyenge tanulffiAnyi eredmény esetén az  in-

tézet elhagyására ösztönözték, illetve kizárták, Több ezer 

tanuló  hagyta  el az iparitanuld iskolákat, s ennek igen 

kedvezőtlen társadalmi hatása volt. 

A helyzetet Matt silyosbitotta az t  hogy 150  tantermet, 

2500 tandaelyi  munkahelyet  és 9000  otthonférőhelyet mitt 

szerveknek kellett átadni. Ez azt vonta maga után t  hogy az 

1955.56-os évben az egy tanteremre eső  tanulók létszáma az 

1953,0.54-es  63-mai szemben 87-re  emelkedett a tanmühelyben 

oktatott  tanulók aránya 28 *41 13 %*ra, az  otthonokban  la* 

kók6 pedig 4o %.*1.451 18 ito,ra osökl,:ent. 
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A képzési volumen és struktúra, Valamint az oktató.ievelő 

munka  tartalma  is feltótelei tekintetében emlitett hibák 

és nehézségek szervezeti intézkedésekkel is tetőzódtek. A.; 

mikor teljesen  nyilvánvaló  volt már a képzés szinvonalának 

elégtelensége és amikor bizogossi vat  már  az is, hogy' a 

létszám nem igazodik a foglalkoztatás terén jelentkező i-

gényekhez, akkor az dn. nagyüzemi és nem nagyüzemi képzést 

kettéválasztva, ez utóbbiak irányitása a  szaktárokhoz és 

részben  a  tanácshoz került, mig a létszám til1nyom6 részel.. 

nek irányitisa  az  'R keretében maradt. 

Innek az intézkedésnek nyomán keletkezett pl.. egyes köny-

nyUipari szakmákra vonatkozóan olyan megoldás, bogy miköz. 

ben a tanulók gyakorlati képzéséről, irányitásáról és el-

1 ..őrzéstir51 a KU---Uipari Hanisztérium, illetve a tanácsok 

ipari osztályai gondoskodtak c  addig az  elméleti oktatást az 

MTH irányitotta. 

Természetesen ez a helyzet megnehezitette az eXaleti és a 

gyakorlati képzés  optimális összehangolását. Jelentkezett 

azonban egy sor más természetü probléma is. A Minisztertw. 

ass 1956-ban olyan határozatot hozott, hogy  Ismét  az NPR 

vygye irányitása alá az összes szakmunkástanuló képzéséte 

határozat végrehajtására azonban már nem került sori Ha. 

zinkban sokkal nagyobb problémával - az ellenforrada1omma1 - 

kellott ugyanis megkÜzdeni. 

Bogy a szakmunkásképzésben milyen  hullámzó  Út vezetett 
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1956 2416 és hogy 1956 milyen  tragikus  mélypont volt itt 

is, azt 361 jellemzi ,  a szakmunkásvizsgát tevők számának 

alakulása.  A szakmnnkásképző iskolék  1951-ben 13 ezer 

t1953..ban 30 ezer fő és 1956-ban mindössze 9 ezer 

fő ifjd szakmunkást adtak a népgazdaságnak. Az ellenfor- 

radalomidőszakában nagy nyomás nehezedett intézeteinkre. 

Az ellenfOrradalom era arra tötakedtek, hogy a szakmun-

kástanuló fiatalokat maguk mögé állitsák. Hogy ez mennyi. 

re  nem aikerUlt, azt az is bizonyitja, hogy az iskolák 2o-

25 %-ában szinte megszakitis nélkUl folyt a tanitis és 1956 

novembere vigin a tanmUhelyek többségében  már  teljesen meg-

indult a munka. 

Az 1957..196o közötti időszakot mar a népgazdaság  általános 

fejlődése jellemezte.  Á fogyasztás emelkedése  lépést  

tott a termelésnövekedésével. A  foglalkoztatás növekedése 

is egyenletessé vált: az évenkénti fejlődés 1,3 - 1,7 % 

között mozgott. Mindez kedvezően hatott a  szakmunkásképzés 

fejlődésére, ugyanakkor nagy követelményeket timasztott vas. 

le szemben. Ebben az időben már a népgazdaság egészére ki- 

e terjedően folyik  a szakmunkásképzés. E körbe 1956 6ta bele. 

tartozik a  mezőgazdaság i, arcen. a képzést a PöldmUves. 

16sUgyi Minisztérium szervezte mos. 

Am 1957-ben megalakult MunkaUgyi Minisztérium átvette a meg.. 

szUntetett MTH feladatkörit. Ez a változás lehetővé tette, 

hogy a szakmunkás utánpalás a munkaerőgazdAlkodással  6s-  

hangba ,  kerUllön és fellődését telJes tervszerUsig biztosit- 

ea. 
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1957 után valamelyest meg6lénkUlt a k6pz6s felt6teleit 

biztositó, korszerUsitő épit6si tevikenys6g. 196o-ig 59 

tanterem, 1647 tanmUhelyi munkahely 68 1567 Otthonf6r6- 

bely 16tesUlt. Term6szetesen as 1953  után elkövetkezett 

sdlyos hibák lekUzd6s6re ez a fejlesztis  csak 16p6snek 

tekinthető, hiszen a szUks6glettel  korántsem  Alit twiny-

ban. A növekvő szakmunkásig6ny kielégit6se 6rdekében u- 

gyanis a beiskolázást jelentősen fokozni kellett. Mir as 

1959-6o-as tan6vben 117 ezer tanuló k6pz6s6ről kellett 

gondoskodni a tiz 6vvel  korábbi 6o ezer fővel szemben. 

A kedvezőtlen helyzetet jelzi, hogy az 6vtized vigin egy 

tanterem 	már  1o2 tanuló jutott 6s tanmUhelyi munkahely 

soak 9,7  %-nak, ottbonf6rőhely pedig 17,9 %-sdnak volt biz-

tositva. 

Az  oktatás tárgyi felt6teleinek vonatkozásában ugyan sok 

volt a kivinnivaló, de zavaros  álláspontok  ebben as idő-

ben mils nem  uralták  a k6pz6s 26 kárd6seit. 

A párt 1960  után  további n6pgazdasági tervek keret6ben 

gondoskodott a n6pgazdaság tervszerU 6s arányos fejleszt6.. 

s6r61. 

1961-ben befejeződött a mezőgazdaság szooialista itszerveip 

zdse, a ezzel a  mezőgazdasági termellis kerszerU alapokra 

került.  Az 1961-65 közötti második Ut6ves tervidőszakban 

már  sor  került  a nipgazdasdg szerkezet6nek javitásira 68 

fejleszt6sőre. Az ipari fejlód6s kiegyensdlyozottá vált„ 
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a nemzeti jövedelem termelésében valé szerepköre, csak úgy 

mint exportfunkciója, érdemlegesen magnövekedett. A fejlő-

dés eredményeként a második ötéves tervidőszak végére  jelen-

tősen változott  Az ipar és a mezőgazdaság  részaránya  is a 

népgazdaságoA belUl. 

Az 196o-as évek elején előtérbe kerUlt az intenziv munkaerő 

sazdálkod4s szUkségessége. A termelés növekedését, a  gazdasá-

gi fejlődést a technika fejlesztésével, a termelékenység nö-

velésivel és a kvalifikált munkaerő alkalmazásával kellett 

biztositani. E tendenciához igazodva 196145 között tovább 

nőtt a képzett szakmunkások - ezen belUi tanyomó részben az 

ifjúságból kiképzett szakmunkások • száma. 

A mUszaki fejlődés /fokozott gépesités, dj technológiai eljd-

rások, stb./ az Uzemek között végbement változásoks az Új ipa-

ri  üzemek és iparágak keletkezése kihatással volt a szakmai 

struktúra alakulására. A legdinamikusabban az aluminium-kohá-

szat fejlődött. A hiradds ás vikumtechnikai iparban, a mUszer-

iparban, a vegyiparban az élelmiszeriparban a termelési struk-

.tdra számottevően fejlődött. 

Egyes  korábban fontos szakmák jelentősége csökkent más szak-

mák tartalma megváltozott és új szakmák is keletkeztek. Ez a 

szakmunkásképzés keretében oktatott szakmák összetételében is  
• 

éreztette hatását.  Egyre inkább tárt hőditott az az igény, 

hogy a vállalat speciális  profiljának megfdlelő szakmunkások 

képzése follya. 
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Emiatt a szakmunkásképzés, gyakran indokolatlanul diffe• 

renoiálódva. ttlabb és tbabb szakmákra tagolódott. 

Az Országos Szakmunkésképzési Jegyzék állandó módosités-

ra szorult. Mig as 1949-es IV.törvény melléklete 188  szak-

mát sorol fel, addig 1965-ben a szakmunkásképzési jegyzik 

már  3o8 szakmát tartott  nyilván.  A nagymirtékil differenci-

416dés következtében pl. 17 féle nyomdaipari, 15 féle mug. 

szerész, 13 féle lakatos, 6 féle osőszerelő, stb. szakma 

volt. Növelte  még  a  szakmák számát  as 1950  óta  spfinetelő 

is  1957-ben újból megindult vegyipari képzés /14 féle szak-

ma/ és  as 1961 óta erőteljesen előtörő mezőgazdasági / 25 

Me/ szakmunkásképzés is. 

A tanulók  létszáma  a növekvő szakmunkésszUkséglet hatására 

évről évre emelkedett. Az 1959/60-as tanévben közel kétszer 

as 1964/65-gös tanivben pedig mér több mint kit és Mazer 

annyi a tanulók létszáma, mint as 1949/50-.es tanévben volt. 

A szakmunkásképzés alakulását, jellemzőit természetesen 

nemcsak  a gazdasági fejlődés  formálta,  hanem azok a közokta• 

táspolitikal  törekvések, illetve intézkedések is, amelyek 

főként 1961 óta jutottak érvényre. Ezek közill a Magyar 

köztársaság  oktatási rendszeréről alkotott 1961.évi III. 

törvény  as oktatási reformtörvény - gyakorolt legnagyobb 

hatást. 

E törvény alapelvei szerint as iskolarendszer egyeiges és 

irányitott, benne valamennyi iskola egymásra épUl, is 



Ss szervezetében minden tanuló számára lehetővé.teszi a 

legfelsőbb iskolába való  eljutást. Ennek megfelelően a 

szakmunkásképzés  számára  is lehetőségnyiLik ahhoz, hogy 

beépUljön ,a közoktatás rendszeribe. E törvény  alapján lé-

tesitik az érettségi és szakmunkásbizonyitványt adó szak-

középiskolát. Ennélfogva a hagyományos szakmunkásképzés 

fenntartása  mellett 19620.ben erőteljes Utemben  megkezdő-

dött  a 4 éves szakmunkásképző  szakközépiskolák  szervezése. 

AA MSZMP Politikai Bizottsága 1963 december 9-én - A kö-

zépiskola  általánossá  tételének perspektivikus term " 

tárgyában hozott határozatival bizonyos mértékben módosit-

ja a. koncepciót. Kimondja a  hagyományos  szakmunkásképzés 

szUksigességét, rámutatva arra, bogy az elméletigényesebb 

középiskolai szintU  oktatás tanterem 	pedagógusigénye 

háromszorosa az dn. MUM. ,rendszerU /hagyomAnyos/ képzés.. 

nek. A kirdés  megnyugtató jellegU , rendezése azonban as MSZMP 

Politikai Bizottságának  csak 1965 június 8-An hozott hatá-

rozatával következett . be. Ez a határozat világosan megálla.!. 

pitja, hogy a nipgazdaSágteherbird kópességét alapul viva, . 

valamint a  munkaerő-gazdálkodás  érdekeit szemelőtt tartva,' 

a középfokd képzés kiterjesztésének mans Atja nem egyedUl 

,az, hogy minden tanuló valamilyen középiskolában timuljon 

tovább , hanem sokkal inkább az, hogy  as ifjúság nagy része 

szakmunkástanuló legyen. Ez a  megfontolás érvényetiU1 a de-

mográfiai hullámból adódó ifjúsági többlet továbbtanulásának 
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Ez a határozat előirta azt is, hogy a továbbtunulni akard 

szakmunkistanula számára - miután megszereztdk a szakmun-

káskdpesitdst - biztositani kell, hogy munkájuk mellett to-

vábbi 2-3 dv alatt kazdpiskolai vézzettsket szerezhessenek  

,ds érettsógizhessenek. A határozat eadttal előirta azt is, 

hogy a  tananyagot  a lapvisildőtartam növelise naktil foko-

zatosan korszertisitent kell. 

A Politikai Bizottság határozatának szem előtt  tartásával 

a U.M.M 	szakmunkáskipző  iskoláiban - 1966-ban megkezdődött 

oordszt az órettsdgi mellett  szakmunkás kdpesitdst is add 

szakközdpiskolák fokozatos visszafejlesztdse, másriszt a 

szakmunkiskelpzds tartalmi korszertisitdse, illetve annak e-

lőkdszitdss. 

Jelentős előrehaladást jelentett a "B" tagozatd femelt szin- 

szakmuakáskipzds megszervezdse ds sz6lesit6se. E tagoza.,  

ton a tandrák 35 91.4t as elmdleti, 65 16-At a gyakorlati ok-

tatás kötötte le. Az  oktatás tartalmának kialakitásánál az 

az elv drvényesUlt, hogy . .. a szakmai  tantárgyaknak  a hagyo- 

mányos képzdssel azonos oktatása mellett s,  a közismereti tan-

tárgyak  tananyagában  a szakközdpiskola közismereti tananya-

g4b61 annyi keriiljön beiktatásra, amennyiben elsajátitása u-

tán  a "B" tagozaton v6gzettek számára lehetővd válik, hogy 

munka mellett a középiskolák esti  tagozatán 2 6v1 tanutmAny 

után az érettsigit megszerezzók. 

A "B" tagozat 16trehozásának a korszeribb elmileti képzds 

mellett legfontosabb eredranye az, hogy egyrdszt a szakmun- 
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káskópzásben megsztint a zsákutca 	mdsrismt igen 

sok fizikai dolgozó gyermekinek ezáltal teremtődótt meg 

a lehetősige arra,  hogy  mint szakmunkás, kUzépiskolai 

rettsigit  szerezhessen.  Az 1969/7o..es tanévben már 

egy 36  ezer tanuló  e tagozaton kapott szakmunkáskipzist. 

A szakmunkáskipzianek az 1950.4965 közötti időszakában 

tehát három megrázkódtatást kellett elviselnie is túlil* 

ale. 

A szakmunkáskipzis további korszerUsitósire az 1969. ivi 

VI. törvény is az annak vigrehajtási utasitása teremtette 

meg az alapot. A törvény komondta t  hogy: 

a./ a szakmunkásnak készillő fiatalokat  tanulónak és nem 

kezdő szakmunkásoknak kell tekinteni; 

b./ a szakmunkásképző iskola 4 krIzoktatási rendszer  szer-

ves  része; 

o / a  tanuló  az iskolai és az Üzemi termelőmunka összehanó 

golt folyamatában is légkörében válik szakmunkássá; 

d./ a szakmunkásképzés alapvető kérdéseiben tartalmi is  

szervezeti egységének 	eirvinyestanie; 

Ezek alapján a szaksurkásképzis korszerüsitisinek fő célii 

kitUzisei a következők voltak; 

a./ annyiféle szakmában is olyan szakmai struktúrában kell 

képozni a szakmunkásokat, amilyeneket a killönböző vál-

lalatok Usszesitett igényei megkövetelnek; 

b.1 a fiatalszakmunkás viszonylag sokoldalúan képzett, 
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a rokon szakmák alapjaiban is jártas, a szakma gya.. 

korlatára elmiletileg megfelelően kimtivelt legyeno 

'ezáltal gyors reagáló 	átállási képességgel 

delkezzék; 

0./ a szakmák zeniében az elvégzett tanulmányok ne  csak  a 

szakmunkásképesitésnek fe4eljenek meg, hanem adjanak 

lehetőséget a középiskolai végzettség-- irettségi 

rövid  idő alatti megszerzésére is. 

A feladatok kapcsán szakmák összevonására, egyes szakmák 

megszUntetésére  került  sox'. A reform után az OSZIPoben nee. 

határozott szakmák száma 186 lett az előző 285 szakmával 

szemben. A modern termelds viszonyai között az is követel. 

may, hogy pl. az esztergályos, a köszörtls, e wards speci-

ális szaktudása mellett gépi forgicsolő szakmában - mint 

alap,- vagy rokonszakmákban,  általában  is járatos legyen. 

Ezért  sor került  a lipcsözetes, egyes elemeiben egymásra 

6016 szakmai képzésre. 

Vagyis:  a speciális - egy-egy szakmára törtinő - képzés az 

első fokozatban egy széleskörü általános, a második foko-

zatban a rokonszakmák alapjait magában foglaló képzésre ém 

Of. A kifejezetten  speciális képzés jelenti a harmadik 

kozatot. Igy pl: a Diesel-mozdonyszerelő„ a géplakatos, a 

mezőgazdasági gépszereló, stb.szakmák képzése elsó fokozat-

ban 32 szakmát érintő közös fémipari alapképzésre a máso-

dik fokozatban a gépszerelő alapszakmák  általános  szakmai 



■• 27. 

képzésére, a harmadik fokozatban azsdott szakma spediális 

tartalmára 

A tervek a tagozatok korszerlisitését is előirta, A faint 

manuális készséget  adó szakmAlmil döntő változás nem  tör-

tint, inkább tartalmi korszertisités. Ezek oktatása az "A" ' 

tagozaton történt. 

Az elméletigényes  szik  oktatása a "B" tagozaton történt 

és úgy tervezték, hogy az 1975/76. tanévben felvételre 

I.óves tanulók 5o.6o 96..a már ezen az emeltszintii tago-

zaton tanulhat. 

Az átlagosnál is  elmélet-igényesebb szakmák oktatására szer-

vezték az ún. "C" tagozatot a középiskolai érettségivel  ren-

delkezők számára. 

Az lone Központi Bizottsága 1972. ivi jóniusi határozat& 

ban többek között a szplemunkásképzés további , korszerUsitését 

is előirányozta. A  határozat  az 1969. évi VI.  számú törvény 

alapján megkezdett korszertts4tési folyamatot első szakasz& 

ban érte. A határozat értelmében az 1975. évi szeptember 

megszUnt tagozatos szakmunkásképzés és valamennyi szak-

mában egységes szakmunkásképzés folyik az 1975/76-os tanév 

óta, folymmatosan megszUntetve a tagozatos képzést. 

A határozat  változást hozott a  közismereti tantárgyak okta-

tásában is.=,:Az 44 közismereti tantervek 16s tankönyvek beve-

zetésére és kiadására az 1977/78-as tanévben kerUlt sor. 

A rendelet  értelmében  az 1975/76-os tanévtől magkezdődött 
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kisérletként 6 szakmiban a szakközépiskolai szakmunkisképz-

zés, majd az 1975/76.os taavben  további 6 szakmAban. A 

Minismtertanáos 1976 018(5 félévében szabályorta a szakközip-

iskolai szakmunkásképzést s  melynek értelmében 50 szakmában 

folyhat a szakközépiskolában szakmunkásképzés. 

A rendelet 1977 január 1.0in lépett  hatályba  6s 1978 szeptem*s 

berében a ezakközépiskolák első osztályában megkezdődött a 

szakközépiskolai szakmunkásképzés. 

Mivel az élet adta körülminyek további korszerüsítéseket  is  

gényeltek, 198oisban ismit változások következtek be a szak

munkásképzésben. 

1980 dzeptember 1-től kezdődően a változá körülményeknek 

megfelelően • a szakmunkásképzéssel szemben is fij követelmé• 

nyek tánasztása vált szUkségessé. 

Először: a szakmai foglalkozási is mobilitási képesség kiaii 

lakulása is nÖvekedise t_hosy a tanulők a változóiginyekhez 

rugalmasabban tudAanak  alkalmazkodni.  

Másodszor:  a kiképzett kezdő szakmunkásoknak olyan szakmai 

alapokkal kell rendelkezniUk, bogy a változ6 foglalkozási 

szerkezet mellett is megtalálják a szakmai profiljuknak glees. 

felelő munkát, továbbá, hogy magukkal vitt szakmai alapokon, 

munkájuk folyamatában és a továbbképzés segitségével a min ,  

denkori követelmayek szintjére fejlődhessenek. SzUksigesa 

vált az alapszakmai képzés fejlesztése, ill. az  iskolarend• 

szerü  oktatás tdlzott speoializiládásának mirséklése. 
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kell  

gyobb mobilitást illetve átállást enged meg, mint amilyen 

a kordbbi  időszakban lehetséges volt./ 

A fentiek alapján struktArdlis és tartalmi korszerUsitésre 

karat sor és változások álltak be a szakmák jegyzékében 
; 

és tanterveiben is. Azaz a képzés  korábbi  tartalmi korszei,  

rUsitésének alapvető Módja ismit a profilok szélesitise,  a 

szakmák  integrálása,  a konvertAlható szaktudás biztositása 

lett. 

Néhány Jellemző adat: 

A szakmák száma 

az iparban 	 131 helyett 	90  

az bitőiparban 	16 helyett 	lo 

a mezőgazdaság  esés 

élelmiszeriparban 	21 helyett 	13 

vendéglátásban 	22 helyett 	15 

összesen: 	190 helyett 	128 lett  

Megjelentek "az  általános  szakmai tantervi elarisok" e. 

füzetek,  amelyek a szakmunkásképző iskola céljának és fel& 

adatainak, a szakma munkaterilletérek leirása mellett tartal. 

mazzák a szakmai képzés egész időszakára vonatkozóan a  ne-

velés ..oktatás..képzés Aj általános követelményeit. 

A osoportositás a következő: 

követelmények a szakall_gyakorlat taring 

követelminyek az elméleti tudás  terén; 
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Az épitőiparban is bevezetésre kertilt munka  .'és  kör« 

nyezetvédelem tantárgy. 

198o szeptember 1-in kertilt bevezetisre, illetve ltpett 

hatályba  az tij iskolai rendtartás is, melynek dj vonása 

rendezi i taniv vé in a tanterv szerint szervezett fol• 

aesajaikagati  oktatást is. 

A keretjelleg erősitésivel a követelmények meghatározi. 

stival nagyobb sillyt helyez  as  ]4ot6t 5ntev'ken9sgre  ‚s 

as iskolai munka pedagógiai tartalmában ,a munkára nevelés  

leatattga_lat  Vagyis olyan egységes szabálygyiljtemény, 

mely  eszköz as alkalmazó tevikenysigthez, de mint  ilyen  

nem ad felmentést a felelősségteles  gondolkodás és oze« 

lekuis alól, sót követelt  azt. 
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I. 2. a. 

A munkára nevelés az  általános  iskola gyakorlatában 

Az általános iskola dokumnntumaiban /oktatási,  ne-

velési tervek tantervek, óratervek mindig is jelen 

volt a munkára nevelés, mint alapelv: és meghatáro-

zott célokat, feladatokat, tartalmakat határoztak 

meg, mint társadalmi követelményeket. A tantirgyak 

megnevezése is gyakran változott. / gYak•fo glalko-

zás, kézimunka, stb./ 

Többszöri módositások, korrekciók,  változtatások u-

tán az oktatási miniszter 114/1977. /MOK.11./ OM, 

sz. utasitása " az  általános  iskolai nevelés és ok-

tatás tervének bevezetéséről " nagyon markánsan és 

kiemelten határozza meg azokat az alapelveket, óra-

terveket,  tantárgyakat  Cs tartalmi részeket is, ame-

lyek kimondottan a munkára nevelésre vonatkoznak. 

Témánk vizsgálata szempontjából  csak néhányat eme-

lünk ki az általános  iskola célja, szerepe és fel-

adatai közta: 

"Kiszélesedett az alapeiveltség nyújtásának tartal-

ma is, mivel a tudomány, a technika, valamint a tár-

sadalom gyors fejlődése nélkülÖzhetetlenni teszi az 

állandó önmiivelést és önmüvelés igényének és kész-

ségeinek megalapozását, a képességek sokoldalú fej. 

lesztését. A  szellemi és fizikai munka jellegének 
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és arányának dtalakulása következtóben  növekszik  mind 

a gondolkoddsi képeoség /kUlönösen.a problémamegoldás/, 

mind a  fizikai munkára nevelés jelentősége." 

Am általános iskoldt végzett tanulókkal ozemben támasz-

tott társadalui követelmények megfogalmazása közt ezt 

olvashatjuk: 

"Rendelkezzék a korszerU mUveltség törzsanyagához tarto-

zó mUszaki-technikai ismeretekkel, jártaságokkal, Wes-

ségekkel és képességekkel. Ismerje, értse a nagyUzemi 

termelés legáltaldnosabb, tudományos alapjait, sze rkeze-

tének 60 szervezésének legfontosabb  összefüggéseit,  a 

technika 	udományos ismeretek összefonódását, a *Ursa- 

dalmi  haladást szolgáló szerepét, jelentőségét a fejlett 

szocialista társadalom felépitésében. Alakuljanak ki gya-

korlati, mUszaki jártasságai, készségoi,  technikai gondol-

kodása, ezeket a mindennapi életben is tudja hasznositani, 

Ismerje a mUszaki,  technikai fejlődéssel egyUttjár6 ve- 

szélyeket, és megelőzésUkben maga is vegyen részt. Pejlesz-

sze mUszaki-technikai tudását. A politechnikai mUveltséget 

az általános mUveltség szerves részének tekintse. Mindezek 

alapján a fő foglalkozások, pályák, a nipgazdaság igénye-

inek,valamint órdeklődésének, képességeinek ismeretében, 

ezek összeegyeztetésével helyesen alakuljon iskola -és 

pályaválasztása. " 

A szocialista munkához való viszony megalapozását első-

sorban a technika tantárgy keretében kell elérni. E tan- 
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tórgy célja és feladatai ugyancsak kihangsúlyozzák, hogy 

fel kell  ébreszteni  a fizikai munka megszerettetését, a 

fizikai munka és a  munkás megbecsülését. A munkához és a 

szocialista tulajdonhoz való helyes viszony megértésén át 

kell jutni a tanulóknak arra a meggyőződésre, hogy egész 

életUnk alapja a munka. Szól a tanterv és az utasitás a 

szép  is  gondos munkavégzésről, a végzendő munka megszer-

vezéséről, a gazdaságosságról, az emberi környezet védel-

méről, a  munkáról,  az energiáról való takarikosságról is. 

Mindent összevetve tehát: az általánO41:skolai  oktatási  cis 

nevelési tervekből nem 1144nyzik a munkához való szocialis-

ta viszony kialakitásának és megsznérditásának alapelve, 

melyre ha az  általános iskola maradéktalanul végezni  fela-

datát  ás a tanulók is szorgalmasabbak lennének  általában, 

nyugodtan lehetne ipiteni a szakmunkásképzőben is. 

Sajnos a valós helyzet nem egyszer  elmarad ettől. 

Amikor a célokat egybevetettUk a valós helyzettel t a követ-

kezőket kellett tapasztalnunk: 

- a tanulók gyakran nem rendelkeznek a legalapvetőbb moz-

gáskészségekkel Sam; 

mozgáskészségUk nem összerendezett; 

- a szerszámfogás és használat hem szakszerU; 

▪ merev test- és végtagtartás miatt hamar elfáradnak; 

• kevésbé érzőkelik a balesetveszélyt; pl. néhány  órai  fa- 

ipari foglalkozás után már gyalugépen Vagy fUrészapen 
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szeretninek dolgozni; 

karbantartdsra, javitásra kevcisbi hajlandók; 

üzemlátogatáskor pedig nem látják a lényeget; 

nem egyszer  bátorságot  nyernek pl. olyan háztartási 

pek javitásához / porszivó, mos6g4 / melyek javitása 

komoly szakgrtelmet is müszerezettaget kiván. 

összegezve tehát azt illapithatjUk meg, hogy az általános 

iskolába a mankár evelés szUks6ges, de nem e26gséges a-

lapjait kapják meg a tanulók.. Erre ópiteni kell Ss lehet a 

szakmunkiskópzőben, azonban az " áttanitis " az djratani-

tie, az djrabegyakorlás sokkal nehezebb, mint ha előlről 

kezdenink a munkát. 
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1/2./b. 

A szakmunkásképzők gyakorlata 

Közismert tény, hogy az épitőipari szakmákban  nagyon 

nehéz a beiskolázás, szinte rá kell beszélni a tanu-

lókat egy-eey szakmára. Elégséges tannimAnyi ereané-

nylik, alacsony neveltelégi szintjük, hátrányos hely-

zetük az átlagoonil nagyobb erőftszitéseket kiván az 

iskolától, tanártól és szakoktatótól. Ezekből a  fia-

talokból  kell és lehet az épitőipari szakmunkások u-

tánpótlását - szervezett módon közoktatásunk rész6t-

képező intézményekben nevelni. 

Törekvésünk, hogy a képző hely és maga a képzés a fia-

talsKg számára no csak szakmát, egy  leendő foglalkozás-

ra való felkészülést, hanem a több és a szinvonalasabb 

miivelteég révén olyan  iskolát  is jelentsen,  mely: 

- a felfelé Jr:Inv:1(5  társadalmi mozgást is lehetővé te-

szi, a  társadalmi mobilitás feltételeit megteremteni 

igyekszik; 

4. a fiatalokból mindenek előtt szocialista embert, u-

gyanakkor 361 felkészült épitőipari munkást kiván ad-

ni a társadalomnak.. 

Milyen embert kell  nevelni az épitftear számára ? 

Olyan szakembert, aki: 

korszeril általános ós szakmüveltségeel rendelkezik; 

- célezerti és termékeny munkát végez, szeret és akar és 
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tud is dolgozni; 

• a szocialista haza hü, dolgos  állampolgára; 

ismeri is érti a marxizmus - leninizmus alapjait, 

jártas a  politikai és gazdasági élet alapkérdései-

ben; 

- aki magának vallja és elfogadja az MSZMP politikáját; 

- aki magiban hordja a munkásosztály Untudatit, erköl-

csét, világnézetét, szervezettségét, fegyelméti 

- magára vállalja az egész társadalom gondját, örömét; 

• magatartását, életvitelit, iletviszonyait a szocia-

lista normához igazitja; 

olyan személyiség, aki a munkán keresztül valósitja 

meg önmagét miközben kiteljesednek érzelmi, akara-

ti  tulajdonságai  is, hiszen az emberi lényegi erők a 

munkán keresztUl valósulnak meg; 

• törekszik: a./ saját maga 

b./ az ország gazdagitására 

c./ a törvényessig védelmére; 

• fegyelmezett, pontos, becsületes, őszinte, 611hatatos. 

összegezve:  aki nemcsak aranykezU mestere a szakmájának, 

hanem talpig  ember is. 

A  tanulást,  mint emberi tevékenységet eredeti jogaiba 

kell visszaillitani az épitőipari szakmunkásképzésben is. 

Még akkor is e célok megvalósitására kell törekedni, ha 

a tanulók esetenként igy  vélekednek: 
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" Azárt lottem ápitőipari szakmunkdotanu16, ho3y  no 

kelljen tanulni I " 

A tanuldshoz 36 módszerek, idő, akarat, megallelő ka-

rillmányek kellenek. 

A tanulók munkájdnak / tanulásának / szervezásável a. 

dós móg az ápitőipari szakmunkeiskópzős is. Nagy Gond, 

how nincs teljes ozinkranizáltság a tontárgyak s 

 foglalkozások támaköreinek Utemezettságáben 

seal, fókánt az áletkori sajátosságokat illetően. 

Az ápitőipari czakmunkástanulók ismeretei gyakran °gr. 

mástól független ismeretoszlopok módjdn rögzUlnek a ta-

nulók  tudatában.  Igy elmarad a tantárgyi integráció komp-

lex hatása, elmarad a gyakorlati  alkalmazás praktikuma. 

Tanulóink tudása sajnos erősen verbális. 

Tudjuk, hogy nem'elág csak a póldálrnak 6letszerüeknek 

lenniök, a tanulóknak a fdladatok megoldásához áletszeril 

szituációkat  is biztositani kell, már a kópzós első nap. 

jától. 

A tapasztalat az alábbi teendőket sürgeti: 

1.1  A spontán jellegii napirend helyett ‚tervezett /  kia-

lakult rendszeres / napirend ás annak következetes 

megtartása szüksóges. / tletkor miatt II 

2.1 Pe/ kell 6breszteni az igányt az  ismeretanyagkieó-

szitásre szólesebb köril bővitásáre. 

/ Könyvtár, lenikonok gyüjtás, verseny,  pályázat / 
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3.1  A  tanulásra  is meg kell tanitani a tanulókat. 

/ ÖsszefUtjócek keresóse, ok-okozati viszonyok, 

logikai rendszer, lónyeges ós lónyegtelen anyagrószek, 

rendezőelvek  szerinti bontás, stb. 

4.1 A tanult agyag feldolgozásit  nemcsak az iskolai 

lat alapján, hanem más formában is el kell vggezni. 

5.1  Ellenőrzóesel a tanultakat mólyiteni kell. 

Nem elavult módszer az sew, hogy plit az otthonos ta-i' 

111 nulók egymisnak m..I ■ ják fel a tananyagot. 

6.1  Az egygni  tanulást  is meg kell szervezni. A sorrend 

ne legyen önkdnyest  a pillanatnyi szitutoiókon mdló. 

7.1 Az első oSvfolyamban pótolni kell az alapismereti hi- 

dnyosságokat. /Pit olvasás, alapmfteletek/ 

8./ Az  intelligencia-funkciók  a mi tanulóinknál nem az 

életkornak megfelelően fejlettek ez4rt ezeket la= 

leSzteni kell. 

A szakmunktiskópző  iskolában,-ezen  belUl tipitőipari szak-

mákat• tanitani nagyonnehem. Ugyanis: 

a minimum meghatározott; az 6pitőipari  szakmunka 

csUletes elv‘gmise$ 

gyenge tanulók előlapzettsége t  szorgalma, stb. 

A  tanárok, szakoktatók, gyakorlati oktatás vezetők hiva. 

tástudatán temenően szerepet  játszik  a  vállalt közirdek, 

Unzetlenags  áldozatvállalás.  A módszerek„ amelyeket al-

kalmaznak megegyzenek a közoktatda terUletign másutt is 
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alkalmazott módszerekkel. /Meggy$4és, a tevékenysóg, a 

magatartás szervezése és irányitása, ellenőrzése, minő-

sitdse, az önnevelés irányitása, stb./ 

• Minden csoporthoz, osztályhoz más &11  más "pedagógiai  

eszköztárt“ kell keresni. 

Nem a vált, hanem a valóságos eszköztárt. 

A tanitis minősége egy nagyságrenddel javulhatna, ha 

mind a  tanárok,  mind a szakoktatók legalább egy-ea szak-

mdt mtivelnének - természetesen főiskolai vagy egyetemi 

végzettséggel. 

- Elsőrendu nevelési feladatunk az életkori sajátosságokat 

is figyelembe véve, a  munkához való pozitiv viszony kia-

lakitása. E viszony kialakitásánák fundamentuma  a prom  

duktiv munka. Az  alkotó  munka kapcsán növekszik a tanu-

lók felelőssógtudata, a, mind nagyobb pontosságra való tö-

rekv6s, fegyelMezettsógilk, kitartásuk. 

4. A fegyelmezett, kitartó munka a tanulók testi feJlődését  

is pozitivan elősegiti. 

Tovább kell fokozni a tanulók  állóképességét. Természe-

tesen a tanulók fizikai igénybevitele fokozatosan és vál- 

. :tozatosan kell hogy bekövetkezzék. Nem segédmunkásokat 

képzUnk. 
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I./3.  & termelőmunka és a munkáranevelés kórdisei a  

szakmunkásképzők lelenleg érvényes tanterVeiben 

Az 1980. évi  szeptember  14n iletbe Liptetett  Új  

szakmai tantervek a képzés rendszerét egyértelmil-

en meghatározzák. 	alapképzés; II.évf.szak- 

mal képzis; III.évf,  speciális képzés./ 

A korszertt munkáranevelés nemcsak vállalati vagy 

intézeti szakoktatók mellett, szakcsoportokban, 

hanem az egyedi képzésben rósztvevő tanulóknál is 

egyaránt  361' vagy rosszul valósulhat msg. Sok még 

az egyedi képzésben résztvevő tanuló, a e miatt 

az  oktatási,  termelési eszközök megléte is igen 

vegyes képet  mutat;  nem is szólva azok mUszakt 

állapotáról. A fő baj az, hogy még mindig sok az 

Inproduktiv munka, Az I.6vben nem egyszer 10a.80 

%-ot tesz ki. /Főképpen tglen, a ..200-os hidegben 

gond a tanulók munkaellátottsága. Ebből az aspek- 

tusból nizve jobb volt a turnusos képzés./ 

A tanudvarok, tanmühelyek lehetőségei néhány hi-

ten belUl kimerillnek, mert az épitőiparbad, de fő4,  

lappen a kamtives szakmában a t5megm6retek miat t . 

mozdulni is alig  lehet.  /Pie falazás  gyakorlása, 

oszloppillAr ipitése, stb./ 

központilag irányitott 68 biztositott anyagszál.- 

litás mennyisége miatt egyszerilen  nem tudnak  mit 
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dolgozni a tanulók. /Nyilván nem érkezett meg a habares, 

Vagy  a tégla, - a tanulók várakoznak, közismert zsargon 

nail " dekkolnak "./  Nyilván  az ilyen forrásből eredő in:- 

produktiv időszakok nemcsak a szakmai képzést hátráltat-

ják, de a munkamorál lazulását is eredményezik. Éppen ezért 

jó munkatermelési szituációt kell biztositani. A. tan 16k 

nagyon szeretnek dolgozni, ha látják, hogy munkájuknak van 

értelme, sikerilményük van. Segitik egymást, növekszik 

radtsAg4itürisilk, fejlődik munkásöntudatuk, Cs mivel a vela-

tiv időmdlás nagyon gyors, azaz hamar vége lesz a gyakorla-

ti foglalkozásnak,  öröműk telik abban. 

A jól megszervezett munkán mindig kevesebb a belejt is Ice. 

vesebb a szerszámtörés nincs lógás is baleset. 

Napjainkban, amikor a tanulói eszközjegyzék már kézi kis-

gépeket, szerszámokatir tag, a kifogástalan munkahelyi 

rend és tisztaság, a folyamatos munka elengedhetetlen köve-

telmény.  Nem lehet eleget hangsdlyozni, hogy a munkára neg. 

velés emik legfőbb követelménye a szervezés. Szervezni kell 

a, munkahelyet, a szükséges és elégséges információk mennyi 

seigét és milyenségét„ stb. 

AZ épitőipar ma már elmozdult a.gépesités irányába, s a azak-

munkásképzésnek is ebbe az irányba.kell elmozdulnia. TerMi-

szetesen ez  nem tehet  a miniWg rovására /pi: gépi vakolás/, 

éppen ezért a  munkára nevelés területin dj, nagy hatékonYsd... 

gd mozgáskészséget kell kialakitani. Mind az épitőipari 
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szakmunkástanulőktÓl, mind a szakoktatőktól nagyfoka gon-

dosságot, lelkiismeretességet, önellenórzést kivinnak a 

kisgépek. Azonban ezek használata nélkUl az ópitőipar1. 

szakmunkásképzés ma már bins. lenne. Hiszen köztUdott, bogy 

Csökken a fizikai  állomány, csökken  a segédmunkások száma, 

s igy az ipitőiparnehliz fizikai munkáját csakis ágépesi. 

tés  oldja mag' Sajnos az épitőipari  szakmunkásképzés még 

nem rendelkezik a szUkséges kisgépekkel, a hem egyszer a 

fiatalkord tanulók munkaerejével nrabl6gázdá1kodistn . fo40. 

tatunk mivel segédmunkási teendőket végeztetünk vela. 

Koncentráció  a munktiranevelésben 

* A termelékenység köztsmerten a munka konkrét oldalának 

a  tulajdonsága, s mint ilyen, magába foglalja a bolt • és 

elev4unka szintjét, a kettő hatékonyságát, vagyis az esz-

közök és az azokkal adekvát munkát végző ew ebr felkészUlt-

ségét, szakmai kvalitását. A termelékenység ktilönböző fej-

lettségi szintjéhez tehát az amber oldaláról  más-más szin-

vonald szakismeretek tartoznak, mindebből következően a 

termelékenység növelése nem valósulhat meg a szakismeretek  

nöekedéseésatechnn itozásohn katkis,irő 

foglalkozásváltozásokra felelő szakmák viltozása  

A tematékenysóg ndvelését megalapozó technika tehát csak 

úgy fejthet ki hatást, ha a technikát neködtető felhasz. 

náló ember szakmai felkészUltsé g  és  
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szinvonala. is változik, fejlődik.“ /Krisztián  Baas:Kew& 

centráció  a munkáranevelésben, Szakmunkásnevelés, 1980. . 

11.sz./ 

A termelékenység emelésében szerepet játsző ember claim. 

datos tevékenységében realizálédik. termelisi eszközöket  

mozgat moo (5s  gyakorol  hatást velök a munka  tárgyára.  A 

céltudatos tevikenymég, wz eszköz ás a munka tárpra a mupp-

katevékemvség hart= alapvető mozzanata. Wank szempontjá-

b61 mindez azért fontos, mart e három mozzanat barméniája 

vagy éppen ellentéte a munkakultdra kifejeződése is  egy.. 

ben. Amunkakultdra pedig szorosan összefila a munkára ne-

veléssel. 

A munkára  neve láz  tartalmi kérdései  

A szakképzésben alapvető feladat ás elsőrendU követelminy 

a munka és a kultdrált munkavégzés elsajátitása, vagyis a 

munkára nevelés. Alapvető feladat ás elsőrendli követelmény 

migis a munkára nevelés kétségtelen problómái ismitelten 

felhivják magukra a figyelmet. Ezért is, de a népgazdaság 

előtt 4116 feladatok tökrében is ár  emez tehát ezt a témát 

A maga bonyolultságában napirendre Omni. 

A munkára,nevelés 14n5iTesit tőbbfgleképpen értékelhatlök, 

általában azonban - a nevelést folyamatként felfogva a 

következő tartalommal  határozhatjuk  mess 

1./ az általános és a mindenki számára szUkséges elemi 

/fizikai is szellemi/ munkateohnikák tanitása mellett 
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a szakma /4gazat,  foglalkozás/ sajátos manuális kószeó-

geinek elsajátitása 68  e munkdk elvégzósóhez sztiks6ges 

pszichikus képességek fejlesztóse; 

2./ - a muakavógzós általános 68 szakmai meghatározottságd 

ismereteinek a tanitása, órtelmezóse 68 tudatositása; 

as elókószület, a feladatmeghatározás, a tervezós 6s 

időgazdálkodás, a szervezós, az irányitás, a pontos.. 

ság, az Unellenőrzós, stb. kezdetben irinyitott, majd 

önálló megvalósulásának segitóse; 

3./ 

 

• az adott munkára vonatkozó /majd általánosabban 

mezendó tudatositandó/ sajátos ismeretek tanulása. 

Ez a munka szerep6nek világnizetileg is megalapozott 

tudását, a munka gazdaságiwellszaki.szervezósi*itányi.. 

tási tónyezőinek 68 UsszefUggóseinek megóre6s6t jelen-

ti. Ezzel kapcsolatban meg kell érteni az ewes terib. 

letek hermelósi ágazotok, szakterilletekaályák/ tu-

dástartalmát 6s egy6nbez való kapcsolatit; 

a fentiek  alapján  ki kell alakulnia a munkához Való 

pozitiv viszonynak, ebben meg kell jelennie az elv6g.. 

zett munka lelkiismereti kónyszereinek, a  folyamatos* 

adgra törekVisnek, valamint az emberi teljesitőkópes. 

06g tartós kihasználásának. Tudatában kell lenni mind. 

emelett a munka ós ezen bela a hallgató választotta 

szakmunka  társadalmi-gazdasági jelentősógóvel, az 

gy6ni 6s a közössógi órdek sajátos egyagóvel; 
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5.1 . el kell jutni a minden helyzetben kulturált mun- 

kavégzós tudatos gyakorlatáig és képviseletgig, 

és az ebben rejlő örömtelen érzelmi állapot meg• 

izleléséig, a munkasiker amőnyéig és ezen keresz. 

till a megbizható önértékelésig. 

Az emlitett tényezők 48 jellemzők összességaben tigy 

is mint feladat, ágy is mint megvalősitisi lehetőség - 

a gyakorlati  oktatásban lelentkeznek. Ennél fogVa a szak-

mai gyakorlat követelmény - és teljesitméayrendszere a 

legösszetettebb. Mindez viszont azt is jelenti egyben, hogy 

a célirányos  munkára nevelés,  a munkakultdra és feJlesz.*  

tése, összefogottan a szakmai gyakorlat olyan bázis, mely-

hez mind a- szakmai, mind az általános ismereteknek 4a az 

azokat megjelenitő tantárgyaknak kapcsolódnia kell. 

E kapcsolatokat mindenekelőtt a koncentráció  útján érvé-

nyesithetjUk. 

A koncentráció, vagyis az egymáshoz hozzárendelhető té-

nyek szervezése, majd értelmezése- tudatositása pszicho-

lógiai értelemben a pavlovi- " kalosönös indukció elvén  

/milködiki történik. 

A megbatározott  tárgyra vagy tárgyakkal való irányités-

sal a figyelem összerendeződik, a zavaró vagy  kevésbé 

fontos tényezők háttérben kerillnek. A  koncentráció tehát 

szelektál,  a cajátosságoknak megfelelő tényeket, illetva 

azok  lényeges jegyeit kiemeli az egyes tantárgyakból és 
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egy dj jelenséghez kapcsolódva tanultatja,  alkalmaztat-

ja  vagy rögziti. A koncentrációban tehát analitikus szem-

lélet érvényesill, ennélfogva a szemlélet közvetett hatása 

a tanulókban is mérhető, s mert a  koncentráció az adott 

tantárgy elméletének mélyebb  megismerését  ós hatékonyabb 

gyakorlati felhasználását segiti $ az eredményes tanu-

lás előfeltétele is egyben. 

A koncentráció a gyakorlatban a tantárgyak közötti  kap-

csolatok lehetőségén tül az adott tantárggyal nem szo-

ros rendszerben do a felismerési lehetőséget magába fog-

laló tényeket $  jellemző  vonásokat " hozzárendeli " a gya-

korlattal összefüggő feladatokhoz. ezek képző, kulturális, 

logikai, müveltségi, nevelő és  kulturális jelentőségét 

new lehet eléggé hangsúlyozni. Az általános és szakmai 

elmélet tantárgyainak tanulása  során ilyen koncentráció 

segiti az érdeklődés felkeltését a gyakorlati feladatok 

iránt,  sikereket miativil,  önkéntelen, különösebb erőfeszités 

nélküli figyelmet vált ki a  tanulókból, ezzel elősegiti 

/  már az elméletben megalapozza / a gyakorlati  tanulás ak-

tiv Jellegét. 

A koncentrációt a szakmunkásképzés esetében a  szakmai  tan-

tervek orientállák   az igazi feladat azonban a módszeres 

végrehajtásban, a közvetlen pedagógiai folyamatban  részt-

vevő pedagógusoké. A szakmai tantárgyrendszer tehát a gya-

korlati oktatás feladatait csak előkésziti, ezzel ugyan 
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objektive hozzásegit a szakmai szint eléréséhez, a meg-

valósitás viszont a pedagógusoktól függ. A pedagógusoknak 

ezért  tudniuk  kell, hogy az egyes  tantárgyakban rejlő 

és a tervezés, a tanmenetkészités  során  megjelölt kon-

centriciós lehetőségek gyakorlati oktatás központdsága 

nemcsak a  koncentrációs alkalmak számától, hanem a lehe-

tőségek beilleszthetőségének minőségétől is függ. Min-

den koncentrációs  alkalomnak  un. nmozgása van, ami az 

esetleges kapcsolatok minőségét esetről-esetre módosít-

ja. 

A koncentrációs kapcsolatos hatékonyságát alapvetően két 

tényező  befolyásolja. Az egyik ezek közül a tanulók adott 

témakörben elért gktuilis  tudása, e tudás kapcsolhatóság 

szempontjából  fontos minősége az érdeklődés szinvonala 

és  más tantárgyak koncentrációs lehetőségeinek a haszno-

sitása a gyakorlatban. Hem kis szerepe van a koncentráció 

hatékonyságában a tanulócsoport, az osztályszemélyiség 

és A(közösstigi vonásainak. 

A személyiség tartalma dinamikája, irányultsága ugyanis 

igen nagy  hatással  van a koncentráció " befogadására ". 

A pedagógus feldata ezért, hogy a szakoktatóval  konzul-

tálva a személyiség jellemzőinek és a  csoporttörténések-

nek  ismeretében válassza mag a koncentrációs feladatait. 

Jelenleg sajnos, a feldolgozások 6s a tervező munka több-

sógében többnyire az adott tantárgyra vonatkozó  utalásként 



-48-* 

vagy egriegy fogalmikörre pontositva, szükszavdan jelenik 

meg a koncentráció !ftizemlátogitás","fizika". "erők" stb. 

/Az igaz, hogy a gyakorlattal kapcsolatos  koncentrációs  le. 

hetőségek tartalmát ilyen  szeri edgazó kritériumok alaNdn 

igen nehéz pontositani. Ennek ellenire arra kell töreked-

nünk, hogy a tanulói személyiség megismerése után, a  cso-

port általános irányultságának megfelelően tegyUk pontosab-

bá  a /szak/ tantárgyi koncentrációt a gyakorlati oktatással 

összefüggő területeken. Ezzel ugyanis a  koncentráció egyben 

ki .66s tillip a munkaoktatás elemein,  pisze lesz az általá-

nosabban órtelemezett munkeiranevel6shek, miközben eleget 

tesz  saját  szakmai munkaoktatási feladatainak is. 

Utaltunk mat arra, hogy  bár  a szakképzésben munkaoktatás 

történik, mégis ismételten előtérbe kerülnek a munkára neve-

lés kérdései. Ez  alapvetően abból adódik, hogy még a hatékony 

szakmai nevelés és t munkaoktatás sem volt képes megfelelni 

a, kattirált munkavégzés általános társadalmi igényeinek. A 

munkával munkára nevelés azonban önmagában sem elvileg, 

sem a gyakorlatban hem képes olyan tapasztalatok szerzését 

nyújtani, olyan irtelreazést tudatositást biztositanl, amely 

tartóssá tehetné a munkára  nevelés sajátos értékeit. A szak-

képzés  koncentrációs lehetőségei azonban tartalékot képeznek, 

amelynek  birtokában  a szakmai munkaoktatás feladataknak el-

végzése mellett a munkára nevelés  átfogóan megvalósitható*  

A termelő tevékenység sokak számra  ósak  ipari üzemekben 
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végzett munkát jelent, ezért gyakran más terűleteken valami-

féle lazább felfogású szakmai munkaoktatás és ettől elkűlö-

nűlő munkára nevelés folyik. Nam kétséget, hogy a közvetlen 

ipari  munka jellegének fokozatos változása, az ember közvet-

len  funkciókban történő átnövése vagy a kettő egymás mellett 

létezése mogneheziti a munkát is és a munkára nevelést is. 

Ez az iparra is érvényes. A szolgáltatások növekedésével vi-

szont az eddigiektől eltérő, ads tartalmi és jellegű munka 

is megjelent, ami oktatási szempontból megkérdőjelezheti a 

gyakorlati  oktatás központú koncentráció elvének következe-

tes alkalmazását. Ezt 4 feltételezést etősiti a közelzmilt« 

ban meg3elent Gyakorlati  oktatási kézikönyv . " megjelenése 

után elhangzott olyan vélemények egy része is, melyek szerint 
e  könyvbe foglaltak csak kevéssé alkalmasak  a szakközépisko-

lai, a mezőgazdasági, vagy a  gép-és gyorsird szakiskola, az 

egészSégUgyi ozakiskola munkájának a segitésére. Ezek,  nyil-

ván egyedi megnyilvánulások és a nom kellő szakmai tájékozott-

ságból erednek, de mart nehezitik a  szakmai  munkásoktatás és 

a  munkára  novelle  helyes kapcsolatainak a kialakitását,  tel 

kell figyelnUnk rájuk és tennUnk is kell elterjedésűk ellen. 

Pellópésűriknek a gazdaságtörténet tanulsága, a közgadasági 

valóság, de  még  a pedagógia számos, elsősorban Makarenk6 

nevéhez fűződő tapasztalata is kellő nyomatékot ad. 

E hivatkozások is tanulságok  egyértelműen az ipar priorit& 

sára mutatnak A., mind a műszaki  haladást,  a tudomány 
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hasznositisát,' mind a bonyolult termelési eszközök 

előállitását illetően. 

Nem véletlen hogy Makarenkó a termelés rendszeri. 

ben kivánta megvalósitani a személyiség teljes neve-

lését, az ipari termelés váltotta ki a korszerU szer. 

vezési t  szociológiai, ergonómiai kutatásokat. Itt tör-

tént a marxista munkafogalom és az ehhez kapcsolodó 

kérdések első kifejtése. Az ipar teremtette mag az i-

pargazdaságtant, a szélesedő közgazdasági szemlélet 

e hatások alapján vezetett el az emberekbe befektetett 

tudás gazdasági hasznosságának kérdéseihez, az okta. 

tisgazdaságtanhoz. 

Az ipari munka jelentőségét és ezzel  összefüggésben  a 

szakmával kapcsolatos pedagógiai munkát, ennek didak-

tikai, szociológiai pszichológiai, ergonómiai stb. kö-

reit ezért meghatározónak érezzUk. Az ipar hasznositását 

a legszembetUnőbb szétsugárslásban a mezőgazdaság nagy 

termelési  rendszereiben találjuk, de hasonló ipari jel-

legU szervezés és eszközhasználat valósul meg a vendég-

látóiparban vagy a kereskedelemben is-, más körUlmények 

és feltételek között. 

A  szakmunka oktatása  is a munkáranevelés ezekben az 

gazatokbmn is termelési kapcsolatokhoz kötött. 

Az ipari szakmákban ezek tanitásában használt, tudomá-

nyos kutatásokon alapuló, a tanitási-tanulási  sajátossá- 
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gokat módszereket stb. átfogó pedagógiai- szckmoi-

elméleti gyakorlat tehát alapvető jelentőségü. 

Ennek megfelelően a  koncentráció  és a gyakorlati  ok-

tatás meghatározottsága valamennyi képzéni tartalom-

ban (s formában fontos elem. A helyesen használt kon-

centráció segiti a természeti,  társadalmi és techni-

kai valóság egységes értelmezését, bizalmat kelt a meg-

ismerhetőség iránt • felismeri a totalitást.  

Ezek  alapján  a  szakmunka-oktatás  meglelően erósiti a 

munkára nevelés lelvtőségeit,  tartóssá teszi  as ott 

szerzett kedvező tapasztalokat. Segit abban, hogy a szak.. 

mai szint elérése érdekében a gyakorlati oktatás szinte-

tizálhassa a szaktárgyakban megismerteket. 

A munkára nevelést befolyásoló néhány  iskolán kivüli 

orientAciósJellemző 

Az dpitőipari szakembert nem eguszer illetik azzal a tri-

vidlis461ds-mondáasal t  hogys " Egy kis habarcs egy kis 

mész, kőmüvesnek minek ész." Ezzel szemben ha megnézzük 

as épitőipari szakmunkástanulók számára előirt tanterve-

ket, követelményszinteket, könnyen beláthatjuk, hogy az 

épitőipari szakmunklisképzésben a munkáranevelés mind a 

szellepi. mind a fizikai munkára iránYul. 

Igaz a 0014s-monatet " ahol zUrzavar van a fejekben, ott 

ostobaság van a tettekben 

Az elméleti munkát a tanulók nagy része nem tartja  egyen- 
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értékilnek a fizikai munkával; azt lebecsüli. Ennek oka 

az, hogy ezek zömmel munkás, paraszt származású tanu-

16k / intézetUnkben is a tanulólétszám 90 %...a /, kis-

gyermek koruktól kezdve általában végeztek házkörilli 

munkát /  állatok etetése, kisegitő munka, falusi csalá-

di házaknál segédkezés 1, tehát volt és van kisebb- na-

gyobb fizikai munkájukban mindennapos sikerélmén yUk. Ez-

zel szemben szellemi munkájukat / éppen mert gyenge ta-

nulók voltak / sosem kisérte elismer, dicsérő szó. 

Nevelési szempontból ezt a tényt mindig mag kell ragad-

nunk. Egyébként ezzel nincs is semi baj. A gyakorlati 

oktatás  átlagos tanulmányi eredménye 3,8 - 3,9. Szemben 

az elméleti  oktatás 2,8 - 3,1 átlagával. / 635. sz. Ipa-

ri SzakmuniNisképző intézet átlagai; 1971-1981. Békésosa-

ba./ 

A tanuldk a fentiek miatt is  nemcsak  az ösztöndijjal vagy 

teljesitminybérrel járó feladatokat évégzik szivesen, ha-

nem örömmel tesznek eleget  társadalmi munkavmegbizásoknak 

is, /Mr new tagadható, hogy egyes épitőipari szakmákat 

a tanulók többsége a jó kereseti lehetőségek miatt választ- 

Az értelmetlen munkát a tanulók is elitélik. Ez a helyet 

nem szolgálja a nevelési célok  elérését,  ezért újból fel 

kellene vetni éppen az ötnapos munkahétre való áttérés 

kapcsán néhány épitőipari szakmában a turnusos képzést. 
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/A turnusos képzésnek kialakult rendszere és módszere 

van; a részletezéstől  eltekintünk./ 

A magas  arányú  tanulói lemorzsolódás okai között az is 

szerepel, hogy az épitőiparban igen kedvezőtlenek a munka-

körülmények és az időjárás viszontagságaival is meg kell 

kUzdenie a  tanulónak, 

A.  nehéz fizikai munkát államunk nemcsak differenoiált 

ösztöndijjal, hanem az egyes szalTAkban még kUlön kiemelt 

ösztóndij pötlékkal is társadalmi ösztöndijjal is  honorál'. 

ja a szakmunkástanulők számára. III. 6‘ben mar teljesitmény-

bérben is dolgozhat a tanuló. /A teljesitmény 90 %-át  kap-  

3ák kézhez./ Ez djabb negativ e  miskor pozitiv gondokat je-

lent a munkára nevelisben.  Ugyanis megitól6sUnk szerint ez 

a tdlzott anyagi érdekeltség és ösztönözés egyoldaldvd te-

szi a tanulókat a szakmai ismeretek megszerzésóben; másod ,* 

szor pedig mivel nem tudnak a tanulók a pénzUkkel gazdál- 

kodni, számos fegyelmi problémával, negativ életvitellel 

kell szembenizni. 

A szakmunkásképző intizet /az osztályfőnök, a tanár, a szak-

oktatő/ irányitb, koordináló szerepe gyakran nem órvényesUl. 

Bár érdekes, hogy pls teljesitménybérben való munkavégzés 

a kollektiv szellemet erősiti. Egyébként is .jellemmő az 6131.0* 

ILIBEEELJLIdellEalgEL /Pit a SzakmaKiváló Tanulója Or-

szágos versenyeken is cloak párban, illetve segitővel tudnak 

dolgozni az  ácsok, kőmUvesek./ 
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Utolsó féléves tanulankat szocialista brigádokba, 

közösségekbe szoktuk beosztani, hogy a tanulóknak a 

későbbiek folyamán könnyebb legyen lAeilleszkedniUk. 

Ez jó g 
‘Í

‘yakorlat, mely pozitivan hat vissza a  tanulók 

munkára nevelésére. A munkára nevelés számos pozitiv 

effektusával találkozhatunk a szakmai épitőtáborokba. 

/Tanulóink pl: részt  vettek  a Délpesti Kórház épitke-

zósind 

Az ács tanulók elmondták, hogy jóizUen, élvezettel dol.. 

goztak, mert magasfokú volt a munkaszervezés. Igaz vi- . 

szont, hogy az épitkezés élén kormiuybiztos Olt. 

tzzel szemben sajnos sok negativ tényezővel találkozunk 

az épitőipari terUleteken. KUlönösen az épitőipari se-

g6dmunkások között tapasztalható olyan viselkedés, amely 

rendkivUl negativ módon  befolyásolja * tanulóinkat. 

/Laza munkafegyelem, italozás és osábitás, stb./ Csupán 

érintően szólunk arról, hogy a tanulók viszonylag sok•

időt töltenek el a munkahelyre való oda- és visszautazás-

sal. Olyan holtidő ez, melyet belátható időn belUl sem 

lehet hasznosan kitölteni, Rem sikk a  tanulók között elő-

venni egy könyvet, azt olvasni. Inkább a kártya, jobb e-

setben az  újság kerUl elő. 

Kezdő fiatal szakmunkások elmondják, hogy a vállalatoknál 

volna mód továbblépésre, továbbtanulásra, azonban erre 

semmi sem motiválja Őket, hiszen az épitőiparban a közép-

vezetők kevesebbet keresnek, mint a szakmunkások. 
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Ez visszahat pedagógiai munkánkra, hiszen es is egy 
negativan ható tényező a tanulásban amtigy sem nagyon 
buzg61kod6 tanulóinkrm. 

isigR eeZt"T";*  Mak21UALeiligae:  
ben 

kérdéskör kibontásánál caszera abból kiindulni,hogy: 

"a munigat  az alkotds, az emberijdoadfigt megnyilv4. 

nulásának lemagasabb foka." Pilozófial Zielexikon, 

KossutilKönyvkiadó 3udapest 1973. 

Bz a meallapitás a pedagógiában o  ezen b3.Ul  a munkáraps 
nevelésben  egyértelmilen kijelöli a tenaivalókats=0:4- 

centei . Igen, de mit és hogyan ? 
" A pedagógiában kevés olyan zör-iaavaros #  cseppfolyós 
fogalom 61, taint  a kápességeké és a képesagfejlesztései" 
olvashatjuk a Kópessőgek fejlesztése a tanitási órán " 
Oilnti könyvet ajá1Ő sorok között /  Lénárd  Paretic:  Képes-.  

ségek fejlesztése a tanitási órán, II. Kiadás Tankönyv-

kiadó Budapest, 1982. / 

A képess‘gek fogalmának kifejtését Dr. Nagy József egye-

temi tanár  előadása alapján  az alábbiak szerinti kifej-

tésben használjuk: 

" Képességek csak  tevékenység  közben fejlődnek. Fejlőd-

hetnek spontán módon, de a  képességfejlesztés  implicite 

magiban foglalja a tudatosságot és célirányosságot is. 

Márpedig az  oktatás-  képzés célirányos tevékenység, igy a 

fejlesztő eljárásokat és hatásokat részekre, illetve cik-

lusokra lehet és kell bontani." 
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A képességfejlesztésben mindhárom fajta képességet 

figyelembe kell  venni. 

a./ A  funkcionális képességek / melyek egyes szervek mtl-

ködésétől függnek, veltink sztiletettek / is fejleszt-

hetők, mert müködéstik fejleszthető. 

'v./ Az  általános  képességek ugyancsak fejleszthetők, ta-

nulhatók, még akkor is, ha tartalmazzák a velünksztl-

letett tulajdonságok bonyolult  rendszerét. 

0./ A mtiveleti / tanult képességek / pedig elsajátitha-

tók, megtanulhatók. 

Minekután a képesség is a pszichikus  kultúrák  egyike, a.,  

lair a jártasság, készség, ezért végsősoron tudásról van 

szó, illetve arról, hogy ez a  tudás  hogyan jelenik meg az 

ember pszichikumában. Nem szakitható el a képességfejlesz-

tés tehát az emberi adottságoktól, melyek már születésünk-

kor potenciálisan jelen vannak. / öröklött is a magzati 

élet sorén szerzett tulajdonságok ./ De nem szakitható el 

a környezeti hatásoktól, a nevelés,  oktatás minőségétől, 

de a jártasságtól, a készségtől sem. Rubinstein is kifejti 

e fogalmak sajátos dialektikáját, hiszen a tétel mag is 

fordithatót azaz ismeretek, jártasságok, készségek sem a-

lakithatók ki bizonyos képességek nélkUl. Célszeril tehát 

a feladatkijelölés előtt  felidézni  a jártasság és készség 

fogalmét is. 

Jártaseág  fogalmit dr. Nagy József egyetemi Unir  igy fo- 



-  57 - 

galmazza meet " Olyan pszichikus rendszer, amelynek 

a lefolyása algoritmikus ugyan, de az algoritmusban 

hibák vannak, nem egyértelmtiek, de nem lényeges pon-

ton vannak./ A jártasságból nem lesz készség./ 

Készség  ugyancsak az előző azerző megfogalmazásában: 

" Olyan pszichikus rendszer, amelynek Zefolyisa algosb 

r!‘tmikus és amelynek a begyakorlOttsiga automatikus le-

folyást is elérhet." / Tehát, ha egyértelmil algoritmus 

adható, akkor az készség. Kell tehát  külső információ 

is./ A begyakorlottságnak szintjei vannak; az adott é-

letkorban elérhető szintek. 

Tehát végillis amikor oktatunk, nevelibik, képzUnk / ás a 

tanuló tanul /, a ‘ tanulás által mint tevékenység által 

pszichikus rendszereket hozunk létre vagy fejlesztünk 

tovább. A magasabb rendU pszichikai rendszereket / 6- 

retts6g / csak  hosszú évek alatt tudunk kialakitani, a-

zokat  mérni nehéz, bár felismerhetőek. 

Ha a fentiekből el akarunk érkezni a pedagógiai haszno- 

sitás  lényegéhez alaptételként kell elfogadnunk: 

la A szakmunkástanulók mar képzésük kezdetén is rendel-

keznek általános képességekkel, ezeket figyelembe 

kell venni, és ezekre lehet épiteni az adott szakma 

Unálló gyakorlásához szükséges, sajátos / speciális/ 

képességeket. 

2./ Kellő elméleti ismeret szükséges ahhoz, hogy képes. 
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vagy lélektelen mechanikus  gyakorlás útján  is el le-

het jutni sajátos képességekhez, de ezért nagy drat 

fizet mind a tanuló ,  mind a pedagógus, mind a társa-

dalom./ 

3.1 Minn pedagógusi feladat a tanulókban szunnyadó 

képességek felfedezése, kifejlesztése, illetve 

kibontakoztatása, mert ha nem vesszük ezeket  ész-

re,  elsorvadnak. 

4./ A képességet nem az egyeA  tevékenységek kiválasz-

tása, hanem azok egymáshoz való viszonya, belső 

logikai kapcsolata,  sorrendisége határozza meg. 

Erre nagyon kell  ügyelni  a Tanterv kószitésnél 

az egyes témák feldolgozásánál. Itt jön a szerepe 

az iskola és a képzésben résztvevő vállalat jó e-

gyüttmüködisének, a képzés feltétleinek 36 bizto-

sitásában. 

5.1 Az adott tevékenység tartalmából, illetve struk. 

tdrájából következik, hogy  nemcsak  kézre, hanem 

egy sor bonyolult pszichikus folyamatra is szük-

ség van végrehajtásához. / Figyelem, emlékezds, 

gondolkozás, képzelet. / Legfeljebb arról lehet 

sző, bogy egyes képességek "kiemelkedő" /dominins/ 

szerepet játszanak a munkatevékenységben. 

6./ A tanulók tevékenységének  megszervezésével  szemben 
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tehát a követelmények egész rendszerét kell  figyelem-

be  venal.. E pedagógiai elvek figyelembevétele, a1ka10 

mazása szUkséges , de nem elógséges feltételei munkánk 

sikerének. Ehhez a tanulók akarása, szorgalma, beosU. 

letessége, állhatatossága, teherviselése stb. szUksé. 

ges. 

Nehezen igazodik el e problémakörön tanár, szakoktató, 

igazgató egyaránt.  Ugyanis  a Tantervek sem nyújtanak 

ehhez ktilönösebb segitséget. De a Módszertani Utmuta-

tó sem. Próbáljuk ezt egy-kit pildán igazolni. 

ad Az 1617. sz. ipita alapszakma szakmai gyakorlat tan-

terve az oktatás tartalmit dgy határozza meg, mint 

az elsajátitand6 ismeretek, jártasságok, készségek 

és képességek körét / 7-8. old. / Ennek ellenére a 

tantárgy tanitásának feladitai, illetve a követelmé-

nyek között egyetlen / I / képesség, a müszaki gon-

dolkodási képesség megnevezése, szerepel. Ugyanezen 

képesség kifejelsztését irja elő a kiimUves szakma 

tanterve /1617-4.sz./ is, de ebben a követelmények 

között már nem szerepel  egyetlen képesség sem. 

b./Áz 1611.sz.szobafestő-mAzol6 /taplétéző/ szakmai gya-

korlat tantervi  követelményeiben  a milszaki gondolko-

dds  képességén  kivUl a gyakorlati tevékenység folya-

matos fejlesztésinek  képessége  is szerepel.  B  kivé- 
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tel valószinUleg a 80-A. ..dsképző  iskolák általános cál-

kitUziseiből került  át a tanterbe, a vonatkozó rész ugyan-

is  igy  hangzik: " 	fejlessze ki a tanulókban a szakmai 

tudás folyamatos megájitisinak igényét, is az ehhez szUksó-

ges képességeket. " 

A69ol.sz. asztalos alapszakma tanterve a szakmai Wa-

korlat tanitásának felpdatai kUzUtt elsőként emliti a 

" szakmai képességek és készségek kialakitásit is fej.'. 

lesztését mind a kézi, mind a gépi megmunkilisbpn /te - 

bit a szakmai képességek és  nem  a szakmai jirtasságok 

elnevezést 'használja./ 

Ugyanitt a 0 általános  tantárgyi irányelvekben bőveb-

ben  találunk  utalást a kiiességekre:fti kell fejlesz*e 

ni a  tanulókban azokat az értelmi is gyakorlati 

ségeket, melyek eredményes ás  balesetmentes tevékenyeá... 

glikhUz szUkségeseki gyors itélőképesség ós oselekvők6 ,  

pesség, megfigyelőképesség,  koncentrált figyelem." 

Az  elgondolt ás megtervezett képességfejlesztő pedagógiai 

munkánkat sok taw:m(5  korlátozza.  Ezek egy részóről  már 

szóltunk, amikor kifejtettUk, hogy az épitőipari szakmun-

kásképzésben milyen előképzettségU,  családi helyzetU t  sor-

s4 tanulók irkeznek. De kinn a munkahelyeken legyem az tan-

mUhely, tanudvar, tanipitkezés, vagy bármilyen munkaterUlet, 

szimolni kell a kUvetkezókkel: 

a./ Az ember nem gip. 
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A gip az esetek tanyom6 többségiben ténylegesen csak két 

állapotot ismer: Uzemet és nyugalmat, müködést vagy nem 

müködist. 

Az ember, a tanuló minden tetszőleges fizikai és pszichika- 

funkciójának kit extrőm  állapota között, vagyis az akti-

vitas is teljes inaktivitás között  fokozatos átmeneti  á11ar 

potok vannak, amelyek oda  nem- figyelisben t  hibák szaporodi-

sdban nyernek kifejezést. Ilyen az oktatást*képzést zavaró 

körülmények: 

• a tanuld pillanatnyi pszichikai állapota;  

• a tanuló egészsógi  állapota;  

- külső zarar4 környezeti tényező /h6fok, woman, nedves-

ség t  zaj, gyorsulás t  a levegő oxigéntartalma/. 

Mindezek a környezeti  hatások  befolyásolják pedagógiai mun• 

tánn teljesitményét, hasznosulását. 

b./ Az emberi képességek is értikek. Azokhoz a tanulók, 

viszonyulnak. Tudják, hogy ez is egyfajta gazdagodás, 

mely  gazdagodáshoz  munkán, tevékenységen keresztül 

jutnak. 

Tudják, hogy ez haladásuk'r4szes Épp ezért fontos, 

hogy mindez tudatosuljon bennük. Kell, hogy ez a po• 

zitiv irtéktételézés visszahasson magatartásukra, 

viselkedésükre. 

Ezeknek a feladatoknak elvégzéséhez magasabban kvalifi- 

kált pedagógusokra, szakoktatókra van szükség, akik is. 
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praktikus emberismerettel rendelkeznek. További értik 

a szocialista iskola értékfejlesztő l  értéktovábbitd sze-

repét és értékek változásának folyamatit. 



II A  VIZSGÁLT TÉMA EIMÉLETI FELTÁRÁSA 

II/1 A  tevékenység és munka pedagógiai elemzése, 

szerepilk 4 szemilyiség feJlesztésében a ne- 

velési főfeladatok szerint  

A  munkatevékenység  sajátos szociálpszichológiai és szo-

ciológiai tény is egyúttal. A munkatevékenység lényeges 

kftvetitő közege a tanulók- tanárok- szakoktatók speoi-

ális kapcsolatrendszere. A munkatevékenység orient416 _ 

jellegzetességét azok a személyközi viszonyok formálják, 

amelytknek törvényszertiségei többnyire a személyes kap-

csolatokat közvetitő és realizáló magatartások sokféle 

ötvözetéből  adódnak. E kereten belül érvényesül a  munka-

tevékenységre  vonatkortatható értékelő jellegü attitti. 

dök szerepe. Tartalmukat tekintve azt mondhatjuk, hogy 

eredményesen  vagy eredménytelenül hatnak a munkához  va-

ló  viszony kedvező  módon! emócionális, illetve magatar-

tási aspektusból / történő formálódására. 

A  munkatevékenység természetét vizsgálva az előbbi gon-

dolatok alapján, azt mondhatjuk, hogy tanulóink konkrét 

társadalmi, gazdasigi, történelmi körülmények között a. 

lakitják ki munkához való  viszonyukat. E viszonyt inter-

perszonális és konkrét tárgyi technológiai feltételek 

között valósitják meg. 
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Szociológiai szempontból elemezve szakmunkástanulóink 

munkatevikenységit azt kell látnunk, hogy egyre na-

gyobb hatást gyakorol az anyagi- gazdasági és tudati-

ideológiai  viszonyok kölcsönhatása, melybe szervesen 

épül  be az iskolai  tanulási tevékenység viszonyrend-

szert/szolgáló / formáló illetékessége is. A tanulók 

közösségi viszonyrendszere sajátosan képezi be az előbb 

emlitett kölcsönhatások pszichés jellegü közvetitő 

, funkcióit. 

Dolgozatunkban éppen - e sajátosság következtében nem 

dolgozhatunk tanulóink értókorientativ viszonyainak 

figyelembe vétele nélkül. 

Mindvégig figyelembe kellett vennünk, hogy  szakmunkás-

tanulóink meghatározott meghatirozott emberi társulások mentén dol-

gozzák tel  és alakitják ki munkatevékenységükhöz füző-

dő értékelő  állásfoglalást tükröző beállitódásukat. 

Az épitőipari technológiából és munkaképzésből követke-

zően a  szociális interakciók és épitőmunka folyamatában 

kikerülhetetlenek és annak valamennyi jellegzetes vagy 

fontos dimenziója érvényesül a munkatevékenység elsa-

játitásátian éppdgy, mint a tárgyi tevékenységben. Az em-

beri tevékenység eszközhasználatd,  instrumentális struk-

tdrájd, illetve a tevékenység  sajátossága,  hogy szociá-

lis-interperszonális viszonyrendszerbe ágyazódik. Ez a 

megállapitás az elsajátitás technológiájára is érvényes. 
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Ezen mozzanatok határozzák meg a munkatanulás  pszichés  

folyamatainak salitosságait. Az eszköz közvetiti a  te-

vékenységet, amely az embert nem csupán a tárgyak  vilá-

gával,  hanem a  többi  emberrel is összekapcsolja. Ennek 

köszönhető, hogy a szubjektum tevékenysége mintegy fel-

szivja az emberiség tapasztalata. Ebből következik az 

is, hogy az ember pszichikus folyamatai / magasabb pszic-

hikus funkció/ olyan struktúrában szerveződnek, amelyek-

nek egyik kötelező láncszemét feltétlenül azok a társa-

dalmilag, történelmileg kialakult  eszközök  és módszerek 

képezik, amelyeket mindannyiunknak a körn yezetünkhöz  tar-

tozó  emberek adnak át a társadalmi együttmüködés, érint-

kezés folyamatában. Valamely tevékenység kivitelezésének 

az eszközét, módját Azonban nem lehet másképpen  átadni,  

csak nyilt külső cselekvés formájában és a beszéd segit-

sógével. Más  szóval:  a magasabb rendU specifikusan embe-

ri psziohikus folyamatok csakis a másik emberrel való 

kölcsönhatásban, vagyis mint interpszichikus folyamatok 

születhetnek meg. Az egyén csakis  ezután  wink képessé e 

pszichikus funkciók önálló teljesitésére. 

A további fejlődés folyamán a magasabb rendü pszichikus 

funkciók jelentős része elveszti eredeti külső formáját, 

is interpszichikus  folyamattá  alakul it. 

A magasabb rendü belső pszichikus tevékenységek a  munkán  

alapuló emberi társadalom formálódásának eredményeként, 
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annak történelmileg kialakuló gyakorlati tevékenységiből 

származnak, és minden üj nemzedék az antogenetikus fej-

lődés során .alakulnak ki. Ezzel egyidejUleg megváltozik 

a valóság pszichilms visszatakrözésének a formája. 

LétrejVa a tudat-s a szubjektum reflexiója a  valóságra, 

saját tevékenységére, önmagára. A tudat egytittes  tudás, közös 

tudat, de csak abban az értelemben, hogy az egyéni tudat 

kizárólag úgy  létezhet,  ha létezik a társadalmi tudat és 

annak reális szubsztrátuma, a nyelv. Az anyagi termelés fo-

lyamatában az emberek a nyelvet is termelik, amelynek  nem-

csak az érintkezés eszköze, hanem a benne rögzitett, tár. 

Sadalmilag kidolzozott jelentések hordozója is. A tevékeny-

ség.tehát valóban tárgya a pszichológiának, de nem valami 

sajátos "része" vagy "eleme", hanem sajátos funkciója ré-

vén. Azzal, hogy mintegy belehelyezi a szubjektumot a  tár-

gyi valóságba, azzal pedig italakitja az egyén pszichiku-

mában. A szociálpszichológia elemi jelenségének kétségte-

lentil a  társat')  kölcsönhatást / szociális inékkciót / kell 

tekintenUnk. Az  interakció  nem egyébb, mint két személy 

kölcsönösen egymás felé irányuló s egymás viselkedése  ál- 

tal vezerelt aktivitása, amelyet rendszerint -  bár koránt-

sem mindig  mindig - a résztvevők tárgyi tevékenysége közvetit. 

Az interakció  olyan általános fogalom, amely számos konk-

rét jelenséget ölel föl: kooperációt, versengést, kommu- 
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nikációt és az emberi együttmüködés minden lehetsé-

geo  változatát.  A társas  kölcsönhatás résztvevőit meg-

határozott inditékok / szociális mativumok / készte-

tik kapcsolatfelvételre, kapcsolatba lépve kölcsönösen 

észlelik  egymást / szociális észlolés /, s képet, ér-

tékelő véleményt alkotnak egymásról. Egymás számára 

értékelhető beállit6Rdsok / attitUdök / tárgyai: e kg-

peket és értékeléseket sajátosan átszinezik és szerve-

zik a társak"önmagukról alkotott képzetei valamint az 

értékelő minták / sztereotipiák/, elöitéletek és azok 

a szociális kategógiák, amelyek  alá kölcsönösen beso-

rolják egymást. trintkezésüket a kommunikáció  folyama.  

tai / verbális és metakommunikáció / közvetitik, érde- 

keiknek megfelelően rendszerint meghatározott szándékok-

kal / interakciók / lépnek kapcsolatba, hogy bizonyos 

szükségleteiket közvetve vagy közvetlenül kielégitak. 

Kölcsönhatásuk lehet együttmüködő / kooperativ / vagy 

versengő; együttmüködésUket  tárgyi tevékenység közveti-

ti / pl.: a munkamegosztás szükségletei I. A kölcsönha-

tásban álló társak között  sajátos kölcsönös függőségi- 

- hatalmi és  befolyási  viszonyok jöhetnek létre: egyi-

kük befolyása a társra erőteljesebb lehet, pszichológi-

ai hatalmat gyakorolhat fölötte, ennek  révén alkalmaz-

kodsisra / konformizmus / késztetheti. A társas kölcsön-

hatásban 0.16 egyének viszonyát ugyanezek a pszichikus 
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mechanizmusok valósitják meg, de  egyúttal objektiv 

szociológiai tényezők közvetitik, amelyek éppen az 

előbbiekben nyernek pszichikus reprezentációt / leké-

pezést /. A társas kölcsönhatás részesei meghatározott 

társadalmi csoportok,  rétegek, osztályok tagjai: 

lágosan körvonalazható helyet foglalnak el a társadal-

mi struktúrában s ennek megfelelően társadalmi szere-

pek hordozói. Kapcbtolatalkat szociális szimbolizá-

ció / viselkedési szabályok, normák, életmódminták, 

kulturális  szabályok stb./ képződményei is szabályoz-

zák. Mindezeken fella az interakció mindig konkrét szi. 

tudcióban zajlik le, s e szituáció dinamikus  sajátos-

ságai ugyancsak erőteljesen befolyásolják a  kölcsönha-

tás lefolyását. Igy pl. attól függően, hogy az éppen a-

dott szituáció  milyen érdekcsoportokat érint, folyamod-

hatnak a társak az együttmüködő vagy versengő viselke- 

déséhez. A tanulók  termelési tev4kenységében mind a koo-

perálásnak, mind a versengésnek jelentős szerep jut, Az 

épitőmunka szükségképpen "brigádmunka", a termelési fe-

ladatok megoldása csak több résztvevő együttes tevékeny-

ségével oldható meg. Ez tehát  feltételezi  a  kooperációt, 

De ugyanakkor több  egyén vagy kettős, hármas csoport 

azonos munkát végez. Esetenként egy-egy egyén is. Ilyen-

kor a törekvés a bAgádtárs vagy  brigádtársad megoldási 

mozzanatainál gyorsabb, sikeresebb, egyszerUbb, könnyebb, 
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ötletesebb  megoldásra való törekvis az egyik legjel-

lemzőbb emberi tulajdonság. Ez viszont feltételezi  a 

versengést. Ez a magatartás mind a  brigádon  Vita mind 

a brig4don kivül alapja az  elismerésnek,  sikernek;  i.  

gen jelentős motivációs erő  érvényesül tehát benne. 

ilyenformán a tevékenység fogalma szüksigszerüen  Össze-

kapcsolódik  a motivum fogalmával. 

Tevékenység nem létezik motivum  nélkül;  a "motiválat-

lan tevékenység sem motivum  nélküli, hanem olyan, a-

melynek motivuma szubjektive is objektive rejtett. Az 

egyes emberi  tevékenységek fő "összetevői" az őket meg-

valósitó cselekvések. Oselekvésnek azt a folyamatot ne-

vezzük, amely az anticipiált eredményre vonatkozó kép-

zetnek, vagyis egy tudatos célnak van alárendelve.  Á.  

hogyan a motivum fogalma a tevékenység fogalmával U-

gyanigy  a cél fogalma a oselekv4s fogalmival ill sno-

ros kölcsönhatásban. A szociális jelző k 4Atette tévkép-

zetek leggyakoribb és  történetileg  is a legmesszebbre 

visszanyúló változata a hiedelem, hogy a szociálpszi-

chológia valamiképpen a  társadalom pszichológiája, nem 

pedig a társadalomban ennek következtében különböző 

csoportokban, közösségekben - 618 és tevékenykedő e-

gyéné. A szociális jelző itt a társadalomnak mint szub-

jektunnak a szinonimája lesz.  Ennélfogva  a szociálpszi-

chológia abban  látszik különbözni a  pszichológiai kuta-

tás tads  ágaitól, hogy szubjektuma valaminő kollektiv 
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szubjektum / tömeg, csoport, nép,  réteg, osztály, 

társadalom ./ Ebben az esetben szubjektuma a mun-

kabrigád. 

A mai szociálpszichológia az emlitett társadalmi kép-

ződményeket, illetve folyamatokat bizonyos esetben az 

egyéni viselkedés sajátos, dinamikus helyzeti felté-

teleiként szemléli. Máskor pedig  Úgy tekinti őket, 

mint a szociális kategorizáció is Unkategorizáció 

támpontjait és vonatkozási kereteit, melyek azáltal 

az éntudat és az azonosságtudat /identitás/ felépité.. 

séhez is alapul és anyagul szolgálnák. 

E tudomány központi problémája az ember mint társas 

lény, illetve e tény genetikus ós aktuális viselkedés-

szabályozó hatdsai. Ilyenformán elsősorban a közvetlen 

és / vagy a  társadalmi objektivációk is szimbolizáció 

révén közvetitett személyes kapcsolatok is kölcsönha-

tások pszichikus előfeltételeit, mechanizmusait is kö-

vetkezményeit, valamint az emberi  társulások / és bennük 

résztvevő egyének / pszichikus jelenségeit vizsgálja. 

Szociálpszichológiai vizsgálódásra a dinamizmus, a vo-

natkozások, a pszichikus jelenségek szintere a  szociá-

lis kategorizáció 48 Unkategorizáció és számos más fak-

tor  benne realizálódó Ike miatt különösen alkalmas ta-

nulóink esetében. Ehhez járul még, hogy ezek a munkatárw 

sulások, tudatosságuk mellett  önkéntesek, tehát a  társu-

lásban megnyilvánuló pszichikus mechanizmusok  361 dtte- 
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kinthetők, s a helyzeti nehézségeken és akadályokon 

till könnyen vizsgálhatók. A2 ember  társadalmi létező-

sének nem kevésbé alapvető ténye, hogy tudatosan ős 

szabadan társuló, társulásait az  élmény szintján le-

képező ős tudatosan együttmilködő / kooperáló/ lény. 

Az ember egyedUlálló sajátossága, hogy társulásait ős 

együttmüködését szimbolikus formák ós  objektivációk 

/ a jelen nem lévő  másikat,  a csoportot, a társadalmat 

képviselő értékek, normák,  szabályok, stb*/ által sza-

bályozza, s céljait ezek révén sokszorosan és banyo-

lultan közvetitettekké, időben többé vagy kevésbé mesz-

sze  elhalasztottakká  tudja tenni. Ebből a kitUntetett 

tényből ered a munkához való viszony jelentéstana, eb-

ből vezethető is tudomAnyos rendeltetése. A szociál-

pszichológiai tények paradoxona ugyanis éppen az, hogy 

sehol  máshol  nem találhatók, sehol máshol nem vizsgál-

hatók, mint az egyéni pszichikumban, az egyéni visel-

kedésben, de közvetlenül mégsem vezethetők is belőlük. 

E vizsgálat is mint a termelés egy igen érzékeny fak-

tora szemlélő ős elemző tevékenység, törekszik arra, 

hogy a vizsgálat során szerzett ismeretei, megállapi- 

tásai, következtetései, a vizsgált szervezet javára ozol-

gáljanak,  eredményeit nehagyják eigyelmen kivtil.  Ennek 

oka az a meggyőződés, hogy a vizsgálat megállapitásai-

nak figyelembe vételével nemcsak a termelő tevékenység 
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fokozódását segiti elő, hanem igen  jelentős hatása van 

a  munkát végző ember személyiségfejlődérAre is. A spe-

cifikusan emberi pszichikus tükrözési forma, a tudat a 

munkafolyamatban, a közvetlen termelőtevékenységben a-

lakul ki. Ilyenformán a munka  már  a kezdet kezdetén  dön-

tő tényezőként lép fel és ezzel együtt az emberek lel-

ki s  pszichikus fejlődésének megtestesitőjeként is. A 

szellemi és fizikai munka kettészakitása pszichikai 

telemben Uressé tette a fizikai munkát és ez úgy tükrö-

ződött a lélektanban, hogy ez figyelmen kival hagyta a 

szellemi  munka és a társadalmi termelés közötti belső 

kapcsolatot A munka alapvető formáját, az anyagi érté-

kek termelését kizárólag az emberrel meglevő külsődle-

ges kapcsolatainak nézőpontjából vették szemügyre. Az 

anyagi, technikai törvények által szabályozott termeld-

si folyamatokban részt vevő embert csupán arról az e-

gyetlen oldaláról szemlélték, amennyiben munkatevékenyr 

ségében  alárendelte  magát ezeknek a törvényeknek. Ezért 

a mat század Uégéig a pszichológia egyáltalán nem ta-

nulm6nyozta az embert, mint az anyagi termelés szubjek-

tumát. Bar a ma még jelentős számú nehéz fizika munkák 

köre valóban csökkenő  tendenciát mutat, a folyamat a-

zonban objektiv okok miatt nem túlzottan gyors. Ezzel 

a munkatipussal tehát a jövőben is feltétlenül foglal-

kozni kell. Még szinte e teljes gépesités  után  is adód.. 



-73- 

hatnak nehéz fizikai munka jells& tevékenységek. 

Sajátos problémát jelent itt, hogy az ilyen fela-

datok nehéz fizikai munkához nem szokott munkások. 

nak kell majd megoldaniok. 

Még rosszabb a helyzet a statikus igénybevétellel 

kapcsolatban. A statikus megterhelést okozó munkakö-

rök száma napjainkban nem hogy csökkenne, ellenkem 

zőleg növekszik. A növekedls részben az ipari fej-

lődés következménye 	Bár a fizikai munkán benl  

várhatóan eltolódnak az  arányok / a nehéz fizikai mun-

ka arányának lassú csökkenésével /, a fizikai munka 

egészének jelentősége még hosszú ideig megmarad. 

Ez az bitőiparban különösen érvényes, mert a nagy. 

fokú gépesitis ugyan megszabaditotta az embert sok-

file nehéz fizikai munkától, de a megmaradt munkák 

szintén igen nehezek. 

Elvileg az igaz, hogy a "szocializmus épitése igény-

li a termelés humanizálása " elvének egyre erőtelje-

sebb érvényesitését. A munkapszichológia kit irány-

ban . az optimalizálás és humanizálás m tudja segite-

ni a  termelés szinvonalának, a munka hatékonyságának 

növelését. 

A jelenlegi technika és technológia feltételei között  

a ternelis hatékonyságát már nem müszaki megoldásokkal  
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hanem a dolgozó ember aktivitásának  fejlesztésével  

lehet növelni.  

A munkalélektan hozzájárulhat a termelés  szervezés'-

nek és irányitásának fejlesztéséhez is, a mindennapok 

gyakorlata azonban ettől eltér. 

Nincs tisztázva a munkapszichológia  tevékenység és a 

munkalélektani laboratórium helye és szerepe a vállala-

ti  hierarchiában..  A termelés irányitói  közül még kevesen 

igénylik a pszichológia ismeretdinek felhasználását: A 

munkalélektani kutatás és gyakorlat egész eddigi fejlő-

dése sokkal erősebben szubjektiv szándékok eredménye, 

sem mint a  gazdasági életben történő szükségszerü al-

kalmazás Cs érvényesülés  következménye. 

E vizsgálat azonban arra törekszik hogy hangsúlyt ad-

jak a munkatevékenység  erőteljes  személvis6gfel1eszt6 

hatásának.  Az emberi személyiség  reális  alapjai nem a 

genetikai programban, nem természeti adottságaiban go 

hajlamaibanv s  még  csak nem is as általa megszerzett, 

többek között szakmai jártasságokban, ismeretekben és 

készségekben rejlik, hanem azon tevékenységek rendsze-

rében,  amelyeket  ezek az ismeretek és készségek reali-

zálnak. A,személyiség, röviden szólva, halmazat /agg-

regátum/ egy másik halmazaton olyan struktúra, 

amely egy  másik terjedelmesebb struktúrán belül foglal 

helyet, és annak  részét képezi. 
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Mindannyiunknak szükségünk van azonban arra, hogy 

figyeljük 40 felismerjük a kétféle struktúra irint-

kezési  pontjait  és kölcsönös fUg3őségi viszonyát. 

A munka során ugyanis a munka eredményességének si-

kerélménye csak az egyik személyiségépitő hatás. A 

másik a csoport tagjainak jelenlétében, hatásában, 

illetőleg a rájuk tett hatdxban rejlő siker élménye. 

Valójában az történik, hogy a másik személy körül 

egyfajta "kognitiv" örvény alakul ki. Ki az illető, 

mit csinál itt, milyen viszonyban ill velem ? A köros 

nyező világ többé már nem az enyém. Nem folytatom a 

magam dolgát addig, amig nem jelöltem ki környezetem-

ben a másik személy helyét epo A  környezetünkben  16- 

vő dolgok között általában a személyeknek van legerő-

sebb felhiv6 ereje ,  összehasonlitás és elemzés végett 

minden  további  nélkül ki lehet dolgozni a  személyi-

ség bizonyos "finom" tulajdonságainak relativ kvanti-

tatív meghatározását / tehetség, ismeretek omélysége, 

érdeklődés iránya és kiterjedése,,alkot6 fantézia, é-

les elme, szervezettség, fegyelmezettség stb./ Ennek 

egyik legegyszertibb módja, ha megillapitjuk, mekkora 

intenzitással szerepel az illető tulajdonság. A meny. ,  

nyiséci értékelés módszerit fel lehet használni mind 

önértékelésre, mind a személyiségek kölcsönös értékelé-

sére. E mérési adatok bizonyos stabilitással rendelkez- 
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nek, mozgásuk mögött pedig  reális vélemény és vi» 

szonyváltozások húzódnak meg. Az értékeléseket mind 

az  állapot  elemzésére, mind a folyamatok,  változá-

sok elemzésére felhasználhatjuk. Emellett a minőségi 

értékitéleteket is felhasználhatjuk, mind a  tulaj-

donságoknak csoportokban való egyesitésekor, mind ak-

kor, amikor jellemezni akarjuk valakinél ennek vagy 

annak a tulajdonságnak az intenzitásit. A személyi-

ség másik megközelitése az embeA tárgyi  tevékeny- 

ség belső struktúrájdnak, közvetitésének és a pszichi-

kus visszatükrőzés által szUlt formáinak az elemzését 

tekinti a személyiség-tanulmányozás alapjának. Ez a 

megközelitós teszi lehetővé, hogy feleletet találjunk 

a személyiség állandóságának miértjére, továbbá arra 

is fényt dent, hogy mi tartozik bele 6s mi nem - 

az ember mint személyiség jellemzésébe. A megoldás 

abból indul ki, hogy az emberi személyiség reális am. 

lapja azoknak a ténylegeren realizálódó társadalmi vi-

szonyoknak az  összessége,  amelyek megvalósulásának as 

ember tevékenysége is része. Pontosabban as ember sok. 

féle tevékenységének összességében megy végbe a szemé-

lYiség formálódása. 

Szakmunkistanulóink munkához való viszonyát számos kö-

rtilmény is  pszichés feltétel alakitja egyidejüleg. Az 

előzőekben  as interakeió  és interperszonális viszony- 
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rendszerbe ágyaztuk a munkatevékenység személyiség-

formáló lehetőségeit, a következőkben az épitőipari 

szakma pályaprofiljának néhány sajátosságát vizsgál-

juk meg a  abból  a szempontból, hogy hogyan hat a mun-

katev6kenységb61 adódó értékelő orientéciőkra.  

A pályaprofil arra ad választ, hogyan tartalmazza az 

épitőipari pálya általános leiyását. Ezen  belül  fog-

lalkozik a munka anyagával, tárgyával, a munkaerkölcs-

csel, a jellemző munkamóddal, a  mozgásossággal,  a mun-

kavégzésre jellemző helyi adottságokkal, egészségügyi 

jellemzőkkel, a munkaártalmakkal, valamint a pszichés 

igénybevétel jellemzőivel és ezt követően kitér a  ta-

nulók képzési, alkalmazási feltételeinek rövid ismer-

tetésére is. A felsorolt összetevők mindegyike sze-

repet kap a munkához való viszony alakulásában. 

Az épitőipari tevékenységet tehát mint egy feladat 

megoldására iránjuló cselekvést kell tanulmányoznunk. 

Közhelyszerii megillapitás szerint a minka során fel-

használt  anyagok nagymértékben jellemzik a munkatevé-

kenységet. Jelentőségük azonban az érzelmekben fogal-

mazódnak  újra,  amelyek a munkavégző emberben jönnek 

létrd. Végső soron a felhasznált munkaanyag jelentő-

sen determinálja a munkacselekvést. Tanulőink tudják, 

hogy az eredményes munkavégzés nélkülözhetetlen eleme 

a munkaeszköz. A munka anyaga és megmunkálő eszköze egy.. 



befonódik és a  végzett cselekvés elemi szakmai fel-

tételévé válik. A hozzájuk való viszony sajátos  mun-

kaviszony, 

A mozgásigény is eltérő szerepet forma a fenti ti-

szonyok alakulására. Az egyszerü és összetett mozgá-

sok számos jól begyakorolt elemi mtiveletből vagy a-

zok  ambivalens megnyilvánulásából áll. 

Ezen utóbbi mozzanat érinti az  optimális  vagy kriti-

kus munkatemp6 határainak  belátását, megtanulását  is. 

A munkavégzés gépesitettségi foka pedig fokozza az in-

tellektuális mozgások szerveződésit is, s nem egy e- 

setben korlátozza a mechanikai jellegü munkamozgások 

optimális megvalósitását. 

A munkatevékenység  külső is belső feltételei is sajá-

tosan alakulnak ebben az ipartlean. 

A  külső feltételek  szélsőségesen változóak lehetnek, a 

belsők bizonyos technológiai  feltételek betart4sához 

vannak kötve, tehát viszonylag  korlátozottak.  Ha csak 

a térbeli szintek szélsőségeit vesszük figyelembe,már 

akkor  is érzékelhetjük, hogy az egészségügyi megfele- 

lés / mélység, fóbia hiánya / mellett megjelenik a hely-

változtatás módjának megváltozása, a munkavégzés pontos-

sági követelményinek módosulása vagy a munkavégzés köv-

beni testtartás szüksigszeril  megváltoztatása és igy to-

vább. 
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A  munkahely és amunkatevékenység együttes értelem. 

ben hatása tehát  korlátozza,  mintegy "fegyelmezi " 

a munkavégzés egészét.  Erre  a komplex hatásra figyel-

nünk kell, amikor részleteiben elemezzük e folyamat 

végső eredményeiben jelentkező  munkához  való kedve-

ző vagy kedvezőtlen beillitódist, mint értékelő  vi  

azonyulást. Ez azért is fontos, mert a tanuló teljes 

személyisége nyilvánul meg a munkavégzés folyamatába. 

Itélete is egész személyiségéből fakad. A beállitó-

dásban egyidejtileg kap helyet a munka  iránti érdek-

lődős is meg a  speciális beállitódás is. A legtöbb 

értékelő viszonyulás tehát összehasonlitisból ered, 

annak eredményeként jelenik mea t  tehát: következmény. 

A szakma eleajátitását az egészre jellemző értelmi 

képességek megpyilvánulásaként  is kezelhetjük. 

A képzési feltételek ebben éppügy érvényre jutnak, 

mint a tényleges képességek. Az értelmi  felfogás  e-. 

gyénre jellemző szintje meghatározza, hogy a tanuló 

a munkatevékenység kapcsán felmerUlő összefüggéseket 

a megoldandó feladat érdekében, hogyan alkalmazza, 

mint konkrét cselekvést. Ebből a szempontból előa. 

dódhatnak bonyolultnak tünő problémák gyors  felfogá-

sa, megértése, illetve bonyolultnak itélhető prob. 

lémák, amelyek nem igényelnek azonnali döntést, vagy 

éppen gyors, felületes  felfogással  is ellátható fe- 
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ladatok. Végül az is lehetséges t  hogy egyazerti uta-

sitások  alapján kell rövid ideit dolgozni. 

trzékelhető, bogy egymástól jelentősen eltérő 

mi müveletek vesznek részt a munkafolyamat egészében. 

Egyik vagy másik alternativa csak a müveletek egy bizo-

nyos részére vonatkozik és egyidejüleg ritkán fordul 

elő, hogy több értelmi tevékenység  elvégzésére irányuljon 

a pszichikum. Attól függően formálnak alapot a munká-

hoz  való  viszonya szubjektiv  alakulásában,  hogy a tanu-

16 melyik értelmi tevékenység végzése közben jut kelle. 

mes  érzelmi tónusba. 

Ugyanakkor az is igaz, hogy egyes képesség tartományok 

az épitőipari tevékenységben éppoly fontosak, mint más 

foglalkozások esetében. 

Általinos követelmény, a szociabilitás képessége a kid. 

zösségi munka  iránti  érzék, 6s a fegyelmezettség  meg-

nyilvánulása  a munkatevékenységben. A munka hatékony-

sága szempontjából itélve mag a felvetett kérdést, meg 

kell állapitanunk, hogy nem nélkülözhető  követelmény  a 

kezdeményező képesség, a  körültekintés, előrelátó és 

szervezőkészség. Tanulóink számos tapasztalatot szerez. 

nek e téren, mig szakmunkásképzésben vesznek részt. 

A fenti követelményeknek megfelelés  nemcsak  külső, de 

egyben szükséges személyes belső feltétele is a ked= 

vezó 6rtékorintál6dásnak. 
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Sajátos helyet foglal el az erkölcsi követelminyekre  tör= 

tinő beá11it6dás követelminye a munkához val6 viszony spe-

ciális formálódásában. 

A munkavégzés evedményessige jelentős mirtékben függvénye 

a személyiségtulajdonságoknak, amelyek önmagukban meghatd-

rozzáka , tanuld valamennyi tevikenységének tár 'sadalmi hasz-

nosságát. Ezeket Usszefoglalőan jellembulsjdonságoknak  ne  
vezzük. 

A jellemtulajdonságokkal függ össze as erkölcsi magatartis 

alakulása, mint értékelhető rendszertényező abban a folya-

matban, amelyben a tanul6 elsajátitja, kimutatja, hogY menY** • 

nyire érez felelősséget mások munkájdirt, mások munka közbe- 

biztonságáért, mennyire  képes felelősséget vállalni a 

munkahelyen az  anyagi javakért, saját munkájáért és mennyi-

re érez felelősséget a munkahellyel szemben, a "gyártmánydrt 

ós a közösségért" a 36 hirnévárt, stb. Sajátos tartalmi 

pszichikus követelményről van itt sző, mely tágabb  értelem.. .  

ben minden munkavégzés társadalmi hasznosságát meghatározza, 

szükebb  értelemben azonban konkrét követelményként foglalha-

t' Ussze, amelyet nem biztos, hogy minden fiatal toned tuo. 

datosan  képes  teljesitezi. 

Az erkölcsi magtartás  követelménye  alatt értékeljük általá-

ban a tanulők munkához valő viszonyit meghatároz6  személyi-

ségtényezőket, 'igy  is mint pályakövetelményeket és limey is 

mint neveléSi kftelmányeknek vald valamilyen szintti megfe10.1 ,  

list, 
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Sok foglalkozást lehet magas szintü erkülcsi tudat igényé-

vel jellemezni, de ez nem jelenti  azt  o  hogy a hivatistudat 

hiánya akvetlentil társadalomellenes. Sok foglalkozás azon-

ban a tevikenység lényeginél fogva nem türi az erkalesi la-

zaságot, illetőleg a személyiségtulajdonságok tekintetóben 

olsősorbanminőségi jellemzőkkel meghatározhatő magas köve.$ 

telményeket  támaszt.  Ezen a ponton a motiváciés sturktdra 

dip2m4k43a  kap kitUntetett funkciót. A notivációs stliuktdra 

ebben az értelemben a kritikus "értékek" drtelmezési kere. 

t'v' lip elő. 

A munkához füződőviszony alakulásakor tehát arra is tekin-

tettel kell lennUnk, hogyt 

a./ hogyan érvényesül a  munkatanulás folyamatában a motivi-

aids sZerkezet minőségi JellemzőJes 

b./ hogyan rangsorolódnak a cselekvésre serkentőmotivumokt 

c./ hogyan formálódik a szakmunka tanulásának évei alatt a 

teljesitménynotiváció, és szakmai érdeklőd6s4 

d./ hogyan Imp Jelentőséget a szakmai mivosség Untudata, a 

munkavégzéshez értés képzete. 

A revid áttekintésből is látható, hogy a pszichés tényezők 

egész rendszere vesz részt a munkához való viszony alakulá-

sinak folyamatában. Ebben a folyamatban 68 eredményben, min-

den külső és belső tényező kölcsikasen feltételezi ós mük8d-

tati egymást. 
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11/2 A munkához való viszony értékorientációs 'ellemzői 

Iffielőtt elemeznink az épitőipari tanulók 	ához való 

viszonyát, célszerUnek látszik a munka folgamának /kUlső 

is belső meghatározóinak/ ismétlő áttekintése, mert az 

ebből fakadó nevelósi követelmények sem  határozhatók  meg 

e nélkUl. 

A teljessóg iginye nélkUl néhény  meghatározás: 

1./ 

 

"A munka az emberek célszerU tevékenysége, amelymek 

tartalma a természeti és társadalmi erns meghóditása, 

elsajátitása az ember történelmileg kialakult szUkség-

leteinek kielégitésére. e 

/Filőzőfial Kislexikon, Kossuth Könyvkiadéo Bp., 1973./ 

2./ !. A munka olyan folyamat, amelyben az ember önmagát, 

oiljalt, képességeit, szUkségleteit tárgYiaeitJa, s 

ugyanakkor a temészet erőit  önmagába fogadja  ű3 kész, 

ség, 44 ismeret„ 44 lényegi erők formájában. A, munka. 

tevékenység termékei kUlső tárgyivá válásának ás a 

munkatevékwitig belső hatásai alanyivd válásának ezen 

meohanizmusát a kommunizmus ova fog változtatni, mert 

eZ  nem más,  mint az ember anyagozerefolyamati a term6- 

szetben. A változás ennek az anyagcserefolyamatnak a 

lényegében lesz, amennyiben e folyamat megezUnik az el- 

idegenedés uralma altt illó folyamat lanai." Or.Somogyi 

Zoltan: A. munkához való szocialista viszony erkölcsi 

követelménye. A marxista etika alapjai. OBI 1966.56.0./ 
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3.1." A munka az egyint és a_társadalmat fenntartó erő .i.° 

munkában történő Unmegvaldsitás az  emberi lényegi erők 

legkövetkezetesebb mayilvánulását jelenti..."; a munka 

az, amely az egyént leginkább beleforrasztja a közösség-

be..." /Marx / 

A, munkamegosztás fejlődésinek történetéből tudjuk / és ezt 

tudják a ezakmunkástanulók is/, bogy a munka a  társadalom  

fejlődésének bizonyos fokán " szellemi 0  és ",fizikai * rész-

re tagolódott .  A termelés fejlődésének  bizonyos fokán szlik-

ségszerti volt, hogy az embereknek két csoportja alakult ki: 

az egyik kizárólag az anyagi Java]; termelésével foglalkozott, 

a másik csoport osak a termelési folyamat tervezésében gs i-

rányitásában vett részt, illetve más szellemi  tevékenységet 

végzett. A "  tisztán * testi és " tisztán " szellemi munkát 

végzők csoportjának kialakulása akkor jelentkezett, amikor 

termelés  is általában az emberi munka nagymértékben kezdett 

specializálódni. 

Az előzőekben szóltunk arról, hogy az épitőipari szakmunkás-

képzésnek melyek ma a fő célkitilzésel. A célok elérése, az 

egyre gyorsul6 technikai  haladás,  a kor követelminyei megvál-

toztatiék. illetve megváltoztatták a munka jellegét, illetve 

azokat a követelményeket, amelyeket a munka az emberekkel 

szemben általában, de a szakmunkástanulókkal szemben 

lisan támaszt. Az embernek, s igy  a  szakmunkástanulónak 

egyre  inkább az a dolga, hogy szervezze a munkát, kezelje, 



irányitsa a gépet, stb., nem pedig az, hogy egyszerUen 

bizonyos fizikai munkaaktusokat  hajtson végre. Azaat 

létrejöttek, illetve folyamatosan  létrejönnek  a feltéte-

lek ahhoz, hogy kikaszöbölhessak a fizikai is szellemi 

munkaközi3tti alapvető kalönbségeket. A  termelőmunka 

zikai jellegamarad, de egyre közelebb keral a szellemi 

munkához, magába 4piti annak elemeit. 

A mi viszonyaink között ;  tehát  nemcsak  alaposabb maszaki 

szakképzettséget kell megkivénnunk a tanulóktól / a mum. 

kástől4 hanem mélyebb Alta/dittos munkakulttirát is. 

Webb  mértékben ic.0 regkivánnunk a tartós  figyelmet,  mg"' 

figyelőképessiget, kombinativ képességet.  Elvárjuk  a jó 

szakmunkástől, hogy ktilenbilző jelzések alapján gyorsan tud. 

jalttekinteni a termelési folyamatok menetét, s fel tudja 

használni a kapott információkat a termelési folyamatban 

való beavatkozásra. Többet kell tőle megkivinnunk a fele. 

lősegg6rzet, a gyakorlat, a fegyelmezettség„ a pontosság, 

az  önuralom,  az Önellenőrzés és más akarati tulajdonságok 

terén is. 

Az  elmondottakból következik, bogy az iskolai  oktatásnak 

Altalában, de a szoleminkáskipzésnek kalönösen  olyan munka-

ra kell előkészitenis a fiatalokat, amelyben dj alavOme. 

gyestil djra a munkának  egymástól történetileg szétvált két 

formája; a  szellemi  ós a fizikai munka. A képzés fő  irányá-

ban tehát  a széles  általános mtivetlsiget / a tudemányoa 
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alapismereteket/ a azakeiveltséggel kell egyesitenUnk, illet. 

ve telitenUnk. MegitélésUnk szerint a magyar  szakmunkásképzés  

jelenleg megvalósitja a tanulásnak  és  a  munkának  ezt az egye-

sitését, csak  sajnos viszonylag alacsony fokon. Maga az a tény, 

hogy tanulóink majdan gépekkel, automatizált  termelésben  fog* 

nak dolgozni,  még  nem jelenti azt, bogy a kétkezi munka  elvesz-

tette  fontos  szerepét  a képzésUnkben. A tanulóknak jdrtassdm 

gokat, készségeket kell ezereznift, hogy később megtanulhaa. 

ea a  bonyolultabb technikai berendezések kezelését is. Ns. 

gyon  fontos ezért, hogy lélektanilag is megalapozzuk a munkás. 

ra :level's rendszerét, amely  nálunk  most kialakulóban van. 

Térjünk vissza még egyszer arra a kérdésre, hogy milyen vela

tiv különbség van a fizikai ős szellemi munka között, illető- 

leg a kétféle  tevékenység után észlelhető fáradtság két raj. 

tája  közötto 

Ad A szellemi munka szorosabb 6s közvetlenebb kapcsolatban 

V= a  központi idegrendszer  tevékenységével, tahát az 

idegtevékenységgel* Igaz ugyan, hogy az izommunkát /figs 

zikal munkdt/ is a központi idegrendszer irányitja, de 

ebbe a  tevékenységbe még más szervek és szervrendszerek 

tevékenysége is kapcsolódik, mig a  "tisztán" szellemi 

unkánál nincsenek ilyen jellegU közbUnső  elemek, s ha 

esetleg vannak is, nem döntő  mértékben.  ‚ szellemi te-

vékenység legmagasabb forma • mint pl: az iltaldnosi 

tött 450 kftvetett  megismerés folyamatai szinte 
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kizárólag.az emberi agy magasabbrendU terUleteinek fukkoio-

ralgst követelik meg., 

A fizikai és a szellemi tevékenyság közti kUlönbség össze.i. 

fUggiseben tanultuk: AZ emberi munka linyegében at integrált 

szervezet két alapvetőelene USszehangolt tevikenységének 

iodnAnyeképpen jab: lótre. 

Ezekt a./ at izomzat kémiai és fizikal alapja, melifUgget-

lea a, teNt többi szerveinek  állapotától 6s1 tevikenységétől 

avagy röviden és képleteseen szólva; a szervezet periféria. 

jának munkafolyamata t  és b./ an ideg.fiziológia1 inpulzusok 

képtődése a központi - idegrendszerben, mely a munkaakarat 

6s a mAnkához való kedv eredMAnyeképpen jelentkezik. Á kö z. 

ponti elemeknek  a perifériális elemekre való  hatása és e kort 

tő Bositangja datisszemilködése adja a. munka, a tevékanyseig 

lényegót és tipped ez a psziobefiziOlógiai alap tUkröződik 

minden emberi munka  realizálásában. 

Tehát,  ha pedagógiai tennivalóinkat  vesszük számba, feltét,  

lenUl.figyelembe - kell vennUnk t  hogy: 

a./ Szellemi munkáról akkor beezélUnk t  hogyha  a  központi 

degrendszer tevékenyage, az idegrendszer legmagasabb 

fUnkeióinak tevékenysége vaattilsdlyban t  a Perifériák 

jelentéktelen drintése mellett. 

b./ Testi, mar szóval fizikai  munkáról  akkor beszélUnkt, ha 

a központi idegrendszerből kiindulóan a periféria era 

hatásnak van kitéve és igy annak eredeti munkaképessége 
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/potenciAlja/ gyorsabb Me-Wm osökken. 

A munkavégzés eaergia felhasználósával jár együtt. Az emberi 

szervezetnek a tevókenységben való részvétele Altalinos vagy 

részleges fáradtsággal jór egyUtt.  Akár  szellemi, akár fizi-

kai fiimdtságről beszélUnk tudnunk kell, hogy annak 4 szerve. 

zetre való visszabatása lebet természetes /normilis/ vagy kó. 

Woe; lehet 4 begyakorlottsági fok szerint primer vagy szekun-

der, a tevékenység jellege szerint dinamikus vagy statikus, 

a kelső is belső mutatók szerint objektiv, illetve szubjektiv. 

kérdések a munkaegészségtan körébe tartoznak; jelzósUkre 

Csak  a feladatkijelölis miatt van szUkség. 

összegezve  megállapithatjuk, bogy a fizikai is szellea 

vikenység között lényegiban több közUs  vonás  van, mint a meg-

kUlönböztetőjegy; azaz a két tevékenység kölcsönösen ösz-

szefonódik. Civilizált  világunkban lassa, de feltartózta'tha. 

tatlanul eltUnnek a fizikai és a  szellemi  munka közötti kU. 

ltinbsigek. A, nebiz fizikai munka,  as izomtevikenyoÓg háttér-

be szorUl is a szellemi muhka lip előtirbe. 

Pedagógiai aspektusból  tehát  inkóbb beszélhetUnk túlnyomó. 

rószt szellemi és túlnyomóriSzt az emberi szervezet Altai' 

vigzett izomtevikenységről. 



se. 89 or. 

A vizsgálat célja. feladata. az  aikalmazott_vizsalg _ 

módszerek  

A munkára nevelés nagy területén belül több évig tartő 

elővizsgálatok 	egzakt módszerekkel elemezni kivún. 

tukt 

- a jelenlegi helyzetet az épitőlPari szakmunkásk6pz‘sben 

/bazai és a helyi tapasztalatdk/ 

elszakadva a normativ szemlélettől új, speciális dolgo. 

kat kivintunk regisztrilni, bizonyitani, illetve felvet. 

ni ; 

az 1982.  április 8-L MAP Allásfoglalis szellemében ada. 

tokon keresztül bizonyitani a teendők  sorát; 

psziohoUgial. pedagógiai 6s szociológiai adatokon keresz., 

tul megköeliteni a szakmunkástanulók 6letterveiből adódó 

oktatisi, képzési feladatokat; 

- a munkástovábbképzés zavarairól és egy lehetséges litjáről 

Való elképzelést kivánunk felvázolni; 

. a  tanulási kedvet előmozdité, illetve ébresztő ráhatásokat; 

. a  tanulás és munka motiváltsága közötti azonosságokat fa 

különbségeket; 

• munkahelyzetekben létrejövő  és pedaegiallag alkalmazhat6 

sikerdimenziókat"; 

milyen közeli és táUolabbi teendőink vannak; 

• nevelési hatdarendszertink fogyatékossigait és  eredménye- 

it; 



hogyan lehets6geakiválasztani azokat-a artikeket 6s 

elhatároz4sokat, ameIyek szerint a munkásemberek coo-

lekelni és 61ni szdnd4kozna1c; 

az  anyagias  szeml6lettől  as  6pitőipa2'i szakmunkiskipzis. 

ben; 

• milyen iadittatást kapnak a tanulók a munkds61et kUzU• 

b6n; 

- as  épitőipari szakmunkásképz6s 6s a tórsadalmi mObilizá* 

*LS probl6m4j6r61, 

Alkalmazott módszereks 

Beszaget6sekt 

tanulókkal /egy6n4 csoportos, osztály/ 

» aztilőkkel 

tanarokkal 

* int6zeti 6s vállalati szakoktatókkal 6s azakomberekkel 

termel6sir6nyit6 mavezetÓkkel 

2*1  Szóbeli 6e iriabeli v6lemin'yk6r6st 

tanulóktól: . . tanultisról a prodUktiv 6s inprodUktiv 

munkáról 

szülőktat  a gyermekeinkkel kapcsolatos pó2yavilrezt66 

si elk6pze2isekr81. 

3*1  Statisztikai adatok elemz66es 

. 1972.8244g; int6zeti 

megyei 	/ essik 6pitőipari/ 

országos 
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_ 
4./ Szakmunkásvizsga dolgozatok elemzése 

1972.82-ig 	kb: 20oo db 

5,1  Szakmunkásvizsga gyakorlati részének elemzése: 

-jelentések, ellenőrzések, látogatások alapján 

tanulók  észrevételei alapján. 

6i/ Kérdőives felmérés. Az 1982/83.as  tanévben  beis-

kolázott tanulót szüleivel. 

7.1  Bizisvállalati szooialista nEgyüttmilkUdési szerző. 

disek" vizsgálata tartalmi szemPontból. 

8./ A, kiképzett tanulók munkavállalásinak  vizsgálata, 

elemzése a Békés megyei  Állami Épitőipari Vállalat-

ni.  

III/1 liattAIM 

Az  értekezésben. igazolni /bizonyitani, illetve oifolni / 

kivinjuk az épitőipari szakmunkásképzésben jellemző, illet-

ve uralkodó azon értékorientációkat, melyek a tanuló szemé. 

lyiség pályaválasztását, viselkedését, tanulását, cseleke-

deteit, munkdhoz való viszonyinak egységét és célirányossá-

gat biztositják. Azaz melyek azok a "lokátorok", melyek az 

6pitőipari szPkmunkástanuló  értékválasztását az értéktar-

talom megiteLétét/ befolyásolják. 

Teltételezésünk szerint: 

1.1  Szoros kapcsolat, illetvy Usszefüggés van a szt1161*n.s. 

kolai végzettsége /foglalkozása/ és az épitapari tanu-

lók pályaválasztása IOWA% 
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/  Igazolható,  hogy az -ópitőipari szakmunkástanulők 

tervezett  /eredeti/ és lehetsÓges  továbbtanulása 

döntően visszahat a  tanulásra  ós a munkáranevelésre. 

3.1  Milyen kapcsolatba hozhatók a pályaválasztási indi. 

• tókok 6s a tanulással kapcsolatos órtókelőviszonyu. 

lások. 	hatása  iskolai hatás, egymásrahatás, 

kortirs-csoport hatása 

4.1  Milyen arányd az órdeklődós szerepe a kayszerhely-

zotben választott szakm4k megszerettotisóbez. 

5./ Bizonyitható, hogy  Jelentős  szerepe van az elmélet 

ós gyakorlat  koncentrációjának  az ismeretszerzéssel 

kapcsolatos órtókorientáló munkában. 

6./ Milyen fokd összefUggés tapasztalható a családi  hát-

ter,a szUlői  ház  szerepe ós a nevelők órtékorientd16 

Munkája között. 

7.1  A munkához való viszony, mint rtel  hogyan  orientál. 

ja a szakmunkistanuldkat. 

8./ Mayen összefilsg6s mutatkozik a tanulók iskolai magam 

tartása ós a  szülői  ház pozitiv, vagy negativ érték. 

rendet alakitó tevókenysóge között. 

111/2. ‚ 1Iyan v6lekednek az 6 itői ari szakmunkástanulók 

a munkáról 

AZ 1981/82.es.  tan6vben vógzett szemilyisógfelmiro 

mersVnk alapján, illetve annak anyagából gyitjtöttük ki 



az alábbi- tanuléi megállapitdsokat a munkával kapcsolato-

san: 

Mindenki dolgozzik  becsületesen. 

-44 Mindenki dolgozzik tisztességesen. 

Munkát azirt kell vágozni, bogy pénzt  kereshessünk. 

. Mindenki a munkája utdn rászesUljUn a megtermelt javakből. 

. Aki a kUzös munkában nem vesz részt, ne is rászesUljan a 

kfttisbŐl. 

- Aki nem  dolgozik  ne is egyik. /Ezt azokra értem, akik egisz. 

ságesek szellemileg, fizikailag és tudnának dolgozni./ 

. Az ember munkával 60  tudással 6ri el cáljdt. Ha k3teless6i.4 

geit teljesitette,  utána várhatja vágyai megvalósulását. 

. Minden ember a munkája minőságe ás mennYieáge  alapján 

ja meg a fizetist. 

e Aki nem dolgozik az ne szedhesse le mások munkdjának gys. 

mtilosét sem. 

Minden ember kötelesságe a munka. /A beny416 ember csak 

teher mis emberek vállán./ 

. Az ember azárt ember, mert tud dolgozni,  munkát végezni. 

• Mindenki dolgozzon. 

- A kommunizmus ápitésinek egyik ápitókUve a munkakerUlők 

felszámolása. 

. Minden ember  tudásához  is erejébez  mérten dolgozzon. 

. Csak azt tudjuk becsUlmi, ami latigUtt komoly emberi munka 

is erőfeszités van. 
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▪ MUnkAn  oak a  társadalom számára hasznos produktunakat 

16trehoz6 tevikenyságat órtjUk. 

- Aki  nem  dolgozik megórdemli a bUntet6st. 

- A.  munka az filet órtelme. 

• Aki  nem dolgozik, ne is egyók,  pusztuljon  el A term6- 

szetben is  igy  van, amely 6161iny nem keresi, kutatja a 

táplálókot, előbb-utóbb  elpusztul./ 

Az emberek nagy rósze munkával keresi kenyerót. Nem 

denki. 

* ,Csak annyit kapsz, amennyit adsz. 

* Aki laAm dolgozik*  az 15p,* csal, hazudik,  ilyen emberre 

nines szilksóge a  társadalomnak. 

szocializmusban mindenkinek dolgozmi kell, ha boldogulni 

akar. 

• Korunkban ós társadalmunkban  minden embernek törvinyszerU* 

en  dolgoznia kell. 

A mai korban munka nakill megant nem lehet;  ez  item vonat* 

kozik a  betegekre 6s a gyerekekre. 

. Ebben a társadalomban a naplopőknak nines jövője. 

- Oak annak jár a teritett asztal, aki  meg  is dolgozik ‚rte. 

A  fenti tanulói kijelentósekből egyirtelmilen látható, hogy a 

szakmunkástanulókban is tudatosult a munka órtókinek Jellege. 

ViSzonyuk a  munkához  majdnem be %-.osan pozitiv jelleed. Mt. 

ják, hogy a munka  meghatározott társadalmi viszonylatok hor.. 

dozója. Mindennapi 6lettikből 68 tapasztalataikból  tudják,  bog/ 



hogy nemcsak a muhkethozv hanem a munkdt vigző emberekbez, - 

szemilyekhez is viszonyulniuk kell. Követelik a munka pozim 

tiv rtelembe vett megvalósulását. A társadalmi együttilis 

is a boldogulás, stb. normájának fogják föl. 

A munkához veld viszony._ mint irtikorientáció 

Ismert hogy as ember mindenfajta tevékenysige.bizonyos ori-

ental támaszokkal Vezirlődik, ezekhez  igazodik, Azaz: egiei 

riszt a  tárgynak  a sajátosságalhoz, másriszt a  szituációkhoz. 

Az embernek a magataitása, viselkedise mindig felelet .  a sZt-

tuáciő bizonyos sajátosságaira.  Ra  as ember  helye  son emeli ki 

szituácil bizonyos oldalait, azokat  amelyek  a feladat  meg-

oldásához  fontosak, akkorhelyesen.tudja megállapitani a meg-

felelő algoritmust is gyorsan megkapja a feladat helyes Meg-

oldását. A szakmunkástanuldk oktatása, nevelise, kipzése ezer 

4s ezer alkalmat ad arra,. bogy kialakitsUnk a tanullkban egy 

Olyan  rendszerti amelynek segitsógivel a  tanulókat  tegtanit-

hatjuk . arra„ hogy  helyesen  orientaldjnak a szituációkban. -  

A munkához vall •ozitiv viazo 	illetve a munkára nevelis 

linyeginek vileminytink szerint ez a magva. . 

Sok  m.sok ivi tapasztalat alapján igazolódott, hogy as  ese-

tek  többsigiben /mint erre a pszichollgia is rámutat/ a  ta-

nulók  hibái nem abból erednek, bogy nem tudnak dolgozni,  ha-

nem  abból t  hogy nemkipesek a kapott feladatott 

a./  analizálni  

b./ MAUI  tudják  a feladat linyeges elemeit megragadni 

ca Hem tudják a tevikenysigUket helyesen megszervezni 



da imam tudják kiválasztani a  megfelelő  sorrendet 

namtudják a milveleti sorrendet Usszekaposolni. 

Ha .a tanuldknak ezt a képessógét kialakitjuk, akkor sokat 

tettUnk a nunkára nevelésért. 

Galperin is megállapitotta, hogy ennek a képességnek a ki. 

alak tása három 26 lépésben megy végbe az enbernél. 

Az e1s6 lépés az orientioiói tárgyi orientációs támaszek 440. 

laPján, amikor az ember tevékenysége a szituációk tárgyi  kas... 

vetlen jellemzőire támaszkodik. 

A  második lépésben a tárgyi orients:116 pontokat a nyelvi on.. 

entáló  pontok váltják tel  as embernél /tanuldnál/vatVis a 

tárgyakkal valő 'akorlati munkát a tárgyakat  jelentő szavak. 

kal végzett nyelvi siken folyó munka váltja ra. 

Weil a harmadik fokozatban ezeket a nyelvi sikon folyó tevé. 

kenységeket gondolati sikon folyó tevékenységek váltják fel. 

Olyan képekkel, képzetekkel, fogalmakkal /végzett fogalmakkal/ 
• 

amelyek a  tárgyakat jelképezik. 

Másként fogalmazva as ember gondolati készséghez gyakorlati 

tevékenység útján  jut el. A képzetekkelvald operálást, e tars.- 

Wit gyakorlati cselekvésnek a visszatUkrOzése, tulajdonkép-

peni eszmei sikra átvive, ahol tulajdanképpen ezek as eredeti 

gyakorlati  tevékenységek '  értelmi operációkkal váltódnak fel. 



111/3. Szakmunkástanulók meghatározott csoportlának 

vizsgálata a munkáról vallott elképzelistikra 

Felmirést végeztünk a 635. sz. Ipari Szakmunkásképző 

intizet / Békésesaba, Lenin u. 1-3. / első-, második 

is  harmadik  éves épitőipari  szakmunkástanulói  között, 

"Felmérő lap" /Kérdőiv/ segitségével. A vizsgálatban 

62 tanuló vett részt - 29 elsős, 16 másodikos és 17 

harmadikos tanuló. 

A kérdőiv az alábbi kérdéseket taxtalmazta:14/Lásd: 6. 

sz. melléklet / 

A. 2./ Mi befolyásolt leginkább a szakma választásá-

ban ? 

a./ a szülők kivánsága 

b./ érdeklődés a szakma  iránt  

c./ wen-go tanulmányi eredmény 

d./ a jó kereset lehetősége 

e./  választás  hiánya /valamit  választani  kellett/ 

f./ egyéb szempont, mi ez ? 

B. 3./ Hol hallottál car a szakmáról ? 

0. 4.1 Mit szeretnél munkád által elérni ? 

D. 5.1 Van-e kapcsolat a munka és a  jólét  között, ha igen, 

mi az a kapcsolat ? 

B. 6./  Véleményed  szerint mi volt a szerepe a munkának 

az emberiség  történetében  ? 

F. 	Véleményed  szerint van-e különbség a szellemi és 



a fizikai munka között is ha igen, miben látod 

a különbséget ? 

G. Milyen erkölcsi  tulajdonságok szükségesek a j6 

munkavégzéshez ? • 

H. A  munkavégzés során mi'számit erkölcsösnek is 

erkölcstelennek ? 

I. Hallottál-e már  a szocialista'munkaerkölcsről, 

ha igen, meg tudnád-e határozni mi az ? 

A kérdisekre adott tanulói válaszok  
mOsIreem•••••••••uNor•••■•■•meams•■■•••••mommlumr■■■•••• 

/  Lásd  a 	  sz. mellékleteket is. 

A. 

	

	Mi befolyásolt  leginkább  a szakma választásban ? 

A válaszoknál arra voltunk kiváncsiak, hogy mi- 

lyen inditékok alapján választották a tanulók 

szakmájukat. A vizsgálatba bevont 29 elsős, 16 

másodikos és 17 harmad éves épitőipari szakmunkás-

tanuló az  alábbiakat válaszolta: 

I. 	I/. 	III. 

éves tanuló /fő/ 

a./ szülők kivinsiga 	16 4 4 

b./ érdeklódés a szakma 	29 11 15 
iránt 

0./ gyenge tanulmányi 	7 5 3 
eredmény 

d./ a jó kereset lehetősége 	13 4 10 

0./  választás hiánya 	2 2 2 
/valamit választani kell/ 

f./ egyéb szempont, mi ez ? 	8 5 
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Mint a kérdésekre adott válaszokból kitünik, a ta.. 

nulók zöme több választ is megjelölt. 

Mit tükröznek a válaszok ? Azt, hogy a tanulók töbls-

sége saját elhatározásából került erre a pályára, a 

ebb61 adódik, hogy a szakma megszerettetése nem okoz-

hat nehézséget a szakoktatók számAra. 

A szakmaválasztás motivációjában jelentős szerepet 

játszik a tanulóknál a jó kereset lehetősége, s a szü-

lök kivánsága.. A  gyenge tanulmányi eredményre adott 

válaszokból kitUnik, hogy a tanulók általános iskolá -

ban elért érdemjegyei nem döntően befolyásolták a 

szakma választását. Meg kell jegyezni, hogy a tanu.. 

lók gyenge tanulmányi eredménynek vették a közepes 

átlagot, és - mint a jelentkezési lapokból kiderült 

- a tanulók zöme tartozott a gyenge tanulmAllyi erect.. 

ménytitanulók közé. 

Az e./ k6rd6sre adott alacsony számd válaszok azt i-

gazolják, hogy a szakmunkáspályára a tanulók döntő 

többsége céltudatosan készült, 

Az f./ kérdésre adott válaszoknál a tanulók azt je-

lölték meg, hogy eredetileg szobafestő- mázoló szak-

mára jelentkeztek, de mivel e szakmában évek óta túl-

jelentiezés van, igy választottak  más épitapari 

szakmát. 



B. 1401 hallottál mar a szakmáról ? 

A kérdésre adott válaszok V 

I. 	II. 	III. 
éves tanuló / fő / 

általános iskolában 	 6 	3 	8 

szillő, ismerős, testvér 	 19 	5 	15 

pályaválasztási könyv 	 1 	 1 

Uzemlátogatáson 	4 	- 	5 

kérdésekre a'másodives tanulók kb. egyharmada nem 

adott érdemleges választ. A tanulók válaszaiből ki- 

hogy at  általános iskolák pályára irányitó 

munkájának szerepe még nem érte el a kellő hatékonyságot, 

bar tapasztalható némi javulás. A szinők,  testvérek  

és ismerősök szakmalsorete szilesebb ezért a ta-

nulók döntő többségének volt fogalma a választott 

szakmáról. Sajnálatos, hogy a 62 tanuló köztil csak 

2 tanulónak a kezébe  került általános iskolás korá- 

ban "Pályaválasztási könYv" mely tartalmazza a to-

vábbtanulás lehetőségeit és azoknak a szakmáknak rö-

vid leirását, melyeket a tanulók Békés megyében 

laszthatnak.Atzemlátogatáson is elenyésző  számú ta-

nuló volt, amiből arra következtethettink, hogy az 

általános' iskolák 7. is 8. osztályos tanulói a pá-

lyaválasztás időszakában kevés üzemmel ismerkednek 

meg. 
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Meg kell jegyeznUnk hogy a békéscsabai  Üzemek, 

vállalatok pályaválasztási tevékenysége is még 

sok kivánnivalót hagy saga után. 

IntézetUnk is kb. 10-15 vállalattal,  Üzemmel  tart 

oktatási kapcsolatot, de jól mUködő pályaválasztá-

si tevékenységet csak 	Üzem és vállalat végez. 

C. Mit szeretnél munkád által elérni ? 

A kérdésre adott választ 

I. I/. III. 

éves tanuló /fő/ 

megbecsUlést elérni a munka 
által 

12 8 5 

Jó  szakmunkássá válni 17 5 10 

Jó anyagi körUlményt 3 2 

Az adott válaszok alapján két jelentőit körUlmény.,  

re figyelhetUnk fele A tanulók zöme  megbecsülést 

vár  a  társadalomtól  66 szeretne  Jó  szakmunkássá  

válni. Mint kitUnik, a jó anyagi körUlményt a ta-

nulók kis hányada jelölte meg, ami bizonyitja, hogy' 

nem az anyaglak döntöttek a szakmaválasztásban tbár 

a választott  pályán  a kereseti lehetőségek két- M..'  

rom éves munkavégzés után magasak lesznek. 

D. Van-e kapcsolat a munka és a jólét között, ha igen 

mi az a kapcsolat ? 

vsn kapcsolat 

nines kapcsolat 

nem  válaszolt 

	

I. 	II. 	III. 
éves tanuló 1267 

	

25 	10 	17 

	

1 	1 

	

3 	5 
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A kapcsolat igazi lényege még nem elég világos 

a megkérdezett tanulók előtt. Néhány érdekes meg-

jegyzős a tanulók válaszaiból: 

" Ha nem dolgozom, nincs jólét." 

" Ha dolgozunk, akkor a pénzünk és mindenünk meg.. 

•  van." 

" Aki 361 dolgozik annak nem lehet semmi hiánya." stb. 

Akadtak meggyondoltabb  válaszok  is, melyben a tanu-

lók a munka és a jólét közötti igazi kapcsolat 

nyegét  meglátták,  pl.: 

" A  termelés emelése együtt jai az iletezinvonal e-

melkedésével, a jólit fokozásával." 

" A becsületes munka jóléttel gr./0 

A  meggondoltabb válaszokon érződik, hogy a tanulók o. 

lyan  társadalomban nevelkednek, amwlyben a munka 'Mr-

sadalmi megbecsülésnek örvend és érzik, hogy munkájuk-

ra számit is a társadalom. 

E. VoilemAnyed szerint mi volt a'szerene a munkának az 

ember y 

E kérdés feltevésénél arra voltunk kivánosiak, bogy 

a tanulók  látják-e, és ha igen, miben  látják  a mun• 

' ka szerepét a  társadalom fejlődésében. 
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1. 	II. 	III. 
éves  tanulók  /f  ő/  

a fejlődés horta 10 5 5 

az emberré válást horta 14 2 10 

a jóVtet hozta 4 5 2 

nem  válaszolt  1 4 

A kérdésre adott válaszokból kUlUnböző módon, ha 

kiderUl, hogy a tanulók tUbbsége helyesen  látja  a 

munka szerepét a társadalom fejlődésében. 

P. Véleményed szerint  van-e  különbsén a szellemi ás a  

fizikai munka kftött, és ha van miben látod a MI.  

lUnbséget ? 
I. II. II/. 
éves tanulók /fő/ 

van kUlUnbség 	 13 	4 	12 

nines kUlUnbség 	 13 	7 	5 

nem válaszolt 	 3 	5 	- 

Néhány válaszban a kUlUnbség  meghatározása leegy-

szerUsödött. 

Pl.: " A szellemi  munkás tudásával, a  fizikai munkás 

pedig az erejével keresi meg fizetését" , 

" A szellemi munkás irodában végzik, a fizika munkát 

mUhelyben." 

A  válaszok  többségéből kiderUl, vannak már tanulók, a-

kik helyesen  látják  a kUlUnbség megszUnésének folyama-

tit. 
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P1.1 Nines különbség, melt mindkettőre egyformán 

szükség van," "A fizikai munkás szellemi munkát is 

végez.". stb, 

G. Milyen erkölcsi tulaldonságok szükségesek a Jó  

'mumkavégzéshez  

A megkérdezett tanulók közül 30 fő nem válaszolt 

a feltett kérdésre. A.  választ  adó tanulók többsége 

csak általános megfogalmazást használt. Pl.: N.. 

a munkát becsületesen kell végezni"; 

"  Szorgalmasság, segitőkészség". 

A fegyelmezettséget, pontosságot ás a társadaImi 

tulajdon Védelmit 3 tanuló jelölte meg, mint er6. 

kölcsi tulajdonságot. 

IL A munkavégzés során mi számit erkölosösnek és er44.  

kölcstelennek  

A megkérdezett tanulók közül 30 fő nem adott  választ. 

A válaszok 50 %-a erkölcsösnek a "becaletességet", 

50  %...a erkölcstelennek a "lógást" jelölte meg. 

I. Hallottil..e mar a szocialista munkaerkalosről. és  

ha igen. meg  tudnád-e  határozni mi az  

Az első és másod éves tanulók közül 25 fő nem hale. 

lott róla, de nem tudta megfogalmazni. 

- A harmadéves tanulók közill 15 fő hallott a szocia» 

lista munkaerkölcsről, de meghatározni pontosan nem 

tudták. 
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Kt fő  nem  válaszolt: 1 fő harmadikos tanuló vi-

laszat " A szocialista munkaerkölcs azt jelenti: 

a haza érdekében mindent megtenni a jobb megélhe.. 

aljából." 
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111/4. A  családi  környezet szerepe a tanulók szak-

munkássá válásának folyamatában.  

Minden gyakorló pedagógus tapasztalja, hogy az  okta-

tó  - nevelő munka hatikonysága nagymértékben fUgg at-

tól, hogy a tanulók mennyire tekintik szükségesnek' 

fontosnak  a veltik közölt ismeretanyagot, milyen  jelen-

tőséget  tulajdonitanak annak, hogyan értékelik azt. 

/Vat: Murányi  Mihály:  Az értékoriantdoiók fejlesztése, 

Tankönyvkiadó, Bp., 1974.1 

Ez  as  értékelő  magatartás, amelyben a választott szak-

ma iránti érdeklődés is kifejezésre jut a konkrét is-

kolai magatartás és tevékenység - munka fontos moti-

válójává Walk. 

A szakmunkásképző intézetekben gyakori probléma, hogy 

a tanulókban kevéssé sikerill kialakitani a tanulással, 

a tudással, a választott szakmával szemben pozitiv at. 

titildöket, azokat a müve,ődési  eszményeket,  amelyeknek 

létrejötte szinte nélkülözbetetlen feltétele minden to-

vábbi tanulási eredménynek. Általános tapasztalat, hogy 

a gyerekek az intézetbe történő beiratkozáskor igen 

keveset tudnak választott szakmájukról, illetve telje.. 

sen téves információkkal rendelkeznek. Fokozza a gon-

dokat as is, hogy nagyon sok tanulót nem tudnak felven-

ni az általa választott szpkmAra, sőt esetleg a máso- 
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dik helyen megjelöltre sem. Az "litirányitdan a beirat-

kozáskor történik, ahol a gyereknek néhány  perc  gon-

dolkodás, illetve szülővel történő gyors  tanácskozás  

után kell döntenie olyan fontos kérdigsben, amelyben 

hosszú évekre  meghatározhatja  életének  további alaku-

lását. Ilyen  esetekben különösen fontos eis nem köflYmi 

nyll feladat a tanulók értókorientildsa„ a szakma irán-

ti érdeklődés felkeltése, a tanulással és a gyakorla-

ti munkával kapcsolatos pozitiv értékelő viszonyulá-

sok kialakitása. 

Tapasztalatunk szerint e problémák megoldásában nagy 

szerepe van a szülői hAmak, a családi háttérnek is. 

/ Lásd.: 7; 7/01; 7/b; 7/0; 7/d. sz.  mellékleteket./  

Tanulóink többsége fizikai dolgozók gyermeke. Azon-

ban igen eltérő  szociális  és kultdrilis környezetből 

érkeznek, mis-más életszemlélettel, értékrenddel,be-

állitódással. Akad olyan tanuló, akiben igen fejlett 

szinten kialakult már a  tanulással,  a munkával, a 

mindennapi élet tevékenységeivel  kapcsolatos  pozitiv 

értékrend,  mig  másoknál  a társas együttlét és a visel-

kedés legelemibb szabályainak ismerete is hiányzik. 

Igy igen különböző az-az alap, amelyre a gyakorló  pe-

dagógus  oktató- nevelő munkájában épithet. 

Tanulóink körében végzett felmérések során igyekez-

tünk feltérképezni a  családi  háttérnek azokat a vo-

natkozásait e amelyek véleményünk szerint a tanulók  ér-

tékorientálásának alapjául szolgálhatnak. 
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Itt elsősorban  as  elmúlt évek tapasztalataiból in-

dultunk ki. Wleminyünk szerint összefüggés mutatkozik a 

tanulók  iskolai magatartása és a szUlói ház pozitiv 

vagy negativ grtékrendet alakitó tevékenysége között.  

E megillapitást a munkatársak azonos tapasztalata is 

igazolta. Ez az összefüggés természetesen igdn bonyo-

lult„,4ttételes és igen sok szUrőn keresztül jut ir-

vinyre, azonban valamennyire agis  közvonalazhat  6. 

Nam szüks6ges különösebben bizonygatni, hogy mennyire 

megkönnyiti a pedagógus munkáját, ha tanitványa olyan 

osaládi  otthonból. jött,  ahol a szülők szem6benérté-

ketelentabecsini Attu nkaolszü-ah 

lók szeretik választott szakmáJukat. hivatásukat és  

rendszeresen ellenőrzik a  gyerek iskolai előmenetelét. 

Sajnos igen sok olyan tanuló van, aki nem ilyen  csalá-

di  otthonból érkezik, akikre éppen emiatt a pedagógus-

nak fokozott figyelmet 40 erőfeszitést kell forditani. 

Vizsgálatunk egyik célja as is, hpgy információkat sze-

rezzünk arról a családi háttérről, amelyre - mint bá-

zisra •  támaszkodhatunk  a pedagógiai munka során. 

A disszertioióban nem vállalkozhattunk a tanulók érték-

orientációi fejlesztésének minden oldalú elemzésére, 

ezért  csupán  két főbb irányban végeztünk vizsgálódást. 

A tudás„ a müveltség értékjellegével és  as erkölcsi ér- 

tékekkel kapcsolatos attitüdformáló pedagógiai tevikeny= 



séghez kivántunk adatokat szolgáltatni, azórt,hogy 

e tevékenység hatékonyságát intézetUnkben fokozni 

tudjuk. A tesztlapok összeállitása során tehát e két 

főbb hitékorientálási irányra épitettünk, valamint 

igyekeztünk  információkat  szerezni a tanulók  iskolai 

magatartásának néhány jellegzetes vonásáról. A  vizs-

gálatot tesztlappal vigeztük. / Lásd. 1. sz. , mellék.. 

let ./ 

A kilelentéssorozat  

A feladatlap 45 kijelentést tartalmaz Minden  eset-

ben két alternativa közUl választhattak a gyerekek 

asszerint, hogy a kijelentés tartalma az adott tanu-

lóra nézve igaz.vagy sem . 
11•1111■•■■■•0111 

A kijelentések a következő témák köré csoportosultak: 

1./ A szakmaválasztás szempontjai. /1-6./ 

2.1 A szülők értékelő viszonyulása saját munkájukhoz. 

/ 715./ 

3./ A szülők érdeklődése as iskolai munka  iránt. 

/ 16-25./ 

4.1 A tanuló óra alatti magatartása, aktivitása. 

/ 26-45./ 

Néhány rövid észrevétel  as egyes kijelentéssoroza-

tokhoz. 

1.1  A  szakma  választás szempontAai  



A tudás értékjellegének -tudpositása mint fontos 

pedagógiai feladat szoros összefUggésben van a 

tanU16 pályaválasztási törekvéseinek összetevőivel. 

"Az a tanuló, akinél kimutatható, bogy pályaválasz-

tási terveiben, vágyaiban meghatározó szerepet ját-

szik agy bizonyos tudományig, vagy szakma iránti ir-

deklődés, felttlentl pozitiv'értékattitUddel visel-

tetik  az adott foglalkozás  ismeretanyaga  iránt. " 

/Murányi .M,  in. 34. old./ 

2 /A szillók értikelő viszonvulása saJát munkáJUkhoz 

Tapasztalatunk szerint a  családi  nevelőhatásokat  as 

is befolytisoljai hogy a sal& hogyan Viszonyulnak 

saját foglalkozásukhoz, eligedettekee munkájukkal, 

milyen  elvárásaik,  igényeik Vannak ezzel  kapcsolat,  

ban. Azt tapasztaltuk, hogy azok a tanulók, akik a 

szUlőiházból magukkal hozták a szakma presztizsét, 

akik a olklidi környezetben. tudást,  tanulást,  nun. 

kát tekintve eoZitiv  mintákat követhetnek, sokkal 

inkább készek a pedagógussal való egyatmilködésre, 

könnyebben megnyerhetők  as iskolai tevékenysig t  is 

a gyakorlati munka számára is, mint azok, akiknek csa-

ládja new tudta kialakitani ezeket a pozitivviszonyu-

lásokat, vagy éppenséggel mgAtiv attitildöket hagyott 
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k kibontakozni 6s meggyakeresedni._Xkijeletések-aasass-

ládi háttér ilyenfajta vonatkozásairől  igyekeznek k6.6 

pet alkotni. 

3,1 A szillők 6rdeklődése az iskolai munka iránt 

Abban az esetben, ha a csaldd nem törekszik a gyereket 

az iskola irányába pozitivan orientálni, s ugyanakkor 

a gyermek helyezte szubjektive kedvező a családban, 

tehát pls egy elkányeztetett egyk6n61, ski,lek a szülei 

burkoltan kilitásba helyezik, hogy kritikus helysetek-

ben közbelépnek 6rdek6ben, vagy olyan családokban, ahol 

as  iskolát "szUkséges rossznak" tekintik, a tanuló At. 

veheti sale/ attitUdj6t, 6s közömbösen vagy cinikusan 

fog reagálni az iskolai nevelóhatásokra. /V.U.:Murányi 

M.. im, ?Lad. / 

Erre utal a 18.szo kije1ent6s. 

A többi kijelentds segités6vel azt kivántukfeltárni, 

hogy as egyes  családokban  milyen rendszeressággel 6s 

milyen módon kisirik figyelemmel, illetve ellenőrzik a 

gyerek iskolai tev4kenység6t. 

4.1  A tanuló 6ra alatti magatartása. aktivitása 

családi ház ért6korientáló hatásain kivül a tanulók 

óra  alatti magatartására több tányező is  hatással  van. 

A, te1jess6g igénye n1kUl, ezek közUl nihány 16nyege-

set kiemelve, a kije1ent6sek as alábbiak szerint coos. 

portosithatók: 
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- _A tananyag érdekessége.  /26.,' 29. 9 - 39.,/-  

7,  A pedagógus  személye. /27., 3o., 33., 36:/ 

- Am  oktatás módszere s  szemléltető estkUzUk. /35. 940., 

41., 42./ 

• A  tanulók személyisége. /itt családi -  nevelőhatésok 

Ls érvényre juthatnak./ 'I 28.,31.,32.,34.,37.,38.,  

43., 44., 45.1  

A tesztlapon' a kijelentéseket szándékosan nem ebben a 

sorrendben kftöltilk, nehogy az egyhangúság mechanikus 

válaszadist sugalljon a gyerekeknek. 

A ktielentéssorozat adatainak  értékelése  

4.fisdt 14,2.sz 9  melléklet/ 

1./ Azért választottam  ezt a  szakmát,  mert szépnek és 

irdekesnek találtam. 

2.1 Stilleimtől sokat hallottam róla, hogy választott 

szakmámat könnYll 0134 Atitani, sokat lehet keresni. . 

3.1 Azért  választottam ezt a  szakmát,  mert nem kell 

sokat dolgozni is  mégis 01 meg lehet élni belőle,. 

.4 . / Azért  választottam ezt a szakmét mert sok a masze- 

kolLel lehetőség és a borravaló. 

5.1  Azért  választottam  ezt a  szakmát,  hogy szakmunkás- 

bizonyitványhoz jussak, igy nem kell  olyan nehéz 

munkát  végezni, mint egy segédmunkásnak. 

6./ Née szakmára  nem vettek  felt  csak ez a lehetőségem 

maradt. 



114 

A viiadzOk: azt mutatják, a fiuk payaválasztásában igen 

fontos tényező, hogy a szaimájukat szépnek és órdekesnek 

tartják. A gyerekeknek mintegy 95 %ma igennel válaszólt, 

az 1. kijelentésre. A fiuk payaválasztási inditékait az 

összegyüjtött adatok alapjánia következőképpen raggsorol-

hatjuki 

1./ Szakmai érdeklődós. /95,4 %  igen/ 

2./ könnytt elsajátitis,  36 keresti1i lehetőség /67,7 % 

igen / 

3.1  bizonyitványszerzés "  Tegyen  egy papiran 	" 

/38,5 % igen, 

4./ borraval6, riaszekolds lehetősége /36,9 % igen/ 

5.1  kevés  munka, jó kereset /32,3 % igen ./ 

6.1 mis lehetőség hiánya /20 % igen/ 

ősszegezve elmannatjuk, bogy felmérésUnk alapján nem  ked-

vezőtlen aa a lob,  amely  a szakmaválasztással kapcsolat-

ban elénk tárult. A gyerekek döntő többségén61/8o-99%/ 

vezető szempont a szakm0 érdeklődés, ós a legkevesebb a. 

zoknak a száma, akiknél az játszott szerepet, bogy a  szak. 

mában "nenikell sokat dolgozni, migis elég  361 meg  lehet 

élni belőle. "Nagyon fontos nevelési feladat, bogy foko-

zott gondot forditsunk azokra a tanulókra, kik azt vallot-

ták, bogy azért választották szakmájukat, mert  máshová  nem 

vették fel őket, s csak ez a lehetőségük maradt. 
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A szülők órt6kelő viszonyulása  saját  munk41ukhoz 

/ Wed: 	melléklet/ 

7.1  Édesapám nagyon szereti a szakmáját. 

8./ Édesapán szivesebben  Választott volna más szakma, de 

nem volt rá lehetőselge. 

Édesapám szivesen besza otthon munkájáról. 

10  .1  Édesapám nem  nagyon szerdsti munkáját, de tudja, hogy a 

családot  el kell tartani, azgrt dolgozik. 

11.1 Édesapim szakkanyvet is olvas 4s továbbkápzi magát. 

12./ esap mH,1 gyakran dolgozunk együtt otthon. 

13./  Édesapámmal  nagyon sokszor megbeszajük a szakmájával 

kapcsolatos problimAkat■  

14./  Édesanyám nagyon  szereti a szakmáját, szivesan besz61 

otthon a munkájáról. 

15.1 Édesanyám csak azgrt dolgozik, mart tudja, bogy kart)... 

setóre szüks6ges van a  családnak.  

A felmirgsbe bevont tanulók szüleinek többsige fizikai  dol-

gozó. Bigyelemre milt6, bogy a negativ jelens‘gekre többen 

válaszoltak igennel. A tanulók többs6gin4i a szülők szeretik 

munkájukat, EiZiVeSen besztílnek róla, e gyerkkkel gyakran 

dolgoznak együtt otthon /különösen az apákra árvinyes ez/, 

tahát a családok többsó6n61 a munka 6rtdket Aelent.  

Pal kell figyelnünk azonban arra, hogy e többsigg mellett 

viszonylag sok olyan tanul6 van, akinek családjában nincse-

nek együtt e pozitiv viszonyulások kialakitásához szüksiges 
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feltótelek. Ha  csak  arra gondolunk 'hogy p1; egyes osztd-

13ivkbaa , a szakmunkástanaók 3o4o fa-ának édesapja nem sze-

reti a foglaikozását , olégedetlen munkájával, /az anyáknál 

ez a szám w'mint'léttuk . magasabb /  már Snmagában is ne-- 

hizséget jelent, 6a ekkor még nem szóltunk azokról a sulyos-

bitó tényezőkrólt .amelyek esitetként ehhez.járUlnak. /lam-

pen.iletchd 6s alkoholizmus, rOssz  szociális,  kultűr'lie.  

helyzet. stb ./ 

.4_21.02.8k  érdeklődése az  iskolai munka  iránt 

itisd; 14.oz.  melléklet/ 

16.1 Otthon gyakran  mondogat  3úk a szUlóim, hogy tanuljak 

szorgalmasan, Mert az  hasznomra válik. 

17./ SzUleim gyakran érdeklődnek a tanolmAvi ' éredményem 

éamagatartásom trint. 

18./  Ra rossz jegyet viszek haza,:vagy . beirdst kapok az el- 

lenőrzőmbe,  szüleim áltaiában'nekem adnak igazat. 

19 /SzUleim otthon rendszereden ellenőrzik. bor'készUlök 

a tanitási órákra. 

20.1 A rossz jegyekért, vagy beiAsokirt  szüleim  általában 

engem tesznek felelősS6 6s 'a tanárnak adnik igazit. 

21./  Szüleim  gyakran érdeklődnek, hogy a gyakorlati öktaid- 

don it 'tanultunk és hol tartok  a'  szakma'elsajAtitásii. 

ban. 

22./ tdesapám/édesanyám/  már '  meglátogatott a'  tanmUehlyben 

is és oktatóimtól érdsklődött munkánk 
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23./ tdeaspdm /édesanyám/ az iskolában felkereste-osztd1Y- . 	_ 	_ 	_ 

főnökömet, tanáromat, hogy érdeklődjön tanulMányi e-

red7ényem irdnt, 

244 41talában  mindenről  beszámolok otthon, ami az iskow .  

lában.vagy a gyakorlaton történik. 

25./  Otthon  mindig elmondom szüleimnek, ha Valamilyen ta- 

nulmányi vagy magatartási problimim adódott  az  isko- 

1&b3n. 

A 16. kijelentésre a vizsgált tanulók mintegy 90 

igennel válaszolt,,  tehát  a családok döhtő többségébeft 

elbangzik ilyen vagy ehhez hasonló sztereotip mondat:  

"Tanulj  szorgalmasan, mart. az hasznodra walk. 

vamrs. 

" Magadnak 'tanulsz  I 14  

A 17. kijelentésre adottválaszok között viszont mar. 

némi eltérés tapasztalható. taPasztalatokből.dgY 

tünik„ hogyaire a gyerekek a spakmunkásképző intépe-

tekbe  kerülnek'  a szülők többsége beéri azzal, bogy 

érdeklődik az iskolai és ;gyakorlati. munka iránt,, leii . 	. 

mond a rendszeres  ellenőrzésről,  illetve a  pedagógus-

sal való rendszeres kapcdolattartásról. Nem szivesen 

jdrnak el a szülői értekezletekre..Ennek talán az. az 

oka,  hogy  a  szülők  többsége ugy gondolja, hogy a  gye-

rek már elég "felnőtt“ ahhoz, bogy felipmereje zajt 

érdekeit, és nines  szükség  a  rendszeres  ellenőrzésre. 



4 A. tanul6k 6r alatti 	tartása aktivitása 

/Lásd: 1-5.szs melléklet/ 

26,/ Azokon az 62.6km, amelyek lekötik érdeklódóseret, 

oda figyelek és fegyelmezetten viselkedem. 

27./ Azokon az 6rákon, ahol lazább a fegyelem, én is szi-

vesen  csatlakozom  azokhoz, akik beszélgetnek, nevet. 

gélnek. 

28./ 6rdk alatt szivesen beszélgetek padszomszédommal, ha 

a  tanár hátat fordit. 

29./ Az  órákon  gyakran nem figyelek oda, mert unalmas'szá-

momra snit tanulunk. 

30.1 Szigord tanár áráján nem merek beszélgetni, még akkor 

sem ha nem 4rdekel as  anyag, 

31.1 Az  Órákon odafigyelek mert szUleim  nem  tudnak segite- 

ni a tanulásban, igy könnyebb otthon egyedül tanulni, 

32.1 Szivesen osatlakozomnevetésetrmel a fegyelmezetlenke- 

dőkhözt  bár én magam nem szoktam ilyesmit kezdeményez- 

ni. 

33. 1 Van olyan tanárom, akit szivesaa  bosszantok  ahol csak 

lehet. 

34./  Az  Óra alatti fegyelmezetlenségben soha sem  Veszek 

riszt. 

35./ Szeretem as olyan  órákat, ahol and116an dolgozhatunk 

gs 36  munkánkat elismerik. 

36./ Kedvelt tanáraim 6ráin aktiv  vagyok  ós  gyakran  jelent-' 

kezem, mert szeretnék nekik örömet szerezni. 
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3744 tanitisi órákon-gyakranizegesik velem, hogy a toad-. 

rom  áltál  feltett kórdésekre tudnik felelni migsem 

iantkézem, mert nem bizom tudásomban.. 

38.1 A tanárom által feltett kérdésekraazért . nem jelentke-

zem, mert nem látom irtelmit t  hogy stapáljam magam. 

39.1 Egyes  tantárgyak tanulását szakmám elsajátitása szem. 

vontjából feleslegesnek -tartom, ezeken az órákon, ha 

lehet, missal foglalkozom. 

4o./ Leköti a figyelmemet az  órán,  ha mozgófilmet vetitenek. 

414 Killönösen felkelti irdeklődésemet, ha szakmai órákon 

olyasmit tanulunk, amivel a gyakorlatban találkoztam. 

42./ Szakelméleti órákon nagyon 36, ha tanárunk modellen, 

vagy eredeti munkadarabon bemutatja, amit a tankönyv.. 

ben osak képen láthatunk. 

43.1 Az  órákon hangos megjegyziseimmel szivesen keltek de-

raltsiget az osztályban. 

44.1 Időnkint belátom, hogy tillzás ahogyan egyes tanitdsi 

órákon viselkedem. 

45./ Elismeréssel tekintek arra a tanulótársamra, aki 

beköpéseivel még a tanárt is meg tudja nevetettni. 

A gyerekek döntő többsége /kb. 90 %-a/ következetesen dgy 

nyilatkozott, hogy azokon az órákon, amelyek lekötik a 

gyelmftodeigyel,  fegyelmezetten  viselkedik. 

Természetes azonban, hogy a tananyag nem mindenki szAmóva 

egyformán érdekes, s ez gyakran lehet a fegyelmezetlenség 

forrása. 
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A'gyerekek *eyes tantargyak tanulását -szakmájuk elsajátitása 

szempontjából feleslegesnek tartják, s e nizettiknek gyakran 

hangot is adnak. Olt A diakparlamentekea is./ 

Nem ritkán hangzik el ilyen, vagy ehhez hasonló moat: 

" Miért.kell pl. egy szobafestőnek nyelvtant tanulni 7" 

A. válaszokból kialakult kép megfelel a gyakorlati tapaezta-

latoknake az  óra alatti lazább  fegyelem "vonzza" az újabb 

fegyelmezetlenségeket. Kevesebb a kezdeményező, de a gyerekek 

3o-4o %-a csatlakozik. Azonban a tanulók 	%...a úgy nyi=i- 

lotkozik, hogy: "Jó hoc° kiboritani a tanárt." 

A 44. kijelentésnél sok tanuló önkritikuss "időnként belto. 

tom,  hogy tAlzás ahogyan az egyes órákon viselkedem." 

A tananyag érdekessége mellett természetesen nagy hatással 

van a ped'agus személye is a tanulók óra alatti magatarta.. 

sdra, aktivitására. A tanulók 6o %-anzilatkozott úgy, hogy 

szigorútanár órúján akkor sem mer beszélgetni, ha az anyag 

nem érdek21. 

Elgondolkodtató, hogy egyes osztályokban a tanulók döntő 

többsége azzal igazolja passzivitásit, hogynem•bizik 

86 tudásában, s ezért jelentkezik az urán. Valóban sok ilyen 

tanuld van, de azért túlzásnak kell tartanunk, how pl.: a 

Mayes tanulók között 8o1.83 % "szenved" llyan kóros önbisa.. 

lom hianyezan. A tapasztalat szerint inkább 'a lustaság és 

érdektelenség okozza a passzivitást. 



Ezt támaszthatja alá as a tény is, hogy két osztályban a 

tanulók 30..36 10-41,  igy nyilatkozott, hogy azért nem jelent-

kezik, mart nem látja értelmét, bogy stapálja magát. A ta-

nitási órikon alkalmazott eszközök és módszerek  hatással 

vannak a gyerekek  magtartására. Ez a hatás közvetett . 

elsősorban as érdeklődés„ a figyelem felkeltésén keresz. 

ttil jut érvényre. Minden tanuló  i nyilatkozott, hogy  le-

köti figyelmét, ha as  árán  filmet vetitenek. Tehát Mina-

Ben hasznos ha a tankövv &bra mellett egyéb  szemléltető 

eszközön is bemutatja a tanár a tananyagot, illetve gOntos 

hogy minél inkább megvalósuljon a gyakorlat is a szakmai 

elmilet közötti  koncentráció. 

Tapasztalatból tudjuk, hogy mennyivel fogékonyabbak a gye-

rekek olyan elméleti kérdések iránt, amelyekkel valamilyen 

formában már a gyakorlatban is találkoztak. 

A felmérés eredmi • einek összefo lalása  további  feladatok 

A tanulók értékorientálásának, e fontos nevelési  célnak 

megvalósitéea, a feltételek és meghatározó tényezők egész 

sorának  feltárását  is figyelemmel kisérését igényli. Tanul-

mányunkban nem vállalkozhatunk arra, hogy minden tényezőt 

részletesen feltárjunk.A vizsgált minta terjedelme azt sem 

teszi lehetővé, hogy  általános  érvényti-megállapitásokat te-

hessUnk. Csupán  as volt a  célunk,  hogy a szakmunkástanulók 

körében végzett felmérések (loran, as adatok összevetésivel 

felhivjuk a figyelmet néhány jellegzetességre, amely as 
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iparitanulók iskolai magatartásában megmutatkozik és kU  

vonalazzuk  azokat a tennivalókat,  amelyek az értékorien-

táló pedagógiai 'munka során Megoldandónak itélünk* 

A felmérés eredményei azt tblcrözik, hogy a szakmunkástanu-

aók iskolai  magatartása,  tudása eléggó kedvezőtlen képet 

mutate E felmérés eredményei erősiteni látszenalt eredeti 

feltételezésünket, mely Szerint a pályaválasztási indit64. 

,yok 3sszef4Fgésben vannak a tanulással kapasolatos &tam.. 

.16 viszonyulások kialakitásával.  A tapasztalat azt mutat-

ja, hogy különös gondot kell forditani azokra a tanulókra 

akiknek  más lehetőségük nem Livia, mintegy kénysserbv:Ly.... 

zetben  választották szakmájukat. Igen fontos, hogy szak. 

májuk iránt felkeltsük az érdeklődéstiket, megtanitsuk meg-

becsülni és megszeretni a  fizikai munkát, fellibresszük 

beosvágyukat és mind nagyobb eredmények elérésóre sarkall-

juk ftet a gyakorlatban és az elméleti  ismeretek elsajáti- -  

tdsában egyaránt. 

Ez annál is inkább fontos, mart azt is láthattuk, hogy a 

gyerekekből nem  hiányzik az alapvető jószándék, csak  több 

irányd magerósitést kell kapjanak, hogy ezek a biztató  meg-

nyilvánulások elmélytiljenek s . mis területen is . érVinyre 

jussanak. Arra gondolunk itt elsősorban, hogy pit egy osz-

tálykirándulás szervezése, vagy a mezőgazdasági munka kap.... 

es0  az egyes  szakmákon beltil az aktivités ós a közösski  

érzés másként  jelentkezett.  A felmérds eredményei felblV-

ják figgelmünket arra a tényre, hogy a helyesen szervezett 
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.gyakorlati oktatásnak, azils674Yljaji_gyakorlit  koncent. 

rációnak milyen nagy szerepe van az ismeretszerméesel 

ka csolatos irtékorientáló munkában. 

Itt ismét utalnunk kell arra, bogy a gyerekek tUbbsége sok-

kal fogékonyabb az iránt az4smeretanyag iránt, amellyel a 

syakorlatball meir valamilyen formában lam találkozott. 

Nagyon fontos továbbá, hogy a köztilt ismeretanyag aménysze-

elan és szemléletesen kertil elidn a tanulóhoz. A kEvetkezőkben 

arról kivinunk Usszefoglaldan szólni, hogy a családi háttér, 

a sellői ház  milyen alapot szolgáltat, mennyiben segiti a 

nevelők értékorientáló munkáját. Korábban azt a megAllapi-

tist tettlik, hogy a vizsgálat szerint a tanulók iskolai ma-

gatartását, tanulással kapcsolatos értikelő viszonyulását 

tekintve  a szakmunkásképző intézetekben elégg6 kedvezőtlen 

a lap. Ez az eredmény, ez a kép nem meglepő, mert a gyakor-

lati tapasztalatok hasonlóak. Ennek alátdoasztására 4. a 

teljesség igénye 	idézzUk fel néli4y tényt a vizs- 

gálat eredményeiből: 

- A szakmunkástanulók mintegy 60-7o %-ának szUlei nem  tarn  

lálkoztak személyesen az osztályfőniikkel, illetve a szak:. 

oktatóval,  ment  tdrtak még sem az iskolában, sem a tanel. 

helyben. 

. Van ,olyan osztály a szakmunkásképzőben, ahol a gyerekek 

30.4o Unak szillei nem szeretik saját szakmájukat, fog. 

lalkozásukat. 
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A szakmuskáskipzőbenLatanulók 29,2- 48 %.a - egyes tan. 

tárgyak tanulását  szakmája  elsajátitása szempontjából 

feleslegesnek tartja. 

A tinyek felsorolása  után  talán ttlaságosan is sötitnek 

.' láthatjuk  a  helyzetet. 

Ne feledkezzUnk azonban mag azokról az adatokról sem, 

amelyek  biztatással tilltöttek el, is arra ösztönőztek 

bennünket, hogy kell is irdemes is keresnünk pedagógiai 

munkádk során az djabb is eilravezetőbb megoldásokat, 

Gondoljuk p1.  ami',  hogy a tanulók 80.90 9i*áná1 a pálya» 

választás dőntő inditéka, a szakma  iránti  vonzalom is  

irdeklődis volt. Továbbis a gyerekek nyilatkozatai . alap. 

ján a családok tőbbségiben a szUlők szeretik foglalkozá-

sukat, szivesen beszilnek munkájukról s általában pozi. 

tiv hatások irik a gyerekeket. 

Murányi  May  már idizett munkájában olvashatjuk a kö. 

vetkezőket: 

a  pedagógiai irtikorientálás szempontjából rendkivül 

fontos, hogy a nevelő ismerje a csoport struktűrájádak 

jellegzetességeit, feltárja az adott  osztályban  kialakult 

kaposolatokat, mert bennUk sók olyan hatástösszegeződik, 

amely a tanulók kőzőssigi  normáinak szempontjából igen 

jelentőségteljesek. Pl: az adott osztályon belUl kik a 

hangadók, rendkivUl nagy  hatást fepthet ki az egész osz* 

tály értikorientációjának  alakulására,  is messzemenően 
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befolyásolhat  3a a pedag6giai értékorientálás•lehetőségót "- 

/81.olda 

Tehát fontos tudnunk, hogy kik azok a gyertkek, akikre szám 

mithattuik, s akiknek segitségét az addigieknél nagyobb mgrs. 

tékben igénybe is kell venntink• A megoldáshoz bizonyára kb. 

zelebb visz beuntinket, ha fokozottabb mértékben támaszkodunk 

a közössig erejére, ha megkeressilk azokat a tanulókat, akik 

a salsa házből magukkal hozták az igt211221.21.2gMlamalm. 

tiv viszo.6WILLaka.t, akik készek a pedagógussal egytittmilkadm 

ni, ugyanakkor  társaik köriben is tekintélynek örvendenek. 

Ha sit-rUl elérnUnk, bogy az egyes osztályokban ezek a tanu-

lók váljanak "bangadókke, iskolai oktatámunkánk is  bizonyá-

ra hatékonyabbá vilik. 
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IT.. A .kapott adatok elemzése. Usszevetése a hipotézissel 

A disszertáció koncepciójának elméleti alapját amint 

azt már kifejtettük • az MEP XI. Kongresszusának 

Programnyilatkozata és az MEP 1982. április 7-i ál-

lásfoglalása adja. 

A fejlett szocialista társadalo* felipit6se hazánkban 

hosszútávú  program. Hazánkat, társadalmunkat / ezen 

bolUl  az épitőipari szakmunkásfiatalokat is /  számos  

szocialista jellemző alapján itéljUk és itilik meg. De 

azt is tudjuk, hogy a szocialista jellemzőkből megal-

kotott ház mig nem "kulcsra kész". A tegnap, a ma, 

holnap valósága a vizsgált illetően is aggódásra kit-

ked6sre, de 4ogos bizakodásra is serkent. Meggyőződé.. 

sUnk a fentiek alapján, hogy a szakmunkásképzésnek, e-

ien belül az épitőipari szakmunkásképzésnek is van jU• 

vője; s igy  talán e disszertáció sem volt hiábavaló. 

Amint az a 19824 óvi szeptemberi Nyiregyházi  tanácsko-

záson elhangzott:  Az ifjúság fő orikatációja4 szakmun-

kissá lenni. Az esélyegyenlőtlenségek miatt sok a csa-

lódás. Pőképp azért, mert a tanulók nem a képességeik-

hez közelálló képzésben vesznek részt. 

Az ifjúság igy az épitőipari tanulók is a felborolt 

lyavilasztási egyensúly miatt kevésbé becsülik a  tudást,  

illetve a  tanulást.  

Ez aztán más egyéb funkciózavarokhoz is vezet. 
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- Amint  az a vizsgálatból is kiderült„ van szoros össze-

függés, kapcsolat a szülők iskolai végzettsége /fog-

lalkozása/ és az ipitőipari tanulók pályaválasztása kö-

zött: 

Igazoltnak  tekinthető, hogy a  feltárt szakmákban / de 

a keresett szakmunkáspdIyákra is All ez / az apák  gye-

rekeinek  többsé e azonos fo lalkozási  körön belül ma-

Padnak. 

?Ms  megfogalmazásban, az épitőipari munkásság önregulá-

ciója szembetUnően megnőtt. Azonban az is kétségtelen, 

hogy erőteljesebb mobilitásra lenne szükség, mert az az . 

intenziv gazdasági fejlődési folyamatok egyik előfelté-

tele. 

A tehetséges fiatalok kiemelkedése ebben a keretben ip 

nagy kárpőtlis lenne azért a tényirt, hogy az ifjdeág. 

átlagának / s igy az ápitőipari ifjdszakmunkásoknak,is / 

életkörülményein egy ideig new lehet javitani. 

Tény,  hogy az épitőipari szakmunkástanulók / felszaba-

dulás után / 70 %,-.ban maradnak a pályán. Kb. 50 %-ban 

ugyanannál a vállalatnál. ahol szakmájukat tanulták.Ez 

a többi szakmAkhoz képest nem rossz arány. Azonban anmi.. 

nősigre" még nem utal. A tervezett is lehetséges 

vábbtanulás döntően visszahat / főleg negativ itányban/ 

a tanulásra és a munkára nevelésre .  

Ugy tünik, hogy az ezredfordulóig az iskolai végzettség 
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csak igen mérsékelt Utemben fog nőni, tehát az épi-

tőipari  társadalmi  csoportokban tartozó fiatalok e-

sélykUltinbségeit az oktatás kiterjesztése révén alig-

alig lehet csökkenteni. 

Tovább neheziti a helyzetet a demográfiai hullám. 

Tehát maradnak a  kényszerpályák,  azaz nagy és egyre 

nagyobb 4 kUlanbség a tervezett és lehetséges /meg-

valósul6/ továbbtanulás között. 

A  pályaválasztási inditékok sorában  arra kell wig rd.. 

mutatnunk, bogy a második gazdaság tudati vonzereje 

egyre szélesebb körben terjed majd el, mint ahány é-

pitőipari fiatal életszinvonalát valóban képes lesz 

emelni. Pl.: tetszik a fiataloknak az önállósulás le-

hetősége s  az anyagi érdekeltség kiterjedése, a kis- 

• 

 

vállalkozás stb. s mindezért sok alkotó  energiát haj.. 

landők befektetni a szakmába. 

Igaz, hogy ma Magyarországon a munka jellege is meg-

határozza a társadalmi  rétegződést  / szellemi, fizi-

kai/, azonban ha távlati céljainkat el szeretnénk ér• 

ni akkor csak a fizikai munkának nemsokáig adhatunk 

előnyt. Az épitőipari szakmunkásképzésben is a szelle-

mi munká6 a jövő.  Régi tapasztalat, hogy csak magfelelő 

elméleti tájékozottság birtokában lehet hozzáfogni a 

gyakorlati feladatok  elvégzéséhez.  
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Felfogdsunk szerint a család hagyományos intézmény,. 

de nem konzerrwativ. Feladatunk a progressziv vonásokat 

elősegiteni, erősiteni. UgrisszerUin megnőne nevel6.0 

munkánk hatékonysága ha 'sikerülne eloszlatni a szülők-

nél a morális és módszertani bizonytalanságot #  vagy 

másképpen ha az iskola hatékonyabban el  tudná terjesz. 

teni a szülők között azt,  ami felfogásában, nevelési. 

ben, módszereiben korszeril, 

A  valóság jelenségeit a tanulók is felismerik elf°. 

gadják, vagy elutasitják. öröm lehet számunkra s  hogy a 

munkához való viszony ,  mint érték / pozitiv érték / je-

lentkezik tanulóinknál és erősen orientálja őket. 

Helyes életviteltik kialakitásához képesek felismerni a 

munkával  :kapcsolatos pozitiv értékeket, tudnak válasz. 

tani, s tudják azt is mi a kerillendő. A szocialista  is-

kola azonban tudatosult értékszférákat akar  létrehozni. 

Ezért a praktikusabb tennivalókhoz kell  nyúlnia. Hatá. 

rozottan kell kiválasztani, fejleszteni, továbbadni„ 

megőrizni a  munkával kapcsolatos értékeket. 

Nem könnyü ez Ma, amikor az épitőipari szakmunkáskép-

zés  bizony  értékeket is vesztett. 

Az épitőipari szakmunkástanulók is mint a  társadalom . 

többi tagjai szocialista hazánktól nagy  lehetőséget kap-

tak. Sajnos magatartásunkban sok értékrendet fedeztünk 

fel ezek közill én egyet emelek kis A ktitelességérzet  
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hiánya a családban, a  gyermekben.  A tanulók szemilyi-

sigzavarai között ez az első helyre kivárikozik. A kö. 

telezettsigirzet hiányának  nyilván számos társadalmi 

is gazdasági oka vans pl. csonka családok, válások, 

teljesitniny orientáltság, időzavar, hajsza a , pinz u-

tán Stb. 

Épp ezirt csak a jól Ridolgozott együttmUködis /is-

kola, tanuló, család. munkahely  / segithct a bajokon, 

Sokszor hangsúlyoztuk, hogy az épitőiparban társadal-

mi szelekció folytán az  átlagosnál több  problémás  gyer-

mek  kerUl.  Ezek  oktatás- nevelise. kipzise / a  társa-

dalmi  munkamegosztásból következően / csakis a munkára. 

nevelis korszeril felfogásán át vezet. 

Ezért  Újabb..  is újabb orientációs jellemzők  feltárásá-

ra  van sztiksig, amelyek a  munkához  való viszony radar. 

kint irányitják, módositják ösztönzik.  



V. Lehetséges általánositások.  tapasztalatok  összeR. 

• zise 'avaslatok a további tennivalókra és kuta-

tásokra 

Az épitőipari szakmunkásképzés hatékonyságának növe-

lése érdekében az alábbi feladatok megvalósitását tart- 

juk szUksigesnek. 

Tovább kell javitani formailag és tartalmilag egyaránt 

a vállalatokkal való egytitteiködést. A vállalatokkal 

kialakitott képzéskaposolat  során killönös tekintete* 

tel az dj  szakmai  dokumentumok követelményeire -  fej-

leszteni  kell az ott folyó gyakorlati oktatás feltéte-

leit is / tanmilhely, tanudvarok, tanépitkezések kiala-

kításával /, hatékony pedagógiai - módszertani segit-

ségadással is tervszeribb ellenőrzéssel emelni kell a 

gyakorlati oktatás szinvonalát. 

/ Követelmény legyen a szakoktatók részére a középis-

kolai végzettség és a pedagógiai tanfolyam elvégzése; 

a 40 év alattiak részére pedig a müszaki oktatói /fő-

iskolai szintil/ szak elvégzése. 

Az oktató- nevelőmunka fejlesztése megkivinja az is  

kolai tervezőmunka megjavitását. El kell érni hogy a tel-

jes  tevékenységet  átfogó komplex iskolai tervek  mel- 

lett használható a célnak megfelelő szakmai munkakö-

zösségi tervek is készilljenek. 
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Különösen Yentas feladat ez most a szakmunkáskép-

zés tartalmi reformjának időszakában. 

A tanitás- tanulás Cs a nevelés folyamatában foko-

zottabban kell törekedni olyan korszerii módszerek, 

oktatási, szervezési formák alkalmazására, amelyek 

fokozzák a tanulói aktivitást, as ismeretanyag jobb 

elsajátitását, önálló alkalmazását és a személyisig 

egészének formálását. 

A szakmunkásképzők valamennyi dolgozójának fontos 

feladata, hogy a tanulóitillság egészsége,  ellenálló-

képessége javuljon'  Az erőteljes  akceleráció,  a  pá-

lyát  egészségi okok miatt elhagyók száma, a narko-

tikumokat - elsősorban a nikotint és as alkoholt - 

fogya,sztók magas aránya, a mozgásszegény szabadidős 

szokások terjedése as egészségnevelés jpyitására 

ja fel figyelmünket. E pedagógiai munka / vagyis az 

egészségre irtalmas szokások kialakitásának megelő-

zése/ as  épitóipari szakmunkistamulók egészségvé-

delme; tervszerüen összehangolt  folyamatos együtt-

milködést  igényel a különböző neveléai tényezők és 

szinterek között. Olyan együttmilködést, amelyben fon-

tos feladatai vannak as osztályfőnöknek, a szakok- 

tatóknak„ a KISZ-nek, de a sportkörnek, a szaktandx ,- 

nak, as iskolaorvosnak, a szülői munkaközösségnek, 
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az ifjúságvédelmi felelősnek, a vörőskeresztes alap-

szervezetnek és a diákotthoni nevelőtanárnak is. 

Az 6pitőipart szakmunkistanu16-képzés növekvő szakmai 

és  pedagógiai feladatai  külőnős jelentőséggel hdzzák 

alá  a pedagógusok felkészültségének lavitását. a  rend-

szeres továbbképzés - Unképzés fontosságát. 

Magasabb fokon kell biztositani a tantervi fegyelem 

érvényesülését, az elméleti és a gyakorlati  oktatás  

időkihasználdsát, az  oktatás  hatékonyságának emelését. 

Ezen belül: 

a./ Meg kell tanitani nftendelkeinket az idővel való gaz-

dálkodásra. 

b./ A gyakorlati  oktatást  szervezettebbé / csoportos a-

lapképzés, kiegészitő képzés stb. / kell tenni. /tt 

is érvényes ez a megállapitás: még a pedagógiában 

is legolcsóbb beruházásta helyes szervezés. 

0./ A magatartási, vezetési, irányitási "alaplépéseket"  

is meg kell tanitani, hiszen az épitőiparban szinte 

kivótelnélkül "együttes° tevikenysé%  folyik. Ezőrt 

az egyUttes tevikenységre való készséget is meg kell 

alapozni, illetve fokozni kell a tanulókban. 

da A szélesebb  alapi  szakmai képzés mind a tanárra, /szak-

oktatóra/, mind a tanulőra Újabb terhet 1.6. Legyen ez 

a megterhelős optimdliv:  vegye figyelembe a  tanulók  

életkort saAátosságait. fizikai fejlettségét. 
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/Pit Az 1.0. kftilves tanulók naponta több ezer Mkp. 

munkát végeznek. A szobafestő mindkét kézzel tanul_ 

Jon meg dolgozni, stb./ 

Ugy viljük, hogy nagyobb erőfesziteiseket kell tenni 

a tanulminyi és a hátrányos  családi körülményekből 

adódó lemorzsolődások, valamint a bukások csökkenté- 

sére, elsősorban a tanulókkal való intnzivebb  foglal» 

kozással ós az iskola szülői ház kapcsolatának szo-

rosabbá tételével. 

Eredményre akkor számithatunk, ha: 

▪ BevezetjUk a szakmunkásképzésben is a  felzárkózta- 

tást.  

- Feltétlenül amaini kell  as anyanyelvi milveltség szin  

vonalát, mert a szövegértő  olvasással  nagy problémák 

vannak  as  épitőipari tanulók között. 

- Tapasztalatunk szerint a családok többsége  belátja,  

bogy as dpitőippri szakmunkástanulók életformála mis 

mint as általános iskolisokév Serdülő szervezetUket 

a fizikai munka és a  tanulás  fokozottabban igénybe 

veszi. Azonban állandóan napirenden  kellene  tartani 

a szülőkre e téren váró feladatakat. 

Azt, hogy pit fokozottabban kell gondoskodni as épi., 

tőipari tanulókról /élelmezés, ruházat ehigiéniai kő* 

vetelignyek, kéz -és  lábápolás, stb./ 

Vagy azt, homy a  tanulást  elősegitő nyugodt környew 
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zetet kell biztositaniuk gyernekük számára. 

Az 43  követelményeknek megfelelő napirend kialakitása /mun-

ka t  tanulás, pihenés, szórakozds t/optimális rendje jelentő. 

ségének felismerése, elősegitése. A  tanulás  anyagi előfelté-

teleinek biztositását válla;niuk kell. /kézi szakkönyvtár t  

stb./ 

A tanuld életkorához illó ellenőrzési módszerek kialakitása. 

/A jitalmazás és bUntetés helyes rendszerinek kialakitása/. 

Segiteni kell as egyéni fejlődésüket az Altai, hogy a tönegi. 

kommunikációs eszközök /TV., rádió/  hallgatását biztositsok. 

/Az igy szervezett ismeretek integrálása, rendszerezése is 

fontos feladat. 

Fontosnak és szükségesnek taxtjuk a veszélyeztetett környe- ,  

zetben élő tanulók diákotthonban való elhelyezését. Erin, már 

napjainkban reins lehetőség van Ugyancsak el kell helyez-

ni a nagy  távolságról, tanyáról bejáró tanulókat és a hátrá-

nyos helyzettieket is. /A oigánytanulók külön gondot és prob-

lémát jelenteken./ 

Feladatrendszerünkben a erene-re való nevelés djabb felada-

tokat r6 a tanárokra. Uj tantárgy lépett életbe 1980.szep-

tember 	MUNKA tSKÖRNYEZSTVÉDELEM; ezt tartalommal meg- 

tölteni és ezen belül is pontos, fegyelmezett szakmailag  ki-

fogástalan munkára nevelni:  

• Pontos népgazdasági. érdek  

▪ fontos alapvető nevelési cél mindannyiunk számára 
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Nemzeti vagyonunk grtékét nővelő, épitőipari szakmunkások 

/tanUlók/ képzettségét, képességetós készséget mérni len-

ne szükséges. A méris uténi minőSiés alapja csakis  ' a k5s. 

vetelmftwszintnek tellesitóse  lehetne.  

Nem kell mindenkit szakmunkássá nyilvinitani, aki a szak-

munkásképző  iskolába  beiratkozott. 

Azt tartjukl  hogy akivel szemben mindent megtettUnk és még-

sem akar épitőipari szakmunkás lenni, azzal szemben a kö-

.47yinirgós . hangvételét abbakell hagyni. A korszeritsitési fo-

lyamat a munkaerő racionálisabb felhasznélását jelénti. 

Erre pedig szükség van, mert népgazdasigunk elmaradt a neut-,  

zetkőzi szinvanaltől Spitőipari vonatkozásban is. Aki .1pe-

dig ezt nem akarja megérteni, vegye tudomásul, hogy ggen-

ebb emberi tevékenység oom alacsonyabb anyagi, erkUlosi el-

ismeréssel jár és ne legyen elégedetlen. 

Hangsélyozzuk, bow  hozzá  kell ante az , ipitőipari szakmun-

kásképzésnek is a munka  egyre gyorsuló  technikai. felszerelt-

ségéhez. /kisgépek kezelése, stb./ 

Be kell látnunk a tapasztalatok alapján,  léc  mondjuk ki vég-

re/ bogy killUnbség van az épitőipari  szakmunkások  kőzött: 

• 6pitőipari segédmunkás 

6pitőipari betanitott munkás 

dpitőipari  szakmunkás  

• épitőmester 

szintek megvannak ilyen értelmil bizonyitvinyokat kellene 



kiadni &lani vonalon; ebbez tgazodna a dolgozó anyagi, erköl-

csi megbeosillése. 

Rogy  ha a termelőmunka eredményét, /a rendszer/ termelékenysé-

gét  nizzük, akkor a képzés során a megbizhatóságot  is olyan 

feltételeknek kell tekintenünk, =sly a munkavégzés / a rend. 

szer / batásosságát szavatolja. A tanuló, as épitőipari mun-

kás munkájának hatásfoka /effektusa/ természetesen a képzett-

sigétől és gyakorlatától függ, amit általánosságban as egyén 

különleges képességeiként szoktunk nevezni. Gyakorlatból tud-

juk azt hogy az épitőipari szakember nemegyszer /magas hő, 

szél, magas épület, gyorsulás/ következtében kitartóságáről 

és megbizhatóságiiról is számot kell adjon . Ezt a munkára  ne  

velés során  dgy tudjuk elérni, hogy a tanulókat  már  a misco-

dik is főleg &  harmadik  évfolyamon rendkivüli feltételeknek 

alávetjük. Vagyis olyan rendkivilli feltételeket is terRiatUnk, 

1106Y  as  optimális  feltételek batárirtikeit a maximum felé  lép»'

4ük t111.01; régi épület bontása„ nagy zajártalom légkalapios-

osal/. Természetesen fokozottan kell gondoskodni a baleset 

megelőzéséről. Pontosan tudjuk„ hogy a hibák mennyisége és a 

pontatlasság, a figyelem elterelése, az izomkoordináoiós 

varai, a kitartás, amass-fig, stb. mind növekszenek a munkaidő 

vége felé; különösen bossed munkaidő esetén. Ezért as Új öt-

napos  oktatási időre való áttérés esetén sem ajánlott /men 

lehet/  amyl rannicaidő as I. U.  évfolyamon  7 óránál, a UI. 

évfolyamon 8 árinál több. 
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Tapasztalataink szerint növelni oélszerU a szakmunkdstanu • 	• 	•, 
lóknál  is az  "átkapcsolási"  képességet azaz egyik munkai. 

Cselekvésből  a másik munkamenethez időre van ApUksig./Plt, 

szobafestő  szakmánál  igen.gyakori/, mégpedig azért, bogy, 

.az tevékenységbe  belelelndUljön a  tanuló.  E5  az átkapo, 

osolds erősen fUgg a tanuló egyéni sajátobsAgaitól, ezért 

Apt a  gyakorlásnál figyelembe  oélszeralenni. 

Rigi tapasztalat és ,a munkára nevelésnél sem  'hagyható fi-

gyelmen 'Livia a környezeti tényezőkkel szembeni terhelhe- 

. tőség. /BŐfok, nyomás, zaj, nedvesség, a levee oxigéntar-

talma, a mil:wag festékekből e1pdrolg6  oldószerek,  stb./ 

Ezekre  a beSolydsokra jelentkeZő , raakdOkkal számolni sak, 

séges 0 .mert. a tanulók egészségét, idegrendszerét is megvi- 

Tudjuk és tapasztaljuk,  hogy  a  szakmunkásképzésben  is van-. 

nak "tehetséges" tanulók. Ezekkel való foglalkozds a szak-

oktatő, a  tanár  elengedbetetlen, feladata s 'a munkára nevelés.. 

rész 'kell hogy legyen..A,tebetség.gondOzds.végső eredménye-

it tszép példáit magunk is tapasztaltuk.a  pedagógiai munkánk  

során,  bar az a vélemNyUnk,,  hogy ezen  nemzeti kinoankkél 

nem sáfárkodunk elég 361 Mi mindig ()oak közepesekben gone. 
' 

.dolkodunk. 

ilgy tapasztaltuk hogy. nem  szabad tdlbeosUlni azt a segit-

séget, amellyel a szakmunkdsképzést minden oldalról akarják 

segiteni, /Vállalatok, társadalmi szervek, stb./ 
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Ez gyakran zUrzavarhoz is az egyenesAtról való letirishez 

vezet.  A határozott,'ciltuatos vezetis elvit jobban kell 

irvinyesiteni. A szakmunkástanulÓnak /osoportnak/  csak egyet-

len főnöke lehet, .a szakoktató .4i. is mindent meg kell tenni 

tekintilyinek n6velisire. /Pltközvetlentil no szóljon bale 

az oktatásba kipzisbe a vállalati mitvezet6 

Tinyfeltáró munkánk során  Úgy láttuk, hogy munkára nevelis-

nek jobban kellene támaszkodnia a memóridra.  

A munkával kapcsolatos ismaretek„ kiszsigek kialakulásán

folyamata kit  egymástól elszakithatatlan kaposolaton álló 

mozzanatot foglal 'agában: 

a.!  korábbi ismeretek felidizise 

b,/ Aj viszonylatok is kapcsolatok megállapitása. 

/A  memóriában linyeges, tartós biztos ismereteknek kell 

nit& 0 

A pedagógiai sajnos nagyon sok energiát pazarol el az űjra 

tanitásra, az  átoktatásra. Termiszetesan ez kapcsolatban van 

azzal hogy 8.esztályt vigzett tanulóink nem tudnak rendesen 

sem irni, sem olvasni, sem alapfokon számdlni. 

Nem feledlatjUk, hogy akkor, amikor a munkára nevelissel ta. 

nitványainkat felkiszi&jUk a nohizsigek megoldására, a  munka 
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szeretet6re, megbeosill6s6re, a kötelessóg teljesit6sre„ 

e nevel6ssel a jellem.nevel6s feladatait  szolgáljuk. 

Bz6rt meggyőződ6sUnk *  hogy a tantestillet az iskolai e's 

Üzemi oktat6nak egyaránt p61damutat6an kell dolgoznia, 

viselkednie, hogy a tanu161: megtaX4lhassák a h6tköznapok 

eszmányk6peit, szüleikben, oktatóikban, tanáraikban. 

/A tanul6k ugyanis keresnek a közvetlen környezetben esz. 

minyképeket, illetve azokban olyan szem61s6gvonásokat, 

tulajdonsigokat *  mint pl: jellemesság, korrekts6g,  helyt-

állás  a munkában„ sokoldalú milveltság, tudatos 4letvitel,' 

stb. 



1. sz. melléklet  

I. 

A ki:lolentés sorozat  

1. Azért válaszottaLl ezt a szakmát, mert szépnek és 

érdekesnek találtam. 

2. A szüleimtől sokat hallottam arról, hogy választott 

szakmdmat könnyü elsajátitani és sokat lehet vele 

keresni. 

3. Azért választottam ezt a szakmát, mert nem kell so-

kat dolgozni és 	is  elég jól meg lehet élni belőle. 

4. Azért választottam ezt a szakmát, mert sok a  masze-

kolási lehetőség és a borravaló. 

5. Azért választottam ezt a szakmát, hogy szakmunkásbi-

zonyitványhoz jussak. Igy nem kell olyan nehéz munkát 

végezni, mint egy segédmunkdanak. 

6. Más szakmára nem vettek fel, csak ez a lehetőségem 

maradt. 

7. Édesapám nagyon szereti a szakmáját. 

C. Édesapám szivesebben választott volna ,:lás szakmát, 

de nem volt rá lehetősége. 

9. Édesapám szivesen besza otthon munkájáról. 

10. Édesapám nem nagyon szereti munkáját, de tudja, hogy 

a családot el kell tartani, ezért dolgozik. 

11. Édesapám szakkönyveket is olvas és továbbképzi magát. 

12. Édesapámmal gyakran együtt dolgozunk otthon. 

13. Édesaptimat nagyon érdeklik a szakmájával kapcsolatos 

problémák. 



14. Édeaanyám szareti a foalaIkozását, szivesen beszél 

otthon a munkájáról. 

15. Édesamyám csak azért dolgozik, mart tudja, hogy ke-

resetére szüksége van a  családnak. 

16. Otthon gyakran mondogatják szüleim, hogy tanuljak 

szorgalmasan, mert az hasznomra válik. 

17. Szüleim gyakran érdeklődnek tanulmányi eredm6nyem és 

a matartásom iránt. 

10,  ik rossz jeayet visaek haza, vagy beirdst kapok az el- 

lenőrzőmbe, szüleim általában nekem adnak igazat. 

19. Szüleim otthon rendszeresen ellarnőrzik, hogy készülök 

e a tanitási órákra. 

20. A rossz jegyekért vagy beirásokért szüleim általában 

engem tesznek felelőssi, és a tandrnak adnak igazat. 

21. Szüleim gyakran érdeklődnek, hogy gyakorlati oktatáson 

nit tanulunk és hol tartok a szakma elsajátitásában. 

22. Édesapám /idesanyám/  már  mealátoaatott a taamilhelyben 

is is oktatomtól érdeklődött  'unkára 

2 $. Édesapám /édesanyám/ az iskolában felkereste osztóayfő-

nökömet /tanáromat/, hogy érdeklődjön tanulmányi eted-

m6nyem iránt. 

24. Általában mindenről beszámolok otthon, ami az iskolában 

vagy a gyakorlaton történik. 

25. Otthon mindig elmondom szüleimnek, ha valamilyen tanul-

mányi, vagy magatartási problémAm adódott az iskolában. 



26. Azokon az órákon,  amelyek  lekötik érdeklődésemet oda-

figyelek és fegyelmezetten viselkedem. 

27. Azokon az órikon, ahol lazább a fegyelem én is szivesen 

csatlakozom azokhoz, akik beszélgetnek, nevetgélnek. 

28. órák alatt szivesen  beszélgetek padszomszódommal, ha a 

tanár hátat fordit. 

29. Az órikon gyakran nem fia;elek oda, mert unalmas  számom-

ra  amit tanulunk. 

30. Szigor d tanárom óráján nem merek beszélgetni vagy mással 

foglalkozni még al:kor son, ha nem érdekel az anyag. 

31. Az órákon odafigyelek, mert szüleim nem tudnak segiteni 

a tanulásban, és igy könnyebb otthon egyedül tanulni. 

32. Szivesen csatlakozom nevetésemmel a fegyelmezetlenkedők-

h Uz, bár én magam nem szoktam ilyesmit kezdemnyzni, 

33. Van olyan tanárom, akit szivesen bosszantok, ahol °oak 

lehet. 

34. Az óra alatti fegyelmezetlenségekben soha nem veszek 

részt. 

35. Szeretem az  olyan órákat, ahol  önállóan dolgozhatunk, és 

jó munkánkat elismerik. 

36. Kedvelt  tanáraim óráin aktiv  vagyok,  és gyakran  jelent-

kezem,  mert szeretnék nekik örömet  szerezni. 

37. A tanitási  órákon gyakran megesik velem, hogy tanárom ál-

tal feltett kérdésre tudnék felelni, mégsem jelentkezem, 

mart nem bizom a tudásomban. 



Iv. 

38. A  tanárom  Altai feltett kérdésekre azért nem jelentkezem, 

mart nem  látom  értelmét, hogy stapáljam magam. 

39. Egyes tantárgyak tanulását szakmim elsajátitása szempont-

jából feleslegesnek tartom, ezeken az órákon, ha lehet 

mással foglalkozom. 

40. Leköti a fiye1iuemet, ha az órán mozgófilmet, vagy die.- 

képeket vetit a tanrom. 

41. Killönösen felkelti az érdeklődésemet, ha szakmai órákon 

olyasmit tanulunk, amivel a gyakorlatban már találkoz-

tam. 

42. A szakelméleti (Irákon nagyon jó, ha tanárunk modellen, 

vagy eredeti munkadarabon bemutatja, amit tankönyvben 

csak képen láthatunk. 

43. Az órákon hangos megjegyzéseimmel szivesen keltek le-

rUltséget az osztályban. 

44. Időnk4nt belátom, hogy túlzás, ahogyan egyes tanitúsi 

órákon viselkedem. 

45. Elismeréssel tekintek arra a tanulótársamra, aki jó be-

köpéseiVel még a  tanárt  is meg  tudja  nevettetni. 
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6. sz. melléklet  
FELMÉRŐLAP 

/ Kérdőiv / 

A. IA befolyásolt legintább a szakma-választásban ? 

a./ szüleid kivánsiga 

b./ érdeklődés  a  szakma iránt 

c./ gyenge tanulmányi eredményed /ilt.ick-ban / 

d./ Jó kereseti lehetőség 

e./ választás hiánya /valamit választani kellett/ 

f./ egyéb szempont, mi ez ? 	 

B. Hol  hallottál  már a szakmáról ? 

C. it  szeretnél a munkád által elérni ? 

D. Van-e kapcsolat a munka és a jólét között, mi ez ? 

E. Vélemégyed szerint mi volt a szerepe a munkának az 

emberiség történetében ? 

P./Wleményed szerint van-e kUlönbség a szellemi 48 fi-

zikai munka között ? Ha van, miben  látod  azt ? 

G. Eilyen erkölcsi tulajdonságok szÜkségesek a jó munk-

végzéshez ? 

H. A munkavégzés során mi számit erkölcsösnek és erkölcs-

telennek ? 

I. Hallottál-e mrir a szocialista munkaerkölccről, ha i-

gen, meg tudnád-e  határozni, mi az ? 
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635. sz. Ipari Szakmunkádrépző Intézet 

Békéscsaba,  Lenin u. 1-3. 5600. 

KÉRDŐIV  

A./ A 	ETTSLO 

/ A megfelelő  válasz előtti száme- karikázza be ! / 

ANYA: 	APA:  

1. 

 

általános iskola 1-4. osztálya 1. általános iskola 1-4. 

2. általános  iskola 1-8. osztálya 2. általános iskola 1-8. 

3. szakmunkásképző 

/10  4. gimnázium 

4.s-  5. szakkftipiekcla 
4  6. főiskola, akadémia 

7. egyetem 

B./ A  SZÜLŐK FOGLALKOZÁSA: 

/ Válaszát a kipontozott helyre irja be ! / 

3. szakmunkánkZpző 

4. gimnázium 

5. szakköz6piskola 

6. főiskola, akadémia 

7. egyetem 

oszt. /43 

()amt. 440 

41  
44  

3 

ANYA:,  
• 	/ 

‚ AAA 16:1144.66Lmol-dio 

APA: 

   

C./ A  SZÜLŐK JELENLEGI BEOSZTÁSA: 

/ A megfelelő válasz előtti smot lmrikázza be, vagy a 

kipontozott helyre irja be ! / 

ANYA:  

--- 

34 

4;.Z. 
SC  4. segédmunkás 
3t,  5. egyéb fizikai munkás 
4s  6. nem vezető beosztású 

szellemi dolgozó 

APA: -- 

4. segédmunkás 	3 3  
5. egyéb fizikai munkás 31/ 

6. nem vezető beosztású 	S- 

szellemi dolgozó 

1. mtivezető 1. müvezető 

2. szakmunkás 2. szakmunkás 

3.  betanított  munkás  3. betanitott munkás 	„z_ct 
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7. vezető beosztású 7.   vezető beosztású 
szellemi dolgozó szallemi dolgozó 

B. önálló 8.önálló 
9, ogy6b: 	  9 . 

D./  GYERMEKÜK  TOVABBTANULÁSÁVA.7J KAPCSOLATOS  EREDETI ELKÉPZELÉSüK:  

/ A megfelelő válasz előtti számot karikázza be ! 

	

Azt terveztük, hogy az általános isk„;la 	6rettsógi - elvégzó- 

se után tanuljon tovább: 

f4!.;  1. gimnáziumban 	4  4. főiskolán 

	

2. szakközöpsikolában 	 --  5. egyetelaen 

	

„,24*  3.  szakmunkásképzőben 	6. álljon azonnal munkába 

E./ GYERMEKÜK EREDETI TERVE A TOV4BBTANUL4SSAL KAPCSOLATBAN:  

/ A megfelelő válasz előtti számot karikázza be ! / 

Tovább szeretett volna tanulni: 

.2./  1. gimnáziumban 	 4. főiskolán 

	

2. szakközépiskolában 
	5. egyetemen 

	

45-  3. szakmunkásképzőben 
	 2r-  6. azonnal munkába akart állni 

F./ MILYEN SZAKMÁRA SZERETNEK TANITTATITI GYERMEKÜKET ? 

/ A tervezett szakmát irja a pontozott vonalra !/ 
)1444A-4  1. elsősorban:  	• 

ic  	 

2. másodsorban: 	  

G./ GYERMEKÜK NEME:  

/ A megfelelő válasz előtti számot karikázza be !/ 

1. leány 	 2. 2.i_11. 	P?./ 

jli  
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KIMUTAT  Ás  

/7.sz. melléklet B. 

B./ ANYA POGLALKOZÁSA 

pontja/ 

ragasztó és diszkészitő 2 kisegitő 5 
admini , mtrátor 5 nyugdijas 8 
szőnyegszövő 2 gyors-gépiró 1 
betanitott munkds a konzervipari 
fodrász 1 munkás 1 
Tsz-tag 5 baromfitenyésztő 1 
marós 2 hütóipari term. 1 
növénytermesztő 3 pénztáros 1 
segédmunkás 16 keltetőgép k. 1 
feldolgozó 1 gyernekgondozó 1 
nyomdai dolgozó 1 óvónő 1 
konyhalány 5 dada 1 
tejkimérő 1 pártalkalmazott 1 
ügyintéző 3 számlarendező 1 
főelőad6 2 gépivasa16 1 
háztartási alkalmazott 44 hiv.segéd 3 
kosárfonó 4 kisiorvvs 2 
gépi gombozó 1 varrónő 3 
női szabó 4 mosónő 3 
postás 1 eladó 3 
gondnok 3 raktáros 4 
baromfi gondozó 5 :Illatgondozó 2 
takaritőnő 18 szövő 2 
bedolgozó 9 dobozragasztó 1 
textiltechnikus 1 mezőgazd.munkás 1 
csomagoló 1 szabdsz-teregető 1 
eladó 11 anyagkezelő 1 
hegesztő 1 osiszoló 1 
portás 2 árukiadó 2 
szakácsnő 2 cipőf.rész k. 1 
növényápóló 4 csévélő 1 
vasalónő 1 magválogató 2 
kertész üzeumérnUk 1 gormázó 1 
anyagkönyvelő 2  üzemi  munkás 2 
cérnázó 1 Uditő-töltő 1 
boltvezetőhelyettes 1 szabász 1 

kész.gyártó 1 



B./ APA FOGLALKOZÁSA 

gardzsmester 2 darálós 1 
asztalos 4 vill.szerelő 4 
maró S  2 kertészmérnök 1 
szobafestő-mázoló 4 Ultöző-őr 1 
segódounkis 31 kereskadő 2 
laxatos 7 állattenyésztő 3 
vill.gép szerelő nyudijas 13 
Allatgondozó 9 magtáros 1 
gépkocsi vezető 10 tilzoltó 1 
segédmitvezető 1 mg.gépszerelő 6 
hirlapkézbesitő 1 üzemmérnök 1 
kőmilves 11 tervező 1 
zetormezető 2 váltókezelő 3 
Tsz-ta - 12 alkalmi munkás 1 
postás 2 kubikos 
karbantaxtó 1 anyagmozgató 
épUletburkoló 1 fejőgulyis 1 
MAY dolgozó 3 tehenész 1 
gépészi;echnikus 2 géplakatos 2 
targoncds 1 főelőadó 1 
to  2 kosirfoná 2 
csoportvezető 2 jogász 1 
járat-kezelő 1 müszerész 1 
üzemvezető 1 rakodógép kez. 4 
épitevezető 1 müszakvezető 2 
fogathajtó 3 üzemrendész 1 
raktáros 6 baromfi t. 1 
gépkezelő 4 eladó 
viz Uri dolgozó 2 központi kJ:MO' 2 
molnár 3 milkók6szitő 2 
rakodó 5 vasesztergdlyos 1 
ács-állvdnyozó 4  kisiparos 
traktoros 4 tmk.lakatos 2 
forgalamirányitó 1 kovács 1 
vontatóvezető 3 gépésztechn. 1 
növénytermesztő 2 gondnok 1 
ujságiró 1 polg.fegyv.őr 2 
BM dolgozó 2 hentes és mész. 1 
kéményseprő 1 közpatttesz. 1 
árukisérő 1  brigádvezető 1 
felvető 1 mg-i Untöző 1 
centrifuga kezelő 1  akkumulátor k. 1 
maginvillalkozó 1 technikus 1 
eszterelyos 1 párttitkár 1 
tehenész 1 
parkettás 1 
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pa M:LYAI SZAE1 	SMETITÉK '2ANI .YTATNI GY .IGIEVICET 

1. elsősorban: 2. másodsolibans 

épü1etburko16 
női szabó 

24, 
12 

szobafest5-rizo16 
nőissabó 

12 
5 

nyomda. 1 férfir -sabó 1 
nyomdaip.szakközépisk. ,1 eladó 6 
nőiruhe k6szitő 16 kötőip.konlekciós 1 
óvónő 2 nőiruha készitő 7 
disznövény kertész 1 Svónő 1 
fodrász 26 szövőnő 1 
kertész 1 kirakatrendező 1 
könyvkötő 2 burkoló 21 
texti1tisztit6 6 gyors-gépir5 1 
fényező-mdzol 19 testiltisztitó 5 
szobafest--mAzoló 52 künyvkötő 1 
Clelmiszer eladő 2 cipőfels. kész. 6 
eGyéb eladó 1 épEletasztalos 15 
karosszéri lakdos 2 butorasztalos 8 
kozmetikus 2 kozmetikus 2 
asztalos 30  fafaragó 1 
védőnő 1 cukl4 3 
milkőkészitő 7 nyomdász 1 
hentes 1 fényképész 1 
szakács 2 vad-4s vadtenyésztő 1 
cipőfelsőrész készivő 7 vizvez.szer. 1 
ápolónő 1 felszolgáló 1 
állványozei 12 grafikus 1 
kőmilves 
kőo1aj-bd1468z 

23 asessemógondozó 
fodrdsz 

1 

mg-i gépszerelő dekoratőr 1 
ci)4sz 1 viii,  szerelő 

fényező-mánoló 
1 

gáz.-és  Asz.szer. 
szakács 

1 

kőmitves 7 
gépszez'elő 3 
géplakatos 3 
ács-állványozó 11 
milszerisz 1 
bddogos 1 
hentes 2 
esztergályos 3 
mi&ők6sziti5 2 
he  1 



IRODALOM 

1./  Ágoston Györgys A koomunista erkölcs tartalma ós az 

erkölcsi nevelés feladatai 

4.kiadás Bp., 1969. tankönyvkiadó 

2./  Ágoston  György: Neveléselmélet, Egyeteml tankönyv 

Bp., 1970., Txmkönyvkiadó 

3.1 Az állami oktatás helyzete és fejlesztésének fela-

datai as MSZMP. KR. 1972. június 	Ulése 

Bp., 1972. Kocuth Kiadó 

4./ Az állami oktatás  helyzete  és fejlesztésének felada-

tai /vAlogatott dokumentumok gyüjimménye szerk: Kál-

mán Gyula/ 

5./ Fekete György: Az lejúság jövője és az  iskola  Bp., 

1972 Kossuth Kiad6 

6./ Józsa ödönt Oktatás, szakképzés, gazdaság Bp., 1969 

Közg.és Jogi Kiadó 

7./ A közmilvelődés helyzete és fejlesztésének feladatai 

az LIMP. KB. 1974 március 19-20-i 

Bp., 1974 Kossuth Kiadó 

8./ A magyar szakoittatás helyzete és problémái /szerk: 

Sarkadi Lász1 ,1 Bp., 1971 MYT. kiadvny 5.19./ 

9.1  Pipai 	Szakmunkásnevelés Mi4M.kiadvány Bp., 

1975 

le./ A oza3:munkáskipzésre vonatkozó főbb dokumentumok 

a./ USZia. X/. Kongresszus anyaí!a ós határozatai 

b./ Az 1969. 61/1 VI. törvény 

0./ A 13/1969. /X1I.30./ Mil.M.sz. rendelet a törvény 

vCrehajtásáról 



de/ hatályos óratervek t  tantervek /112/1962./K.K.lo./ 

ME.sz. utasitás 

	

e./ a 1o2/196o. 	utasitds alapjdn ki- 

adott Randtartás 

f./ a 635.8z.Ipari Szakmunkásképző Intézet köziptávú és 

éves munkatervei /az intézet irattárában megtalálhatók/ 

g./ az összes - az épitőipari szakmunkásképzésre vonatkozó 

közvetlen és közvetett intézkedések, rendelkezések és 

utasitások /irattározva/ 

11./ A 7zakmunkásneve1és o. kiadvány témáihoz tartozó tanul-

márryok,  cikkek  

1979. 2.8z.  10-11. oldalig 

1979. 4esz. lo.U. oldalig 

	

1979. 9.sz. 	7. oldalig 

	

1979.10.8z. 	6.olda1ig 

19Go. l.sz . 1- 4 oldalig 

1981.1o.sz . 25. oldal 

12.1 Tények és számok Békés megyéről 	B.m. kiadványa 

d .n. 

13. 1  A pedagógiai kutatás ie1jzeto 6s perspektivái /Pedagó-

alai Szemle 1961 4.1 

14. 1 &loser József: A pedagógiai kutatómunka és a r.vakorlat 

/Ped.Szemle o  1931. 6.1  

15./ Banos István: Szairmitykástamulók értékorientációja, 1-2 

• pilyaválasztás. 13.6vf.1980.1.sz.3o-35.p., 2.8z. 

32-34. p., 



16./ Bock Sándor: A gyakorlati üzemi munka mint a nevelés e. 

gyik eszköze t  Középfokú szakokt. 1970.4.sz.17.21.p. 
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